
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja 

pri  Mestskom  zastupiteľstve  v Hurbanove, konaného dňa 23. 10. 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov na 30. zasadnutie MZ v Hurbanove 

3. Rôzne a diskusia 

4. Záver 

 

 

K bodu 1 

 

       Predseda komisie pán Ondrušek zahájil rokovanie, privítal  prítomných  členov komisie a  

oboznámil ich s programom dnešného rokovania.  

 

K bodu 2 

 

• Návrh zmien rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo 

a Mesta Hurbanovo na rok 2018 

Komisia berie na vedomie. 

• Návrh dodatku č.5 k VZN č. 105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa MŠ, 

ZUŠ, a ŠZ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo  

Komisia odporúča schváliť. Upozorňuje na potrebu prispôsobiť výšku finančných 

prostriedkov na zariadenia školského stravovania v dôsledku pripravovanej zmeny 

legislatívy – školské obedy zadarmo. 

• Návrh rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Hurbanovo na roky2019,2020 

Komisia berie na vedomie. Upozorňuje na potrebu prispôsobiť výšku finančných 

prostriedkov na zariadenia školského stravovania v dôsledku pripravovanej zmeny 

legislatívy – školské obedy zadarmo. 

• Návrh na vyradenie majetku 

Komisia berie na vedomie. 

• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Hurbanovo na I. polrok 2019 

Komisia berie na vedomie. 

• Správa pre MZ o výsledku kontroly na ZŠ s MŠ Á.Fesztyho s vjm 

Komisia berie na vedomie. 

• WIFI pre teba 

Komisia odporúča odsúhlasiť. 

• Projekt čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole 

Komisia odporúča schváliť. 

• Obnova chodníka na ul. 1. mája. 

Komisia odporúča schváliť.  

• Stavebné úpravy kultúrneho domu 



  Komisia odporúča odsúhlasiť. 

• Prenájom MŠK Hurbanovo – dodatok k nájomnej zmluve 

Komisia odporúča schváliť. 

• Odpredaj pozemkov – Mikuláš Ďurčovič, Andrea Ďurčovičová 

 Komisia odporúča schváliť. 

• Prenájom pozemkov Emil Barták 

 Komisia odporúča schváliť. 

• Prenájom pozemkov Rudolf Lisický 

 Komisia odporúča schváliť. 

• Odkúpenie podielu 4/6 z nehnuteľnosti – Božena Výbochová 

 Komisia odporúča schváliť. 

• Prenájom pozemkov Denisa Feketeová 

 Komisia odporúča schváliť. 

• Zámena pozemkov pozemkov Ing. Karol Lovász 

 Komisia odporúča schváliť. 

• Uplatnenie predkupného práva - Mária Kuráková 

 Komisia odporúča odsúhlasiť. 

• Odpredaj pozemku osobitným zreteľom František Lovász 

 Komisia odporúča schváliť. 

• Odpredaj pozemku priamym predajom František Lovász 

 Komisia odporúča schváliť. 

• Zámena pozemkov Ing. Karol Lovász, Ing. Zoltán Lovász 

 Komisia odporúča schváliť. 

 

 

 

K bodu 4 

 

        Predseda komisie pán Ondrušek poďakoval za účasť na dnešnom zasadnutí zároveň sa 

poďakoval za štvorročnú aktívnu prácu všetkým členom komisie a ukončil rokovanie. 

 

 

 

Hurbanovo 24. 10. 2018 

 

 

 

Zapísal: Z. Ondrušek 

 

 

 

                                                                                                         Zoltán Ondrušek 

                                                                                                          predseda komisie 

 

 

 


