
Mesto Hurbanovo, Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo 
 

Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania 
(ďalej len „komisia“) 

 
 

ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia komisie konaného dňa 18. septembra 2019 o 17:00, MÚ Hurbanovo 
 
 

 
1. OTVORENIE 

 
- Zasadnutie komisie otvoril a prítomných s programom oboznámil predseda komisie 

Štefan Pupák 
 

 
2. URČENIE ZAPISOVATEĽA 

 
- Za zapisovateľku bola určená Claudia Illés 

 
 

3. URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
 

- Za overovateľov zápisnice boli určení Jozef Doležaj a Jozef Vanko 
 

 
4. NÁVRHY INTERPELÁCIÍ ZO STRANY KOMISIE 

 
- V akom stave je projektová vízia riešenia rekonštrukcie mestskej polikliniky? 

 
- V akom stave je projektová vízia riešenia zapojenia sa Mesta do programu Interreg V? 

 
- V akom stave je projektová vízia riešenia Nadstavby ZŠ a MŠ Á. Fesztyho? 

 
- Kto je zodpovedný za preberanie finálnej verzie projektov na Mestskom úrade? 

 
 

5. VYJADRENIE STANOVISKA K ROKOVACÍM BODOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

 
Návrh dodatku č. 1 Všeobecne záväzné nariadenie o prenajímaní bytov vo vlastníctve 
mesta Hurbanovo 
 

- Komisia odporúča prijať uznesenie 



 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulúc v meste Hurbanovo v jeho 
mestských častiach Holanovo, Konkoľ, Nová Trstená, Vék a Zelený Háj 
 

- Komisia odporúča odročiť prijatie uznesenia a doplniť materiál o presné informácie 
týkajúce sa výdavkov spojených s prijatím tohto kroku na strane samosprávy 
i obyvateľov mesta 

 
Plnenie rozpočtu  Mesta Hurbanovo za I. Polrok 2019 a organizácií v jej zriaďovateľskej 
pôsobnosti 
 

- Komisia odporúča zobrať na vedomie uznesenie 
 
Návrh II. Zmeny rozpočtu Mesta Hurbanovo na rok 2019 a organizácií v jej zriadovateľskej 
pôsobnosti 
 

- Komisia odporúča prijať uznesenie, okrem: 
 
Návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2019 – ZŠ s MŠ s VJM Á. Fesztyho v Hurbanove 
 

- Komisia odporúča vyzvať na prepracovanie dokumentu a využitie všetkých 
dostupných možností zo strany školy na zabezpečenie pokrytia výpadku financií 
v príjmovej časti rozpočtu. 
 

Návrh na zloženie inventarizačných komisií na inventarizáciu majetku mesta v roku 2019 
 

- Komisia odporúča prijať uznesenie 
 
Súhlas s odpredajom pozemku – Turan Kreci 
 

- Komisia odporúča prijať uznesenie 
 
Súhlas so zámenou časti pozemkov - Júlia Kajanová 
 

- Komisia odporúča prijať uznesenie 
 
Žiadosť o zľavu nájomného . Sidónia Oláh – Black Diamond 
 

- Komisia neodporúča prijať uznesenie 
 
Žiadosť o odpredaj pozemku – Tomáš Lakatoš 
 

- Komisia neodporúča prijať uznesenie 
 

Žiadosť o odpredaj pozemkov – Tímea Bendíková 
 



- Komisia na základe dostupných informácií nedokáže zaujať zodpovedné stanovisko 
a žiada doplniť informácie týkajúce sa účelu odkúpenia pozemku zo strany kupujúcej 

 
Žiadosť o prenájom pozemku – Mária Halászová 
 

- Komisia odporúča prijať uznesenie 
 
Žiadosť o prenájom pozemku – Norbert Takács 
 

- Komisia odporúča prijať uznesenie 
 
Žiadosť o prenájom miestnosti – Rodinné centrum Slunce, n.o. 
 

- Komisia odporúča prijať uznesenie 
 

Poslanecký návrh – vyčlenenie prostriedkov z rozpočtu mesta – výdajňa potravín a Miestna 
organizácia SČK 
 

- Komisia neodporúča prijať uznesenie v tejto podobe, nakoľko z materiálu nie je jasné, 
o akú veľkú investíciu má ísť resp. aká je spoluúčasť participujúcich strán 

 
Investičné akcie – Informácia o realizácii – Hroznová, Hviezdoslavova ul. A a areál 
futbalového štadióna 
 

- Komisia odporúča vziať na vedomie uznesenie 
 

- Zároveň komisia odporúča prehodnotiť formu financovania vodovodných prípojok, 
nakoľko väčšina obyvateľov mesta si tieto prípojky v minulosti hradila z vlastných 
zdrojov. 
 

Projekt „Podpora rozvoja športu“ – postavenie malej ľadovej plochy 
 

- Komisia neodporúča prijať uznesenie v tejto podobe 
 
Prenájom pozemku – SZĽH Infra, s.r.o. 
 

- Komisia neodporúča prijať uznesenie v tejto podobe 
 
Parkovacia politika 
 

- Komisia odporúča vziať na vedomie 
 
Poradovník na nájomné byty vo vlastníctve mesta Hurbanovo 
 

- Komisia odporúča prijať uznesenie 
 
Poslanecký návrh – Kúpna zmluva PROSPECT, spol. S.r.o. – informatívna správa 



 
- Komisia odporúča prijať uznesenie 

 
Vystúpenie mesta Hurbanovo zo Združenia miest a obcí Žitného ostrova 
 

- Komisia odporúča prijať uznesenie 
 
Návrh na schválenie predsedu a člena komisie Verejného poriadku a dopravy zriadenej 
mestským zastupiteľstvom v Hurbanove 
 

- Komisia odporúča prijať uznesenie 
 

6. DISKUSIA 
 
Členovia komisie sa zhodli, že odporúčajú poslancom Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, 
aby pri plánovaní investícií a projektov používali nasledovný kľúč. Primárne by investície 
a projekty mali byť financované z vlastných zdrojov resp. z finančných prostriedkov 
pochádzajúcich z úverov.  
 
Projekty financované z prostriedkov Európskej Únie by mali tvoriť doplnkovú formu riešenia 
problémov v našom meste. Pri ich výbere je potrebné zapájať sa do výziev, ktorých výsledok 
bude na prospech celého mesta Hurbanovo a čo najviac jeho obyvateľov.  
 
Zároveň je potrebné pri každej jednej investícii zvažovať jej návratnosť, rentabilitu 
a využiteľnosť pre čo najširší okruh obyvateľov mesta. 
 
Súčasne komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu prijať internú smernicu, ktorá jasne 
definuje úlohu komisií pri Mestskom zastupiteľstve a určuje priebeh schvaľovacieho procesu 
uznesení. 
 
 

7. ZÁVER 
 

- Prítomným za účasť a postrehy poďakoval predseda komisie Štefan Pupák.  
 
 
 

...................................................... 
 

      Claudia Illés 
                (zapisovateľka) 

 
 

......................................................       ...................................................... 
 

Jozef Doležaj                                                                                Jozef Vanko 
(overovateľ zápisnice)                                                              (overovateľ zápisnice) 


