
 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia, ochrany prírody, 

prírodných hodnôt a zdrojov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného 
dňa 17.11.2020 

Podľa prezenčnej listiny  
PRÍTOMNÍ:      predseda :  František Schvarcz 
                              člen :        Ing. Peter Nagy 

                           Ladislav Fekete 
                  Peter Kardhordó 

                 Ing. Gabriel Krivanek
       Karol Vas 

Program zasadnutia: 

1. Privítanie 
2. Oboznámenie sa s materiálmi, otázky z oblasti životného prostredia
3. Diskusia, rôzne 
4. Záver

K bodu č. 1 
Predseda komisie životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a 

zdrojov  František Schvarcz zahájil šieste rokovanie komisie, kde  na úvod privítal 
členov komisie, a oboznámil ich s programom dnešného rokovania. 

K bodu č. 2 
Rozdelenie dotácií organizáciám a združeniam v oblasti životného prostredia 

pre rok 2021 prináleží komisii životného prostredia. V tejto oblasti sa rozdelenie 
dotácií týka nasledujúcich organizácií:
- OZ Veselá labka
- Slovenský rybársky zväz- Miestna organizácia HURBANOVO
- Poľovníci Bohatá
- POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE ZELENÝ HÁJ
Pre rok 2021 požiadali o dotáciu nasledovné organizácie:
- OZ Rybársky zväz účel – zarybnenie (2000,-€)
- Poľovnícke združenie Zelený Háj účel – rekonštrukcia stravovacieho stánku 
(1600,-€)
Rozpočet pre dotácie pre rok 2021 v oblasti životného prostredia je 2600,-€. Nakoľko 
ostatné organizácie nežiadajú dotáciu predseda komisie ŽP František Schvarcz 
predkladá nasledovný návrh pre prerozdelenie dotácií:



„Navrhujem prerozdeliť prislúchajúce prostriedky medzi dve organizácie, ktoré 
požiadali pre rok 2021 o dotáciu nasledovne:
- Slovenský rybársky zväz- Miestna organizácia HURBANOVO ,-1300€
- POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE ZELENÝ HÁJ ,-1300€
Hlasovanie členov komisie:
Za: 5
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Komisia životného prostredia, ochrany prírody, prírodných hodnôt a zdrojov pri 
Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove a v zmysle VZN č. 129 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Hurbanovo vydáva k posudzovaným žiadostiam nasledovné 
stanovisko a predkladá návrh na priznanie dotácie pre nižšie uvedených žiadateľov 
nasledovne:
1. Slovenský rybársky zväz- Miestna organizácia HURBANOVO - komisia 
doporučuje priznať dotáciu na zarybnenie vo výške 1300,- €
2. POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE ZELENÝ HÁJ – komisia doporučuje priznať 
dotáciu na rekonštrukciu stravovacieho stánku vo výške 1300 €.

K bodu č. 3
      V októbri sa v meste Hurbanovo uskutočnila výsadba väčšieho počtu stromov. 
Mladé stromy zaobstarala firma Heineken Slovensko a. s. v rámci náhradnej výsadby 
za výrub drevín v areáli závodu. Mesto Hurbanovo ako príslušný správny orgán 
ochrany prírody a krajiny uložilo žiadateľovi o výrub povinnosť zrealizovať náhradnú 
výsadbu 88 ks sadeníc druhu jaseň štíhly a 100 ks sadeníc druhu lipa malolistá. 
Výsadba sa uskutočnila v nasledovných lokalitách: ul. Výskumnícka, ul. 
Podzáhradná, park Hliník, sídlisko Vinohrady. Zvyšné nevysadené stromy sa 
umiestnili do stromčekovej škôlky v areáli Mestského úradu Hurbanovo. Za 
predpokladu miernej zimy výsadba bude pokračovať v decembri 2020 a na jar 2021. 
Komisia ŽP navrhuje uskutočniť výsadbu v nasledovných lokalitách:
Chránený areál Bohatský park, pred oplotením na ul. Endreho Adyho odkiaľ sa v 
minulosti vyrezali kríky, park v Bohatej na ul. Endreho Adyho pri basketbalovom 
ihrisku, areál ľadovej plochy v Bohatej, pri kaplnke rodiny Konkolyovcov na 
Chotínskej ul., do parku pri glóbuse v lokalite sídlisko Stred.
Referent ŽP Ing. Gabriel Krivanek upovedomil členov komisie, že nakoľko v areáli 
Bohatského parku prevláda 3. stupeň ochrany, výsadba sa môže realizovať len na 
základe dokumentu plánu výsadby zhotovenou certifikovanou osobou a so súhlasom 
Štátnej ochrany prírody – CHKO Dunajské luhy. S ostatnými návrhmi súhlasí.



K bodu č. 4  
Predseda komisie životného prostredia na záver šiesteho rokovania poďakoval 

prítomným členom za účasť.  

    ------------------------------                                    -----------------------------------
Ing. Gabriel Krivanek                             František Schvarcz
    Zapisovateľ                               Predseda komisie životného prostredia, 

                  ochrany prírody, prírodných hodnôt a 
                                                                                                zdrojov 


