Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 14.12.2011
___________________________________________________________________________

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. Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Hurbanovo na rok 2011
4. Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
bude konať dňa 15.12.2011
5. Rôzne a diskusia
6. Záver

K bodu 1
Zasadnutie komisie otvoril Bc. Tomaščin, predseda, ktorý privítal všetkých prítomných
a predložil program rokovania.

K bodu 2
V rámci kontroly úloh Bc. Tomaščin, predseda komisie informoval prítomných o riešení
úloh, ktoré doporučila komisia podnikateľská, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia.
Závady v dopravnom značení, ktoré zistilo Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne a Krajské
riaditeľstvo PZ v Nitre – úloha je v riešení, postupne sa odstraňujú zistené nedostatky.
Intenzifikácia ČOV – práce prebiehajú podľa harmonogramu, každý týždeň je kontrolný deň
na stavbe.
Výstavba bytov nižšieho štandardu pre rómskych obyvateľov v lokalite Konkoľ – prebiehajú
prípravy na vypracovanie projektovej dokumentácie a podanie žiadosti z EÚ.
Požiadavka oddelenia regionálneho rozvoja MsÚ, ktorú podporila komisia podnikateľská,
výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia na vyčlenenie finančných prostriedkov
do rozpočtu na rok 2012 bola akceptovaná len čiastočne.
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K bodu 3
Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Hurbanovo na rok 2011 – Bc. Tomaščin, predseda komisie oboznámil prítomných
členov s predloženým návrhom. V rámci II. zmeny rozpočtu boli zapracované presuny medzi
jednotlivými príjmovými a výdavkovými položkami. Zvýšenie výdavkov v rozpočtoch mesta
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je zaznamenané hlavne v položke výdavkov
na energie. Rozpočet zostane vyrovnaný. Komisia doporučuje schváliť.

K bodu 4
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
bude konať dňa 24.11.2011
1.) Rozpočet Mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Hurbanovo na roky 2012, 2013, 2014
Bc. Tomaščin, predseda komisie požadoval navýšenie príjmovej časti rozpočtu Mesta
Hurbanovo na rok 2012 v časti podielových daní o 2 %. Tieto finančné prostriedky komisia
doporučuje využiť na:
č. progr.,podpr.
rozp.položka
Progr.,podprogr. položky
9.4.4.
642001
Mládežnícky futbal (príspevok)
11.5.
642001
Dotácie spoločenským organizáciám
642007
Dotácie cirkvám.
Tieto položky totiž boli úplne vynechané z návrhu rozpočtu mesta na roky 2012, 2013 a 2014.
2.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 89 o určení výšky dotácie na
dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – komisia berie na vedomie.
3.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo č. 90 o určení výšky dotácie na
žiaka pre neštátnych zriaďovateľov škôl a školských zariadení so sídlom na území mesta
– komisia berie na vedomie.
4.) Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok
2012 – komisia berie na vedomie.
5.) Plán práce Mestského zastupiteľstva v Hurbanove na I. polrok 2012 – komisia berie
na vedomie.
6.) Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, 947 01 Hurbanovo – žiadosť
o prenájom priestorov
1./ Všeobecná zdravotná poisťovňa o ploche 21,90 m2
2./ ADOS Život – Marcela Vidová, Športová 957, 946 34 Bátorové Kosihy o ploche 15,0 m2
- komisia doporučuje vyhovieť.
7.) Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, 947 01 Hurbanovo – súhlas
k uzatvoreniu nájomných zmlúv - komisia doporučuje vyhovieť.
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8.) SolarLand2, s.r.o. – RENERGIE Solárny park Hurbanovo, s.r.o., Pribinova 25,
Bratislava – dodatok k zmluve o nájme – komisia berie na vedomie.
9.) Bohatská šanca, Orechová 7, Hurbanovo žiadosť o predĺženie zmluvy o nájme –
komisia doporučuje predĺženie nájomnej zmluvy.
10.) Beata Szitásová, Komárno – žiadosť o prenájom pozemku za účelom prevádzkovania
predajného stánku – komisia doporučuje uzatvorenie nájomnej zmluvy.
11.) Mária Takácsová, Úzka 44, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku – komisia
doporučuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie.
12.) Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia, Hurbanovo – žiadosť o prenájom
vodných plôch – komisia doporučuje uzatvorenie zmluvy na prenájom.
13.) Bytkomfort, s.r.o. Nové Zámky – opakované uzatvorenie nájomných zmlúv –
zverejnenie zámeru na prenajatie bytov v Hurbanove, Sládkovičova 2590/34, byt č. 12,
Sládkovičova 2590/36, byt č. 09 a Á. Fesztyho 2433/27, byt č. 02 – komisia doporučuje
opakované uzatvorenie nájomných zmlúv na predmetné byty.

K bodu 5
V rámci rôzneho Bc. Tomaščin, predseda komisie uviedol, že je v riešení opätovné podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu stavby „Komplexná úprava verejných
priestranstiev v meste Hurbanovo“ (Nám. Konkolyho-Thege), ktorá by bola dominantou
nášho mesta. Oboznámil prítomných s návrhom na využitie ľadovej plochy od 1.1.2012, ktorá
by pri dobrých poveternostných podmienkach bola využívaná.
Ďalej informoval o podaní žiadostí na akcie:
1.) Prevencia kriminality v meste Hurbanovo vybudovaním kamerového a monitorovacieho
systému.
2.) Z Ministerstva kultúry SR v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok boli podané dve žiadosti a to:
- Architektonicko-historický výskum objektu Knižnica observatória v Hurbanove
- Rekonštrukcia súsošia Sv. Jána Nepomuckého.

K bodu 6
Nakoľko boli prerokované všetky body programu Bc. Tomaščin, predseda komisie
poďakoval za účasť a ukončil rokovanie komisie.

V Hurbanove dňa 15.12.2011
Zapísala: V. Zahorecová
Bc. Štefan Tomaščin
predseda komisie

