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

______________________________________________________________________ 
 
 

Z Á P I S N I C A 

 

zo 7. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo konaného 

dňa 15.02.2016 

 

 

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 

 

NEPRÍTOMNÍ:  Mgr. Zoltán Gúgh  - člen komisie 

Róbert Major   - člen komisie 

 

 

PROGRAM : 
 

1. privítanie, určenie zapisovateľa 

2. aktuálne otázky verejného poriadku a dopravy v meste 

3. oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ 

4. rôzne, diskusia, 

5. 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 predložil podnet poslanca Tomaščina, ktorý upozornil na nedostatky 

v dopravnom značení na Nám. Konkolyho, kde upozornil 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. 

 

Predseda komisie informoval členov, že preveril podnet, kde bolo zistené, že na mieste sa 

skutočne nenachádza predmetné dopravné značenie. Taktiež bolo zistené, že v rámci zmeny 

organizácie dopravy a trvalého dopravného značenia na Nám. Konkolyho, bola v tej dobe 

vypracovaná oprávneným projektantom projektová dokumentácia, v ktorej sa tieto dopravné 

značky taktiež nenachádzajú. Tento projekt bol (bez návrhu týchto dopravných značiek) 

odsúhlasený dopravným inšpektorátom v Komárne. 

 

Záver: Komisia uvedené informácie berie na vedomie.  



Poveruje predsedu komisie preveriť na Okresnom dopravnom inšpektoráte v 

Komárne súlad s platnými predpismi a normami, s poukazom na súčasný stav 

vyznačenia v križovatke bez dopravných značiek zákaz odbočenia a v prípade 

potreby doplnenia týmito značkami vykonať kroky na ich doplnenie v súlade 

s platnými právnymi predpismi.  

 

3. Oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ 
 

Predseda komisie oboznámil členov komisie s programom a jednotlivými materiálmi, ktoré 

sa budú prerokovávať na 10. zasadnutí MsZ, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu v elektronickej 

podobe. 

 

K vyzdvihnutým bodom programu patrili najmä: 

 

a) Návrh MUDr. Paličkovej mestu na prenájom parkoviska 

Komisia sa oboznámila s predloženými podkladmi a zhodnotila predložený návrh ako 

prínosný pre mesto, najmä z hľadiska riešenia parkovania pri zdravotnom stredisku. Prínos 

bude ako v zdvojnásobení počtu parkovacích miest, ľahšej dostupnosti občanov z parkoviska 

k jednotlivým ambulanciám, pošte, banke atď., tak aj z hľadiska jednotného výberu 

parkovného v rovnakej výške pre všetkých. Navyše mesto získa parkovacie miesta bez 

akýchkoľvek investícii, resp. bez potrebných finančných prostriedkov na kúpu pozemku 

a vybudovania parkoviska. 

Komisia sa zhodla v tom, že je veľmi potrebné riešiť v danej lokalite parkovanie a preto je 

predmetná ponuka pre mesto výhodná a potrebná. 

Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie a odporúča ho schváliť. 

 

b) Zriadenie Dobrovoľného hasičského zboru mesta Hurbanovo 

Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom, ako aj s informáciou, že VZN č. 111 

o požiarnom poriadku mesta Hurbanovo, ktorým sa zriaďoval aj mestský hasičský zbor, bolo 

na podnet Okresnej prokuratúry zrušené ku dňu 30.10.2014 a z toho titulu mesto formálne  

nemá zriadenú hasičskú jednotku mesta v zmysle zákona 314/2001 Z.z., ale činnosť sa 

zastrešovala na základe uznesenia MsZ dohodou s DHZM Hurbanovo. 

Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie a odporúča ho schváliť. 

 

c) Správa o činnosti Mestskej polície Hurbanovo v roku 2015 

 

Materiál bol doručený na mesto až pred zasadnutím komisie, takže členovia nemali možnosť 

sa bližšie oboznámiť s predloženým materiálom, vzhľadom na rozsah správy (17 strán). 

Nakoľko sa zasadnutia komisie nezúčastnil ani náčelník MsP, ktorý by podal stručnú 

informáciu k správe o činnosti, komisia rozhodla, že správa bude zaslaná členom komisie na 

detailnejšie oboznámenie. 

 

Záver: Komisia predložený materiál predbežne berie na vedomie bez vyjadrenia sa. 

 

 

d) K ostatným bodom materiálu na 10. zasadnutie MsZ 



 

 V bode ostatné, vec: Mgr. Štefan Labaš a Mgr. Martina Verešová - odkúpenie pozemku 

Komisia sa oboznámila s predkladaným materiálom, ku ktorému následne prebehla diskusia. 

Bolo poukázané na potrebu zachovania zeleného pása od cesty v šírke 2 až 3 m vo 

vlastníctve mesta, vzhľadom na možné ďalšie investičné akcie, ako budovanie inžinierskych 

sietí, internetových sietí, budovanie chodníka atď., s poukazom na skutočnosť, že ani ostatní 

vlastníci nehnuteľností na Ul. Nový diel nemajú vo svojom vlastníctve časť pozemku mesta 

od hranice cesty po ich nehnuteľnosti. Z čoho vyplýva, že ak by prišlo k schváleniu 

odpredaja predmetnej parcely, mohlo by to v budúcnosti priniesť pre mesto komplikácie pri 

investičných akciách mesta. 

K predaju parcely ako celku, tiež vyzneli výhrady a bolo poukázané na skutočnosť, že 

v budúcnosti sa dá táto plocha využiť na vybudovanie parkoviska, alebo oddychovej zóny 

zameranej pre deti a to s poukazom na postupné rozširovanie sa mesta. 

 

Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie a NEODPORÚČA ho schváliť. 

 

 

 Komisia následne bola oboznámená s ostatnými jednotlivými bodmi pripravenými na 

rokovanie 10. zasadnutia MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa 18.02.2016. 

 

Záver: Materiál k ostatným jednotlivým bodom komisia berie na vedomie. 

 

 

4. Rôzne, diskusia 
 

V rámci diskusie neboli prednesené žiadne nové témy, bola všeobecne zhodnotená situácia 

v meste bez prijatia ďalších návrhov, okrem už vyššie uvedených k jednotlivým bodom. 

 

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 10. zasadnutia 

MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa 18.02.2016, 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 15.02.2016 

 

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

Mgr. Gyula Veszelei          Mgr. Peter Závodský 

zapisovateľ         predseda komisie 

https://www2.digitalnemesto.sk/DZ/Hurbanovo/download(9549e1ce26074ed184c54e3a53a52df2)/1/Material.pdf

