
Zápisnica 
 

zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného 
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 11.12.2013 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
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 12.12.2013 
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 trvalé sledovanie výziev a v prípade aktuálnosti promptne podať žiadosť 
o NFP – v rámci výziev v priebehu roka 2013 boli podané žiadosti na: „Prevencia kriminality 
v meste Hurbanovo vybudovaním kamerového a monitorovacieho systému III. etapa“,  
„Architektonicko-historický výskum objektu knižnica observatória Hurbanovo“, 
„Rekonštrukcia plastiky na stĺpe Sv. Jána Nepomuckého“, bola podaná žiadosť na 
Recyklačný fond na zakúpenie motorového vozidla na úsek odpadového hospodárstva, 
zabezpečujú sa práce v súvislosti s rozšírením priemyselného parku III. etapa, bola prevedená 
oprava chodníka na Á. Fesztyho, chodník v cintoríne Vék a boli ukončené práce na ul. Malej.  
- zabezpečiť výmenu plexiskla (nahradiť lexanom) na autobusových zastávkach  – nakoľko 
tieto zastávky pôsobia neesteticky, nachádzajú sa pri štátnej ceste I. triedy a komisia  
doporučuje tento problém  doriešiť a vyčleniť finančné prostriedky v rozpočte na rok 2014 
- zabezpečiť rozmiestnenie smetných košov aj v časti Bohatá, prípadne aj na miestnych 
komunikáciách  
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- 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. 
 
Otázka prístupu všetkých členov jednotlivých komisií k elektronickým materiálom, ktoré sú 
predložené na rokovanie do mestského zastupiteľstva bola doriešená. 
 

 
 

K bodu 3 
Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa   
bude konať dňa 12.12.2013: 
 
01.) Návrh rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Hurbanovo 
na roky 2014, 2015 a 2016 – komisia berie na vedomie. 
 
02.) Návrh rozpočtu Základnej školy, Nám. Konkolyho – Thege č. 2 Hurbanovo na rok 
2014 – komisia berie na vedomie. 
 
03.) Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Árpáda Fesztyho s vyučovacím 
jazykom maďarským na rok 2014 – komisia berie na vedomie. 
 
04.) Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na rok 2014 – komisia berie na vedomie. 
 
05.) Návrh rozpočtu Materskej školy v Hurbanove na rok 2014 – komisia berie na 
vedomie. 
 
06.) Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Smaragd na rok 2014 – komisia berie na 
vedomie. 
 
07.) Návrh rozpočtu Mestského zdravotného strediska Hurbanovo na rok 2014 – komisia 
berie na vedomie. 
 
08.) Návrh rozpočtu Kultúrneho strediska Miklósa Konkolyho – Thege na rok 2014 – 
komisia berie na vedomie. 
 
09.) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na 1. polrok 2014 – 
komisia berie na vedomie. 
 
10.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o dani z nehnuteľností na 
kalendárny rok 2014 – komisia berie na vedomie. 
 
11.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnej dani za psa – komisia 
berie na vedomie. 
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12.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnej dani za nevýherné 
hracie prístroje – komisia berie na vedomie. 
 
13.) Návrh všeobecne záväzné nariadenie mesta o dani za užívanie verejného 
priestranstva – komisia berie na vedomie. 
 
14.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o miestnej dani za predajné 
automaty – komisia berie na vedomie. 
 
15.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o určení výšky finančných 
prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – komisia berie na vedomie. 
 
16.) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hurbanovo o určení výšky finančných 
prostriedkov na dieťa materskej školy, žiaka základnej umeleckej školy a školských 
zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – komisia berie na vedomie. 
 
17.) Odpredaj pozemku - František Molnár a Viola Molnárová – jedná sa o kúpu 1 m2 
pozemku pod garážou z pozemku parc.č. 2746/11 – komisia  doporučuje  odpredaj  
predmetného pozemku. 
 
18.)  Ladislav Mlacák LIMCAR, s.r.o., Slobody 16, Hurbanovo – žiadosť o udelenie 
súhlasu k dodatku nájomnej zmluvy – komisia doporučuje vyhovieť žiadosti. 
 
19.) Firma Oto Bršel Boto enviro, Hasičská 33, Šurany – žiadosť o dlhodobý prenájom 
pozemkov parc.č. 3578, 3579 a 3580 v priemyselnom parku, k.ú. Bohatá – komisia súhlasí 
s uzatvorením nájomnej zmluvy. 
 
20.) Ing. Karol Varga, Orechová 16, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o zámenu pozemkov v 
k.ú. Bohatá, parc.č. 3462 – komisia súhlasí s uzatvorením zámennej zmluvy nehnuteľnosti 
podľa predloženého návrhu. 
 
21.) Ladislav Fekete, Agátová 9, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o zámenu pozemkov v k. ú. 
Bohatá, parc.č. 3333, 3334 – komisia súhlasí s uzatvorením zámennej zmluvy nehnuteľnosti 
podľa predloženého návrhu. 
 
22.) Tibor Kurucz, Záhradnícka 53, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o zámenu pozemkov v 
k.ú. Bohatá, parc.č. 3328 – komisia súhlasí s uzatvorením 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 s uzatvorením zámennej zmluvy nehnuteľnosti podľa 
predloženého návrhu. 
 
24.) Magdaléna Kajanová, Robotnícka 18, 946 56 Dulovce – žiadosť o zámenu pozemkov 
v k.ú. Bohatá, parc.č. 3337 – komisia súhlasí s uzatvorením zámennej zmluvy nehnuteľnosti 
podľa predloženého návrhu. 
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25.  Mgr. Katarína Valachová , Novozámocká 35, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o zámenu 
pozemkov v k. ú. Bohatá, parc.č. 3463 – komisia súhlasí s uzatvorením zámennej zmluvy 
nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu. 
 
26.) Návrh na doplnenie Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Hurbanove 
– komisia berie na vedomie. 
 
27.) Návrh na vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb na území mesta – 
komisia berie na vedomie. 

 
28.) Dávid Kondicz – KONFER networks, Ul. Skautov 10, 941 31 Dvory nad Žitavou – 
ponuka na uloženie optického kábla za účelom vybudovania optickej siete na poskytovanie 
širokopásmových služieb – komisia berie na vedomie informatívnu správu. 
 
29.) Pridelenie mestských nájomných bytov – komisia berie na vedomie. 
 
30.) Odpredaj pozemku - Terézia Lovászová – komisia súhlasí so zverejnením zámeru na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti podľa predloženého návrhu. 
 
31.) Komentár k II. zmene rozpočtu MsZS Hurbanovo na rok 2013 – komisia berie na 
vedomie. 
 
 
K bodu 4 
 
V rámci bodu rôzne komisia doporučuje: 
- vyčlenenie finančných prostriedkov  z rezervného fondu vo výške 30 tis. € na rekonštrukciu    
  ľadovej plochy 
- hľadať spôsob využitia chátrajúcich budov v majetku mesta formou prenájmu prípadne  
  odpredajom 
- zaoberať sa otázkou vybudovania komplexu s autobusovou zastávkou pri hvezdárni. 
 
 
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 12.12.2013 
Zapísala: V. Zahorecová 
 
 


