
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja 
pri  Mestskom  zastupiteľstve  v Hurbanove, konaného dňa 08. 12. 2015 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Prítomní: 
Podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
Program rokovania: 
 
1. Otvorenie 
2. Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva,  
    ktoré sa bude konať dňa 10. 12. 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 
 

• Zmeny rozpočtu na rok 2015 – pre Mesto Hurbanovo a ďalšie organizácie mesta 
Komisia berie na vedomie. 

• Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 105  
Komisia odporúča určiť nový spôsob výpočtu normatívneho príspevku a stanoviť 
max. ročný nárast normatívu na 10 %. 

• Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebný odpady 
Komisia odporúča Prijať VZN. 

• Návrhy rozpočtov na rok 2016 pre Mesto Hurbanovo a ďalšie organizácie mesta 
Komisia berie na vedomie. 

• Návrh na vyradenie majetku 
Komisia odporúča diferencovane pristupovať k hlasovaniu o nedobytných 
pohľadávkach.  

• Návrh VZN o vylepovaní volebných plagátov 
Komisia berie na vedomie. 

• Protest prokurátora – VZN č. 93 o verejnom poriadku 
Komisia berie na vedomie. 

• Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016 
Komisia berie na vedomie. 



• Návrh na zmenu uznesenia č. 132/2015. 
Zmluva na prenájom a zabezpečenie servisu RTG prístroja – komisia odporúča 
ponechať pôvodné nájomné, poprípade vyvolať rokovanie s ďalšími možnými 
nájomcami. 

• Odkúpenie pozemkov Starý Orech s.r.o. 
Komisia odporúča odpredaj. 

• Prenájom priestorov – OZ Dúháčik 
Komisia odporúča prenájom. 

• Pridelenie priestorov – ZO CSEMADOK Hurbanovo ....... 
Komisia odporúča prenájom. 

• Pridelenie miestnosti ZO SZV Hurbanovo 
Komisia odporúča prenájom. 

• Odkúpenie pozemkov Helena Brenčíková. 
Komisia odporúča priamy odpredaj. 

• Výstavba 20. b.j. 
Komisia odporúča nájsť inú lokalitu a najprv vykonať prieskum v komunite na 
záujem o byty a podmienky platenia nájomného. 

• Prenájom pozemkov  pre STAVOMAL SLOVAKIA s.r.o. 
Komisia odporúča odročiť po vyriešení otázky výstavby 20 b.j. 

• Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 
Komisia odporúča odsúhlasiť. 

• Zmena zásad hospodárenia s majetkom Mesta Hurbanovo 
Komisia odporúča prijať zmenu – určiť prevádzku baru na futbalovom štadióne na 
8 mesiacov v roku. 

• Žiadosť o odkúpenie pozemku ako predmetu nájomnej zmluvy 
Komisia neodporúča odpredať. 
 
  

 
K bodu 4 
 
        Predseda komisie pán Ondrušek poďakoval za účasť a aktívny prístup členom komisie 
a ukončil rokovanie. 
 
 
 
 
V Hurbanove dňa 09. 12. 2015 
 
 
Zapísal: Z. Ondrušek 
 
 
                                                                                                         Zoltán Ondrušek 
                                                                                                          predseda komisie 
 
 
 


