Zápisnica
zo zasadnutia komisie podnikateľskej, výstavby, regionálneho rozvoja a životného
prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 26.02.2014
________________________________________________________________________________________________________

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 27.02.2014
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
- predseda komisie dal do pozornosti grantový program PONTIS, kde by bolo možné podať
žiadosti v oblasti kultúrných pamiatok (Ján Nepomucký) alebo v oblasti zvýšenia kultúrneho
života v meste
- opätovne žiada zabezpečiť výmenu plexiskla (nahradiť lexanom) na autobusových
zastávkach – nakoľko tieto zastávky pôsobia neesteticky, nachádzajú sa pri štátnej ceste I.
triedy. Zároveň doporučuje osvetlenie tých zastávok.
- zabezpečiť rozmiestnenie smetných košov aj v časti Bohatá, prípadne aj na miestnych
komunikáciách
- 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 27.02.2014:

01.) Návrh I. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2014 – komisia berie na vedomie.
02.) Návrh I. zmeny rozpočtu 2014 - Základná škola Nám. Konkolyho-Thege 2., 947 01
Hurbanovo – komisia berie na vedomie.
03.) Základná škola s materskou školou Árpáda Fesztyho s vjm - Komentár k návrhu I.
zmeny rozpočtu – komisia berie na vedomie.
04.) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania VZPP pri
hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na úseku Mestskej polícii v Hurbanove –
komisia berie na vedomie.
05.) Záznam z následnej finančnej kontroly hospodárenia na projekt Zefektívnenie
separovaného zberu v Hurbanove rok 2011 – komisia berie na vedomie.
06.) Doplnenie uznesenia č. 452/2013-MZ zo dňa 04.07.2013 o odkúpení nehnuteľnosti –
komisia berie na vedomie.
07.) Žiadosť o súhlas na predloženie žiadostí o dotácie na základe výzvy Ministerstva
financií SR – jedná sa riešenie havarijného stavu a výmenu vykurovacích telies v Mestskom
zdravotnom stredisku v Hurbanove – komisia doporučuje podporiť túto žiadosť.
08.) Správa o činnosti Mestskej polície v Hurbanove za rok 2013 – komisia berie na
vedomie.
09.) Západoslovenská distribučná, a. s. - doplnenie uznesenia č. 382/2013-MZ zo dňa
25.04.2013 – komisia berie na vedomie.
10.) Zverenie majetku mesta do správy - Kúria v Hurbanove - jedná sa o zmenu zo
školského objektu na kultúrnu pamiatku, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pod číslom
2509/1 – komisia berie na vedomie.
11.) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - Hydromeliorácie, š. p. –
komisia berie na vedomie.
12.) Marián Pánis, Hroznová 8, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o prenájom pozemku –
jedná sa o pozemok pod letnou terasou – komisia doporučuje žiadosti vyhovieť.
13.) Maroš Pastorek, Orechová 8, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku –
nakoľko sa jedná o nevyužívaný a neprístupný pozemok a žiadateľ ho plánuje skultúrniť
a využiť na podnikateľskú činnosť, komisia doporučuje zverejnenie zámeru na uzatvorenie
kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť v zmysle podanej žiadosti.
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14.) Ladislav Kavecký, Konkoľ 2035, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku
- komisia doporučuje zverejnenie zámeru na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť
v zmysle podanej žiadosti.
15.) Peter Kardhordó, Výskumnícka 5, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o odpredaj
pozemku - komisia doporučuje zverejnenie zámeru na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
nehnuteľnosť v zmysle podanej žiadosti.
16.) Jana Pšenáková, Slnečná 7, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku komisia doporučuje zverejnenie zámeru na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť
v zmysle podanej žiadosti.
17.) Ján Bahorec, Slnečná 9, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o odpredaj pozemku - komisia
doporučuje zverejnenie zámeru na uzatvorenie kúpnej zmluvy na nehnuteľnosť v zmysle
podanej žiadosti.
18.) Mgr. Ľudovít Csanalas, Komárňanská 138, 947 01 Hurbanovo – žiadosť o predaj
pozemku komisia doporučuje postupovať ako pri odpredaji ostatných pozemkov. Pri predaji
pozemku je potrebné dodržať ochranné pásmo, ktoré pri štátnej ceste III. triedy je 20 m od osi
vozovky.
19.) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 – komisia berie na
vedomie.
20.) Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Hurbanovo – jedná sa o predĺženie lehoty do 31.12.2014 – komisia súhlasí.
21.) Zámer na komplexnú obnovu objektu Ordódyovskej kúrie – Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP
v rámci Regionálneho operačného programu na obnovu kultúrnych pamiatok – nakoľko sa
jedná o dominantnú stavbu mesta, ktorá si vyžaduje kompletnú rekonštrukciu, komisia
doporučuje podanie žiadosti.

K bodu 4
V rámci bodu rôzne komisia prerokovala:
- stanovisko Ministerstva vnútra SR, Okresné riaditeľstvo v Komárne k dopravnému značeniu
ulíc Á Fesztyho a ul. Slobody – komisia súhlasí so zmenou dopravného značenia.
- projektovú dokumentáciu dopravnej stavby a úpravu režimu dopravy na ul. Športovej, ktorú
vypracovala firma Aquaplan, s.r.o., Kossuthovo nám. 18, Komárno – komisia doporučuje
tento projekt prediskutovať s občanmi, ktorí sú účastníkmi tohto konania a hľadať i formu
parkovania v areáli školy.
- projektovú dokumentáciu „Novostavba radových garáží“ na sídlisku Stred – komisia
doporučuje sa zaoberať s otázkou výstavby, ktorá by vyriešila otázku parkovania vozidiel
v tejto lokalite. Doporučuje, aby zo strany mesta bol uskutočnený prieskum záujmu o tieto
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garáže a potom riešiť akou formou bude prebiehať výstavba (združenými prostriedkami
investorov, prípadne výstavba mestom a následný predaj).
- cenovú ponuku firmy EKOS plus Bratislava na vypracovanie „Programu odpadového
hospodárstva mesta Hurbanovo na roky 2011-2015“ – komisia tu požaduje vysvetlenie prečo
sa tento program vypracováva spätne od roku 2011.
- ďalej komisia doporučuje vyčlenenie finančných prostriedkov 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 26.02.2014
Zapísala: V. Zahorecová

