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

ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia členov Komisie verejného poriadku a dopravy pri MsZ Hurbanovo
konaného dňa 28.04.2015

PRÍTOMNÍ:

Mgr. Peter Závodský
Ing. Anton Poništ
Mgr. Gyula Veszelei

- predseda komisie
- člen komisie
- člen komisie

NEPRÍTOMNÍ:

Mgr. Zoltán Gúgh

- člen komisie

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

privítanie, určenie zapisovateľa,
prerokovanie žiadostí o riešenie dopravnej situácie v meste
oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na 4. zasadnutie MZ
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. Prerokovanie žiadostí o riešenie dopravnej situácie v meste
Na Mesto Hurbanovo boli doručené nasledovné žiadosti o riešenie dopravnej situácie
v meste Hurbanovo:
a) Doplnenie miestneho informačného systému o tabuľku označujúcej smer k Centru
voľného času na Novozámockej ul. a Robotníckej ul.
Podnet bol podaný z dôvodu problémov návštevníkov Centra voľného času, ktorí sa nevedia
zorientovať a nevedia nájsť cestu vedúcu k parkovisku CVČ, ktoré sa nachádza pri Ľadovej
ploche.
Komisia odporúča doplniť miestny informačný systém.

b) Doplnenie dopravnej značky „B-1 Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“,
s dodatkovou dopravnou tabuľou „E-12 s textom „Okrem dopravnej obsluhy“ na
začiatku účelovej komunikácie nachádzajúcej sa pri Štrkovisku Bohatá (malé), ústiacej
z cesty III/06412 v km 0,342 (cesta Hurbanovo – Imeľ)
Na ústnom rokovaní bol podnet podaný z dôvodu ochrany životného prostredia a vôd,
nakoľko v minulosti sa tam daná dopravná značka nachádzala, ale bola neznámou osobou
a z neznámych dôvodov odstránená. Nakoľko mesto Hurbanovo nemá záznam o určení
dopravnej značky v minulosti je potrebné určiť nové trvalé dopravné značenie. Dodatková
tabuľka je potrebná aby sa po účelovej komunikácii vedeli prepravovať poľnohospodárske stroje,
ako aj obyvatelia, ktorí tam majú svoje objekty.
Komisia berie podnet na vedomie bez pripomienok a súhlasí s umiestnením značky.

c) Určenie dopravnej značky „IP-12 Parkovisko pri Štrkovisku Bohatá (veľké).
Podnet bol podaný z dôvodu ochrany životného prostredia a vôd, rybárskeho revíru č. 22990-1-1, k zabezpečeniu vymedzeného, bezpečného parkovania motorových vozidiel na presne
určenom mieste.
Komisia berie podnet na vedomie, avšak vzhľadom na skutočnosť, že DZ nie je
umiestnená na pozemnej komunikácii ani v pridruženom priestore cesty so spevneným
a označeným povrchom, teda nesúvisí priamo s cestnou premávkou nie je možné určiť
v súčasnosti na miesto DZ.

3. Oboznámenie členov s dostupnými materiálmi na 4. zasadnutie MsZ
Mgr. Peter Závodský oboznámil členov komisie s programom a jednotlivými materiálmi,
ktoré sa budú prerokovávať na 4. zasadnutí MsZ, ktoré sú k dispozícii k nahliadnutiu
v elektronickej podobe.
K vyzdvihnutým bodom programu patrili najmä zmena rozpočtu mesta Hurbanovo
Samostatne navýšenie finančných prostriedkov na Mestskú políciu v položke 5.1.
K navýšeniu finančných prostriedkov v položke „5.1. Mestská polícia“ vidí komisia
relevantný význam na zabezpečenie potrieb obyvateľov mesta medzi, ktoré patrí
dodržiavanie verejného poriadku, zamedzovanie znečisťovania životného prostredia,
zamedzovaniu krádeží, ale najmä pocitu bezpečnosti obyvateľov mesta. Aj táto úloha spadá
pod povinnosti mesta a nielen starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia, sociálnu oblasť,
kultúrnu a športovú oblasť a tak podobne, ktoré sa však bez pocitu bezpečia nedajú naplno
rozvíjať.
-

Preto komisia odporúča schváliť navýšenie rozpočtu v položke „5.1. Mestská
polícia“, nakoľko si to súčasná situácia vyžaduje.

K ostatným bodom materiálu na 4. zasadnutie MsZ
-

komisia berie na vedomie jednotlivé body pripravené na rokovanie 4. zasadnutia
MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa 30.4.2015,
komisia nemá žiadne námietky.

4. Rôzne, diskusia
V rámci diskusie bola zhodnotená všeobecne situácia v meste bez prijatia konkrétnych
návrhov.

5. Záver
Komisia berie na vedomie:
-

jednotlivé body pripravené na rokovanie 4. zasadnutia MsZ, ktoré sa má uskutočniť dňa
30.4.2015,
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 28.04.2015

.....................................................
Mgr. Gyula Veszelei
zapisovateľ

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

