Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 12.12.2012
________________________________________________________________________________________________________

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 14.12.2012
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

K bodu 1
Zasadnutie komisie zahájil Bc. Štefan Tomaščin, predseda komisie, ktorý privítal
prítomných členov komisie 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.
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K bodu 3
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
bude konať dňa 14.12.2012
01.) Návrh III. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Hurbanovo na rok 2012 – komisia predložený návrh berie na vedomie.
02.) Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo na roky 2013, 2014 a 2015 – komisia predložený
návrh berie na vedomie a žiada zapracovať návrhy (oprava chodníka na ul. Á. Fesztyho
a v oblasti odpadového hospodárstva osadenie nových smetných košov v meste).
03.) Návrhy rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo na
roky 2013, 2014 a 2015 ( Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege 2, Hurbanovo, Základná
škola s MŠ Á. Fesztyho s vjm, Športová 7, Hurbanovo, Základná umelecká škola,
Komárňanská 116, Hurbanovo, Zariadenie pre seniorov SMARAGD, Sládkovičova
30, Hurbanovo, Mestské zdravotné stredisko, Komárňanská 104, Hurbanovo a Kultúrne
stredisko M. Konkoly-Thege, Nám. Konkolyho-Thege 1, Hurbanovo) – komisia predložené
návrhy berie na vedomie.
04.) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta
Hurbanovo na rok 2013, v ktorom doporučuje schválenie Programového rozpočtu mesta
Hurbanovo na rok 2013 a rozpočet na roky 2014 a 2015 zobrať na vedomie ako informatívnu
správu – komisia stanovisko berie na vedomie.
05.) Návrh VZN mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa
MŠ, žiaka ZUŠ a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – komisia
doporučuje schváliť podľa predloženého návrhu.
06.) Návrh VZN mesta Hurbanovo o určení výšky finančných prostriedkov na žiaka pre
zriaďovateľov škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Hurbanovo so sídlom na území mesta – komisia doporučuje schváliť podľa predloženého
návrhu.
07.) Návrh VZN mesta Hurbanovo, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov
Územného plánu (ÚPN) mesta Hurbanovo č. 1/2012 – zmena sa týka troch lokalít:
Lokalita č. 1 (N3) v k.ú. Bohatá – návrh na rozšírenie plochy rekreácie v zmysle
regulačného listu bloku NR3 – Územia rekreačno-oddychového využitia pre rozvoj
cestovného ruchu.
Lokalita č. 2 (C8) v k.ú. Hurbanovo – návrh na rozšírenie prípustnej funkcie v zmysle
regulačného listu bloku C8 – Obytné územia so zástavbou s rodinnými a bytovými domami –
vidiecke.
Lokalita č. 3 (Zp1) v k.ú. Bohatá – návrh na rozšírenie doplnkovej funkcie v zmysle
regulačného listu Zp1 – Územia pre rozvoj verejnej parkovo upravenej zelene.
Komisia doporučuje schváliť podľa predloženého návrhu.
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08.) Správa o kontrole vykonávania inventarizácie pokladničnej hotovosti za rok 2012
v pokladniach:
- MsÚ
- oddelenie služieb
- oddelenie služieb – odpady
- zariadenie pre seniorov SMARAGD
- kultúrne stredisko MK-T
- mestské zdravotné stredisko
- komisia predloženú správu berie na vedomie.
09.) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013 – komisia
berie na vedomie.
10.) Návrh na doplnenie poradovníka na nájomné byty – rok 2012 – komisia berie na
vedomie.
11.) Prenájom pozemkov v rekreačnej zóne v k.ú. Bohatá – komisia berie na vedomie.
12.) Adela Blatnická, Pribetská 46, Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku – komisia
súhlasí s uzatvorením zmluvy o prenájme pozemku v zmysle Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo.
K bodu 4 a 5
V rámci týchto bodov sa komisia opätovne zaoberala umiestnením dopravných značiek
„Zákaz státia“ pozdĺž štátnej cesty I/64 a riešenia otázky odbočenia do ul. Malej aj od Nových
Zámkov. Za týmto účelom Mestský úrad Hurbanovo zvolal jednanie s Okresným dopravným
inšpektorátom v Komárne, ktoré sa bude konať dňa 14.12.2012.
Komisia vyslovila poľutovanie nad neprijatím ponuky firmy PAVKON, s.r.o. Bratislava
o spolupráci v oblasti veternej energie a naďalej trvá na stanovisku, že táto ponuka bola pre
mesto veľmi výhodná jednak z hľadiska ekologického a hlavne z hľadiska finančného
prínosu.
K bodu 6
Nakoľko boli prerokované všetky body plánovaného programu Bc. Tomaščin, predseda
komisie poďakoval členom za celoročnú aktívnu účasť na rokovaniach, poprial všetkým
krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov a pevné zdravie v roku 2013.
V Hurbanove dňa 12.12.2012
Zapísala: V. Zahorecová

