
Komisia verejného poriadku a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve 
v Hurbanove 

 
 

Zápisnica č. 8 
zo zasadnutia komisie dňa 7. 2. 2012 

 
 

Prítomní: M. Kašík, Mgr. Z. Gúgh, Bc. M. Kajan, M. Botoš, J. Sorád 
Prizvaný hosť: Ing. Karol Lovász 
 
Program: 1. Otvorenie 
                2. Prehodnotenie plánu činností za rok 2011 
                3. Rôzne, diskusia 
                4. Záver 
 
K bodu č.1/ Mikuláš Kašík, predseda komisie, otvoril zasadnutie a privítal 
prítomných 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. Dotknuté orgány ešte zatiaľ nevydali potrebné 
stanoviská. Ak z rôznych dôvodov vybudovanie parkovisko nebude možné, 
komisia navrhuje, aby sa zvážila možnosť určiť na Športovú ulicu jednosmernú 
premávku z dôvodu zabezpečenia plynulosti dopravy, alebo obmedziť 
dopravnou značkou státie motorových vozidiel na jednej strane ulice. 
b) Parkoviská na Sládkovičovej ulici sú čiastočne dokončené, ďalšie úpravy sú 
ešte v súčasnosti vykonávané. Predpokladá sa, že drobné úpravy budú ukončené 
v jarných mesiacoch roku 2012. Keďže dotknutý občania pripomienkovali, že 
šírka parkovacích miest je nevyhovujúca, skutočný stav sa zistí v jarných 
mesiacoch a v prípade potreby dôjde k novému vymeraniu parkovacích miest. 
c) Opravou vozovky na ulici Chotínskej – Konkoľ sa zaoberajú príslušné 
orgány. Zatiaľ neboli vydané stanoviská. Zatiaľ boli zasypané zvlášť 
nebezpečné výtlky svojpomocne. 
d) Výrub stromov na ulici Konkolyho je v pláne revitalizácie mestskej zelene. 
Na mestský úrad sa obrátili so žiadosťou obyvatelia ulice s tým, aby bol 
odstránený strom, ktorý narúša povrch chodníka a predstavuje riziko z hľadiska 
bezpečnosti prechádzajúcich občanov i dopravných prostriedkov. Komisia 
odporúča požiadavkám týchto obyvateľov vyhovieť. Podľa informácií 



z mestského úradu je určený ďalší termín výrubu drevín a v tomto čase by sa 
mal odstrániť aj spomínaný strom. 
e) Na križovatke ulíc Robotnícka – Záhradnícka bol porast obsekaný tak, aby 
nezasahoval do vozovky. 
f) Pri križovatke ulíc Lipová a Komárňanská bude pri príchode od Komárna 
vyznačený zákaz státia priečnymi čiarami v odstavnom prúde vozovky. 
Vyznačenie bude zrealizované v jarných mesiacoch v závislosti od 
poveternostnej situácie. 
g) V centre mesta 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. Komisia 
odporúča vypracovať žiadosť na takúto úpravu dopravného značenia. 
K uvedenej úprave je potrebné pristúpiť vzhľadom na bezpečnosť veľkého 
množstva cyklistov, ktorí sa pohybujú v centre mesta. Komisia odporúča zatiaľ 
na parkovanie používať parkovisko pri kostole sv. Ladislava. V počiatočnej fáze 
používať parkovisko bezplatne. Komisia zvažuje možnosť v úseku pred poštou 
ponechať na státie niekoľko parkovacích miest, alebo vybudovať nové 
parkovisko na Šáradskej ulici. 
h) 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. Dopravný inšpektorát tejto žiadosti vyhovel, 
dopravné značky obmedzujúce rýchlosť sú už inštalované. 
i) Oboznámili sme sa s navrhovaným dopravným riešením pri napojení 
predajne TESCO na Komárňanskú ulicu. Okrem požadovaného priechodu pre 
chodcov medzi križovatky s Rybárskou ulicou a Malou ulicou, približne pred 
budovu ZUŠ, bude vyznačený ešte jeden priechod pre chodcov na 
Komárňanskej ulici vo vzdialenosti cca 50 m od vjazdu na parkovisko 
obchodného domu TESCO. Malá ulica bude riešená ako jednosmernú prevádzka 
v smere jazdy od Komárňanskej. Na náklady TESCO je plánované vybudovať 
na Malej ulici parkovacie miesta pozdĺž vozovky na oboch stranách pri plote 
ZUŠ a pohostinstva MIX I. 
j) Komisia navrhuje na križovatke ulíc Slobody a Súdna vyznačiť dopravným 
značením za hlavnú cestu Ulicu Slobody. Žiadosť v súčasnosti posudzujú 
príslušné orgány. 
k) zastávka autobusu, ktorá bola v časti Sesíleš je preložená bližšie ku 
križovatke – odbočka na Martovce. 
l) Podľa informácií bol projekt kamerového systému pozitívne hodnotený na 
zasadnutí  v rámci NSK a bol postúpený s návrhom na vyhovenie na MV SR. 
 
K bodu č.4/ V bode rôzne odzneli tieto pripomienky. 
a) Na ulici Žitavská je potrebné riešiť parkovanie kamiónov, lebo je značne 
obmedzovaná doprava. 



b) Ing. Lovász žiadal posúdiť možnosť zapojiť členov Mestskej polície, ale aj 
ďalších občanov Hurbanova do dobrovoľných poriadkových hliadok 
v spolupráci s políciou. Ďalej navrhol vyvolať stretnutie všetkých 
zainteresovaných zložiek (MsP, Polícia SR, Slovenská pošta, MÚ) na riešenie 
situácie v čase vyplácania peňažných dávok. Tiež upozornil na nutnosť 
sledovať, či sú dodržiavané pravidlá, ktoré usmerňujú chov a pohyb psov 
v meste. Členovia komisie prejavili záujem spolupracovať pri riešení týchto 
oblastí.  
 
K bodu č.4/ Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončil. 
 
V Hurbanove, dňa 13. 2. 2012 
 
 
Zapísal: Marian Botoš 
                                                                              Overil: Mikuláš Kašík 

                                                                            predseda komisie 


