Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 27.04.2012
___________________________________________________________________________

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 03.05.2012
4. Rôzne, diskusia
5. 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.
K bodu 3
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
bude konať dňa 03.05.2012.
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01.) Záverečný účet Mesta Hurbanovo za rok 2011 a návrh na použitie rezervného
fondu v roku 2012 – komisia berie na vedomie.
02.) Rozbor hospodárenia rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mesta
Hurbanovo – komisia berie na vedomie.
03.) Návrh poradovníka na nájomné byty – komisia berie na vedomie a doporučuje, aby sa
byty neprideľovali osobám, ktorých bytová otázka bola v minulosti riešená.
04.) Správa o kontrole postupu prideľovania dotácií a subjektov, ktorým boli
poskytnuté z rozpočtu mesta Hurbanovo účelové dotácie v roku 2011 – komisia berie na
vedomie.
05.) Prerozdelenie finančných dotácií z rozpočtu mesta na rok 2012 spoločenským
organizáciám, občianskym združeniam, športovým klubom a cirkvám – komisia
doporučuje schváliť podľa predloženého návrhu.
06.) Správa o realizácii stavby „ČOV Hurbanovo“ – v roku 2011 bola ukončená I. etapa
realizácie predmetnej stavby s celkovými nákladmi vo výške 4.959.328,51 €. Na realizáciu II.
etapy stavby Mesto Hurbanovo obdržalo z Environmentálneho fondu dotáciu vo výške
674.770,- € a spoluúčasť mesta predstavuje výšku 33.738,50 €. Na vykrytie sumy na
spoluúčasť mesta by sa mali použiť finančné prostriedky z účtu MsVaK, s.r.o., ktoré sa získali
zlúčením s MsBP a ĽP, s.r.o. – komisia súhlasí s použitím týchto finančných prostriedkov.
07.) IV. Ročník grantového programu „TU SME DOMA“ – spolufinancovanie projektov
– komisia doporučuje, aby mesto podporilo úspešné projekty.
08.) JUDr. Anna Mišová, Advokátska kancelária, Špitálska 2905, Komárno - žiadosť
o odkúpenie pozemkov pre klientov Gejzu Kováča a Estery Kováčovej, bytom
Sládkovičova 12, 947 01 Hurbanovo – komisia súhlasí s odpredajom nehnuteľností.
09.) Adam Putera, Cintorínska 3, 941 10 Tvrdošovce – žiadosť o prenájom pozemku na
zriadenie terasy pri prevádzkovej jednotke – komisia súhlasí s prenájmom v zmysle Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo.
10.) Peter Kardhordó, Pribetská 115, Hurbanovo, Jana Pšenáková, Slnečná 7,
Hurbanovo a Ing. Ján Bahorec, Záhradnícka 36, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj
pozemku v k.ú. Hurbanovo z parcely č. 1868/1 – ostatná plocha – nakoľko sa jedná
o verejnú zeleň a geometrický plán nerieši využitie celej plochy, je potrebné hľadať inú
možnosť.
11.) Turan Kreci, Nám. Dr. M. Thege – Konkolyho 4, Hurbanovo – žiadosť o udelenie
súhlasu k uzatvoreniu zmluvy o podnájme – komisia doporučuje jednať s novým
vlastníkom nadstavby.
12.) Ladislav Kavecký, Konkoľ 2035, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku –
komisia doporučuje postupovať v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
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Hurbanovo.
13.) Udelenie súhlasu na uskutočnenie verejnej súťaže – byt č. 6, ul. Krátka 2302/3,
Hurbanovo – komisia súhlasí s odpredajom bytu formou verejnej súťaže.
14.) Ing. Ladislav Bedecs, Kapitánova 22/9, Komárno – žiadosť o odpredaj pozemku
v k.ú. Bohatá – komisia súhlasí s odpredajom pozemku v zmysle Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo.
15.) Mestská polícia Hurbanovo – návrh na vyradenie a odpredaj služobného
motorového vozidla – komisia schvaľuje vyradenie motorového vozidla a súhlasí s jeho
odpredajom v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo.

K bodu 4
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.
K bodu 6
Nakoľko boli prerokované všetky body programu Bc. Tomaščin, predseda komisie
poďakoval za účasť a ukončil rokovanie komisie.

V Hurbanove dňa 07.05.2012
Zapísala: V. Zahorecová

Bc. Štefan Tomaščin
predseda komisie

