
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania a regionálneho rozvoja 

pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove, konaného dňa 02.05.2016 
 

 

 

 

 

Prítomní: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

 

Program rokovania: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie materiálov predložených na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude 

konať 05. 05. 2016 

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: 

 Rozbory hospodárenia za rok 2015 

Komisia berie na vedomie 

 Použitie rezervného fondu  

Komisia berie na vedomie 

 Návrhy I. zmeny rozpočtu 

Komisia berie na vedomie 

 Delegovanie členov do Rád škôl 

Komisia berie na vedomie 

 Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

Komisia odporúča prijať  

 Návrh VZN o Trhovom poriadku pre príležitostný trh 

Komisia odporúča prijať  

  Návrh VZN o Trhovom poriadku pre trhoviska na ul. Slobody 

Komisia odporúča prijať 

 Voľba prísediacich na Okresný súd 

Komisia berie na vedomie 

 Žiadosť o dlhodobí prenájom alebo odkúpenie pozemkov – J.Doboši 

Komisia neodporúča na predmetný účel prenajať ani odpredať pozemok 

 Odpredaj pozemku – Labaš, Verešová 

Komisia odporúča vyčleniť geometrickým plánom časť pozemku pozdĺž miestnej 

komunikácie, ktorá by ostala ako verejná zeleň. V budúcnosti možnosť vybudovať chodník 

alebo uložiť vedenia IS. 

 Prenájom Garáže – MsVAK 

Komisia odporúča 

 Odstránenie stavby – býv. pôrodnica 



Komisia odporúča 

 Odpredaj pozemku – VADOL 

Komisia odporúča 

 Prenájom pozemku – GASPIPE 

Komisia odporúča 

 Prenájom pozemku NUBIUM 

Komisia neodporúča 

 Nájomná zmluva – Bratská jednota Baptistov 

Komisia Odporúča za podmienky možného vypovedania nájmu v prípade iného projektu 

 Prenájom pozemku – D.Szabóová 

Komisia odporúča 

 Odkúpenie pozemku – M.Ďuríková 

Komisia neodporúča 

 Prenájom pozemkov pri bytových domoch – Komárňanská140, 152, 154, Slobody 

Komisia odporúča 

 Prenájom pozemku – RENDA 

Komisia odporúča 

 Nájomná zmluva – TJ Strojár 

Komisia odporúča 

 Odpredaj pozemku- N.Ševčík 

Komisia odporúča  

 Prevádzková zmluva MsVAK 

Komisia odporúča 

 Nákup posýpacieho zariadenia 

Komisia odporúča 

 Úprava ceny odvozu a prečistenia fekálií 

Komisia odporúča 

 Informácia o zmene organizačnej štruktúry MsÚ 

Komisia berie na vedomie 

 

 

K bodu 4: 

  Predseda komisie pán Ondrušek poďakoval za účasť a ukončil rokovanie 

 

 

 

 

 

V Hurbanove, 04. 05. 2016 

 

 

Zapísal: Z. Ondrušek 

 

 

 

 

Zoltán Ondrušek  v.r. 

    predeseda komisie 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


