Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo
______________________________________________________________________
ZÁPISNICA
zo 8. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo konaného
dňa 02.05.2016
PRÍTOMNÍ:

Mgr. Peter Závodský
Ing. Anton Poništ
Mgr. Gyula Veszelei
Mgr. Zoltán Gúgh
Róbert Major

- predseda komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie
- člen komisie

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

privítanie, určenie zapisovateľa
aktuálne otázky verejného poriadku a dopravy v meste
oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ
rôzne, diskusia,
záver.

1. Úvod, privítanie
Mgr. Peter Závodský, predseda komisie privítal členov komisie a otvoril zasadnutie komisie.
Následne určil zapisovateľa komisie – Mgr. Gyula Veszelei.

2. Aktuálne otázky verejného poriadku a dopravy v meste
a) Na základe poverenia komisie sa predseda komisie stretol s dopravným inžinierom na ODI
OR PZ v Komárne, kde prerokoval podnet poslanca Tomaščina, ktorý upozornil na
nedostatky v dopravnom značení na Nám. Konkolyho s poukazom na chýbajúce zvislé
dopravné značenie „Zákaz odbočovania vpravo B27a“ pri Supermarkete COOP JEDNOTA
v smere jazdy od trhoviska k Ul. A. Fesztyho (pred výjazdom od kultúrneho domu), kde
z protismeru taktiež chýba zvislé dopravné značenie „Zákaz odbočovania vľavo B27b“,
vzhľadom na skutočnosť, že výjazd od kultúrneho domu je jednosmerná cesta.
Na ODI OR PZ v Komárne bola poskytnutá informácia, že pri schvaľovaní dopravného
značenia vychádzal zo zistenia, že v danej lokalite je prehustené dopravné značenie a
s poukazom na nízku intenzitu cestnej premávky a dobrý rozhľad vychádzali z predpokladu,
že postačuje len osadenie dopravného značenia „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel-B2“, ktoré
je včas a dostatočne viditeľné pre prichádzajúce vozidlá. V prípade, že by mesto chcelo
doplniť existujúce dopravné značenie je potrebné vypracovať žiadosť s projektovou
dokumentáciou a predložiť ju na vyjadrenie ODI OR PZ v Komárne..
Záver: Komisia uvedené informácie berie na vedomie a navrhuje zatiaľ sledovať
dopravnobezpečnostnú situáciu a v prípade jej zhoršenia prijať opatrenia na doplnenie
dopravného značenia. Na monitorovaní situácie sa bude spolupodieľať OO PZ Hurbanovo
a Mestská polícia Hurbanovo.

b) Predseda komisie informoval komisiu o stretnutí s obyvateľmi Sládkovičovej ul. vo veci
riešenia vyhradeného parkovania na priľahlých parkoviskách, ktoré sa uskutočnilo dňa
23.3.2016. Na stretnutí boli obyvatelia informovaní o zámere mesta na jednotlivých
parkoviskách spojiť vyhradené parkovacie miesta, kde by dopravnú značku „Parkovisko
IP12“ zabezpečilo mesto a žiadateľ by si uhradil len dodatkovú DZ „s uvedením
evidenčného vozidla“. V prípade, že by žiadateľ chcel samostatné miesto mimo združeného
priestoru na vyhradené parkovanie bude si musieť uhradiť celkové náklady za vyznačenie
vyhradeného miesta sám na vlastné náklady.
Mesto bude nápomocné obyvateľom a poskytne celkovú administratívnu pomoc
s vybavovaním určenia vyhradeného miesta a určenia dopravného značenia. Za tým účelom
bolo spracované tlačivo žiadosti o určenie vyhradeného parkoviska, ktoré im bolo rozdané.
Záver: Komisia uvedené informácie berie na vedomie.
c) Zo stretnutia s obyvateľmi vyplynula aj požiadavka na riešenie jazdy motorovými vozidlami
po chodníku na Sládkovičovej ul., kde obyvatelia upozornili na skutočnosť, že poniektorí
vodiči využívajú chodník ako cestu, čo pravdepodobne súvisí s parkovaním na chodníku
a následne sa vozidlá presúvajú z chodníka na cestu jazdou po celej dĺžke chodníka. Taktiež
bolo poukázané na nebezpečné jazdy po Sládkovičovej ul., kde vodiči si neuvedomujú, že
majú dávať prednosť vozidlám prichádzajúcim z pravej strany čo vedie k nebezpečným
situáciám.
V súvislosti s týmto poznatkom člen komisie poukázal aj na skutočnosť, že tam dochádza
k parkovaniu kamiónov a nákladných vozidiel, ktoré nielenže stoja v zákaze státia, ale stoja
čiastočne aj na chodníku pri ceste, ktorý následne poškodzujú. V tejto súvislosti bol náčelník
MsP Hurbanovo požiadaný aby hliadky MsP venovali zvýšenú pozornosť takémuto konaniu.
Náčelník MsP prisľúbil zvýšené monitorovanie lokality, avšak zároveň poukázal na
skutočnosť, že kamerový systém nie vždy zachytí každé konanie vzhľadom na neoptimálne
rozmiestnenie jednotlivých kamier, ktoré je potrebné premiestniť k ich efektívnejšiemu
monitorovaniu, kde toto premiestnenie navrhoval už v roku 2015. Náčelník MsP taktiež
požiadal, aby občania v prípade spozorovania akéhokoľvek protiprávneho konania
telefonicky zavolali hliadku MsP, ktorá následne zistí stav, vyhodnotí situáciu a následne vec
vyrieši. K nebezpečnosti jazdy po Sládkovičovej ul. bolo poukázané aj na skutočnosť, že sa
tam stali dopravné nehody zapríčinené nedostatočným spozorovaním a rozhľadom križovatky
a preto žiadajú o zabezpečenie vyznačenia Sládkovičovej a Žitavskej ul. dopravným
značením.
Záver: 1_Komisia žiada náčelníka MsP o zvýšený dohľad na Sládkovičovej ul..
2_Komisia zároveň žiada primátorku mesta o zváženie vykonania zmeny
umiestnenia
kamier na účelnejšie miesto za predpokladu vyčlenenia finančných
prostriedkov na tento účel, kde by sa v prípade schválenia projektu ďalšej etapy rozšírenia
kamerového systému mohli využiť tieto činnosti, ktoré by mohli viesť k zníženiu nákladov
na zmenu umiestnenia existujúcich kamier.
3_Komisia žiada primátorku mesta o zabezpečenie umiestnenia trvalého
dopravného značenia na Sládkovičovej a Žitavskej ul. za účelom zaistenia bezpečnosti na
uvedených cestách.
d) Na mesto Hurbanovo bol podaný ústny podnet od obyvateľky mesta P.P. na neprehľadnú
križovatku ulíc Krátka – Železničná – A.Fesztyho, kde pri výjazde z Krátkej ul. je
nedostatočný rozhľad do križovatky čo ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky. Navrhla
osadenie dopravného zariadenia – zrkadla do križovatky aby sa zabezpečil bezpečný výjazd
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vozidiel z Krátkej ul.. Taktiež bolo poukázané na nedostatočný rozhľad v križovatke Súdna –
Slobody, kde sa nachádza živý plot, ktorý zamedzuje rozhľadu do križovatky.
Členom komisie boli predložené aj fotografické zábery z križovatky (Krátka – Železničná)
zachytávajúcich lokalitu ako aj rozhľad z vozidla stojaceho v križovatke pri výjazde z Krátkej
ul.. a samotní členovia komisie majú miestnu znalosť danej lokality. Komisia sa zhodla, že
v danej lokalite nie je opodstatnené umiestnenie dopravného zariadenia – Zrkadla, nakoľko
rozhľad je dostačujúci na bezpečnú jazdu cez križovatku s poukazom na intenzitu cestnej
premávky a povolenú rýchlosť vozidiel v obci 50 km/h.
Ku križovatke Súdna – Slobody, bol taktiež predložený fotografický záber výhľadu z vozidla
do križovatky, kde komisia vyhodnotila rozhľad do križovatky ako nedostatočný a žiada
úpravu živého plota minimálne o polovicu prípadne jeho odstránenie z križovatky.
Záver: 1_Komisia neodporúča umiestnenie dopravného zariadenia – zrkadla v križovatke
Krátka – Železničná ul..
2_Komisia žiada primátorku mesta o zabezpečenie odstránenia živého plota
v križovatke Súdna – Slobody, alebo jeho úpravu na zaistenie bezpečného rozhľadu
v križovatke.
e) Na komisiu bol podaný podnet vo veci bránenia rozhľadu ozdobným kríkom v križovatke
ulíc Brezová – Žitavská.
Daný podnet je potrebné preveriť a vyhodnotiť situáciu v križovatke a v prípade zníženia
rozhľadu a ohrozovania bezpečnosti cestnej premávky prijať opatrenia na odstránenie
závady.
Záver: Komisia odporúča predsedovi komisie preveriť rozhľad v križovatke Brezová –
Žitavská a po vyhodnotení situácie prijať opatrenia.

3. Oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ
Predseda komisie oboznámil členov komisie s programom a jednotlivými materiálmi, ktoré
sa budú prerokovávať na zasadnutí MsZ, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu v elektronickej
podobe. K vyzdvihnutým bodom programu patrili najmä:
a) Návrh VZN o používaní pyrotechnických prostriedkov (bod 19)
Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom VZN ako aj s podanou pripomienkou
k návrhu a dôvodovou správou. Komisia vyhodnotila predložený návrh ako prínosný pre
mesto. Komisia nesúhlasí s celoročným úplným zákazom a stotožňuje sa s návrhom VZN
ponechať povolenie pre obyvateľov na deň 31.12. a 1.1. ako je uvedené v návrhu.
Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie a ODPORÚČA ho schváliť.
b) Žiadosť o dlhodobý prenájom alebo odkúpenie pozemkov – Július Dobosi (bod 25)
Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom a zhodla sa v názore, že je potrebné
v lokalite pri autobusovej zastávke pri observatóriu zabezpečiť verejnoprospešné služby.
Avšak uvedený návrh obsahuje určité nedostatky ako napr. umiestnenie WC búdok,
napojenie výjazdovej komunikácie priamo v hranici križovatky, pravdepodobnosť zanášania
vodnej pary na obyvateľov prechádzajúcich okolo alebo stojacich na zastávke (verzia 2).
Komisia sa zhodla v názore, že je účelnejšie vyhlásiť zámer verejnou súťažou, v ktorom si
mesto určí podmienky resp. služby ktoré sú potrebné pre obyvateľom mesta, kde by si po
predložení viacerých návrhov (štúdií) vybralo najvhodnejší a najvýhodnejší pre mesto.
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Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie avšak ODPORÚČA vyhlásiť
verejnú súťaž s určením zámeru mesta na využitie predmetnej parcely.
c) Súhlas s odpredajom pozemku Mgr. Štefan Labaš a Mgr. Martina Verešová - (bod 26)
Opätovne komisia poukazuje na potrebu zachovania zeleného pása od cesty v šírke
minimálne 2 m vo vlastníctve mesta, vzhľadom na možné ďalšie investičné akcie, ako
budovanie inžinierskych sietí, internetových sietí, budovanie chodníka atď., s poukazom na
zachovanie plynulého prechodu zeleného pása s ostatnými pásmi vo vlastníctve mesta na Ul.
Nového Dielu.
Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie a NEODPORÚČA ho schváliť
v tomto znení, navrhuje vypracovať geometrický plán ktorým sa oddelí popri ceste pás
o šírke 2 m o celkovej ploche cca 160 m2 , ktorý zostane vo vlastníctve mesta.
d) Súhlas s prenájmom pozemku GASPIPE s.r.o. (bod 30) a NÚBIUM s.r.o predĺženie
nájomnej zmluvy (bod 31)
Komisia sa oboznámila s oboma materiálmi. Zhodnotila, že stav reklamných zariadení je
nevhodný a nedoporučuje zachovať existujúci stav. Nebolo šťastné a vhodné riešenie schváliť
druhé reklamné zariadenie hneď popri prvom reklamnom zariadení s poukazom, že aj
v občianskom práve je zásada, že každý sa má správať tak aby neobmedzoval iných. Z toho
dôvodu by sa malo vyjsť v ústrety tomu, ktorý mal ako prvý umiestnené reklamné zariadenie.
Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie a odporúča schváliť prenájom
osobe, ktorá mala ako prvá umiestnené reklamné zariadenie.
e) Mariana Ďuriková - odkúpenie pozemku- (bod 34)
Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom na odkúpenie pozemku vo vlastníctve
mesta na Rybárskej ul.. Komisia neodporúča odpredaj parcely C“ č. 2079/2 – záhrady o
výmere 207 m2, zapísaný na LV č. 2376 , nakoľko by stratilo prístupovú cestu k ďalším
pozemkom, ktoré má v spoluvlastníctve.
Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie a NEODPORÚČA ho schváliť.
f) Nákup posýpacieho zariadenia (bod 42)
Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom na nákup posýpacieho zariadenia
potrebného na zabezpečenie zimnej údržby vzhľadom na zlý technický stav terajších
posýpačov, ako aj na skutočnosť, že nemajú schválenú technickú spôsobilosť preukazujúcu
technickým preukazom. Komisia považuje za opodstatnené a potrebné zadovážiť nový
posýpací stroj na zimnú údržbu za účelom zaistenia bezpečnej premávky na našich cestách.
Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie a ODPORÚČA ho schváliť.
g) K ostatným bodom materiálu na zasadnutie MsZ
Záver: Materiál k ostatným jednotlivým bodom komisia berie na vedomie.

4. Rôzne, diskusia
V rámci diskusie boli prerokované nasledovné témy:
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a) Člen komisie informoval o ohnutej dopravnej značke „Stoj daj prednosť v jazde“ pri
výjazde od OD TESCO v Hurbanove.
- Náčelník MsP prisľúbil preverenie podnetu a vykonanie nápravy (vyrovnanie značky).
V prípade, že by bola značne poškodená vyrozumie predsedu komisie, ktorí požiada
spoločnosť TESCO o zabezpečenie výmeny dopravnej značky.
b) Náčelník bol požiadaný o podanie informácie o vykonávaní kontrol na dodržiavanie
zákazu požívania alkoholických nápojov mladistvými osobami a či sa vykonávajú vo
všetkých zariadeniach alebo len v niektorých.
- Náčelník MsP informoval, že tieto kontroly vykonávajú vo všetkých zariadeniach, kde sa
nachádzajú mladistvé alebo maloleté osoby. Tieto osoby sú vyzvané na podrobenie sa
dychovej skúške k zisteniu požitia alkoholických nápojov, ktorú vykonajú prístrojom
alkotester. Ako uviedol alkotester má riadny certifikát na používanie tohto prístroja.
Mladistvé osoby u ktorých sa zistí požitie alkoholu sú riešené v následkom konaní za
vyrozumenia rodičov.
c) Náčelník bol požiadaný o podanie informácie o vykonávaní kontrol v sociálnych bytoch
v Hurbanove časti Šárad najmä či prebiehajú v súlade s právnymi predpismi.
- Náčelník MsP informoval, že kontrola v sociálnych bytoch na Šáradskej ul. sa vykonáva
za účelom zabránenia ničenia a devastácií majetku mesta. Prebiehajú v súlade
s právnymi predpismi a vykonali sa za súhlasu nájomníkov týchto bytov.
d) Náčelník bol požiadaný o podanie informácie k dopravnej situácii pri pošte,
k využívaniu fotopascí s požiadavkou na ich umiestňovanie v lokalitách s výskytom
čiernych skládok a o situácii vystrojenia resp. prestrojenia policajtov MsP.
- Náčelník MsP informoval, že dopravná situácia pri pošte sa od umiestnenia betónových
kvetináčov zlepšila. Policajti MsP aj naďalej upozorňujú vodičov, ktorí tam zaparkujú
s výzvou na opustenie miesta s vozidlom.
- MsP zakúpila 2 nové fotopasce, z ktorých 1 vrátili nakoľko nebola vybavená zariadením na
uchytenie. Funkčné fotopasce umiestnia podľa potreby a požiadaviek mesta na ktorúkoľvek
lokalitu.
- Vystrojenie nových policajtov MsP a prestrojenie dlhšie slúžiacich policajtov MsP je
ukončené na 99 %, kde chyba bola v dodávateľovi, ktorý nemal dodať objednané veci naraz
ale dodáva ich po častiach v dlhších termínoch ako bolo prisľúbené.
e) Člen komisie požiadal o zabezpečenie kosenia aj v mestskej časti Holanovo nielen raz
ročne ale vždy spolu s kosením časti Zelený Háj.

5. Návrhy
Na komisii neboli prijaté, žiadne návrhy ani úlohy, okrem už vyššie uvedených.

6. Záver
Komisia berie na vedomie jednotlivé podnety občanov, program rokovania 11. zasadnutia
MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa 05.05.2016, 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 02.05.2016

.....................................................
Mgr. Gyula Veszelei
zapisovateľ

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