
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja 
pri  Mestskom  zastupiteľstve  v Hurbanove, konaného dňa 24. 04. 2018 

___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania: 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov na 27. 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 VZN o zhromaždeniach obyvateľov mesta 
Komisia odporúča prijať. 

 Rozbory hospodárenia za rok 2017 organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto  
Komisia berie na vedomie. 

 Schválenie záverečného účtu Mesto Hurbanovo za rok 2017 a stanovisko hlavného 
kontrolóra mesta 
Komisia berie na vedomie. 

 Návrh na použitie rezervného fondu Mesta Hurbanovo v roku 2018 
Komisia berie na vedomie. 

 Návrh 1. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo v roku 2018 
Komisia berie na vedomie. 

 Návrh I. zmeny rozpočtu v roku 2018 pre organizácie, ktorých zriaďovateľom je 
Mesto Hurbanovo 
Komisia berie na vedomie. 

 Zmena zásad odmeňovania poslancov 
Komisia odporúča prijať. 

 Dohoda o partnerskej spolupráci - Wegrów 
Komisia odporúča schváliť. 

 Odpredaj pozemku – Ing. Pavol Zachar a manž. 
Komisia odporúča schváliť.  

 Prenájom pozemkov Bilfer Trading, s.r.o. 
  Komisia odporúča schváliť. 

 Prenájom pozemkov Peter Košlab 
Komisia odporúča schváliť. 

 Prenájom pozemkov D.A. CZVEDLER, spol. s r.o. 
 Komisia odporúča schváliť. 



 Prenájom pozemkov Erik Pákozdy 
 Komisia odporúča schváliť. 

 Prenájom pozemkov František Hamran 
 Komisia odporúča schváliť. 

 Prenájom pozemkov Juraj Gubien 
 Komisia odporúča schváliť. 

 Prenájom pozemkov Mária Dombováriová 
 Komisia odporúča schváliť. 

 Prenájom pozemkov Mária Turbačová 
 Komisia odporúča schváliť. 

 Prenájom pozemkov Oto Kollárovič 
 Komisia odporúča schváliť. 

 Prenájom priestorov Slovenský zväz záhradkárov – ZO Zelený Háj 
 Komisia odporúča schváliť. 

 Prenájom priestorov Jednota dôchodcov – ZO Zelený Háj 
 Komisia odporúča schváliť. 

 Zámena pozemkov Ing. Karol Lovász, Ing. Zoltán Lovász 
 Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu, aby v súčasnosti už nové kúpy 
a zámeny pozemkov odročila a prenechala rozhodovanie na zastupiteľstvo, ktoré 
vznikne po nových komunálnych voľbách v novembri 2018. 

 Nákup technológie pre zberný dvor v meste Hurbanovo 
Komisia odporúča schváliť. 

 Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Á.Fesztyho s vjm – II.etapa 
Komisia odporúča schváliť. 
 
 

 
 
K bodu 4 
 
        Predseda komisie pán Ondrušek poďakoval za účasť a aktívny prístup členom komisie 
a ukončil rokovanie. 
 
 
 
Hurbanovo 25. 04. 2018 
 
 
 
Zapísal: Z. Ondrušek 
 
 
 
                                                                                                         Zoltán Ondrušek 
                                                                                                          predseda komisie 
 
 
 


