
 

 

Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo 
______________________________________________________________________ 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z 16. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo konaného dňa 
23.10.2018 

 
PRÍTOMNÍ:   Mgr. Peter Závodský  - predseda komisie 

Ing. Anton Poništ  - člen komisie 
Mgr. Gyula Veszelei  - člen komisie     
 

NEPRÍTOMNÍ:   Mgr. Zoltán Gúgh  - člen komisie 
     

PROGRAM : 
1.      Otvorenie, 
2.      oboznámenie sa s dostupnými materiálmi na zasadnutie Mestského zastupiteľstva, 
3.      interpelácia poslanca MsZ ku križovatke Vodná - Rybárska 
4.      rôzne, aktuálne otázky verejného poriadku a dopravy v meste, 
5.      vyhodnotenie činnosti komisie vo volebnom období 2014-2018 
6.      záver. 

 

1. Otvorenie 
 
Mgr. Peter Závodský, predseda komisie privítal členov komisie a otvoril zasadnutie komisie. 
Následne určil zapisovateľa komisie – Ing. Antona Poništa. 
 
2. Oboznámenie s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ 
 
 Predseda komisie oboznámil členov komisie s programom a jednotlivými dostupnými  
materiálmi, ktoré sa budú prerokovávať na zasadnutí MsZ, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu 
v elektronickej podobe.  

Materiál komisia berie na vedomie. 
 
3.  Interpelácia poslanca MsZ ku križovatke Vodná - Rybárska 

 
 Predseda komisie oboznámil členov komisie s interpeláciou poslanca Ing. Tomaščina vo 
veci posúdenia situácie v križovatke ulíc Vodná a Rybárska po výstavbe oplotenia rodinného domu. 
Žiadal posúdiť rozhľad pri výjazde Vodnej ul. na Rybársku ul. a prípadné osadenie dopravného 
zariadenia – zrkadla na zvýšenie rozhľadu. 

  
Záver: Komisia po posúdení situácie zastáva názor, že osadenie dopravného zariadenia – 
zrkadla vzhľadom na nízku frekvenciu dopravy a rozhľadové podmienky nie je 
bezprostredne nevyhnutné. V rámci pravidiel cestnej premávky v danej križovatke platí 
zásada prednosti vozidiel prichádzajúcich z pravej strany, čo je najmä výjazd z Vodnej 
ul.. Na základe schváleného Dopravného generelu mesta Hurbanovo, je aj v danej lokalite 
navrhnuté dopravné značenie, ktoré sa tam má osadiť. Do budúcna by sa mal pri 
schvaľovaní stavieb resp. drobných stavieb, touto problematikou zaoberať hneď v 
zárodku spoločný stavebný úrad, ktorý je povinný skúmať všetky vplyvy stavby a to aj na 



 

 

cestnú premávku. V prípade potreby má  nielen právo ale aj povinnosť vyžiadať si k 
stavbe stanovisko Dopravného inšpektorátu.
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4.   Rôzne, aktuálne otázky verejného poriadku a dopravy v meste 
 
 Na podnet obyvateľov sa komisia zaoberala porušovaním verejného poriadku na železničnej 
stanici v Hurbanove. Nakoľko tam pri večerných vlakoch dochádza k rôznym situáciám súvisiace s 
porušovaním verejného poriadku. Obyvatelia tak majú dôvodnú obavu o svoju bezpečnosť. 
 

Záver: Komisia po posúdení situácie žiada zabezpečiť výkon služby Mestskej polície pri 
večerných spojoch a to pešou formou priamo na nástupišti. 
 
 

 5. Vyhodnotenie činnosti komisie vo volebnom období 2014-2018 
 
 Predseda komisie ocenil záujem, snahu a činnosť členov komisie v prospech verejného 
záujmu, za ktorú si ich veľmi váži a ďakuje im. 
 

6. Záver 
 

 Komisia berie na vedomie jednotlivé podnety občanov, program rokovania 30. zasadnutia 
MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa 25.10.2018, ako aj aktuálne otázky z oblasti verejného poriadku a 
dopravy v meste Hurbanovo, s návrhom ich riešenia v zmysle vyjadrení sa k jednotlivým bodom. 
Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a konštruktívny dialóg. 
 
 

V Hurbanove dňa 23.10.2018 
 
 
 
.....................................................     ................................................... 
Ing. Anton Poništ         Mgr. Peter Závodský 
zapisovateľ         predseda komisie 
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Pohľad na Rybársku ulicu v smere na Žitavu (vľavo sa pripája Vodná ul.) 

Pohľad z Vodnej ul. naľavo (výjazd na Rybársku ul.) 
 

Pohľad z Vodnej ul. napravo (výjazd na Rybársku ul.) 


