
Komisia verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve 
v Hurbanove 

 
Zápisnica č. 5 

zo zasadnutia komisie dňa 27. 09. 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. Prehodnotenie dopravného značenia s príslušníkom dopr. polície 
                4. Rôzne, diskusia 
                5. Záver 
 
K bodu č.1/ Mikuláš Kašík, predseda komisie, otvoril zasadnutie a privítal 
členov komisie. 
 
K bodu č.2/  Predseda komisie oboznámil prítomných s činnosťami, ktoré boli 
doteraz vykonané, alebo sú v riešení.  
a) O vybudovaní parkoviska stále jednajú príslušné orgány. Nie všetci 

obyvatelia Športovej ulice súhlasia s rozširovaním cesty z dôvodov 
vybudovania parkovacích miest. Možným riešením by bolo vytvorenie 
parkoviska vo dvore školy. 

b) Parkoviská na Sládkovičovej ulici sú čiastočne dokončené, ďalšie úpravy sú 
ešte v súčasnosti vykonávané. 

c) Opravou vozovky na ulici Chotínskej – Konkoľ sa zaoberajú príslušné 
orgány. 

d) Prístupy ku garážam na sídlisku Stred sú už dokončené. 
e) Výrub stromov na ulici Konkolyho je v pláne revitalizácie mestskej zelene. 
f) Na križovatke ulíc Robotnícka – Záhradnícka situácia trvá. 
 
K bodu č.3/  Po jednaní s dopravným inžinierom boli prijaté návrhy 
nasledujúcich riešení. 
a) Pri križovatke ulíc Lipová a Komárňanská bude pri príchode od Komárna 

vyznačený zákaz státia priečnymi čiarami v odstavnom prúde vozovky. 
b) V centre meste bude zvislými dopravnými značkami vyznačený zákaz státia 

od križovatky ulíc Komárňanská a 28. októbra, po križovatku ulíc 
Komárňanská a Konkolyho. V druhom smere od križovatky ulíc 
Komárňanská a Rybárska, po križovatku ulíc Komárňanská a Športová. 

c) Za značením obce v časti Bohatá pri výjazde smerom na Imeľ bude po 
ukončení intravilánu až po koniec rekreačnej zóny obmedzená rýchlosť na 
70 km/h v oboch smeroch. 



d) Oboznámili sme sa s navrhovaným dopravným riešením pri napojení 
predajne TESCO na Komárňanskú ulicu. Navrhnuté je, aby sa plánovaný 
priechod pre chodcov umiestnil medzi križovatky s Rybárskou ulicou 
a Malou ulicou, približne pred budovu ZUŠ. Dopravnú situáciu na Malej 
ulici riešiť ako jednosmernú prevádzku v smere jazdy od Komárňanskej. 
Odporúčame na náklady TESCO vybudovať na Malej ulici parkovacie 
miesta šikmo na plot ZUŠ a ďalších objektov až po vchod k nájomným 
bytom a internátu SPŠ stavebnej. 

 
K bodu č.4/ V bode rôzne odzneli tieto pripomienky. 
a) Je navrhované aby sa v budúcnosti obnovilo dopravné značenie v meste 

a boli upravené plochy zelene pri cestách tak, aby bolo viditeľné dopravné 
značenie. 

b) Na mestskom parkovisku pri kostole odstrániť tabuľu o úhrade za 
parkovacie miesta. 

c) Sprehľadniť križovatku ulíc Súdna a Slobody (obsekať zeleň). 
 
K bodu č.5/ Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončil. 
 
 
V Hurbanove, dňa 27. 09. 2011 
 
 
Zapísal: Marian Botoš 
 
                                                                 Overil: Mikuláš Kašík 
                                                                           predseda komisie     
 


