
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania  

pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Hurbanovo 
 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

zo 17. zasadnutia členov Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania  

pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Hurbanovo (ďalej len „komisia“) zo dňa 31.01.2022 

 

 

Prítomní: Mgr. Štefan Pupák - predseda komisie 

 PaedDr. Viera Gouthová - člen komisie 

 Mgr. Claudia Illés - člen komisie 

 Mgr. Marek Tužinčin               - člen komisie 

 Bc. Jozef Vanko - člen komisie 

 Mgr. Magdaléna Zahoranová - člen komisie 

 

 

Neprítomní:   

 

 

 PROGRAM: 
 

1. Otvorenie; 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;  

3. Schválenie programu rokovania komisie; 

4. Rokovanie členov komisie o bodoch Návrhu programu rokovania Mestského 

zastupiteľstva Mesta Hurbanovo 

4.1. Multifunkčná športová plocha s prekrytím - schválenie financovania; 

4.2. Multifunkčná športová plocha s prekrytím - schválenie úveru; 

4.3. Memorandum o spolupráci NZ – HU – KN; 

4.4. Odpredaj pozemku (Botoš); 

4.5. Aktuálne projekty (infospráva); 

4.6. ZSE (odpredaj pozemku); 

5. Diskusia členov komisie; 

6. Záver. 

 

 

1. Otvorenie 

Predseda komisie Mgr. Štefan Pupák privítal členov a otvoril zasadnutie komisie. 

 

 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice 

Predseda komisie Mgr. Štefan Pupák predložil návrh na schválenie zapisovateľa zápisnice 

zo zasadnutia komisie. Za zapisovateľa navrhol Bc. Jozef Vanko a za overovateľov 

zápisnice navrhol PaedDr.Viera Guothová a Mgr. Magdaléna Zahoranová. 

Komisia schválila predložený návrh predsedu komisie. 

 



3. Schválenie programu rokovania komisie 

Predseda komisie Mgr. Štefan Pupák predložil návrh programu rokovania komisie. 

Komisia schválila predložený návrh predsedu komisie. 

 

 

4. Rokovanie členov komisie o bodoch Návrhu programu rokovania  

Mestského zastupiteľstva Mesta Hurbanovo 

 

4.1) Multifunkčná športová plocha s prekrytím - schválenie financovania. 

Stanovisko komisie: 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu navrhované 

uznesenie schváliť.  

 

Komisia sa v rámci diskusie zaoberala otázkou multifunkčnosti inštalovaného povrchu 

športovej plochy. Z verejne dostupných zdrojov, tj. zo Zmluvy o dielo medzi objednávateľom 

a dodávateľom multifunkčného športového povrchu, nie je nateraz známa jeho presná 

špecifikácia. Komisia preto v realizačnej fáze projektu odporúča dbať v jednaniach so 

zhotoviteľom na jeho multifukčnosť s ohľadom na športy, ktoré sú medzi našim obyvateľstvom 

preferované (tenis, basketbal, inline hokej, florbal, volejbal a iné). Zoznam preferovaných 

športov by mohla informatívne odporučiť Komisia športu a spolupráce s mládežou.  

 

4.2) Multifunkčná športová plocha s prekrytím - schválenie úveru 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia berie na vedomie predložený materiál. S obsahom sa oboznámila v rámci 

predchádzajúceho bodu.  

 

4.3) Memorandum o spolupráci NZ – HU – KN 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu navrhované 

uznesenie schváliť. 

 

4.4) Odpredaj pozemku (Botoš) 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu navrhované 

uznesenie schváliť. 

 

4.5) Aktuálne projekty (infospráva); 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia berie na vedomie predložený materiál. 

 

 

 

 



4.6) ZSE (odpredaj pozemku); 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu navrhované 

uznesenie schváliť. 

 

 

5. Diskusia členov komisie 
 

Komisia sa v rámci diskusie vyjadrovala k jednotlivým bodom Návrhu programu 

rokovania Mestského zastupiteľstva Mesta Hurbanovo. 

 

 

6. Záver 
Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 

 

 

V Hurbanove, dňa 31.01.2022 

 

 

 

 

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

           Bc. Jozef Vanko          Mgr. Štefan Pupák 

               zapisovateľ          predseda komisie 

 

 

 

 

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

       PaedDr. Viera Guothová         Mgr. Magdaléna Zahoranová 

                overovateľ              overovateľ 

 


