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

ZÁPISNICA
z 5. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo konaného dňa
08.12.2015

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) Predseda komisie na základe uloženej úlohy informoval členov komisie v súvislosti s
riešením nedostatočného počtu parkovacích miest pre motorové vozidlá o zabezpečení
požadovaných informácií nasledovne.
Najzávažnejšia je situácia na Sládkovičovej ul., sídl. Vinohrady. V súčasnosti sa nachádzajú
stojiská pre vozidlá pred každým bytovým domom s nasledovným počtom parkovacích miest:
bytovky H1 - 18, H2 - 17, H3 – 12+4, H4 - 28. Pred penziónom sa nachádza stojisko s počtom:
16 + 5 + 7 (spolu 28 miest) parkovacích miest vrátane vyhradeného parkovania.
Ďalšie parkoviská nachádzajúce sa na Sládkovičovej ul. sú: parkoviská medzi cestou I/64
a garážami s počtom parkovacích miest - 9 ks, medzi cestou I/64 a prvou 7. poschodovou
bytovkou s počtom parkovacích miest - 9 ks, popri penzióne pre seniorov a nájomnou bytovkou
mesta Hurbanovo s počtom – 4-6 parkovacích miest a priamo pred nájomnou bytovkou s počtom
– 17 parkovacích miest.
V každom prípade je počet parkovacích miest v porovnaní s počtom bytov celkovo
nedostatočný a tento stav zhoršuje aj skutočnosť, že niektoré rodiny majú po dve autá. V rámci 4
sedemposchodových bytoviek (4 x 48 bj) je celkovo 192 bytov. Existujúcich parkovacích miest
je 135 (vrátane miest pred a pri penzióne) (bez bytov a stojísk nájomného bytového domu /24
bj/).

V súčasnosti riešiť stav parkovania výlučne na rezidentské karty je podľa predsedu komisie
neúčelné, nakoľko reálne nevieme poskytnúť miesta pre všetky byty a taktiež s poukazom, že
problém parkovania pre ostatné vozidlá sa tým nevyrieši, len zhorší.
Preto navrhuje rozšíriť parkovisko medzi cestou I/64 a prvou 7. poschodovou bytovkou, kde
sa nachádza parcela vo vlastníctve mesta Hurbanovo, prípadne na inom mieste a po rozšírení
a zabezpečení parkovacích kapacít prikročiť k udeľovaniu vyhradených parkovísk na rezidentské
karty pre majiteľov bytov na parkoviská pred ich bytovkou.
Taktiež navrhuje, aby pre existujúce vyhradené parkoviská bolo zabezpečené trvalé zvislé
dopravné značenie (DZ) a to na každom parkovisku 1 DZ s dodatkovými tabuľami na uvedenie
evidenčných čísiel vozidiel pre ktoré sú určené, kde vyhradené miesta budú v poradí súvisle
vedľa seba. V prípade, ak žiadateľ bude chcieť iné miesto, tak si zabezpečí zvislé DZ na svoje
náklady. Po prieskume v iných mestách bolo zistené, že pri vyhradenom parkovisku znáša
náklady na označenie parkovacieho miesta trvalým DZ každý nájomca samostatne.
b) Na základe návrhu komisie premiestnenia 1 až 2 stromčekov z Novozámockej ul., ktoré sú
najbližšie k Žitavskej ul. z dôvodu obmedzovania rozhľadu v križovatke, informoval
predseda komisie, že boli dva stromčeky presunuté. Po rozrastení stromčekov, sa v prípade
potreby dopravno-bezpečnostnej situácie, budú dať premiestniť ďalšie stromčeky.
c) Vo veci sťažnosti obyvateľov Agátovej ul. na pohyb túlavých psov, ktorá bola odstúpená
náčelníkovi MsP bola podaná nasledovná informácia.
Náčelník MsP nás informoval, že informáciu o riešení podal pani primátorke mesta, kde došlo
k odchytu jedného psa a situáciu priebežne monitorujú. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná
o túlavých psov sa stáva, že keď obyvatelia zavolajú a oni prídu na miesto, tak sa tam už pes
nenachádza.
K vysvetleniu sa pridal aj riaditeľ OO PZ Hurbanovo, ktorý doplnil informáciu, že sa často jedná
o psov z iných ulíc, ako napr. Gaštanová a tak podobne.
Náčelník MsP predniesol návrh, že by sa mohla vytvoriť jedna centrálna karanténna stanica,
resp. útulok pre psy, spoločne financovaný okolitými obcami, ktoré by následne po odchyte psov
mali zabezpečenú kapacitu na ich umiestnenie.
d) K požiadavke komisie k vykonávaniu zvýšenej kontroly MsP osôb vykonávajúcich venčenie
psov s poukazom na neodstraňovanie exkrementov, ktoré po nich zostávajú na verejnom
priestranstve, náčelník MsP uviedol, že vykonávajú a budú vykonávať danú kontrolu,
s prvotným cieľom riešiť zistené porušenia napomenutím bez ukladania sankcií, ako
výchovný prostriedok a zvýšenia uvedomelosti vlastníkov psov.
e) Na základe interpelácie poslanca M. Grófa na MsZ vo veci nedodržiavania rýchlosti jazdy
vozidlami na Podzáhradnej ul., bol predsedom komisie oslovený Okresný dopravný
inšpektorát PZ v Komárne, kde vedúci OVS ODI, spolu so starším referentom OVS ODI
prisľúbili, že v rámci možností sa budú snažiť plánovať kontrolu na dodržiavanie rýchlosti na
Podzáhradnej ul. ale len v nepravidelných intervaloch. Taktiež bol oslovený riaditeľ OO PZ
Hurbanovo s požiadavkou o vykonávanie merania rýchlosti na Podzáhradnej ul. hliadkami
tunajšieho OO PZ. Riaditeľ OO PZ prisľúbil, že v rámci možností začnú vykonávať
nepravidelné kontroly a merať rýchlosť jazdy vozidiel. Vykonávanie takýchto
nepravidelných kontrol by malo mať aj preventívny charakter pre vodičov porušujúcich
predpísanú rýchlosť jazdy.
Záver: Komisia uvedené informácie berie na vedomie.

3. Oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ
Mgr. Peter Závodský oboznámil členov komisie s programom a jednotlivými materiálmi,
ktoré sa budú prerokovávať na 9. zasadnutí MsZ, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu
v elektronickej podobe.
K vyzdvihnutým bodom programu patrili najmä:
a) III. Zmena rozpočtu na rok 2015.
Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie.
b) Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2016, 2017, 2018
Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie.
c) Dňa 30.10.2015 bol Mestu Hurbanovo doručený protest prokurátora sp. zn. Pd 129/15/44013 zo dňa 23.10.2015, v ktorom prokurátor podal protest podľa § 22 odsek 1 písm. a) bod 2.
zákona o prokuratúre, kde okresný prokurátor podal protest proti Všeobecne záväznému
nariadeniu Mesta Hurbanovo č. 93 o verejnom poriadku prijatého Mestským zastupiteľstvom
v Hurbanove (ďalej len „VZN“) dňa 29.11.2012.
Z dôvodov uvedených v proteste okresného prokurátora a vzhľadom na to, že tie časti VZN,
ktoré nie sú v rozpore s právnymi predpismi vyššej právnej sily, nemožno samostatne aplikovať,
okresný prokurátor považuje VZN za odporujúce zákonu, a preto uplatnil svoje oprávnenie
vyplývajúce z ust. § 22 ods. 1 písm. al - bod 2. zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre.
S prihliadnutím na charakter zistených nedostatkov prokurátor podal podľa § 28 odsek 1) zákona
o prokuratúre Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove upozornenie prokurátora a navrhuje
Mestskému zastupiteľstvu v Hurbanove:
1) prerokovať protest na zasadnutí mestského zastupiteľstva a prijať k nemu uznesenie, či
mestské zastupiteľstvo protestu vyhovuje alebo nevyhovuje,
2) zrušiť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Hurbanovo č. 93 o verejnom poriadku prijatého
Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove dňa 29.11.2012.
Záver: Komisia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť tento návrh
d) Výstavba nízkoštandartných bytov – 20 b.j.
Komisia sa oboznámila so zámerom vybudovať nízkoštandartné byty v počte 20 b.j.
v lokalite Konkoly na pozemkoch s parc.č.: 3496, 3494, 3492. K danému materiálu sa názory
členov komisie rôznili a nezhodli sa na jednotnom závere. (riaditeľ OO PZ nebol už prítomný pri
prerokovaní materiálu, nakoľko musel odísť)
Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie s nasledovnými vyjadreniami:
- Člen komisie Ing. Poništ je proti zámeru vybudovať nízkoštandartné byty v danej lokalite
s odôvodnením, že je potrebné budovať nájomné byty pre mladých ľudí, ktorí nemajú
možnosť zabezpečiť si vlastné bývanie. Vyjadril sa aj k lokalite umiestnenia stavby, ktorá je
podľa neho nevyhovujúca vzhľadom na veľkú vzdialenosť dostupnosti k službám, ako aj
nemožnosti zabránenia ničenia majetku mesta.
-

Ostatní členovia komisie súhlasia s výstavbou nízkoštandartných bytov a ich prideľovania za
presne špecifikovaných podmienok na užívanie bytov, aby bolo zaručené, že nájomné bude
platené v pravidelných intervaloch a nevzniknú noví dlžníci mesta. Určiť ako zábezpeku

možnosť vysťahovania z bytu pri zistení nedodržiavania nájomnej zmluvy alebo ničení
majetku mesta a to v rámci právnych možností bez potreby rozhodnutia súdu (napr.
notárskym vyhlásením). Bolo by dobré preveriť právnu stránku možnosti zamedziť
nasťahovaniu sa ďalších osôb do bytu, ktorí nie sú vedení v nájomnej zmluve, ako aj
možnosť kontroly zo strany mesta. Taktiež by bolo potrebné vylúčiť z prideľovania bytu
neprispôsobivé osoby, ktoré už mali pridelené nájomné byty (príp. domy), ktoré ich svojím
konaním zničili alebo poškodili.
K ostatným bodom materiálu na 9. zasadnutie MsZ
-

komisia berie na vedomie jednotlivé body pripravené na rokovanie 9. zasadnutia MsZ,
ktoré sa má uskutočniť dňa 10.12.2015,
komisia nemá žiadne pripomienky.

4. Rôzne, diskusia
Komisia bola informovaná:
a) o stave zmien dopravného značenia na ceste I/64 Komárňanská ul., kde dňa 9.11.2015
pracovníci Slovenskej správy ciest Bratislava vykonali určené zmeny, avšak vyznačenie
vodorovného dopravného značenia sa bude vykonávať až v jarných mesiacoch roka 2016,
b) o odstránení závady na dopravnom zariadení – zrkadle v križovatke ulíc Svätopeterskej
a Agátovej, kde podľa informácii zmenu zorného uhla v zrkadle nebolo spôsobené ohnutím
stĺpika ale odcudzením matíc zo záchytných skrutiek čo viedlo k posunu zrkadla,
c) náčelník MsP predniesol potrebu opakovaného informovania obyvateľov mesta o možnosti
využívania núdzového čísla 159 pre privolanie hliadky mestskej polície a aby sa nebáli
podávať oznámenia vo veci zistených priestupkov a následného spracovania priestupku,
d) náčelník MsP informoval komisiu, že vykonávajú kontroly státia motorových vozidiel na
verejnej zeleni, najmä na sídl. Stred, kde zákaz státia vyplýva zo zákona o cestnej premávke,
avšak zatiaľ zistené priestupky riešia preventívne napomenutím,
e) náčelník MsP informoval komisiu o zámere prehodnotenia rozmiestnenia jednotlivých
kamier, ich premiestnenia a výmeny niektorých statických kamier za rotačné kamery, ako aj
o zámere využitia výzvy na financovanie rozšírenia kamerového systému o ďalšie lokality,
kde sú potrebné na zamedzenie krádežiam v domoch, bytoch alebo motorových vozidiel.

5. Návrhy
V rámci diskusie bola všeobecne zhodnotená situácia v meste bez prijatia ďalších návrhov,
okrem už vyššie uvedených k jednotlivým bodom.

6. Uznesenie a záver
Komisia :
a) berie na vedomie:

jednotlivé body pripravené na rokovanie 9. zasadnutia MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa
10.12.2015,
- 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.
-

Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí a poprial im krásne
a príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie do Nového roka 2016.

V Hurbanove dňa 08.12.2015
.....................................................
Mgr. Gyula Veszelei
zapisovateľ

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

