Mgr. Peter Závodský, predseda komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ
Hurbanovo
______________________________________________________________________

ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo
konaného dňa 02.09.2015

PRÍTOMNÍ:

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

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

NEPRÍTOMNÍ:

Róbert Major

- člen komisie

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

privítanie, určenie zapisovateľa
prerokovanie návrhu Organizačného poriadku MsP
oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na 7. 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. Prerokovanie
Hurbanovo

návrhu

Organizačného

poriadku

Mestskej

polície

Komisia bola včas a riadne oboznámená s návrhom Organizačného poriadku Mestskej
polície Hurbanovo. K návrhu boli vznesené nasledovné pripomienky:
a) na str. 7 návrhu, časť III., čl. 6, ods. 2, písm. i), v siedmom riadku za slovom „na
základe“ zmeniť text slov: „posúdenia a pokynu náčelníka MsP“ na nový text „podnetu
náčelníka MsP primátorovi mesta na základe dôvodného podozrenia, že takéto
vyšetrenie by bolo potrebné“,
b) na konci dokumentu v podpisovej doložke v krstnom mene primátorky mesta je potrebné
doplniť písmeno „l“, nakoľko je vynechané.
c) v texte pri uvádzaní „VZN 103“ navrhuje komisia doplniť lomítko a rok vydania „VZN
103/2013“, aj keď komisia berie na vedomie, že súčasne uvádzané označenie nie je
v rozpore s predpismi a uvedené VZN nie je zameniteľné s iným VZN.

Záver: Po oprave a doplnení textu uvedených v bode 2 pod písm. a),b) komisia súhlasí
s návrhom Organizačného poriadku MsP a odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť
tento návrh.

3. Oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na 7. zasadnutie MsZ
Mgr. Peter Závodský oboznámil členov komisie s programom a jednotlivými materiálmi,
ktoré sa budú prerokovávať na 7. zasadnutí MsZ, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu
v elektronickej podobe.
K vyzdvihnutým bodom programu patrili najmä:
Okrem Organizačného poriadku MsP to je v súvislosti s MsP najmä „Zmluva o spolupráci“
uzatvorená podľa § 20 a § 20a, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v platnom znení
medzi Mestom Hurbanovo a obcou Dvory nad Žitavou týkajúcej sa spolupráce MsP
v Hurbanove a Obecnej polície vo Dvoroch nad Žitavou.
Záver: Komisia súhlasí s návrhom „Zmluvy o spolupráci“ uzatvorenej podľa § 20 a § 20a,
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v platnom znení medzi Mestom Hurbanovo
a obcou Dvory nad Žitavou a odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť tento návrh.
K ostatným bodom materiálu na 7. zasadnutie MsZ
-

komisia berie na vedomie jednotlivé body pripravené na rokovanie 7. zasadnutia MsZ,
ktoré sa má uskutočniť dňa 3.9.2015,
komisia nemá žiadne námietky.

4. Rôzne, diskusia
Komisia bola informovaná o stave žiadosti k zmene dopravného značenia na ceste I/64
Komárňanská ul., kde mesto Hurbanovo po obdržaní zamietnutia žiadosti mesta boli zvolané dve
pracovné stretnutia za účasti zástupcov Okresného úradu Nitra, Okresného úradu Komárno, MsÚ
Hurbanovo a OR PZ ODI v Komárne, ktoré sa konali v dňoch 23.7.2015 a 30.7.2015. Na týchto
stretnutiach sa vykonali tvaromiestne ohliadky a postupne sa prehodnocovalo trvalé dopravné
značenie na ceste I/64. Na základe záverov týchto pracovných stretnutí Okresný úrad Nitra
vyvodí závery písomným rozhodnutím.
Komisia bola oboznámená s podnetom občana, že pri obci Pribeta v križovatke na
Hurbanovo chýba dopravné značenie zakazujúce vjazd nákladným motorovým vozidlám nad 12
t. (kamióny) a preto v smere jazdy od obce Pribeta na Hurbanovo cez Pribetskú ul. v Hurbanove
časť Bohatá prechádzajú tieto vozidlá, napriek skutočnosti, že v opačnom smere je zákaz vjazdu
takýchto vozidiel.
K tejto informácii Mgr. Gúgh uviedol, že táto informácia sa má zakladať na pravde a že už
OO PZ v Hurbanove avizovalo tento nedostatok Regionálnej správe a údržbe ciest Komárno.
Ing. Poništ uviedol, že preverí daný stav a v prípade, že nedostatok nie je odstránený bude
urgovať jej nápravu u RSUC Komárno.
Ako ďalší podnet bol prejednaný prejazd poľnohospodárskych pracovných strojov
(kombajnov) cez Krátku ul., kde sa niektorý občania sťažovali na veľký hluk pri prejazde

a poukazovali na skutočnosť, že daná ulica je úzka a vozidlo zasahuje aj do zeleného pásu mimo
vozovky. V prípade, že je popri ceste odstavené vozidlo má tento stroj problémy sa zmestiť
a bezpečne prejsť touto ul..
Komisia sa zhodla na fakte, že žiadna zákonná úprava a ani dopravné značenie nezakazuje
prejazd poľnohospodárskych pracovných strojov cez túto ulicu. Taktiež nie je zrejmá ani
intenzita prejazdov týchto poľnohospodárskych strojov cez túto ulicu. V prípade pretrvávajúcich
problémov a zvýšenia intenzity prejazdov, navrhuje komisia osloviť firmu, ktorej tieto stroje
patria a ktorá zabezpečuje ich prevádzku. V prípade, že sa nedosiahne náprava je možnosť
požiadať o umiestnenie zákazovej dopravnej značky, ktorou sa prejazd týmto strojom zakáže.
V rámci diskusie bola zhodnotená všeobecne situácia v meste bez prijatia konkrétnych
návrhov.

5. Záver
Komisia berie na vedomie:
-

jednotlivé body pripravené na rokovanie 7. zasadnutia MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa
3.9.2015,
aktuálne otázky z oblasti verejného poriadku a dopravy v meste Hurbanovo a ich navrhované
riešenia,
ako aj problémy riešené v bode rôzne,

a navrhuje ich riešenia v zmysle vyjadrení sa k jednotlivým bodom.

V Hurbanove dňa 02.09.2015
.....................................................
Mgr. Gyula Veszelei
zapisovateľ

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

