
Zápisnica
zo zasadnutia Komisia Životného prostredia,ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov

Mestského zastupiteľstva v Hubanove,konaného dňa  30.1.2018 na adrese ul. Komárňanská 62
V HURBANOVE  DŇA 30.1.2018

Podľa prezenčnej listiny -PRITOMNY  predseda       Ondrusek peter
člen RNDr.  Hamranová Mária
člen Mgr.      Kecskés Miklós
člen               Tóthová silvia
člen              Németh  Komel

Program zasadnutia:

1 . Otvorenie zasadnutia
2.Investičný zámer spoločnosti DAN-SLOVAKIA AGRAR, a.s. Veľký Meder -

Vybudovanie famy pre výkmové ošípané v Hubanove hospodárskom dvore lokalita  Turček.
3.  Záver

K bodu č.1

0ndrusek Peter , predseda komisie Životného prostredia,ochrany prĺrody,prírodných hodnôt a
zdrojov (ďalej len komisia) v úvode privítal členov komisie a hostí na zasadnutí. Oboznámil
účastnĺkov s jediným programom zasadnutia.

Komisia schválila program zasadnutia  za:             5
Zdržal sa: 0
Proti:          0

K bodu č.2

Komisia životného prostredia po prerokovaní dostupných materiálov NEDOPORUČUJE
poslancom mestského zastupiteľstva odsúhlasit' tento zámer ,z dôvodu  zhoršenia Životných
podmienok  obyvateľov  mesta.

Záväzná časť v súčastnosti platnej Územnoplánovacej dokumentácie-Územného plánu v znenĺ
neskorších zmien a doplnkov podľa  regulačného listu neumožňuje umiestnenie navrhovanej
fiinkcie v lokalite.
Komisia Životného prostredia NEDOPORUČUJE poslancom zmenu v Územnom pláne mesta
Hubanovo  z územia poľnohospodársky využívanej krajiny ,na územie poľnohospodárskej výroby
t.j . Územia pre rozvoj poľnohospodárskej výroby,ktoré sú učené pre situovanie stavieb a zariadení
zameraných na poľnohospodársku výrobu. V našom pripade výstavby 12 ks objektov na chov 24
000 ks ošĺpaných.



A kômyezet védelmi bizottság tárgyalást kôvetôen NEM ajánlja a városi képviselôknek elfogadni
ezt a beruházást , mivel az leminôsĺti a város lakosainak életkôrúlményit.

A bizottság nem javasolta a képviselôknek elfogadni a rendezési tervben  a változtatást, mely
megváltoztatná a mezôgazdasági temelési terúletet  mezôgazdasági hasznosĺtású terúletre.
Az asztjelentené ,hogy  a mezógazdasági temelési terúleten zôldet kapna a 12 istálló melyben 24
000 sertés nevelkedne egyszerre/ 96 000 db évente.

Hlasovanie členov: Za              5
Zdržal sa: 0
Proti :          0

K bodu č.3

Na záver sa predseda komisie poďakoval za účasť na rokovaní pozvaným hosťom a aj členom
komisii životného prostredia.

ONDRUSEK PETER

Predseda komisie životného prostredia
ochrany prĺrody,prírodných hodnôt a

zdrojov

Zapísal: Ondrusek Peter
v Hubanove 4.2.2018


