
Zápisnica 
 
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného  
prostredia pri  Mestskom  zastupiteľstve  v Hurbanove, konaného dňa 08.02.2012 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
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 09.02.2012 
4. Rôzne, diskusia 
5. 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.  
- opätovné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu stavby      
   „Komplexná úprava verejných priestranstiev v meste Hurbanovo“ (Nám. Konkolyho- 
   Thege) – úloha je v riešení 
- prevencia kriminality v meste Hurbanovo vybudovaním kamerového a monitorovacieho  

   systému – žiadosť bola podaná. 
- Obnova kultúrnych pamiatok boli podané dve žiadosti a to:  
- Architektonicko-historický výskum objektu Knižnica observatória v Hurbanove 
- Rekonštrukcia súsošia Sv. Jána Nepomuckého. 
 
 
K bodu 3 
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa  
bude konať dňa 09.02.2012. 
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1.) Správa o činnosti MsP Hurbanovo za rok 2011 – komisia berie na vedomie. 
 
1.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o poplatkoch v školstve – 
zmena sa týka zvýšenia poplatkov na úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl 
a školských zariadení – komisia doporučuje schváliť. 
 
2.) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hurbanovo o určení výšky dotácie na 
žiaka pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Hurbanovo so sídlom na území mesta – komisia berie na vedomie. 
 
3.) Pravidlá vylepovania a miesta určené na vylepovanie volebných plagátov vo Voľbách 
do NR SR v roku 2012 – komisia berie na vedomie. 
 
4.) Bondi, s.r.o., Pohraničná 5, Komárno – prevádzka Lekáreň Salvator v Hurbanove – 
žiadosť o prenájom parkovacích miest v areáli Mestského zdravotného strediska v Hurbanove 
z dôvodu prevádzania investičných prác – komisia doporučuje vyhovieť. 
 
5.) 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 
a 16 m2 - komisia doporučuje uzatvorenie nájomných zmlúv. 
 
6.) Návrh Dohody o spolupráci pri plnení úloh pred požiarmi medzi Mestom Hurbanovo 
a Dobrovoľným hasičským zborom v Hurbanove – komisia doporučuje schváliť dohodu 
a poverenie s Dobrovoľným hasičským zborom v Hurbanove. 
 
7.) Návrh na vypracovanie zmeny Územného plánu mesta Hurbanovo - komisia berie  na 
vedomie. 
 
8.) MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o. – žiadosť o rozšírenie 
plochy prenajímaných nebytových priestorov –  komisia doporučuje vyhovieť. 
 
9.) CARISMA, s.r.o., Dvory nad Žitavou – návrh na rekonštrukciu televízneho 
káblového rozvodu -  komisia doporučuje zvolať jednanie s konateľom a prerokovať aj časté 
sťažnosti obyvateľov mesta na TKR. 
 
10.) Návrh na doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  o ceny 
stanovené za prenájom nájomných bytov  vo vlastníctve mesta – komisia doporučuje schváliť. 
 
11.) Návrh na doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta o ceny 
stanovené za prenájom mestských zariadení (stĺpy, ploty a pod.) a pre telekomunikačné 
a optické vedenia – komisia doporučuje schváliť. 
 
12.) Pridelenie nájomných bytov v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí – 
komisia doporučuje uzatvorenie zmlúv podľa predloženého návrhu. 
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13.) Žiadosť o udelenie súhlasu na odstránenie stavby (lekárske ambulancie za bývalou 
pôrodnicou) – komisia doporučuje  prehodnotiť zámer ďalšieho využitia predmetnej lokality 
a potom pristúpiť k likvidácii objektov. 
 
14.) Bondi, s.r.o., Pohraničná 5, Komárno – prevádzka Lekáreň Salvator v Hurbanove – 
žiadosť o prenájom nevyužitých priestorov  v stavbe so súp. č. 2671 (bývalé lekárske 
ambulancie) na uloženie stavebného materiálu a stavebných strojov – komisia doporučuje 
vyhovieť. 
 
15.) Zverejnenie zámeru – prenájom voľných optických vlákien – komisia doporučuje 
zverejnenie zámeru na prenájom voľných optických vlákien pre SPŠs v Hurbanove. 
 
16.) Zámena pozemkov z dôvodu úpravy (rozšírenia) príjazdovej cesty do areálu ČOV – 
komisia doporučuje uzatvorenie zámennej zmluvy medzi Mestom Hurbanovo a Ondrejom 
Ambrušom a manž.. 
 
17.) BaK, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku na osadenie plechovej garáže na 
parkovanie autožeriavu – komisia doporučuje uzatvorenie nájomnej zmluvy. 
 
18.) RENERGIE Solárny park Hurbanovo, s.r.o. – žiadosť o uzatvorenie dodatku 
k zmluve o nájme – komisia berie na vedomie. 
 
19.) László Gál, Marcelová – žiadosť o prenájom lesných pozemkov v k.ú. Bohatá  - 
komisia berie na vedomie. 
 
20.) Obyvatelia bytovky Nám. Dr. M. Thege – Konkolyho 4, Hurbanovo – žiadosť 
o predĺženie nájmu pozemkov pod garážami – komisia doporučuje predĺženie nájomných 
zmlúv. 
 
 
K bodu 4 
 
V rámci rôzneho Bc. Tomaščin, predseda komisie navrhol riešenie nasledovných úloh: 
- vyčleniť finančné prostriedky na opravu chodníka na ul. Á. Fesztyho 
- zabezpečiť výmenu plexiskla na autobusových zastávkach  
- zabezpečiť rozmiestnenie smetných košov aj v časti Bohatá, prípadne aj na miestnych 
   komunikáciách 
- nakoľko v poslednom období došlo k vyššiemu výrubu drevín, je potrebné zintenzívniť 
   výsadbu nových stromov 
 
Komisia prerokovala ponuku firmy PPHU „WTORPOL“, Skarźysko-Kamienna, Poľsko 
o umožnenie bezplatného umiestnenia kontajnerov na likvidáciu používaného šatstva. Zber 
šatstva na území mesta Hurbanovo zabezpečuje 1-krát ročne pobočka SČK v Hurbanove a 
osadenie kontajnerov v meste na verejných priestranstvách komisia nedoporučuje z dôvodu 
ich možného zneužívania neprispôsobivými spoluobčanmi.   
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K bodu 5 
 
        Nakoľko boli prerokované všetky body programu Bc. Tomaščin, predseda komisie 
poďakoval za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
 
V Hurbanove dňa 09.02.2012 
Zapísala: V. Zahorecová 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Bc. Štefan  Tomaščin 
                                                                                                          predseda komisie 
 


