Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 28.11.2012
________________________________________________________________________________________________________

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 29.11.2012
4. Rôzne (návrhy a podnety obyvateľov)
5. Diskusia
6. Záver

K bodu 1
Zasadnutie komisie zahájil Bc. Štefan Tomaščin, predseda komisie, ktorý privítal
všetkých prítomných a oboznámil ich s programom dnešného rokovania.
K bodu 2
V rámci kontroly úloh predseda komisie informoval prítomných o riešení úloh, ktoré
doporučila komisia podnikateľská, výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia,
a to:
- opätovné podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu stavby
„Komplexná úprava verejných priestranstiev v meste Hurbanovo“ (Nám. KonkolyhoThege) – nakoľko v súčasnom období nie sú vyhlásené výzvy na podávanie žiadostí o NFP,
komisia doporučuje sledovanie výziev a v prípade aktuálnosti promptne podať žiadosť
- vyčlenenie finančných prostriedkov na opravu chodníka na ul. Á. Fesztyho – komisia
doporučuje zahrnúť túto položku do rozpočtu na rok 2013
- zabezpečiť výmenu plexiskla na autobusových zastávkach – podľa dostupných informácií sa
úloha bude riešiť v spolupráci s Tescom v Hurbanove
- zabezpečiť rozmiestnenie smetných košov aj v časti Bohatá, prípadne aj na miestnych
komunikáciách
- zintenzívnenie výsadby nových stromov v meste – Mgr. Hulko, vedúci oddelenia
regionálneho rozvoja zabezpečil výsadbu okrasných stromov v okolí ČOV
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K bodu 3
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
bude konať dňa 29.11.2012
01.) Upozornenie prokurátora na porušenie ust. § 25, ods. 2 zákona č. 153/2001 Z.z.
o prokuratúre – protest sa týka VZN mesta Hurbanovo č. 46/2003 o držaní psov a VZN
mesta Hurbanovo č. 52/2004 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty – návrh
VZN je v ďalšom bode rokovania.
02.) Návrh VZN mesta Hurbanovo o niektorých podmienkach držania psov – komisia
doporučuje schváliť podľa priloženého návrhu.
03.) Návrh VZN mesta Hurbanovo o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty
– komisia doporučuje schváliť podľa priloženého návrhu.
04.) Návrh VZN mesta Hurbanovo o dani z nehnuteľností na rok 2013 – komisia
doporučuje odročiť na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Žiada Ing. Gogolovú,
vedúcu finančného predložiť výšku výpadku príjmov finančných prostriedkov oproti
predchádzajúcim rokom.
05.) Zmluva o spolupráci v oblasti veternej energie so spol. PAVKON, s.r.o. so sídlom
Obchodná 35, 811 06 Bratislava – komisia návrh predmetnej zmluvy prerokovala na svojom
zasadnutí dňa 03.10.2012, kde vyjadrila úplnú podporu výstavby sústavy veterných elektrární
(SVE) na území mesta Hurbanovo. Jedná sa o ekologickú stavbu a mestu prinesie značný
finančný príjem.
06.) Návrh na vyradenie majetku mesta – komisia súhlasí s vyradením podľa predloženého
návrhu, ale pri odpísaní pohľadávok doporučuje zistiť dedičov a vymáhať (či bola daná do
dedičského konania pohľadávka voči mestu).
07.) Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2013 – komisia berie na vedomie a žiada
zapracovať návrhy – oprava chodníka na ul. Á. Fesztyho a v oblasti odpadového hospodárstva
osadenie nových smetných košov v meste.
08.) Spolufinancovanie projektu „Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Pons
Danubii“ – komisia predložený materiál berie na vedomie.
09.) IM – MED, s.r.o. so sídlom Malá 1405/19, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o zmenu
nájomcu v zmluve o nájme nebytových priestorov – komisia berie na vedomie.
10.) RENERGIE Solárny park Hurbanovo, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava –
žiadosť o rozšírenie vecného bremena – komisia berie na vedomie.
11.) Hajnalka Takácsová – HAJNESZ, Sládkovičova 2579/8, 947 01 Hurbanovo –
žiadosť o pridelenie pozemku do prenájmu – nakoľko je menovaná vlastníčkou nadstavby
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(predajného stánku), komisia súhlasí so zverejnením zámeru na prenájom nehnuteľnosti podľa
predloženého návrhu.
12.) Rozšírenie cintorína v Hurbanove – návrh na odkúpenie pozemkov – komisia zatiaľ
nedoporučuje schváliť. Navrhuje:
- vypočítať výšku finančných prostriedkov potrebných na odkúpenie pozemkov a následné
vyňatie z pôdneho fondu
- zistiť výšku finančných prostriedkov potrebných na prekládku vysokého napätia
- požiadať p. Čengela, správcu cintorínov o vypracovanie štúdie koľko je voľných miest, cca
na aké obdobie, koľko je dlhodobo nezaplatených hrobových miest
- zistiť či nie je možné riešenie pozemkov v rámci pozemkových úprav v k.ú. Hurbanovo.
13.) Obvodný úrad Komárno – nájom pozemkov pod administratívnou budovou mesta –
komisia nesúhlasí s uzatvorením nájomnej zmluvy, doporučuje nájsť formu majetko-právneho
vysporiadania pozemkov, nakoľko túto budovu a priľahlé objekty mesto užíva už dlhé roky.
14.) Mestský športový klub, Športová 9, 947 01 Hurbanovo – návrh spôsobu splácania
poskytnutej pôžičky – komisia doporučuje schválenie predloženého návrhu na vysporiadanie
pohľadávky.
K bodu 4 a 5
V rámci rôzneho a diskusie komisia prerokovala návrhy a podnety členov komisie
a obyvateľov mesta a navrhuje riešenie nasledovných otázok:
- nakoľko je signál, že sú mestské škôlky preplnené navrhuje pre Mesto Hurbanovo hľadať
vhodné priestory na rozšírenie predškolských zariadení
- umiestnenie dopravných značiek „Zákaz státia“ pozdĺž štátnej cesty riešiť od kostola sv.
Ladislava po ul. Konkolyho (nie od ul. 28. októbra)
- zabezpečiť, aby do ul. Malej bolo možné aj od Nových Zámkov.
K bodu 6
Nakoľko boli prerokované všetky body plánovaného programu Bc. Tomaščin, predseda
komisie poďakoval členom za účasť a ukončil rokovanie komisie.
V Hurbanove dňa 29.11.2012
Zapísala: V. Zahorecová

