
Komisia verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo 
______________________________________________________________________ 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z 10. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo konaného dňa 
12.12.2016 

 
PRÍTOMNÍ:   Mgr. Peter Závodský  - predseda komisie 

Ing. Anton Poništ  - člen komisie 
Mgr. Gyula Veszelei  - člen komisie     
 

NEPRÍTOMNÍ:   Róbert Major   - člen komisie 
Mgr. Zoltán Gúgh  - člen komisie 

 
     
PROGRAM : 
1. privítanie, určenie zapisovateľa 
2. oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na zasadnutie MsZ 
3. aktuálne otázky verejného poriadku a dopravy v meste 
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. 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 III. Zmeny rozpočtu mesta v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok (bod 10) 

Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom zmeny, kde v podprograme 5.1 Mzdové 
prostriedky sa navrhuje znížiť rozpočet o 100,-€ a odvody do fondov navýšiť o 400,-€. Na 
tovary a služby sa navrhuje navýšenie o 100,-€ a v členských príspevkoch, PN sa navrhuje 
zvýšenie o 250,-€, čo spolu činí navýšenie o sumu 650,-€ Vzhľadom k tomu, že komentár 
neobsahuje zdôvodnenie jednotlivých zmien 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) Návrh VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 

mesta Hurbanovo (bod 14) 
Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom VZN. V predloženom materiály boli zistené 
nedostatky, ako napríklad: 
- na str. 2 v záhlaví miesto § 11 ods. 4 písm. g) uviesť § 4 ods. 3 písm. i) a n), kde najmä 

v písm. i) sa uvádza splnomocnenie zákona na určenie pravidiel času predaja v obchode ..., 
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- na str. 7, v čl. 5 ods. 8) sa v texte odkazuje k ohláseniu prevádzkového času na čl. 4, ktorý 
však všeobecne pojednáva o zriadení prevádzkarne. O ohlásení prevádzkového času hovorí 
čl. 5. Čiže nie je zrejmé na čo spracovateľ návrhu chcel poukázať. 

- na str.7, v čl. 5 v ods. 9 sa poukazuje na zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych 
podujatiach, citujem „najmä so zameraním na ustanovenie § 5“ (nie je  zrejmé či citovaného 
zákona), kde sa uvádza, že konanie podujatia je podnikateľ alebo prevádzkovateľ povinný 
písomne oznámiť mestu najneskôr 3 dni pred konaním, čo je však v rozpore s citovaným 
zákonom, nakoľko v § 5 tohto zákona sa nič také neuvádza. Takáto povinnosť sa uvádza v § 
3 (s poukazom na ods. 3) tohto zákona avšak s lehotou 7 dní a nie 3 dni, kde zákon  
akceptuje podanie oznámenia v kratšej dobe len v odôvodnených prípadoch. 

- na str. 8, čl. 5 ods. 12) sa v umožnení vstupu kontrolných orgánov odkazuje na článok 8 ods. 
9 až 11 VZN, kde však pri čl. 8 takéto odseky neexistujú, 

- na str. 9, v čl. 8 ods. 3) – MsP môže postihnúť len fyzickú osobu, preto by bolo vhodné 
zameniť pojem „prevádzkovateľ“, ako aj nie je účelné uvádzať do akej výšky je možné 
uložiť pokutu (ako je uvedené do výšky 33,-€) nakoľko pri novele zákona o priestupkoch sa 
môže výška zmeniť a následne by bolo potrebné novelizovať aj VZN. Vhodnejšie by bolo 
uviesť že MsP je oprávnená uložiť pokutu v zmysle osobitného zákona a v poznámke uviesť 
§ 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, 

- na str. 9, v čl. 8 ods. 4) – v odkaze po čiarou č. 15 sa uvádza § 13 ods. 9 písm. a) a b) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, kde vša tento § 13 je bez písmen a hovorí o platových 
pomeroch starostu. Primátor môže uložiť pokutu za správny delikt, ktorý je uvedený v § 27b 
zákona č. 369/1990 Zb. 

- na str. 9, v čl. 8 ods. 6) – sa v prvej vete odkazuje na č. 8 ods. 5, čo mal byť asi čl. 8 ods. 5,  
- na str. 10, čl. 9 – termín: 01. január 2017, uvedený v ods. 1) a 2) je nepostačujúci na 

splnenie povinnosti uložené mu návrhom VZN. Takýto termín je neprípustný 
z dôvodu, že aj v prípade schválenia návrhu VZN dňa 13.12.2016 sa musí VZN 
vyhlásiť zverejnením na úradnej tabuly po dobu 15 dní a až následne nadobudne 
účinnosť, čo by v reálne vychádzalo pri vyvesení dňa 14.12.2016 by nadobudlo 
účinnosť 29.12.2016, kde by podnikatelia a prevádzkovatelia mali na splnenie 
ustanovených podmienok v ods. 1) a 2) len 2 dni.   Preto je potrebné pri návrhu 
zvažovať aj vyhlásenie VZN a stanoviť lehotu na splnenie nových podmienok 
minimálne na 30 dní od nadobudnutia účinnosti nového VZN. Prípadne riešiť doteraz 
vydané povolenia tak, že by sa považovali naďalej za platné. 
 

Záver: Komisia zastáva názor, že návrh VZN je nedostatočne pripravený a preto ho 
navrhuje stiahnuť z rokovania na dopracovanie. 
 

c) Návrh Rozpočtu mesta na rok 2017 až 2019, (bod 21) 
v programe 5 – Bezpečnosť a poriadok Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom, kde 
v podprograme 5.1 Mzdové prostriedky, nie je zrejmé, či sú v sume 119.500,-€ zahrnuté aj 
výdavky na odstupné. V prípade, že odstupné nie je zahrnuté v tejto sume sa komisia zhodla na 
návrhu znížiť mzdové prostriedky na sumu 107.500,-€ t.j. o 12.000,-€ a v z položky tovary 
a služby  sumu 36.590,-€ znížiť na sumu 26.590,-€  t.j. o 10.000,-€. Tieto finančné prostriedky v 
sumárne výške 22.000,-€ ako aj sumu zo znížených odvodov previesť na programovú položku 
č. 7 Komunikácie za účelom zaistenia bezpečnosti na uliciach Sládkovičova, Žitavská 
a Pivovarská osadením dopravného značenia na týchto uliciach, ďalej opráv chodníkov a ciest 
v meste ako aj v časti Nová Trstená. 

 
d) K ostatným bodom materiálu na zasadnutie MsZ 

Materiál k ostatným jednotlivým bodom komisia berie na vedomie. 
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3. Aktuálne otázky verejného poriadku a dopravy v meste 

 
 

a) Komisia prerokovala obnovený zákaz státia pred poštou, kde skonštatovala, že nebola o podaní 
žiadosti na zmenu informovaná 

Záver: Komisia žiada aby vodiči neboli pokutovaní hneď od začiatku premiestnenia 
zákazovej tabule, ale aby sa využíval inštitút napomenutia pokiaľ sa zmena nedostane do 
podvedomia obyvateľov. 
 
b) Komisia bola informovaná predsedom komisie o situáciu na MsP, kde na základe poslaneckého 

návrhu prišlo k zníženiu stavu o 3 mestských policajtov. Taktiež komisia bola informovaná 
o pomeroch na MsP, kde boli privolaní aj poslanci MsZ a hlavný kontrolór mesta Hurbanovo vo 
veci neštandardných postupov a nedodržiavania právnych predpisov. 

Záver: Komisia informácia zobrala na vedomie, kde sa k zníženiu stavu vyjadrila nesúhlasne 
a podľa názoru komisie bolo potrebné len zefektívniť prácu polície. 

Komisia žiada primátorku mesta aby vyhlásila výberové konanie na kandidáta na 
náčelníka Mestskej polície. 

 
c) Opakovane bolo poukázané na problémy v križovatkách Sládkovičovej, Žitavskej a Pivovarskej 

ul., kde nie je trvalé dopravné značenie a dochádza tam k ohrozeniu bezpečnosti cestnej 
premávky. 

Záver: Komisia žiada primátorku Mesta Hurbanovo o zabezpečenie trvalého dopravného 
značenia na uvedených uliciach s priľahlými vyústeniami príjazdových ciest za účelom 
zaistenia bezpečnosti na uvedených cestách.  
 
d) Člen komisie Ing. Poništ poukázal na nesprávne parkovanie na Komárňanskej ul. pri Daňovom 

úrade, kde vozidlá stoja v jazdnom pruhu pri ostrovčeku pre chodcov, ako aj na chodníku a 
zelenom páse, čím dochádza k ohrozovaniu bezpečnosti cestnej premávky a blokujú aj výjazd 
vozidiel pracovníkov štátnych úradov sídliacich v danej budove. V danej lokalite zákaz státia 
nevyplýva zo zvislého dopravného značenia ale z ustanovení zákona o cestnej premávke, kde 
porušenie môže riešiť Policajný zbor SR. 

Záver: Komisia žiada primátorku Mesta Hurbanovo aby požiadala Obvodné oddelenie 
Policajného zboru v Hurbanove o súčinnosť k vykonávaniu častejších a dôraznejších kontrol 
na dodržiavanie zákazu státia a zároveň zabezpečila zvýšenie dohľadu Mestskej polície 
v tomto úseku v rámci svojich kompetencii.  
 

 
4. Záver 

Komisia berie na vedomie jednotlivé podnety občanov, program rokovania 16. zasadnutia MsZ, 
ktoré sa má uskutočniť dňa 13.12.2016, 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 12.12.2016 
 
.....................................................     ................................................... 
Mgr. Gyula Veszelei          Mgr. Peter Závodský 
zapisovateľ         predseda komisie 


