
Marián Botoš, predseda komisie verejného poriadku a dopravy 

v meste Hurbanovo 

 

ZÁPISNICA 
z 2. zasadnutia Komisie verejného poriadku a dopravy v meste Hurbanovo, 

ktoré sa konalo dňa 13.5.2019 o 13:00 hod., OOPZ Hurbanovo.  

 

PRÍTOMNÍ:              Marián Botoš                        - predseda komisie 

                                     Mgr. Zoltán Gúgh                 - člen komisie 

                                     Vojtech Jalšovský                 - člen komisie  

                                      

NEPRÍTOMNÍ:   Kornel Németh               - člen komisie 

                                Mgr. Ľuboš Tužinčin     - člen komisie 

                                  

 

Program: 

1. Privítanie, určenie zapisovateľa, 

2. Aktuálne otázky z oblasti verejného poriadku a dopravy  

v meste Hurbanovo (chodník Zelený Háj - Holanovo), 

3. Diskusia, rôzne, 

4. Záver. 

 

 

 

 

 



 

1.Úvod, privítanie 

Marián Botoš, predseda komisie, privítal členov komisie a otvoril 

zasadnutie komisie. 

Predseda komisie určil zapisovateľa -  Vojtecha Jalšovského. 

   

 

2.Aktuálne otázky z oblasti verejného poriadku 

a dopravy v meste ( chodník Zelený Háj - 

Holanovo) 

Komisia verejného poriadku a dopravy sa vyjadrila k tejto situácii tak,  

že by bolo dobré zistiť majiteľov pozemkov, cez ktoré by mal chodník 

(cyklotrasa) viesť, ďalej komisia odporúča posunúť dopravnú značku 

na koniec obce - smerom na Komárno. 

 

3. Diskusia 

V diskusii predseda Komisie verejného poriadku a dopravy vyslovil 

názor, na základe ktorého by bolo vhodné prezrieť a následne aj opraviť 

poškodené (chýbajúce) značenie zakazujúce vodenie a venčenie psíkov 

na detských ihriskách na sídliskách Stred a Vinohrady. 

Na zasadnutí MZ bude predostretá požiadavka o vyznačenie 

autobusovej zastávky pri reštaurácii Twins na ulici Komárňanská -  

cesta D1/64.  

Zo strany obyvateľov mesta Hurbanovo bola riešená požiadavka 

o úpravu živého oplotenia, nakoľko nie je dostatočný vyhlaď na 

križovatke ulíc Cintorínska – Agátová. Komisia odporúča vyzvať 

majiteľa, aby previedol úpravu živého oplotenia alebo úpravu  prevedú 



technické služby na náklady majiteľa rodinného domu na ulici 

Cintorínska číslo domu 2. 

Ďalej bola zo strany DS Smith stiahnutá žiadosť o presmerovanie 

dopravného značenia. 

Riaditeľ OOPZ Hurbanovo, Mgr. Zoltán Gúgh, upozornil na zdvihnutý 

plech na streche bývalého mestského úradu na námestí Konkolyho č. 3. 

O celej záležitosti bude informovaný pán Hulko. 

Predseda komisie poďakoval riaditeľovi OOPZ Hurbanovo za zvýšený 

výkon kvôli neprispôsobivým občanom na parkoviskách pri 

obchodných centrách Lidl a Tesco.  

Pán Jalšovský predniesol zo strany občanov mesta Hurbanovo 

požiadavku, na základe ktorej by bolo dobré prevádzať častejšie 

kontroly Msp Hurbanovo na Železničnej stanici Hurbanovo. 

 

 

4.Záver 

Predseda komisie verejného poriadku a dopravy vyjadril poďakovanie 

za účasť.  

 

 

 

 

 

      ......................                         .........................  

  Marián Botoš                                  Vojtech Jalšovský 

   (predseda)                                           (zapisovateľ) 

 


