
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja 
pri  Mestskom  zastupiteľstve  v Hurbanove, konaného dňa 02. 09. 2015 

___________________________________________________________________________ 

Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 

Program rokovania: 

1. Otvorenie
2. Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva,

ktoré sa bude konať dňa 03. 09. 2015
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 

• Plnenie rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za I. polrok
2015 
Komisia berie na vedomie.

• Návrh II. zmeny rozpočtu mesta Hurbanovo a organizácií v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti na rok 2015
Komisia berie na vedomie.

• Návrh na zloženie inventarizačných komisií pre riadnu ročnú inventarizáciu majetku
mesta
Komisia berie na vedomie.

• Organizačný poriadok MsP Hurbanovo
Komisia berie na vedomie, odporúča ho  schváliť.

• Zmluva o spolupráci (MsP Hurbanovo a ObP Dvory nad Žitavou)
 Komisia odporúča zmeniť výpovednú lehotu na 1. mesiac a schváliť. 

• Prenájom pozemkov – Miroslava Pintérová, Martin Švatarák
Komisia berie na vedomie. 

• Prenájom ornej pôdy – PIGSERVIS s.r.o.
Komisia odporúča vyhlásiť dražbu. 

• Odkúpenie pozemkov – Starý Orech s.r.o.



Komisia odporúča priamy odpredaj. 
• Súhlas vlastníka pozemku – Alfonz Kádek

Komisia odporúča dať súhlas a určiť podmienky počas výstavby a následne
vykonať úpravy do pôvodného stavu.

• Pridelenie priestorov – ZO CSEMADOK Hurbanovo .......
Komisia odporúča dať súhlas a ponúknuť priestory aj ďalším organizáciám; 
následne hľadať finančné prostriedky na kompletnú rekonštrukciu daného objektu. 

• Odkúpenie zdravotného strediska – LENS s.r.o.
Komisia odporúča prijať stratégiu činnosti Mestského zdravotného strediska
v Hurbanove a následne rozhodnúť.

• Prenájom priestorov KLENBA
Komisia odporúča znížiť cenu za prenájom a následne vyhlásiť dražbu.

• PHSR 2013-2020
Komisia odporúča schváliť.

• Poľné cesty pre účely PPÚ Bohatá
Komisia odporúča schváliť.

• Správa o následnej finančnej kontrole poskytnutia dotácií z rozpočtu mesta Hurbanovo 
v roku 2014
Komisia berie na vedomie.

• Dotácia pre ZO CSEMADOK Hurbanovo
Komisia odporúča schváliť.

K bodu 4 

        Predseda komisie pán Ondrušek poďakoval za účasť a aktívny prístup členom komisie 
a ukončil rokovanie. 

V Hurbanove dňa 02. 09. 2015 

Zapísal: Z. Ondrušek 

    Zoltán Ondrušek 
predseda komisie 


