Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo
______________________________________________________________________
ZÁPISNICA
z 14. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo konaného
dňa 24.04.2018
PRÍTOMNÍ:

Mgr. Peter Závodský - predseda komisie
Ing. Anton Poništ
- člen komisie
Mgr. Gyula Veszelei - člen komisie

NEPRÍTOMNÍ:

Mgr. Zoltán Gúgh

- člen komisie

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie,
návrh VZN o zhromaždeniach obyvateľov mesta,
oboznámenie sa s materiálmi na zasadnutie mestského zastupiteľstva,
rôzne, diskusia
záver.

1. Otvorenie
Mgr. Peter Závodský, predseda komisie privítal členov a otvoril zasadnutie komisie.
Následne určil zapisovateľa komisie – Ing. Antona Poništa.

2. Návrh VZN mesta „o zhromaždeniach obyvateľov mesta“
Komisia prerokovala predložený materiál návrhu VZN, kde skonštatovala, že nemá
k návrhu žiadne pripomienky na doplnenie.
Komisia predložený materiál berie na vedomie.

3. Oboznámenie s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ
Predseda komisie oboznámil členov komisie s programom a jednotlivými materiálmi,
ktoré sa budú prerokovávať na 27. zasadnutí MsZ, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu
v elektronickej podobe.
Ďalší dostupný materiál na zasadnutie MsZ komisia berie na vedomie.
4. Rôzne, diskusia
a) Člen komisie oboznámil členov o vykonanom stretnutí s majiteľom pozemku, ktorý
prenajíma nehnuteľnosť spoločnosti GLS, kde sa pokúsil nájsť riešenie problému, na ktorý
poukazovali sťažovatelia bývajúcich v susedstve. Na základe rozhovoru bol člen komisie
informovaný, že prevádzkovatelia, ktorý majú predmetný pozemok v prenájme svoju činnosť
vykonávajú na základe riadneho povolenia a dodržiavajú všetky predpisy k tejto činnosti.
O tejto skutočnosti člen komisie už informoval sťažovateľov.

b) Člen komisie poukázal na skutočnosť, že v budove bývalej Základnej školy a škôlky
nachádzajúcej sa v parku v Bohatej, došlo k opätovnému vypáčeniu už zaisteného vstupného
otvoru na povalu.
Komisia žiada primátorku mesta, aby zabezpečila cestou Mestskej polície, častejšiu
kontrolu objektu v parku Bohatá.
c) Členom komisie obyvatelia avizovali, že hliadky Mestskej polície už nie je vidieť tak
často ako predtým.
Komisia žiada primátorku mesta, aby preverila hliadkovú činnosť Mestskej polície.
d) Padla požiadavka, aby aktivačný pracovníci čistili krajnice a chodníky aj na
miestnych komunikácii a nielen na Komárňanskej a Novozámockej ul.. Pretože napríklad na
Sládkovičovej ul. je krajnica zanesená a začína tam rásť už aj tráva.
Komisia žiada primátorku mesta, aby zabezpečila vykonávanie čistenia chodníkov
a krajníc aj na miestnych komunikáciách.
e) Členovia komisie sa zhodli, že absentuje Správa o činnosti Mestskej polície za rok
2017, ktorá sa každoročne predkladala na vedomie Mestskému zastupiteľstvu, aby aj poslanci
mesta mali prehľad o dopravno – bezpečnostnej situácii.
Komisia žiada primátorku mesta, aby komisii a poslancom zabezpečila predloženie
Správy o činnosti Mestskej polície.

5. Záver
Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí.
V Hurbanove dňa 24.04.2018
.....................................................
Ing. Anton Poništ
zapisovateľ

...................................................
Mgr. Peter Závodský
predseda komisie

