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

______________________________________________________________________ 
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z 5. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo 
konaného dňa 27.10.2015 

 
 

PRÍTOMNÍ:   Mgr. Peter Závodský  - predseda komisie 
Ing. Anton Poništ   - člen komisie 
Mgr. Gyula Veszelei  - člen komisie     

 
NEPRÍTOMNÍ: Mgr. Zoltán Gúgh   - člen komisie 

Róbert Major    - člen komisie 
 

PROGRAM : 
 

1. privítanie, určenie zapisovateľa 
2. oboznámenie sa s aktuálnym stavom zmeny sídla MsP 
3. prerokovanie situácie parkovania v meste 
4. oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ 
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. Oboznámenie sa s aktuálnou situáciou po zmene sídla MsP 

 
Komisia bola oboznámená o priebehu zmeny sídla z priestorov Komárňanskej ul. č. 69 (úsek 

služieb) do priestorov nového sídla Komárňanská č. 104 (budova Mestského zdravotného 
strediska Hurbanovo) a so situáciou MsP po zmene sídla, kde MsP je už plne presťahovaná na 
nové sídlo a funguje v plnej prevádzke bez obmedzenia. Zároveň bolo zavedené jednotné 
telefónne číslo na oznamovanie udalostí MsP na celoslovenské číslo „159“. V súčasnosti sú 
dvaja príslušníci MsP v školiacom zariadení na získanie odbornej spôsobilosti a k 1.11.2015 
bude prijatý nový člen MsP, čím sa naplní schválený stav príslušníkov MsP určený 
v organizačnom poriadku. 

 
K informácii neboli vznesené pripomienky. 
 

3. Prerokovanie situácie parkovania v meste 
 
Vzhľadom na narastajúci počet motorových vozidiel a nedostatočný počet parkovacích miest 

pre motorové vozidlá komisia prerokovala aktuálnu situáciu.  



Zhodla sa na názore, že v súčasnosti nie sú vyhradené parkovacie miesta označené v zmysle 
platnej legislatívy a taktiež na potrebe vypracovať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré bude 
upravovať problematiku určovania, prideľovania a označovania vyhradených parkovacích miest 
na parkoviskách a miestnych komunikáciách v meste Hurbanovo v súlade s platnou legislatívou. 

Preto je potrebné zmapovať situáciu a preveriť: počet parkovísk, počet stojísk na 
parkoviskách, počet v súčasnosti vyhradených parkovísk a pokiaľ je možné preveriť záujem 
obyvateľov o prenajatie si parkovacieho miesta. Následne po zhodnotení týchto údajov 
spracovať pracovnú verziu návrhu VZN, ktorá následne bude prerokovaná v komisii. 
 
 
4. Oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ 

 
Mgr. Peter Závodský oboznámil členov komisie s programom a jednotlivými materiálmi, 

ktoré sa budú prerokovávať na 8. zasadnutí MsZ, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu 
v elektronickej podobe. 
 

K vyzdvihnutým bodom programu patrili najmä: 
 

a) Návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Kultúrne stredisko Miklósa Konkoly – Thege 
Hurbanovo – Konkoly – Thege Miklósa Müvelödési Központ bez právneho nástupcu. 

Záver: Komisia súhlasí s návrhom a odporúča MsZ schváliť tento návrh. 
 
b) Návrh - Podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov vo 

vlastníctve Mesta Hurbanovo v priemyselnom parku. 

Záver: Komisia súhlasí s návrhom a odporúča MsZ schváliť tento návrh. 
 
 
K ostatným bodom materiálu na 8. zasadnutie MsZ 
 
- komisia berie na vedomie jednotlivé body pripravené na rokovanie 8. zasadnutia MsZ, 

ktoré sa má uskutočniť dňa 29.10.2015, 
- komisia nemá žiadne námietky. 
 
 
5. Rôzne, diskusia 

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

Komárňanská ul., kde Mesto Hurbanovo dňa 9.10.2015 obdržalo z Okresného úradu Nitra 
Určenie použitia a umiestnenia dopravného značenia. V súčasnosti sa čaká na pracovníkov 
Slovenskej správy ciest Bratislava na vykonanie určených zmien, avšak podľa predbežných 
informácií vyznačenie vodorovného dopravného značenia sa bude vykonávať až v jarných 
mesiacoch. 

 
Na predchádzajúcom stretnutí komisie sa prerokoval podnet k prejazdu poľnohospodárskych 

pracovných strojov (kombajnov) cez Krátku ul., kde sa komisia zhodla, že je potrebné 
monitorovať situáciu a v prípade pretrvávajúcich problémov a zvýšenia intenzity prejazdov sa 
osloví firma, ktorej tieto stroje patria a ktorá zabezpečuje ich prevádzku. Na základe informácii 
sa intenzita nestupňuje, mala dokonca poklesnúť a preto nie je potrebné prijať žiadne opatrenie. 

 



Na mesto bol podaný podnet vo veci závady na dopravnom zariadení – zrkadle v križovatke 
ulíc Svätopeterskej a Agátovej, kde podľa informácii malo prísť k ohnutiu stĺpika a následnému 
vykriveniu zrkadla pri stavbe oplotenia, čo znemožňuje rozhľad do križovatky pri výjazde 
z Agátovej ulice. 

Z toho dôvodu sa predseda komisie spojil so zástupcom firmy, ktorá sídli na pozemku, kde sa 
staval plot, ktorý ho informoval, že stĺpik bol vykrivený už pred výstavbou plota. Prisľúbil 
nápravu, kde na svoje náklady opravia stĺpik a zrkadlo do pôvodného stavu. 

Zároveň však mal požiadavku zabezpečiť zrkadlo aj na druhej strane vozovky Svätopeterskej 
ul. z dôvodu zabezpečenia  výjazdu z objektu ich vozidlami bez ohrozenia cestnej premávky  
s tým, že zrkadlo v celej výške ceny zaplatia. V tomto prípade bol informovaný, že sa jedná 
o štátnu cestu III. triedy, kde sa so žiadosťou o určenie dopravného zariadenia musí obrátiť na 
Okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii v Komárne, ktorý je oprávnený 
rozhodnúť o umiestnení. 

 
V rámci diskusie bola zhodnotená všeobecne situácia v meste s prijatím nasledovných  

návrhov. 
 
 

6. Návrhy 
 

a) Komisia ocenila výsadbu stromčekov na Novozámockej ul. a Žitavskej ul., avšak odznelo 
upozornenie na možnosť zníženia rozhľadu v križovatke ulíc Žitavská – Novozámocká. Preto 
komisia navrhuje 1 až 2 stromčeky z Novozámockej ul., ktoré sú najbližšie k Žitavskej ul. 
vybrať a presunúť ich na iné miesto. Návrh vyplýva z vysokej intenzity cestnej premávky, 
kde pri znížení rozhľadu do križovatky pri vychádzaní zo Žitavskej ul. môže byť ohrozená 
bezpečnosť cestnej premávky. 
 

b) Od členov komisie bola prednesená požiadavka na Mestskú políciu k vykonávaniu zvýšenej 
kontroly osôb vykonávajúcich venčenie psov s poukazom na neodstraňovanie exkrementov, 
ktoré po nich zostávajú na verejnom priestranstve. Jedná sa najmä o lokality sídlisko Stred 
a sídlisko Vinohrady. Komisia navrhuje v prvom rade opakovane upozorniť obyvateľov na 
ich povinnosť odstraňovania exkrementov v zmysle § 5 s poukazom na § 7 bod 2, písm. f) 
VZN č. 94 o niektorých podmienkach držania psov, následne vykonávať kontrolu 
dodržiavania a zistené porušenia riešiť napomenutím bez ukladania sankcií a až po 
opakovanom zistení porušenia, resp. určitej dlhšej dobe pristúpiť k ukladaniu sankcií. 
 
 

7. Uznesenie a záver 
 

Komisia :  
 

a) berie na vedomie:  
 
- jednotlivé body pripravené na rokovanie 8. zasadnutia MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa 

29.10.2015, 
- 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. 

 
b) ukladá predsedovi komisie:  
- získať údaje uvedené v bode č. 3 a na ich základe spracovať pracovný návrh, ktorý predloží 

komisii na prerokovanie, 



- zabezpečiť nápravu zníženia rozhľadu v križovatke Žitavská ul. výjazd na Novozámockú ul. 
v zmysle bodu 6 písm. a), 

- informovať náčelníka MsP o požiadavke na vykonávaniu zvýšenej kontroly osôb 
vykonávajúcich venčenie psov s poukazom na neodstraňovanie exkrementov, ktoré po nich 
zostávajú na verejnom priestranstve v zmysle bodu 6 písm. b). 

 
 

Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť na zasadnutí. 
 
 
 
V Hurbanove dňa 28.10.2015 
 
.....................................................     ................................................... 
Mgr. Gyula Veszelei          Mgr. Peter Závodský 
zapisovateľ         predseda komisie 


