
Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo 

______________________________________________________________________ 

 

Z Á P I S N I C A 

 

z 12. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo konaného 

dňa 11.12.2017 

 

PRÍTOMNÍ:   Mgr. Peter Závodský  - predseda komisie 

Ing. Anton Poništ  - člen komisie 

Mgr. Gyula Veszelei  - člen komisie     

Mgr. Zoltán Gúgh  - člen komisie 

  

PROGRAM : 
1. Otvorenie, 

2. rozpočet Mesta Hurbanovo,  

3. oboznámenie sa s dostupnými materiálmi na zasadnutie mestského zastupiteľstva, 

4. rôzne, aktuálne otázky verejného poriadku a dopravy v meste, 

5. diskusia, 

6. záver. 

 

1. Úvod, privítanie 
 

Mgr. Peter Závodský, predseda komisie privítal členov komisie a otvoril zasadnutie komisie. 

Následne určil zapisovateľa komisie – Ing. Antona Poništa. 

 

2. Rozpočet Mesta Hurbanovo 

 
Komisia prerokovala predložený materiál rozpočtu mesta Hurbanovo na rok 2018, kde 

skonštatovala, že výška navrhnutých financií určených v položke “7” na “Komunikácie” je 

nedostatočný a bolo by potrebné navýšenie v tejto položke. Je potrebné začať investovať do 

opráv chodníkov a komunikácií, ktoré sú čoraz v horšom stave, kde niektoré chodníky nie sú 

už v súčasnosti schodné. Taktiež je potrebné rátať s opravou komunikácie aj v mestských 

častiach s poukazom na Novú Trstenú.  

 

Zároveň komisia opätovne upozorňuje na nutnosť osadenia dopravného značenia na 

uliciach Žitavská, Pivovarská, Sládkovičova, z dôvodu čoraz horšej dopravno - bezpečnostnej 

situácie v cestnej premávke. 

 

3. Oboznámenie 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.  

 

Vo veci petície obyvateľov Kvetnej ul. v Hurbanove sa komisia stotožňuje s 

požiadavkami obyvateľov Kvetnej ul. a žiada primátorku mesta o iniciatívne pokračovanie v 

započatých úkonoch až do konečného vyriešenia tohoto dlhodobého problému. 

 



Vo veci protestu prokurátora proti ustanoveniam VZN č. 103 o Mestskej polícii sa 

komisia oboznámila s daným protestom a materiál berie na vedomie. 

 
Ďalší dostupný materiál komisia berie na vedomie. 

 

 

4. Záver 
Komisia berie na vedomie jednotlivé podnety občanov, program rokovania 24. zasadnutia 

MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa 14.12.2017, 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 celoročnú prácu a poprial im krásne prežitie vianočné sviatkov. 

 

V Hurbanove dňa 14.12.2017 

 

.....................................................     ................................................... 

Ing. Anton Poništ          Mgr. Peter Závodský 

zapisovateľ         predseda komisie 

 


