
Marián Botoš, predseda komisie verejného poriadku a dopravy 

v meste Hurbanovo 

 

ZÁPISNICA 
z 1. zasadnutia Komisie verejného poriadku a dopravy v meste Hurbanovo, 

ktoré sa konalo dňa 21.3.2019 o 14:00 hod., MÚ Hurbanovo.  

 

PRÍTOMNÍ:              Marián Botoš                        - predseda komisie 

                                     Mgr. Ľuboš Tužinčin            - člen komisie 

                                     Mgr. Zoltán Gúgh                 - člen komisie 

 

NEPRÍTOMNÍ:    Vojtech Jalšovský           - člen komisie 

                                 Kornel Németh               - člen komisie 

                                  

 

 

Program: 

1. Privítanie, určenie zapisovateľa, 

2. Aktuálne otázky z oblasti verejného poriadku a dopravy  

v meste Hurbanovo, 

3. Diskusia, 

4. Záver. 
 

 

 

 



1.Úvod, privítanie 

Marián Botoš, predseda komisie, privítal členov komisie a otvoril 

zasadnutie komisie. 

Predseda komisie určil zapisovateľa - Mgr. Ľuboša Tužinčina. 

   

 

2.Aktuálne otázky z oblasti verejného poriadku 

a dopravy v meste 

Poslanci a obyvatelia mesta Hurbanovo predniesli nasledovné 

požiadavky k riešeniu bezpečnostnej a dopravnej situácie v meste: 

a) Správne určenie dopravného značenie osadeného pri miestnej pošte 

až po križovatku Komárňanská-Konkolyho. 

b) Odstránenie ostrovčekov na ulici Komárňanská - pred poliklinikou. 

c) Osadenie retardérov (spomaľovačov) na ulici Ordódyho. 

d) Verejný poriadok v meste a pri obchodných centrách (Lidl, Tesco). 

 

V bodoch a), b), c) sa nerokovalo, pretože sa nedostavili orgány 

kompetentné v tejto problematike. 

 

Komisia berie na vedomie: 

Bod d) bol predložený aj riaditeľovi OOPZ Hurbanovo, nakoľko na 

parkoviskách a pri miestnych obchodných centrách (Lidl, Tesco) 

rómske deti molestujú a žobrú peniaze od občanov  

a taktiež o celej záležitosti bude vyrozumená aj Msp Hurbanovo.  

Zo strany OOPZ Hurbanovo bolo prisľúbené, že budú vykonávané 

častejšie kontroly na parkoviskách a pri miestnych obchodných 

centrách. 



3. Diskusia 

Komisii bolo oboznámené, že sa vynáša domový odpad do kontajnerov 

pri miestnom cintoríne na ulici Svätopeterskej. V diskusii sa komisia 

taktiež zaoberala možnosťou vybudovania chodníka na Pribetskej ulici.  

 

4.Záver 

Bodmi predloženými v diskusii sa bude komisia naďalej zaoberať. 

Predseda komisie verejného poriadku a dopravy vyjadril poďakovanie 

za účasť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......................                         .........................  
  Marián Botoš                                Mgr. Ľuboš Tužinčin                                                                                       

   (predseda)                                           (zapisovateľ) 

 


