ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy
zo dňa 22. septembra 2016

Program:

1. Zahájenie
2. Aktuality v oblasti verejného poriadku
3. Záver

Prítomní:

Hosť :

1. Tibor Czupper
2. Mgr. Gabriel Benčík
3. Bc. Mikuláš Murín
4. Imre Gulyás
5. Zoltán Horváth
6. Ing. László Kerekes

K bodu 1)

Zahájenie

-

predseda
podpredseda
člen
člen
člen
zástupca primátora

Predseda komisie Tibor Czupper privítal členov komisie a zástupcu primátora
Ing. László Kerekesa a oboznámil prítomných s programom rokovania.

K bodu 2)

Aktuality v oblasti verejného poriadku

Komisia na zasadnutí 25. júla 2016 vo veci parkovania motorových vozidiel na
autobusovej zastávke na ul. Biskupickej pred reštauráciou VICTORY navrhovala, aby štátna
a mestská polícia venovala zvýšenú pozornosť na dodržiavanie § 25 zákona č. 8/Z.z. Nakoľko
podľa uvedeného paragrafu vodiči nesmú ani zastaviť ani stáť na uvedenej autobusovej
zastávke pred reštauráciou VICTORY, majitelia reštaurácie Ľudovít Kandera a Katarína
Póczošová podali na MsÚ Fiľakovo žiadosť o zrušenie, alebo premiestnenie autobusovej
zastávky pred vchodom reštaurácie. Uvedenou žiadosťou sa zaoberá kontrolór mesta Ing.
Ladislav Estefán.
Ing. László Kerekes, zástupca primátora na MsÚ vo Fiľakove, informoval komisiu, že priestor
zastávky sa vyznačí vodorovnou dopravnou značkou „zastávka autobusu“.
Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, komisia
navrhuje, aby na ul. SNP zo zdravotného strediska na novovybudované parkovisko bol
vyznačený prechod pre chodcov.
Komisia navrhuje umiestniť dopravné zrkadlo slúžiace pre chodcov ako aj pre vodičov
áut na križovatke ulíc Malej a Kpt. Nálepku č.d. 12 a 14 ( pred domom pána Františka
Dalžufa ).
Ing. László Kerekes, zástupca primátora informoval komisiu o asfaltovaní Tulipánovej
ul. Po oprave obyvatelia ulice žiadajú o umiestnenie spomaľovača – retardéra. Komisia
s návrhom nesúhlasí, nakoľko retardéri sa neosvedčili ani na iných uliciach. Sťažujú údržbu

ciest v zimnom období a spôsobujú nadmerný hluk pre okoložijúcim občanom. Vzhľadom na
dĺžku ulice Tulipánovej, použitie retardéra sa javí ako neúčelné.

K bodu 3)

Záver

Na záver predseda komisie Tibor Czupper poďakoval za účasť všetkým prítomným
a tým ukončil zasadnutie komisie.

Zapísala: A.Kleinová

predseda komisie:
Tibor Czupper

