Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 18.09.2013
________________________________________________________________________________________________________

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 19.09.2013
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 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:
- komisia doporučuje sledovanie výziev a v prípade aktuálnosti promptne podať žiadosť o
NFP
- zabezpečiť výmenu plexiskla na autobusových zastávkach – nakoľko tieto zastávky pôsobia
neesteticky, komisia doporučuje vyčlenenie finančných prostriedkov
- zabezpečiť rozmiestnenie smetných košov aj v časti Bohatá, prípadne aj na miestnych
komunikáciách
- zintenzívnenie výsadby nových stromov v meste
- zabezpečiť finančné prostriedky (formou žiadosti o NFP) na rekonštrukciu bývalej Ľadovej
plochy na Záhradníckej 69 v Hurbanove.

K bodu 3
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
bude konať dňa 19.09.2013:
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01.) Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2013 a monitorovanie programového rozpočtu
k 30.6.2013 – komisia berie na vedomie.
02.) Rozbor hospodárenia za I. polrok 2013 – Základná škola, Nám. Konkolyho-Thege 2,
Hurbanovo – komisia berie na vedomie.
03.) Rozbor hospodárenia za I. polrok 2013 - Základná škola s materskou školou
Árpáda Fesztyho, Športová 7, Hurbanovo – komisia berie na vedomie.
04.) Rozbor hospodárenia za I. polrok 2013 - Základná umelecká škola, Komárňanská
116, Hurbanovo – komisia berie na vedomie.
05.) Rozbor hospodárenia za I. polrok 2013 - Zariadenie pre seniorov Smaragd,
Sládkovičova 30, Hurbanovo – komisia berie na vedomie.
06.) Rozbor hospodárenia za I. polrok 2013 Mestského zdravotného strediska,
Komárňanská 104, Hurbanovo – komisia berie na vedomie.
07.) Rozbor hospodárenia za I. polrok 2013 – Kultúrne stredisko Miklósa KonkolyThege, Nám. Dr.M.Thege Konkolyho 1, Hurbanovo – komisia berie na vedomie.
08.) Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu
majetku mesta – komisia berie na vedomie.
09.) Bomedik, s.r.o., Krivá 4, Komárno - žiadosť o prenájom prístrojov skiagrafický
komplet RTG stôl s integrovaným statívom, vertigraf a príslušenstvo – komisia berie na
vedomie.
10.) Upozornenie prokurátora č. Pd 105/13-3 – doplnenie – komisia berie na vedomie
a doporučuje prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov.
11.) Štefan Hulko a manželka Marta Hulková - žiadosť o odpredaj pozemku – komisia
doporučuje odpredaj pozemku v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Hurbanovo.
12.) MŠK Hurbanovo , Športová 9, Hurbanovo - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o užívaní
majetku mesta – komisia doporučuje uzatvorenie zmluvy o nájme nehnuteľnosti podľa
predloženého návrhu.
13.) Paed. Dr. Ladislav Kočkovič, Podzáhradná 84, Hurbanovo
- žiadosť
o kompenzáciu za užívanie nebytových priestorov (kancelária) v budove na Nám. Dr. M.
Thege Konkolyho 3 – komisia berie na vedomie.
14.) VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a. s., Röntgenova 26, Bratislava – žiadosť
o prenájom pozemku na účely dočasného uskladnenia výkopovej zeminy v súvislosti
s realizáciou stavby „Hurbanovo – rozšírenie kanalizácie, stoky D,E,F,G,H,J – komisia
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doporučuje zverejnenie zámeru na prenájom pozemku v zmysle Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo.
15.) Hokejbalový klub Hurbanovo – Predátors , Novozámocká 10, Hurbanovo – žiadosť
o ukončenie nájomného vzťahu v nebytových priestoroch na ul. Záhradnícka 69 –
komisia berie na vedomie.
16.) Turan Kreci, Nám. Konkolyho 4, Hurbanovo - žiadosť o prenájom pozemku pred
pizzériou ADRIA – komisia doporučuje zverejnenie zámeru na prenájom pozemku v zmysle
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Hurbanovo.
17.) Juraj Krajčík, Hečkova 1, Bánovce nad Bebravou - žiadost' o odkúpenie mestského
pozemku – komisia berie na vedomie.
18.) Nákup malého nákladného vozidla valník – schválenie podania žiadosti o dotáciu na
Recyklačný fond – komisia doporučuje podanie žiadosti o dotáciu na zakúpenie nákladného
vozidla pre úsek odpadového hospodárstva.
19.) Prestavba nebytových priestorov na nájomné byty v objekte bývalej Základnej
školy v Bohatej, na pozemku parc.č. 6, stavba so súp.č. 1146 – vzhľadom na to, že Mesto
Hurbanovo nie je vlastníkom pozemku, je potrebné zvážiť prestavbu nebytových priestorov
na nájomne byty. Zároveň však komisia podporuje výstavbu nájomných bytov v meste.
20.) Návrh na úpravu cien pozemkov v rekreačnej zóne mesta (bagrovisko) – nakoľko
v zmysle zákona č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších
zmien a dodatkov je hodnota ceny pozemkov pre obce s počtom obyvateľov od 5000 do
15000 vo výške 4,98 €, komisia doporučuje schválenie sumy 5,- € za m2 v rekreačnej zóne
podľa ÚPN mesta.
21.) Založenie Mikroregiónu Hurbanovo – komisia berie na vedomie predložený návrh.

K bodu 5 – 6
Vzhľadom na to, že diskusia prebehla v rámci prejednávania jednotlivých bodov Bc.
Tomaščin, predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť a vyzval ich k aktívnej
spolupráci, k príprave podnetov a návrhov v oblasti podnikateľskej, výstavby, regionálneho
rozvoja a životného prostredia.

V Hurbanove dňa 19.09.2013
Zapísala: V. Zahorecová

