
       Komisia verejného poriadku a dopravy– pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove 
 
 

Zápisnica č. 2 
zo zastúpenia komisie 

v Hurbanove, dňa 11.04.2011 
 
Prítomní : M. Kašík, Mgr. Z. Gúgh, Bc. M. Kajan, M. Botoš, J. Sorád 
 
Program : 1. Otvorenie 
                 2. Prehodnotenie plánu činnosti na rok 2011 
                 3. Rôzne, diskusia 
                 4. Záver 
 
 
K bodu č. 1/ P. predseda komisie M. Kašík privítal všetkých členov komisie  a otvoril 
rokovanie. 
 
K bodu č. 2/     Predseda komisie oboznámil prítomných  s čiastočne vykonanými 

činnosťami a zároveň s prípravou, ďalších činností,  ktoré  boli plánované na 
rok 2011,   a vyplývali z materiálov pre Komisiu verejného poriadku 
a dopravy. 

                        
                          a)  Mesto pripravuje výmenu dopravných značiek, ktoré boli 

poškodené v neskorých nočných hodinách. Zatiaľ sa  neuvažuje o vrátení 
dopravných značiek na miesta odkiaľ  boli pred časom odstránené   

                           
 
 

                   b) V rámci bezpečnosti mesta Hurbanovo bol podaný projekt 
kamerového systému, ktorý bol podporený všetkými členmi komisie z 
dôvodu ochrany majetku a bezpečnosti osôb. V tomto prípade sa čaká na 
schválenie projektu EÚ. 

            
 
                    c)  V rámci žiadosti podanej z rady rodičov  ZŠ s MŠ Á. Fesztyho 

s vjm o vybudovanie parkoviska sa čaká na súhlasné vyjadrenie občanov, 
ktorých sa daná vec dotýka.  

  
                    d) Systém označovanie predplatených parkových miest VZN mesta 

Hurbanovo  č. 75 o dani za užívanie verejného priestranstva sa v tomto čase 
pripravuje a v blízkej budúcnosti bude z realizovaná prvá časť tohto 
projektu. 

 



                    e) V prípade bodu, ktorý sa zaoberá úpravou miestnej komunikácie na 
ul. Chotínska – Konkol sme sa zhodli, že bude vykonaná oprava daná časť 
komunikácii . 

 
                     f) V prípade  prístupu ku garážam na sídlisku Stred – ul. Nejedlého sa 

tomto čase začalo pracovať. 
   
                      g)  Pri chodníku na ul. Konkolyho sa pripravuje na výberové konanie 

pre  firmy, ktorá by vykonali danú úpravu chodníka.  
 
                      h) Ku dnešnému dňu bol prijatý do stavu mestskej polícii jeden 

príslušník, ktorý nastúpil ku dňu 01.04.2011.  
 
                      K bodu rôzne : v rámci bezpečnosti mesta Hurbanovo na podnet 

komisii, náčelníka a  riaditeľa štátnej polícii, bola vykonaná kontrola 
v nočných hodinách, za dozoru predsedu komisie a jedného člena ako dozor 
.Táto kontrola bola zameraná na požitie alkoholických nápojov a  
omamných látok. 

 
 
 
 
 
 

     V Hurbanove dňa 11.04.2011  
 
 
 
 
Zapísal: Bc. Milan Kajan 
 
 
 
                                                                                  Overil: Mikuláš Kašík  
                                                                                      predseda komisie 
 
 
             


