
 
Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia, ochrany prírody, 

prírodných hodnôt a zdrojov Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, konaného 
dňa 23.02.2021 

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

                           Ladislav Fekete 
                  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 siedme rokovanie komisie, kde  na úvod privítal 
členov komisie, a oboznámil ich s programom dnešného rokovania. 

K bodu č. 2 
Vyjadrenie k poslaneckému návrhu: Umiestnenie kontajnerov na odpad v 

rekreačných zónach.
V poslaneckom návrhu sa žiada rozmiestnenie separačných kontajnerov v 
rekreačných zónach hrádze rieky Žitavy, prírodného jazera Konkoly a Bohatského 
bágroviska. Komisia životného prostredia nepodporila tento návrh z dôvodu, že v 
daných lokalitách Mesto Hurbanovo a Rybársky zväz pravidelne vykonáva 
odstraňovanie čiernych skládok, a rozmiestnenie kontajnerov v nemonitorovaných 
oblastiach môže nadobúdať k vynášaniu odpadov do prírody ešte viac.
Vyjadrenie k poslaneckému návrhu: Kampaň na zníženie znečisťovania životného 
prostredia.
Návrh opisuje metódu cieleného vytipovania všetkých obyvateľov, ktorí ku 30. marcu 
majú neuhradenú pohľadávku vo výške min 30 eur na položke miestny poplatok za 
komunálne odpady a zároveň v uplynulom roku si daná domácnosť nezadovážila ani 
jeden žetón za odvoz odpadov. Komisia ŽP nepodporila tento návrh v tomto znení, 
nakoľko nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 140 o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zaoberá s problematikou 
neuhradených pohľadávok za množstvový systém zberu komunálnych odpadov. 



Podľa § 5 ods. 2 písm. f) VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, pre fyzické osoby bývajúce v rodinných domoch, ktorí v 
predchádzajúcom kalendárnom roku neuhradili poplatok na základe zaslaného 
príkazu na úhradu pri množstevnom zbere, vyrubí sa poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady rozhodnutím. Občania sú v tomto prípade písomne 
upozornení, že po neuhradení pohľadávok vyrubených na základe rozhodnutia môžu 
byť právne vymáhateľné.
K bodu č. 3
      Referent ŽP Ing. Gabriel Krivanek predložil komisii návrh realizácie ošetrenia 
lipy malolistej v cintoríne v mestskej časti Hurbanovo zdravotným a redukčným 
rezom. Ďalej sa konzultovalo o možnostiach odstránenia (vyfrézovania) pní z otvorov 
chodníka na Nám. Konkolyho Thege a realizácii náhradnej výsadby na ich mieste. 
Referent ŽP ďalej predložil dve cenové ponuky na ošetrenie sofory japonskej na 
Nám. Konkolyho Thege, ktorá svojim zdravotným stavom ohrozuje bezpečnosť a 
zdravie človeka. Táto drevina je napadnutá drevokaznou hubou a niekoľko jeho 
konárov je vysušených. 

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

poďakoval prítomným členom za účasť.  

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

                  ochrany prírody, prírodných hodnôt a 
                                                                                                zdrojov 


