
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja 

pri  Mestskom  zastupiteľstve  v Hurbanove, konaného dňa 12. 12. 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov na 16. 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 II. alebo III. zmeny rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Hurbanovo na rok 2016 

Komisia berie na vedomie. 

 Návrh III. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2016 

Komisia berie na vedomie. 

 Návrh Dodatku č. 3  k VZN č.105 o určení výšky finančných prostriedkov na dieťa 

materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo 

Komisia berie na vedomie. 

 Návrh Dodatku č. 3  k VZN č.106 o určení výšky finančných prostriedkov na  žiaka 

školy alebo školského zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo 

Komisia berie na vedomie. 

 Návrh VZN o poskytnutí sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia 

a platenia za poskytované sociálne služby 

Komisia berie na vedomie. 

 Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Hurbanovo 

Komisia berie na vedomie. 

 Návrh rozpočtov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo na roky 

2017 – 2019 

 Komisia berie na vedomie.  

 Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2017 - 2019 

Komisia odporúča navýšiť program 12.8 Investičný rozvoj. 

 Návrh na vyradenie majetku z majetku Mesta Hurbanovo 

Komisia neodporúča odpísanie pohľadávok za nájomné – nájomné byty. Odporúča 

prešetriť ďalšie možnosti vymáhania alebo možnosť odpracovania pohľadávok. 

 Upozornenie prokurátora na nedodržanie niektorých ustanovení zákona 448/2008 Z.z. 



o sociálnych službách 

Komisia berie na vedomie  

 Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Hurbanovo pre spoločenské, 

športové organizácie v meste a cirkvi na rok 2017 

Komisia berie na vedomie. 

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Hurbanovo na I. polrok 2017 

Komisia berie na vedomie. 

 Informatívna správa z kontroly v ŠKD pri ZŠ Hurbanovo 

Komisia berie na vedomie. 

 Súhlas s prenájmom priestorov – MUDr. Vargová 

Komisia berie na vedomie. 

 Žiadosť o predĺženie NZ Kynologický klub Hurbanovo 

Komisia berie na vedomie. 

 Súhlas s prenájmom pozemku SvitCom, s.r.o. 

Komisia odporúča odsúhlasiť. 

 Prenájom pozemku Marta Szalayová 

Komisia berie na vedomie. 

 Žiadosť o prenájom pozemkov Atwood Slovakia, s.r.o. 

Komisia súhlasí ale zároveň odporúča zapracovať podmienky do nájomnej zmluvy:  

1. začatie výstavby do 12 mesiacov od podpisu nájomnej zmluvy, 

2. spustenie riadnej prevádzky do 24 mesiacov od podpisu nájomnej zmluvy. 

Kúpnu cenu odporúča stanoviť na 7,- € za m2, ktorú následne je potrebné 

zapracovať aj do Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta aj pre 

ďalších záujemcov, ktorý prenajímajú pozemky za tých istých podmienok 

v priemyselnom parku. 

 Dohoda o partnerskej spolupráci – Lovran (Chorvátska republika) 

Komisia odporúča odsúhlasiť. 

 Odpustenie časti dlhu voči Mestu Hurbanovo – Tomáš Kelemen 

Komisia odporúča odsúhlasiť. 

 

 

 

K bodu 4 

 

        Predseda komisie pán Ondrušek poďakoval za účasť a aktívny prístup členom komisie za 

celý rok 2016, poprial príjemné vianočné sviatky a ukončil rokovanie. 

 

 

 

Hurbanovo 12. 12. 2016 

 

 

 

Zapísal: Z. Ondrušek 

 

 

 

 

                                                                                                         Zoltán Ondrušek 

                                                                                                          predseda komisie 



 

 

 


