Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 12.11.2013
________________________________________________________________________________________________________

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 13.11.2013
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, nachádzajú sa pri štátnej ceste I. triedy a komisia tento problém doporučuje
riešiť už 1 rok. Komisia požaduje vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2014.
- zabezpečiť rozmiestnenie smetných košov aj v časti Bohatá, prípadne aj na miestnych
komunikáciách
- zintenzívnenie výsadby nových stromov v meste – výsadba stromov prebehla v ochrannom
pásme čističky a pri štátnej ceste I. triedy
- zabezpečiť finančné prostriedky (formou žiadosti o NFP) na rekonštrukciu bývalej Ľadovej
plochy na Záhradníckej 69 v Hurbanove.
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K bodu 3
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa
bude konať dňa 13.11.2013:
01.) Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2013 – komisia berie na vedomie.
02.) Návrh II. zmeny rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s
vyučovacím jazykom maďarským - Feszty Árpád Alapiskola és Óvoda – komisia berie na
vedomie.
03.) Návrh II. zmeny rozpočtu Základnej školy Nám. Konkolyho – Thege č. 2
Hurbanovo na rok 2013 – komisia berie na vedomie.
04.) Návrh II. zmeny rozpočtu Základnej umeleckej školy – komisia berie na vedomie.
05.) Návrh I. zmeny rozpočtu Mestského zdravotného strediska Hurbanovo – komisia
berie na vedomie.
06.) Návrh II. zmeny rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Smaragd – komisia berie na
vedomie.
07.) Návrh I. zmeny rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkolyho – Thege –
komisia berie na vedomie.
08.) Návrh na vyradenie majetku v roku 2013 z majetku Mesta Hurbanovo – komisia
berie na vedomie.
09.) Správa z finančnej kontroly v Centre voľného času /CVČ/, Novozámocká 10, 947 01
Hurbanovo – komisia berie na vedomie.
10.) Správa z finančnej kontroly stavu vymáhania pohľadávok Mesta Hurbanovo –
komisia berie na vedomie.
11.) Firma Oto Bršel Boto enviro, Nitrianska 113, 940 67 Nové Zámky – žiadosť o
dlhodobý prenájom pozemkov parc.č. 3578, 3579 a 3580 v Priemyselnom parku, k.ú. Bohatá
za účelom výroby kotlov – komisia podporuje rozšírenie podnikateľských aktivít v meste.
12.) Vojtech Lévai – Lebeco, Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo – žiadosť o povolenie
umiestnenia drevenej predajne za účelom predaja tradičných pekárenských výrobkov –
nakoľko sa jedná o pozemok vedľa štátnej cesty I. triedy, kde je plánovaná výstavba
obchodného centra a autobusovej zastávky, komisia doporučuje osadenie len 1 stánku (hneď
vedľa oplotenia rodinného domu na ul. Komárňanskej) s tým, že do nájomnej zmluvy sa
zapracuje riešenie v prípade zahájenia výstavby plánovaného objektu.
13.) Dlhodobý nájom pozemku parc.č. 3586 ostatná plocha vo výmere 850 m2 medzi
Mestom Hurbanovo a Nuritech SK, s.r.o. v priemyselnom parku v súvislosti s výstavbou
okružnej cesty – komisia berie na vedomie.
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14.) Návrh na odpredaj pozemku parc.č. 3479/1 ostatná plocha vo výmere 3740 m2 v
mestskej časti Konkoľ – nakoľko v zmysle Smerného územného plánu Mesta Hurbanovo je
predmetný pozemok podľa regulačného listu bloku P3 určený ako územia poľnohospodársky
využívanej krajiny, komisia doporučuje pri vyhlásení verejnej dražby dodržať tieto
podmienky.
15.) Dávid Kondicz – KONFER networks, Ul. Skautov 10, 941 31 Dvory nad Žitavou –
žiadosť o vydanie súhlasu s uložením optického kábla za účelom vybudovania optickej siete
na poskytovanie širokopásmových služieb – komisia berie na vedomie.
16.) Andrea Janíková, 946 61 Martovce 53 – žiadosť o zníženie nájomného za objekty
nachádzajúce sa na ul. Slobody 20 v Hurbanove – komisia doporučuje pridŕžať sa stanoviska
správneho oddelenia podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta a finančnej komisie.
17.) Csemadok OZ Hurbanovo – žiadosť o pridelenie nebytových priestorov nachádzajúcich
sa na ul. Komárňanská 91/B v Hurbanovo (bývalé objekty klenby pri MsÚ) za účelom
kultúrnej činnosti ZO – komisia doporučuje vyhovieť žiadosti.
18.) Tibor Kurucz, Záhradnícka 53, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o zámenu pozemkov v
k.ú. Bohatá, parc.č. 3328 – komisia súhlasí so zverejnením zámeru na uzatvorenie zámennej
zmluvy nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.
19.) Mgr. Katarína Valachová , Novozámocká 35, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o zámenu
pozemkov v k. ú. Bohatá, parc.č. 3463 – komisia súhlasí so zverejnením zámeru na
uzatvorenie zámennej zmluvy nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.
20.) Ing. Karol Varga, Orechová 16, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o zámenu pozemkov v
k.ú. Bohatá, parc.č. 3462 – komisia súhlasí so zverejnením zámeru na uzatvorenie zámennej
zmluvy nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.
21.) Magdaléna Kajanová, Robotnícka 18, 946 56 Dulovce – žiadosť o zámenu pozemkov
v k.ú. Bohatá, parc.č. 3337 – komisia súhlasí so zverejnením zámeru na uzatvorenie zámennej
zmluvy nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.
22.) Ladislav Fekete, Agátová 9, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o zámenu pozemkov v k. ú.
Bohatá, parc.č. 3333, 3334 – komisia súhlasí so zverejnením zámeru na uzatvorenie zámennej
zmluvy nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.
23.) Zoltán Dikasz, Hroznová 14, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o zámenu pozemkov v k. ú.
Bohatá, parc.č. 3460 – komisia súhlasí so zverejnením zámeru na uzatvorenie zámennej
zmluvy nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu.
24.) Informatívna správa – Mesto Hurbanovo požiadalo o poskytnutie NFP z Európskeho
sociálneho fondu. Jedná sa projekty:
a) Nová šanca na trhu práce – vytvorenie 5 pracovných miest na dobu 12 mesiacov
b) Občianske hliadky a rómski zdravotní osvetári v prostredí MRK – vytvorenie 10
pracovných miest na dobu 20 mesiacov – komisia berie na vedomie.
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25.) Ing. Štefan Štifner CSc. – STFI, Zelený Háj 2652, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o
prijatie opatrenia na zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na ul. Chotínska – komisia
navrhuje, aby k tejto žiadosti zaujala stanovisko komisia verejného poriadku a dopravy a ODI
v Komárne.
26.) Návrh na zmenu právnej formy Materskej školy, Nový diel 50 v Hurbanove
s elokovaným pracoviskom na ul. Á. Fesztyho 14 bez právnej subjektivity na právny subjekt
- rozpočtovú organizáciu (zákon č. 596/2003, § 39c, ods. 4 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov) – komisia berie na vedomie.

K bodu 4
V rámci rôzneho Bc. T omaščin, predseda komisie navrhol, aby k elektronickým materiálom
predloženým do mestského zastupiteľstva na prejednanie v komisii, mali prístup všetci
členovia jednotlivých komisií.

K bodu 5, 6
Nakoľko boli prerokované všetky body plánovaného programu a diskusia prebehla
v rámci prejednávania jednotlivých materiálov Bc. Tomaščin, predseda komisie poďakoval
členom za účasť a ukončil rokovanie komisie.

V Hurbanove dňa 13.11.2013
Zapísala: V. Zahorecová

