Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo
______________________________________________________________________
ZÁPISNICA
z 15. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo konaného
dňa 12.06.2018
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.
6.
7.
8.

Otvorenie,
správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2017,
petícia proti vybudovaniu maštalí na chov ošípaných v katastri Mesta Hurbanovo
určenie volebných obvodov, počtu poslancov MsZ a úväzku primátora mesta na volebné
obdobie 2018-2022
komunitný plán Mesta Hurbanovo
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. Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo za rok 2017
Komisia prerokovala predložený materiál, kde zistila, že v skladbe zistených
a vybavených priestupkov je rozdiel 32 priestupkov u ktorých nie jasné ako boli vybavené.
Komisia predložený materiál berie na vedomie.

3. Petícia proti vybudovaniu maštalí na chov ošípaných v katastri Mesta
Hurbanovo
Komisia prerokovala predložený materiál, kde vyjadrila súhlas a plnú podporu
požiadavke uvedenej v petícii obyvateľov mesta Hurbanovo.
Komisia predložený materiál berie na vedomie.

4. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov MsZ a úväzku primátora
mesta na volebné obdobie 2018-2022

Komisia prerokovala predložený materiál.
Komisia predložený materiál berie na vedomie.

5. Komunitný plán Mesta Hurbanovo
Komisia prerokovala predložený materiál.
Komisia predložený materiál berie na vedomie.

6. Oboznámenie s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ
Predseda komisie oboznámil členov komisie s programom a jednotlivými materiálmi,
ktoré sa budú prerokovávať na 28. zasadnutí MsZ, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu
v elektronickej podobe.
a) Vo veci modernizácie časti verejného osvetlenia ako pilotný projekt na sídlisku
Stred,
sa komisia zhodla, že by bolo potrebné zrealizovať takúto modernizáciu naraz
v celom meste a nie len v určitej časti mesta a riešiť to cestou verejného obstarávania,
aby sa zabezpečila najvýhodnejšia a najefektívnejšie ponuka.
b) Ďalší dostupný materiál na zasadnutie MsZ komisia berie na vedomie.
7. Rôzne, diskusia
a) V rámci diskusie odzneli poznatky od občanov o obťažovaní obyvateľov a to najmä
žien v meste skupinkou cca 15 až 17 ročných rómov. Odznel aj návrh aby hliadka
MsP v rámci služby najmä na sídliskách odstavila vozidlo a vykonala tam aj pešiu
obchôdzku.
Komisia žiada primátorku mesta, aby cestou Mestskej polície zabezpečila častejšie pešie
kontroly na sídliskách mesta a zvýšenú pozornosť MsP pri vyskytnutí sa skupinky
mladých rómov.
b) Člen komisie sa zaujímal kedy budú osadené dopravné značky na uliciach Žitavská
a Sládkovičova ul..
Komisia žiada o poskytnutie informácie o plánovanom termíne osadenia dopravného
značenia na Žitavskej a Sládkovičovej ulici..

8. Záver
Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí.
V Hurbanove dňa 12.06.2018
.....................................................
Ing. Anton Poništ
zapisovateľ

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

