MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

K bodu číslo 8. - Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019
- bezpečnosť cestnej premávky v Hadovciach – TE 517/2019
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Cestná premávka v mestskej časti Hadovce je veľmi hustá, neustále sa zvyšuje
tranzitná nákladná doprava. Na požiadavku občanov Hadoviec Mestský úrad plánuje
umiestniť merač rýchlosti k vstupu do mestskej časti.

Osadenie stacionárnych meračov

rýchlosti bolo odkonzultované aj s dopravnou políciou.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 02.05.2019 výzvu číslo III.
Prezídia Policajného zboru 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu
činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky podľa § 2 písm. e) zákona č.
526/2010 Z.z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov.
Mesto Komárno podalo žiadosť o dotáciu, ktorej cieľom bolo zvýšiť bezpečnosť na
ceste II. triedy v mestskej časti Hadovce osadením stacionárnych meračov rýchlosti.
Hlavným cieľom projektu mesta Komárno bolo zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky s
dôrazom na:
-

prevenciu vzniku dopravných nehôd a ich následkov spôsobených neprimeranou
rýchlosťou,
zníženie rýchlosti jazdy, predchádzanie vzniku dopravných nehôd a ich následkov
spôsobených nedaním prednosti v jazde,
zníženie rýchlosti motorových vozidiel, zvýšenie ochrany zraniteľných účastníkov
cestnej premávky najmä chodcov a cyklistov,
predpokladaný pozitívny dopad na hladinu hlučnosti vyplývajúcej z hustej premávky,
vytváranie bezpečného dopravného priestoru,
zvýšenie rešpektu účastníkov cestnej premávky k dodržiavaniu právnej úpravy.

Žiadosť mesta Komárno bola neúspešná, preto navrhujeme riešiť problém dopravy etapovite
z rozpočtu mesta.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
/Výsledok hlasovania č. 18/:
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2019
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 22
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 543/2019)
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MESTO KOMÁRNO
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno

K bodu číslo 9 - MBM-GROUP, a.s. - Žiadosť o výpožičku pozemku – TE 533/2019
Predkladateľ: Mgr. Béla Keszegh
Žiadateľ: MBM-GROUP, a.s., IČO: 36 740 519, so sídlom Hviezdoslavovo nám. 213, 029
01 Námestovo.
Predmet žiadosti: výpožička časti pozemku o výmere 750 m2, z parcely registra „C“ č. 1530
o celkovej výmere 3156 m2, ostatná plocha, vedenej na LV č. 6434 v k. ú. Komárno za
účelom zriadenie staveniska pre dočasné podopretie Vážského mosta (ev. č. 63-025
v Komárne).
Súvisiaca platná legislatíva– zákon č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:
• https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/138/20170201
Súvisiace všeobecne záväzné nariadenia mesta: Zásady hospodárenia s majetkom mesta
a dodatky, BDÚ:
• http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-03.pdf
• http://komarno.sk/content/file/vzn/2003/2003-29.pdf
• http://www.komarno.sk/docs/vzn/2008/2008-21.pdf
• http://komarno.sk/content/file/vzn/2009/2009-13.pdf
• http://www.komarno.sk/sk/majetok-mesta---bdu_4332.html
Súvisiace interné normy mesta– Zásady (OVS – podľa § 9a ods. 9)
• http://komarno.sk/content/file/zasady/Z%C3%A1sady%20o%20pravidl%C3%A
1ch%20obchodnej%20verejnej%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe.pdf
https://www.google.com/maps/@47.7617524,18.1418133,3a,90y,74.38h,75.39t/data=!3m
6!1e1!3m4!1sHHmPxEihXCUW5qhMqtldkQ!2e0!7i13312!8i6656
Stanovisko MsÚ: odporúča návrh na uznesenie.
(po predložení materiálu prebiehala diskusia k bodu rokovania)
14:55 – prišiel pán poslanec MUDr. Zsolt Sebő.
/Výsledok hlasovania č. 19/:
k žiadosti o výpožičku pozemku
Počet všetkých poslancov: 25
Počet prítomných poslancov: 23
Za: 23
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 1
návrh je prijatý (č. uznesenia 544/2019)
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