
Zápisnica 
 
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného  
prostredia pri  Mestskom  zastupiteľstve  v Hurbanove, konaného dňa 03.10.2012 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
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 04.10.2012 
4. Návrh  Zmluvy o spolupráci v oblasti veternej energie 
5. Priemyselný park Štúrovo - ponuka  
6. Rôzne, diskusia 
7. 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. Konkolyho- 
   Thege) – v súčasnom období nie sú vyhlásené výzvy na podávanie žiadostí o NFP 
- vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu chodníka na ul. Á. Fesztyho – komisia  
  doporučuje zahrnúť do rozpočtu na rok 2013 
- zabezpečiť výmenu plexiskla na autobusových zastávkach – zahrnúť do rozpočtu na r. 2013 
- zabezpečiť rozmiestnenie smetných košov aj v časti Bohatá, prípadne aj na miestnych 
   komunikáciách 
-  zintenzívnenie výsadby nových stromov v meste – podľa informácií z MsÚ bude prebiehať  
   výsadba zelene okolo ČOV. 
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K bodu 3 
 
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa  
bude konať dňa 04.10.2012. 
                              
01.) Prejednanie protestu prokurátora, ktorý sa týka VZN mesta Hurbanovo č. 46/2003 
o držaní psov – komisia berie na vedomie. 
 
02.) Prejednanie protestu prokurátora, ktorý sa týka VZN mesta Hurbanovo č. 52/2004 
o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty – komisia berie na vedomie. 
 
03.) Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  
       Hurbanovo za I. polrok 2012: 
 
- Základná škola,  Nám. Dr. M. Thege-Konkolyho 2, Hurbanovo 
- Základná škola s MŠ, Športová 7, Hurbanovo 
- Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo 
- Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo 
- Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova 30, Hurbanovo 
- Kultúrne stredisko MKT Hurbanovo, Nám. Dr. M. The ge-Konkolyho 1, Hurbanovo 
– komisia predložené návrhy berie na vedomie.  
 
04.) Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií na rok 2012 – komisia 
berie na vedomie. 
 
05.) Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu 
majetku mesta – komisia predložený návrh berie na vedomie. 
 
06.) Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 92 o poplatkoch v školstve – komisia doporučuje 
schváliť podľa predloženého návrhu. 
 
07.) Základná škola s MŠ Á. Fesztyho s VJM, Hurbanovo – žiadosť o pomoc pri splnení 
zámeru školy – komisia  berie na vedomie.  
 
08.) Základná škola s MŠ Á. Fesztyho s VJM, Hurbanovo – žiadosť o pomoc a podporu 
pri riešení problému vytvorenia tried nultého ročníka a špecializovaného 1. ročníka na 
výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – komisia berie na 
vedomie. 
 
09.) Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo – oznámenie – žiadosť 
o prehodnotenie fungovania MZS ako samostatnej rozpočtovej organizácie  – komisia berie 
na vedomie možné zrušenie rozpočtovej organizácie bez právneho nástupcu podľa zákona č. 
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 
10.) Pridelenie nájomných bytov podľa poradovníka – komisia súhlasí s pridelením bytov 
podľa predloženého návrhu. 
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11.) Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve s nájomcom COM RENT, s.r.o., Komárno – 
komisia súhlasí s uzatvorením dodatku podľa preloženého návrhu. 
 
12.) ARDSYSTÉM, s.r.o., P. Mudroňa 5, Žilina – žiadosť o prenájom pozemku – 
komisia súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom nehnuteľnosti podľa predloženého 
návrhu. 
 
13.) Ladislav Máčik, Záhradnícka 57, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku  –  
komisia súhlasí s uzatvorením zmluvy o prenájme pozemku v zmysle Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
 
14.) Lesy SR, š.p., odšt. závod Palárikovo – žiadosť o prenájom lesných pozemkov v k.ú. 
Bohatá – komisia súhlasí s uzatvorením zmluvy o prenájme pozemkov v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
 
15.) Erik Pákozdi, Chotín 506  – žiadosť o prenájom pozemku na umiestnenie prenosnej 
garáže – komisia súhlasí s uzatvorením zmluvy o prenájme pozemku v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
 
16.) Enermont, s.r.o., Hraničná 14, Bratislava    – žiadosť o udelenie súhlasu vo veci  
zriadenia vecného bremena bezodplatne v prospech spoločnosti ZSE Distribúcia, a.s., 
Bratislava – komisia doporučuje schváliť uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena. 
 
17.) Hokejový klub Hurbanovo Predators, Novozámocká 10, Hurbanovo – žiadosť 
o prenájom priestorov a hracej plochy v areáli bývalej ľadovej plochy – komisia 
doporučuje schváliť uzatvorenie zmluvy na prenajatie nehnuteľností v zmysle Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo. 
 
18.) Edita Antalová, Košická 16, Komárno – žiadosť o odpredaj pozemku – komisia 
doporučuje vyhovieť podanej žiadosti. 
 
19.) Adela Blatnická, Pribetská 46, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku – komisia 
súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu. 
 
 
K bodu 4 
 
Návrh  Zmluvy o spolupráci v oblasti veternej energie  – komisia sa oboznámila 
s návrhom zmluvy o spolupráci v oblasti veternej energie, ktorú predložila firma PAVKON, 
s.r.o. so sídlom Obchodná 35, Bratislava. Jedná sa o výstavbu sústavy veterných elektrární 
(SVE) na území mesta Hurbanovo. Na prezentácii ponuky ohľadne  výstavby veternej 
elektrárne predmetnej firmy vo Svätom Petre sa osobne zúčastnil aj p. predseda komisie Bc. 
Tomaščin. Vzhľadom na to, že táto ponuka sa javí pre mesto veľmi výhodná z hľadiska 
finančného, ako i možnosti zamestnania obyvateľov mesta, komisia doporučuje zahájiť 
rokovania s firmou. 
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K bodu 5 
 
Priemyselný park Štúrovo - ponuka – komisia sa oboznámila s ponukou služieb a to 
periodický odvoz biomasy a jej zhodnotenie ekologicky najšetrnejším spôsobom a to 
materiálovým zhodnotením. Komisia doporučuje zvážiť ponuku na zhodnotenie odpadu 
z kompostárne. 
 
 
K bodu 6 
 
Rôzne, diskusia 
 
V rámci  tohto bodu bol prerokovaný pracovný návrh geometrického plánu na určenie 
vlastníckeho práva k parc.č. 147 a 148, k.ú. Hurbanovo (pozemok vedľa bývalej budovy 
mestského úradu – parkovisko) od vlastníčky RNDr. Anny Ráczovej, Železničná 11, 
Hurbanovo. Komisia už na predošlom jednaní doporučila odkúpenie pozemkov od dátumu 
nadobudnutia do vlastníctva. 
 
Bc. Tomaščin požiadal, aby boli sledované výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok. Získaním financií by sa prispelo k plneniu Programu hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja mesta Hurbanovo. 
 
 
K bodu 7 
 
        Nakoľko boli prerokované všetky body programu Bc. Tomaščin, predseda komisie 
poďakoval za účasť a ukončil rokovanie komisie. 
 
 
V Hurbanove dňa 04.10.2012 
Zapísala: V. Zahorecová 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Bc. Štefan  Tomaščin 
                                                                                                          predseda komisie 
 
 
 


