Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo
______________________________________________________________________
ZÁPISNICA
z 9. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo konaného dňa
19.09.2016
PRÍTOMNÍ:

NEPRÍTOMNÍ:

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. Oboznámenie členov 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.
K vyzdvihnutým bodom programu patrili najmä:
a) Návrh II. Zmeny rozpočtu mesta v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok (bod 16)
Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom zmeny, kde v podprograme 5.1 Mzdové
prostriedky sa navrhuje zvýšiť rozpočet o 8 750,-€ a odvody do fondov o 1 050,-€. Vzhľadom
k tomu, že komentár neobsahuje zdôvodnenie navýšenia a príslušník poverený vedením MsP sa
nedostavil na komisiu, nebolo možné zaujať stanovisko k predloženému materiálu pre
nedostatok relevantných informácií.
Záver: Komisia predložený materiál berie na vedomie bez zaujatia stanoviska.
b) Analýza činnosti MsP (bod 28)
Komisia sa oboznámila s predloženou analýzou činnosti MsP, ktorá všeobecne popisuje činnosť
MsP. Z analýzy nevyplýva z akých podkladov vychádza suma 30.000,-€ ktorými by sa mal
zaťažiť rozpočet mesta. Pri 5 policajtoch to vychádza 6 000,-€ na osobu.
Záver: Komisia zastáva názor, že je potrebné zabezpečiť činnosť MsP avšak s dôrazom na
maximálnu efektívnosť.
c) Projektová dokumentácia cyklotrasy Komárno-Hurbanovo (bod 19)
Komisia sa oboznámila s predloženou informatívnou správou o pripravovaných projektoch
a vyjadruje spokojnosť s podaním projektu o NFP k budovaniu cyklotrasy v úseku Komárno –
Hurbanovo.

d) K ostatným bodom materiálu na zasadnutie MsZ
Materiál k ostatným jednotlivým bodom komisia berie na vedomie.

3. Aktuálne otázky verejného poriadku a dopravy v meste
a) Komisia prerokovala situáciu vedenia MsP, ktorú v súčasnosti neriadi náčelník MsP ale len
príslušník poverený vedením MsP.
Záver: Komisia navrhuje aby bolo vyhlásené výberové konanie na kandidáta náčelníka MsP
v čo najkratšom čase s cieľom stabilizovať situáciu MsP a tým zlepšiť jej činnosť v prospech
obyvateľov mesta.
b) Komisia prerokovala podnet na zváženie obnovenia zákazu státia pred poštou, nakoľko sa
občania sťažovali, že v tomto úseku sú počas jazdy na bicykloch ohrozovaný vodičmi
parkujúcich vozidiel, kde je potvrdený aj prípad priameho ohrozenia cyklistky, ktorá bola ľahšie
zranená.
Záver: Komisia bola v názoroch na opätovné zavedenie zákazu státia nejednotná. Uvedené
informácie berie na vedomie a navrhuje zatiaľ sledovať dopravno-bezpečnostnú situáciu
a v prípade výskytu zdokumentovaných prípadov sa bude témou opakovane zaoberať.
c) Bolo poukázané na problémy v križovatkách Sládkovičovej a Žitavskej ul. a ich priľahlých ulíc
(3 ulice s názvom Pivovarská ul. vyúsťujúcich na Sládkovičovu a Žitavskú ul.), kde nie je trvalé
dopravné značenie a dochádza tam k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky. Táto požiadavka
je akcentovaná na každom zasadnutí komisie a bola uvedená aj v zápisnici z 8. zasadnutia
komisie verejného poriadku a dopravy.
Záver: Komisia žiada primátorku Mesta Hurbanovo o zabezpečenie trvalého dopravného
značenia križovatiek ulíc (3 ulice s názvom Pivovarská u.) vyúsťujúcich na Sládkovičovu ul.
a obdobne na Žitavskú ul. za účelom zaistenia bezpečnosti na uvedených cestách.
d) Opätovne bolo poukázané na problematický živý plot v križovatke Súdna ul. – Slobody, kde je
nedostatočný rozhľad v križovatke pre živý plot, ktorý sa tam nachádza, v dôsledku čoho
dochádza k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky. Vzhľadom k blížiacemu sa obdobiu, kedy
sa budú môcť orezávať dreviny je potrebné zredukovať výšku živého plota v križovatke alebo
jeho čiastočné odstránenie.
Záver: Komisia žiada primátorku Mesta Hurbanovo o zabezpečenie zredukovania výšky
živého plota v križovatke ulíc Súdna – Slobody alebo jeho čiastočné odstránenie za účelom
zvýšenia bezpečnosti v cestnej premávke.

4. Záver
Komisia berie na vedomie jednotlivé podnety občanov, program rokovania 14. zasadnutia MsZ,
ktoré sa má uskutočniť dňa 22.09.2016, 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 19.09.2016
.....................................................
Mgr. Gyula Veszelei
zapisovateľ

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