Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 28.03.2012
___________________________________________________________________________

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 29.03.2012
4. Prerokovanie sťažností obyvateľov na znečisťovanie ovzdušia
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

K bodu 1
Zasadnutie komisie zahájil Bc. Tomaščin, predseda komisie, ktorý privítal prítomných
a oboznámil ich s 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. KonkolyhoThege) – úloha je v riešení
- vyčlenenie finančných prostriedkov 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
- zintenzívnenie výsadby nových stromov v meste.
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K bodu 3
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
bude konať dňa 29.03.2012.
01.) Návrh na udelenie ceny mesta Hurbanovo – komisia dopuručuje udelenie Ceny Mesta
Hurbanovo pre Dr. Miklósa Konkoly-Thege in memoriam.
02.) Informatívna správa – stav po zlúčení MsBP a ĽP – komisia doporučuje prejednať na
zasadnutí MsZ.
03.) 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 a prehodnotiť výšku
sumy.
04.) Udelenie súhlasu na uzatvorenie nájomnej zmluvy – prenájom voľných optických
vlákien – komisia doporučuje uzatvorenie zmluvy na prenájom voľných optických vlákien
pre SPŠs v Hurbanove.
05.) Návrh na pridelenie uvoľneného nájomného bytu vo vlastníctve mesta – komisia
doporučuje schváliť pridelenie bytu podľa predloženého návrhu.
06.) Jozef Hegedős, Rybárska 66, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku – komisia
súhlasí so zverejnením zámeru na odpredaj predmetnej nehnuteľnosti.
07.) Ing. Ladislav Žigó, Práce 6, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku – komisia
doporučuje vyhovieť.
08.) BaK, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku na osadenie plechovej garáže na
parkovanie autožeriavu – komisia doporučuje uzatvorenie nájomnej zmluvy.
09.) Zámena pozemkov z dôvodu úpravy (rozšírenia) príjazdovej cesty do areálu ČOV –
komisia súhlasí s uzatvorením zámennej zmluvy medzi Mestom Hurbanovo a Ondrejom
Ambrušom a manž..
10.) Peter Kurák a Kristína Kuráková, Ordódyho 7, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj
pozemku v k.ú. Bohatá – schválenie výsledku verejnej súťaže – komisia súhlasí
s odpredajom nehnuteľnosti.
11.) Obyvatelia bytovky Nám. Dr. M. Thege – Konkolyho 4, Hurbanovo – žiadosť
o predĺženie nájmu pozemkov pod garážami – komisia súhlasí s predĺžením nájomných
zmlúv.
12.) Zriadenie vecného bremena pre TESCO STORES SR, a.s. – zrušenie prijatých
uznesení. (predané v roku 1998 ???)
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13.) Heineken Slovensko, a.s. Novozámocká 2, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj
pozemku – komisia súhlasí so zverejnením zámeru na predaj predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu 4
Prerokovanie sťažností obyvateľov z ul. Zelenej na znečisťovanie ovzdušia.
Komisia sa zaoberala sťažnosťami p. Beaty Hradeckej ohľadne znečisťovania ovzdušia
v Hurbanove na ul. Zelenej. V záujme prešetrenia jednotlivých podaní menovanej, situáciu
riešila Mestská polícia v Hurbanove, Obvodné oddelenie PZ v Hurbanove a vedúci správneho
oddelenia MsÚ. Aj napriek viacerým miestnym šetreniam, neboli zistené nedostatky.

K bodu 5
V rámci rôzneho komisia prerokovala:
- cenovú ponuku firmy ARDSYSTÉM, s.r.o., P. Mudroňa 5, Žilina ohľadne dodania
informačných stĺpov s informačnými tabuľkami a erbom mesta. Komisia konštatuje, že
označenie informačnými tabuľkami v meste je zatiaľ postačujúce;
- žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Hurbanovo vo veci vydania súhlasu na výrub 34 ks
drevín, nachádzajúcich sa na pozemku parc.č. 3 v k.ú. Hurbanovo. V tejto súvislosti je na deň
30.03.2012 o 10.00 hod. zvolaná miestna obhliadka za účasti Štátnej ochrany prírody SR,
správa CHKO v Dunajskej Strede a Mestského výboru Slovenského zväzu ochrany prírody
v Bratislave;
- zaoberala sa predloženým architektonickým návrhom projektu: „Výstavba bytov nižšieho
štandardu pre rómskych obyvateľov v lokalite Konkoľ“. Nakoľko komisia k pôvodnému
návrhu mala pripomienky (jednalo sa o 3-izbové byty, ktoré boli nadštandardné), bol
vypracovaný súčasný návrh, ktorý spĺňa podmienky malometrážnych bytov nižšieho
štandardu. Tento návrh komisia podporuje.

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

V Hurbanove dňa 28.03.2012
Zapísala: V. Zahorecová

Bc. Štefan Tomaščin
predseda komisie

