Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 29.06.2012
___________________________________________________________________________

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 04.07.2012
4. Návrh trasy cesty I-64 Komárno-Nitra-Hlohovec
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 04.07.2012.
01.) Návrh I. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2012 – komisia berie na vedomie.
02.) Návrhy I. zmeny rozpočtu na rok 2012 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta:
- Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo
- Základná škola s MŠ, Športová 7, Hurbanovo
- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo
- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo
– komisia predložené návrhy berie na vedomie.
03.) Návrh na zmenu VZN mesta Hurbanovo č. 82 o rozhodovaní o odkázanosti na
sociálnu službu – návrh zmeny VZN bol pripravený z dôvodu vydania novely č. 50/2012
k zákonu č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov - komisia berie na vedomie.
04.) Účtovná závierka spoločnosti MsVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo,
s.r.o. za rok 2011 – komisia berie na vedomie.
05.) Návrh na doplnenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Hurbanovo – komisia doporučuje schváliť podľa predloženého návrhu.
06.) Mgr. Katalin Szolgay, Komárňanská 156, Hurbanovo – žiadosť o udelenie súhlasu na
rekonštrukciu vrátnice MZS Hurbanovo – komisia súhlasí s rekonštrukciou objektu na
vlastné náklady.
07.) RNDr. Anna Ráczová, Železničná 11, Hurbanovo – výzva na vysporiadanie
užívacieho práva k pozemku – komisia doporučuje odkúpenie pozemkov. Situáciu riešiť od
dátumu nadobudnutia do vlastníctva.
08.) Ladislav Máčik, Záhradnícka 57, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku –
komisia doporučuje vyhovieť v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
09.) Adam Putera, Cintorínska 3, 941 10 Tvrdošovce – žiadosť o prenájom pozemku na
zriadenie terasy pri prevádzkovej jednotke – komisia súhlasí s uzatvorením zmluvy
o prenájme pozemku v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Hurbanovo.
10.) Lesy SR, š.p., odšt. závod Palárikovo – žiadosť o prenájom lesných pozemkov v k.ú.
Bohatá – komisia doporučuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na 10 rokov s tým, aby Lesy, o.z.
Palárikovo zabezpečilo ochranu a údržbu lesných pozemkov a výsadbu nových porastov.
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11.) Jozef Hegedős, Rybárska 66, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku – komisia
súhlasí s odpredajom predmetnej nehnuteľnosti.
12.) TESCO Hurbanovo – žiadosť o udelenie súhlasu k stavebným úpravám,
vybudovaniu parkovacích miest na ul. Malej a k zriadeniu priechodu pre chodcov cez št.
cestu I/64 – komisia doporučuje postupovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie.
13.) Heineken Slovensko, a.s., Novozámocká 2, Hurbanovo – žiadosť o odpredaj
pozemku –
komisia súhlasí s odpredajom pozemku v zmysle znaleckého posudku
vypracovaného Ing. Alžbetou Chovanovou, Hlavná 25, Komárno – Ďulov Dvor.
14.) TESCO STORES SK, a.s. Kamenné nám. I/A, Bratislava – žiadosť o prenájom
kancelárskych priestorov v budove na Nám. Konkolyho Thege 3 – komisia doporučuje
vyhovieť.
15.) Erik Pákozdi, Chotín 506 – žiadosť o prenájom pozemku na umiestnenie prenosnej
garáže – komisia schvaľuje zverejnenie zámeru na prenajatie nehnuteľnosti v zmysle Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo.
16.) Vlastníci bytov, Slobody 4 až 18, Hurbanovo – žiadosť o udelenie súhlasu na
vybudovanie oplotenia na ul. Nálepkovej – komisia doporučuje vyhovieť v zmysle podanej
žiadosti (na vlastné náklady žiadateľov).
17.) Hokejový klub Hurbanovo Predators, Novozámocká 10, Hurbanovo – žiadosť
o prenájom priestorov a hracej plochy v areáli bývalej ľadovej plochy – komisia
podporuje podanú žiadosť a schvaľuje zverejnenie zámeru na prenajatie nehnuteľností
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo.

K bodu 4
Cesta I/64 Komárno – hranica – Nitra – Hlohovec – D1 – komisia sa oboznámila
technickou štúdiou na vyhľadanie trasy novej I/64 v úseku Komárno – hranica – Nitra –
Hlohovec – D1, ktorú vypracovala a.s. TERRAPROJEKT, Podunajská 24, Bratislava.
Predmetom technickej štúdie je riešiť novú polohu cesty I/64 vo variantoch s maximálnym
využitím existujúcej cestnej siete, s cieľom zabezpečiť rýchlejšie dopravné napojenie
z diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R1 cez Nitru na štátu hranicu SR/MR v Komárne. Má
rešpektovať aj napojenie existujúcej cesty I/64 . Ďalším cieľom je aj odkloniť tranzitnú
dopravu z centra miest a obcí. Návrh vedenia trasy je riešený variantne:
Variant Z – zelený – tento variant sa najviac približuje k variantom podľa územných plánov
miest a VUC. Ide väčšinou v samostatnej trase a obchádza všetky mestá a obce.
Variant M – modrý – tento variant sa najviac približuje resp. využíva súčasné koridory cesty
I/64 a II/513. V úsekoch, kde jestvujúca trasa cesty I/64 umožňuje jej rozšírenie, ide
v pôvodnej trase s obchvatmi miest a obcí.
Komisia doporučuje preferovanie modrého variantu s tým, aby boli zapracované napojenia na
novú št. cestu I/64 tak, ako sú naplánované v Smernom územnom pláne mesta Hurbanovo.
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K bodu 5
Bc. Tomaščin, predseda komisie informoval členov komisie o riešení sťažnosti obyvateľov
na priestory okolo rodinného domu na ul. Pribetskej 102, kde je neporiadok, na základe
ktorého dochádza k premnoženiu hlodavcov v tejto lokalite.

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

V Hurbanove dňa 29.06.2012
Zapísala: V. Zahorecová

Bc. Štefan Tomaščin
predseda komisie

