
Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania  
pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Hurbanovo 

 
 

Z Á P I S N I C A 
 

zo 1. zasadnutia členov Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a územného plánovania  
pri Mestskom zastupiteľstve Mesta Hurbanovo (ďalej len „komisia“) zo dňa 23.01.2022 

 
 

Prítomní:   Ing. Norbert Seifert       -  predseda komisie 
Maria Orvoš Varga   -  člen komisie 
Tímea Varga MBA.   -  člen komisie 

    František Molnár   -  člen komisie 
     
 

Neprítomní:  Miroslav Čerešník   -  člen komisie 
Mgr. Magdaléna Záhoranová   -  člen komisie 

 
 

 PROGRAM: 
 

1. Otvorenie; 
2. Určenie zapisovateľa zápisnice; 
3. Určenie overovateľov zápisnice; 
4. Rokovanie členov Komisie o bodoch Návrhu programu rokovania 4. Mestského 

zastupiteľstva Mesta Hurbanovo, zvolaného na 25. januára 2023 primátorom mesta 
Hurbanovo; 

5. Diskusia členov komisie; 
6. Záver 
 
1. Otvorenie 

Predseda komisie Ing. Norbert Seifert privítal členov a otvoril zasadnutie komisie. 
 

2. Určenie zapisovateľa zápisnice 
Predseda komisie Ing. Norbert Seifert predložil návrh na schválenie zapisovateľa 
zápisnice zo zasadnutia komisie. Za zapisovateľa navrhol Mária Orvoš Varga. 
Komisia schválila predložený návrh predsedu komisie. 

3. Určenie overovateľov zápisnice 
Predseda komisie Ing. Norbert Seifert predložil návrh na schválenie overovateľov 
zápisnice zo zasadnutia komisie. Za overovateľov navrhol p. Timea Varga MBA a  
František Molnár. 
Komisia schválila predložený návrh predsedu komisie.  



4. Rokovanie členov komisie o bodoch Návrhu programu rokovania  
4. Mestského zastupiteľstva Mesta Hurbanovo 

 
8.1) Žiadosť o prenájom verejného priestranstva na vytvorenie parkovacích miest – 
Prosocia – II. kolo. 

Stanovisko komisie: 
Komisia berie na vedomie predložený materiál. Komisia zároveň odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu schváliť Uznesenie. 
 
8.2) Odpredaj nehnuteľností – Jozef Ruško a Margita Rušková – I. kolo 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia berie na vedomie predložený materiál. Komisia zároveň odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu schváliť Uznesenie 
 
8.3) Súhlas so zámerom podať žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na 
podporu športu 
 
Stanovisko komisie: Komisia berie na vedomie predložený materiál. Komisia súhlasí so 
zámerom podania žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu o podporu športu. 
Na základe výsledku zasadnutia rady školy ZŠ Konkoly Thege vyšlo najavo, že multifunkčné 
ihrisko je po kolaudáci v roku 2007 v havarijnom stave, je nutná rekonštrukcia. Komisia by 
rada zvážila možnosť získania príspevku pre potreby multifunkčného ihriska na ZŠ Konkoly 
Thege, predpokladaná úroveň investície je 95.415 eur. Nakoľko na rekonštrukciu priľahlej 
budovy pri MŠP sú už vyčlenené peniaze v rozpočte 100K eur, bolo by možné uvedené 
finančné prostriedky použiť na priľahlú budovu, v prípade úspešnosti v projekte dotáciu 
použiť na dokončenie prác a rekonštrukciu multifunkčného ihriska. Druhý návrh by bol 
čerpať na priľahlú budovu príspevok z fondu na podporu športu a vyčlenené prostriedky 
použiť na rekonštrukciu multifunkčného ihriska. Z hľadiska investície – rekonštrukcia 
multifunkčného ihriska by mohla prenajatím zvýšiť príjmy z prenájmu, a 350 detí by malo 
možnosť každodenne športovať.  
 
Komisia berie na vedomie predložený materiál. Komisia zároveň odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu schváliť Uznesenie 
 
8.4) Súhlas s podaním žiadosti o poskytnutie príspevku a realizáciou verejného 
obstarávania na stavebné práce v rámci výzvy MAS 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia berie na vedomie predložený materiál. Komisia zároveň odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu schváliť Uznesenie 
 
8.5) Súhlas s prenájmom pozemkov pod cestou na ul. Árpáda Fesztyho so SPF 
 
Stanovisko komisie: 
Komisie na základe informácií, ktoré jej boli v predloženom materiály poskytnuté, 
Mestskému zastupiteľstvu schváliť navrhované uznesenie odporúča. 
 



8.6) Projekty mesta Hurbanovo – informatívna správa  
 
Stanovisko komisie: 
Komisia berie na vedomie predložený materiál. 
 
8.7) Žiadosť o prenájom pozemku-Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň Hurbanovo-I. 
kolo 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia berie na vedomie predložený materiál. Komisia zároveň odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu schváliť Uznesenie. Zároveň by komisia požiadala o stanovisko ohľadne 
bezpečnosti, nakoľko  pozemok sa nachádza v priamom susedstve ZŠ s VJM Á. Fesztyho. 
 
8.8) Zrušenie vecného bremena na pozemok - Ing. Peter Slota 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia prerokovala predložený návrh na zrušenie vecného bremena na pozemok a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu navrhované uznesenie schváliť. 
 
8.9) Zmena sídla OZ Mikroregión Hurbanovo – informatívna správa 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia berie na vedomie predložený materiál. 
 
8.10) Plán zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2023 
 
Stanovisko komisie: 
Komisia berie na vedomie predložený materiál. 

5. Diskusia členov komisie 
 

Komisia sa v rámci diskusie vyjadrovala k jednotlivým bodom Návrhu programu 
rokovania 4. Mestského zastupiteľstva Mesta Hurbanovo, zvolaného na 25. januára 2023 
primátorom mesta Hurbanovo. 

 
6. Záver 

Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 
V Hurbanove, dňa  23.01.2023 
 
....................................................                ...................................................... 
          Maria Orvoš Varga          Ing. Norbert Seifert 
               zapisovateľ          predseda komisie 
 
 
 
 
.....................................................                ...................................................... 
  Timea Varga MBA                    František Molnár 
             overovateľ              overovateľ 


