
Zápisnica 
 

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja 

pri  Mestskom  zastupiteľstve  v Hurbanove, konaného dňa 20. 09. 2016 

___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov na 14. zasadnutie MZ v Hurbanove 

3. Rôzne a diskusia 

4. Záver 

 

 

K bodu 1 

 

       Predseda komisie pán Ondrušek zahájil rokovanie, privítal  prítomných  členov komisie 

a prizvaných hostí, oboznámil ich s programom dnešného rokovania.  

 

K bodu 2 

 

 Plnenie rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo za           

I. polrok 2016 

Komisia berie na vedomie. 

 Plnenie rozpočtu Mesta Hurbanovo za  I. polrok 2016 

Komisia berie na vedomie. 

 Návrh II. zmeny rozpočtu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Hurbanovo     

na rok 2016 

Komisia berie na vedomie. 

 Návrh II. zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2016 

Komisia berie na vedomie. 

 Zloženie inventarizačných komisií 

Komisia berie na vedomie. 

 Informatívna správa z admin. a fin. kontroly 

Komisia berie na vedomie. 

 Informatívna správa o pripravovaných projektoch 

 Komisia berie na vedomie  

 Zmena územného plánu 

Komisia odporúča ukončiť prebiehajúce Zmeny a doplnky územného plánu mesta 

Hurbanovo č. 1/2015. Následne vyhlásiť výzvu na ďalšie Zmeny a doplnky  

územného plánu, ktoré si zafinancujú jednotlivý žiadatelia. 

 Súhlas prenájmom priestorov – Bratská jednota baptistov 

Komisia berie na vedomie. 

 Súhlas s odpredajom pozemku 

Komisia berie na vedomie. 

 Súhlas s vytvorením darovacej zmluvy Rekunst s.r.o. 

Komisia odporúča odsúhlasiť a vysporiadať tak majetkové pomery pod 



cyklochodníkom. 

 Žiadosť o rekonštrukciu skladu a pridelenie pozemku – OZ Veselá labka 

Komisia odporúča odsúhlasiť. 

 Žiadosť o predĺženie nájmu – Renáta Bilková  

Komisia odporúča odsúhlasiť za rovnakých podmienok. 

 Žiadosť o prenájom pozemku – SvitCom s.r.o. 

Komisia odporúča priamo prenajať pozemok v priemyselnom parku pre spoločnosť 

SvitCom s.r.o. z dôvodu rozvoja malého a stredného podnikania v meste Hurbanovo 

a zvýšenia zamestnanosti. 

 Žiadosť o udelenie súhlasu k vypracovaniu ponuky na odkúpenie nehnuteľností vo 

vlastníctve Mesta Hurbanovo 

Komisia odporúča zmapovať všetky takéto prípady a navrhujú jednotný postup. 

 Analýza výkonu služby na MsP Hurbanovo 

Komisia berie na vedomie. 

 Ponts Danubii s.r.o. – predfinancovanie členského príspevku 

Komisia odporúča odsúhlasiť z dôvodu prípravy ďalších projektov Interreg. 

 Komunitný plán  soc. služieb 

Komisia berie na vedomie. 

 

 

K bodu 4 

 

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

a ukončil rokovanie. 

 

 

V Hurbanove dňa 21. 09. 2016 

 

 

Zapísal: Z. Ondrušek 

 

 

                                                                                                         Zoltán Ondrušek 

                                                                                                          predseda komisie 

 

 

 


