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

______________________________________________________________________ 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z 3. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo 
konaného dňa 12.06.2015 

 
 

PRÍTOMNÍ:   Mgr. Peter Závodský  - predseda komisie 
Ing. Anton Poništ   - člen komisie 
Mgr. Gyula Veszelei  - člen komisie     
Mgr. Zoltán Gúgh   - člen komisie 
Róbert Major    - člen komisie 

 
PROGRAM : 

 
1. privítanie, určenie zapisovateľa 
2. predstavenie nového člena komisie 
3. oboznámenie sa s aktuálnou situáciou verejného poriadku a dopravy 
4. oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na 6. zasadnutie MZ 
5. rôzne, diskusia, 
6. záver. 

 
 

1. Úvod, privítanie 
 

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

2. Predstavenie nového člena komisie 
 

Mgr. Peter Závodský, predseda komisie privítal a predstavil Róberta Majora, náčelníka 
Mestskej polície v Hurbanove, ako nového člena komisie verejného poriadku a dopravy. 

Pán Róbert Major bol dňa 28.05.2015 schválený za člena komisie uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 76/2015-MZ.  

Zároveň na dotaz členov komisie predstavil svoju víziu fungovania Mestskej polície 
v Hurbanove. 

 
 
3. Oboznámenie sa s aktuálnou situáciou verejného poriadku a dopravy 
 
Komisia bola následne oboznámená s aktuálnymi informáciami, rozhodnutiami príslušných 

orgánov a podnetmi od občanov a to vo veci: 
 



a) Agátovej ul. v Hurbanove, kde bola podaná sťažnosť na potulujúceho sa psa (vlčiaka), 
ktorí voľne pobehuje po ulici a ohrozuje obyvateľov danej ulice ako aj iných občanov, 

o  komisia bola informovaná, že Mestská polícia na danej ul. vykonala opakovane 
kontrolu avšak psa nenašla a to ani u obyvateľov Agátovej ul. na ktorých bolo 
podozrenie že sú vlastníkmi psa, ktorí ochotne preukázali, že pes sa u nich 
nenachádza a tvrdili, že aj k nim často vbehne, následne sťažovateľka avizovala, 
že pes sa tam opäť nachádza, kde bola ihneď vyslaná hliadka MsP, ktorá psa našla 
a odchytila avšak bez zistenia majiteľa, nakoľko nebol označený čipom, 

 
K bodu a):  Komisia vzala podnet a vyriešenie veci na vedomie. 

 
 

b) Robotníckej ul. v Hurbanove časť Bohatá, kde bola podaná sťažnosť na zvýšenú intenzitu 
nákladnej dopravy, rýchlosť prechádzajúcich vozidiel po tejto ul. a podnet k parku 
v Bohatej pri pivovare, kde bolo poukázané na stav lavičiek, schádzanie sa skupín po 
zotmení, ktorí majú preskakovať cez plot do záhrad rodinných domov a na chátrajúcu 
Ordódiovskú kúriu, 
 

o  komisia z analyzovala podanie, kde vo veci navrhovania zníženia rýchlosti jazdy 
a umiestnenia dvoch spomaľovacích prahov, ako aj umiestnenia zákazu vjazdu 
nákladným vozidlám na Robotníckej ul. sa nestotožňuje s daným návrhom, 
nakoľko nákladná doprava súvisí s výstavbou verejnej kanalizácie a vodovodu, 
kde po ukončení stavby sa intenzita nákladnej dopravy obmedzí, taktiež intenzita 
ostatnej dopravy je v danej ul.  kľudná a nepatrná naproti ostatných ulíc, kde sa 
musí počítať s nárastom dopravy s porovnaním spred 20 – 30 rokmi, čo je 
celosvetový trend, 

o  k parku v Bohatej pri pivovare komisia odporúča aby Mestská polícia 
v Hurbanove častejšie a to najmä vo večerných hodinách vykonávala kontrolu 
parku so zameraním sa na ničenie verejného majetku a na prechádzanie z parku 
cez plot do záhrad priľahlých rodinných domov. 

 
K bodu b): Komisia vzala podnet na vedomie a odporúča predsedovi komisie písomne 
odpovedať žiadateľovi, s poukazom na horeuvedené.  

 
c) Komisia bola informovaná o stave žiadosti k zmene dopravného značenia na ceste I/64 

Komárňanská ul., kde mesto Hurbanovo obdržalo z Okresného úradu Nitra, odbor cestnej 
dopravy a pozemných komunikácií, určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia, 
ktorým zamietli žiadosť o zmenu DZ-„Zákaz státia“, kde zamietli celú žiadosť okrem 
určenia vodorovného dopravného značenia na zvýšenie rozhľadu v križovatke ul. Lipová 
– Komárňanská a výmeny zákazovej DZ „Zákaz zastavenia“ na „Zákaz státia“ na 
Komárňanskej ul. pri kostole. 

 
K bodu c): Komisia vzala informáciu na vedomie, avšak nestotožňuje sa so zamietnutím 
určenia zmeny dopravného značenia a zamietnutia zrušenia zákazu státia.   

 
 

4. Oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na 6. zasadnutie MsZ 
 

Mgr. Peter Závodský oboznámil členov komisie s programom a jednotlivými materiálmi, 
ktoré sa budú prerokovávať na 6. zasadnutí MsZ, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu 
v elektronickej podobe. 



 
K vyzdvihnutým bodom programu patrili najmä: 
 
1.) návrh na zmenu sídla Mestskej polície v Hurbanove so zámerom ju presťahovať 

z priestorov Úseku služieb do priestorov Mestskej polikliniky, 
2.) návrh na schválenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Hurbanove.  

 
K bodu 1): Komisia súhlasí so zmenou sídla MsP a stotožňuje sa s dôvodmi uvedenými 
v dôvodovej správe a preto odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť tento návrh. 
 
K bodu 2): Komisia súhlasí s návrhom Organizačného poriadku po odstránení určitých 
gramatických chýb a odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť tento návrh. 
 
 
 
 
K ostatným bodom materiálu na 6. zasadnutie MsZ 
 

- komisia berie na vedomie jednotlivé body pripravené na rokovanie 6. zasadnutia 
MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa 18.6.2015, 

- komisia nemá žiadne námietky. 
 

 
5. Rôzne, diskusia 

 
V rámci diskusie bola zhodnotená všeobecne situácia v meste bez prijatia konkrétnych 

návrhov. 
 
 
 

6. Záver 
 

Komisia berie na vedomie: 
 

- jednotlivé body pripravené na rokovanie 6. zasadnutia MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa 
18.6.2015, 

- 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 12.06.2015 
 
 
 
.....................................................     ................................................... 
Mgr. Gyula Veszelei          Mgr. Peter Závodský 
zapisovateľ         predseda komisie 


