Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 17.08.2011
___________________________________________________________________________

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 18. 8. 2011
4. Zaujatie stanoviska k predloženým cenovým ponukám (chodníky v cintoríne Vék a
Zelený Háj, výmena okien a dverí na objekte Konkolyho 6)
5. Rôzne a diskusia
6. Záver

K bodu 1
Zahájenie rokovania komisie previedol Bc. Tomaščin, predseda komisie, ktorý privítal
prítomných členov komisie a oboznámil ich s programom dnešného rokovania.

K bodu 2
V rámci kontroly úloh Bc. Tomaščin, predseda komisie sa informoval ako bola riešená
otázka vybudovania a opravy chodníkov v cintorínoch v mestských častiach Zelený Háj
a Vék a výmena okien a dverí na budove bývalého Domu služieb v Hurbanove, Konkolyho č.
6. Na obidve požiadavky komisie boli zo strany Mgr. Rolanda Hulku, vedúceho oddelenia
regionálneho rozvoja predložené cenové ponuky, ktoré tvoria prílohu k bodu č. 4 tejto
zápisnice. Ďalšia požiadavka komisie – umiestnenie trvalého dopravného značenia – smerová
tabuľa na mestskú časť Vék – bol udelený súhlas Krajského úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Nitre a následne bude prevedené osadenie dopravných značiek IS
21, ktoré budú umiestnené pod existujúcimi dopravnými značkami IS 17b s textom
„Martovce 4 smerová šípka Vék“.
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K bodu 3
Materiály na zasadnutie MsZ:
1. Výsledok hospodárenia Mesta Hurbanovo za I. polrok r. 2011 – komisia berie na vedomie
správu o hospodárení
2. Výsledok hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo
za I. polrok r. 2011:
- ZŠ, Nám. Konkolyho-Thege 2
- ZŠ s MŠ ÁF s vjm, Športová 7
- ZUŠ, Komárňanská 162
- Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30
- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104
- Kultúrne stredisko M. Konkoly-Thege
Komisia berie na vedomie predložené správy o hospodárení organizácií za I. polrok 2011.
3. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo – komisia doporučuje
schváliť.
4. Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra – komisia berie na
vedomie.
5. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hurbanovo č. 79 o poplatkoch v
školstve – komisia berie na vedomie.
6. Zmluva o poskytnutí služby a nájomná zmluva so spoločnosťou .A.S.A. Slovensko spol.
s r.o. Zohor – komisia doporučuje schváliť.
7. Prenájom resp. predaj mestských pozemkov v k.ú. Bohatá – komisia doporučuje
zverejnenie zámeru Mesta Hurbanovo.
8.Obec Bajč – zmluva o zriadení vecného bremena – komisia doporučuje uzatvorenie zmluvy
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
9. Turan Kreci, Nám. Konkolyho – Thege 4, Hurbanovo – pridelenie pozemku na umiestnenie
prenosnej garáže – komisia doporučuje uzatvorenie nájomnej zmluvy.
10. Lýdia Stojková, Rybárska 18, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku na umiestnenie
obytnej unimobunky – komisia žiadosť berie na vedomie.
11. Bratská Jednota Baptistov, Novozámocká 58, Hurbanovo – žiadosť o prenájom priestorov
na bývalej ľadovej ploche pre klub mládeže a detí – posúdiť využitie objektu ľadovej plochy
podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Hurbanovo.
12. SolarLand, Bratislava – žiadosť o súhlas k zápisu geometrického plánu č. 00634808304/2011 – komisia berie na vedomie.
13. Koloman Benda, Kvetná 36, Pribeta – žiadosť o zníženie nájomného – komisia
doporučuje schváliť v zmysle nových Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Hurbanovo.

K bodu 4
Stanovisko komisie k predloženým cenovým ponukám (chodníky v cintoríne Vék a
Zelený Háj, výmena okien a dverí na objekte Konkolyho 6).
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1) Na vybudovanie a opravy chodníkov v cintorínoch v mestských častiach Zelený Háj a Vék
bola predložená cenová ponuka firmou HZ STAV, Železničná 30, Hurbanovo nasledovne:
- cintorín Zelený Háj vo výške 2.996,- €
- cintorín Vík vo výške 4.268,6 €.
Ceny sú bez DPH.
2) Na výmenu okien a dverí na budove bývalého Domu služieb v Hurbanove, Konkolyho č. 6
bola predložená cenová ponuka firmou EURO-STANDARD sk, Komárňanská 96, Hurbanovo
nasledovne:
Prevádzka: BYTEX
1.046,- €
RICSI PRESS
771,- €
Mäso predajňa
1.028,- €
Kaderníctvo BIANCA
1.066,- €
Pohrebníctvo
1.088,- €
Hlavný vchod
1.899,- €
Kvetinárstvo
1.380,- €
Ovocie
1.380,- €
Viktória preso (vchod)
2.440,- €
Viktória preso (bočná strana)
519,28 €
Viktória preso (vnútorná chodba)
800,- €
Spolu:
13.417,28 €
DPH
2.683,45 €
Celkom:
16.100,73 €
Bc. Tomaščin, predseda komisie predloží návrh Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove na
vyčlenenie finančných prostriedkov.

K bodu 5
Rôzne
Bc. Tomaščin, predseda komisie sa v bode rôzne zameral na:
1.) Oboznámil členov komisie s podanou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Zdravotníctvo, Opatrenie 2.1 – Rekonštrukcia a modernizácia
zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti na realizáciu projektu „Rekonštrukcia
a modernizácia mestského zdravotného strediska Hurbanovo“ s rozpočtom vo výške
1,126.027,02 €. Mesto v rámci tohto projektu prispelo sumou 56.413,95 €, čo je zákonná 5%ná spoluúčasť.
2.) Navrhol, aby sa Mesto Hurbanovo opätovne zaoberalo otázkou podania žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na realizáciu stavby „Komplexná úprava verejných
priestranstiev v meste Hurbanovo“ (Nám. Konkolyho-Thege), ktorá by bola dominantou
nášho mesta. Na stavbu bolo zahájené stavebné konanie pod č. 565/2020 zo dňa 19.04.2010,
avšak k vydaniu stavebného povolenia nedošlo. Komisia navrhuje, aby sa opätovne zaoberalo
s touto stavbou a mesto podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok.
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3.) Na základe viacerých podnetov zo strany občanov mesta vyslovil nespokojnosť
s prevádzkou televízneho káblového rozvodu firmou Carisma. V rámci interpelácie podá
dotaz na riešenie tejto otázky.

K bodu 6
Nakoľko boli prerokované všetky body programu a nebolo predložených viac námetov,
resp. podnetov Bc. Tomaščin, predseda komisie poďakoval za účasť a ukončil rokovanie
komisie.

V Hurbanove dňa 18.08.2011

Zapísala: V. Zahorecová

Bc. Štefan Tomaščin
predseda komisie

