
 
ZÁPISNICA 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 

zo dňa 25. júla 2016 

 

Program: 1. Zahájenie 

  2. Aktuality v oblasti verejného poriadku 

  3. Záver 

 

Prítomní: 1. Tibor Czupper -  predseda 

  2. Mgr. Gabriel Bernčík -  podpredseda 

  3. Bc. Mikuláš Murín -  člen 

  4. Imre Gulyás  -  člen  

  5. Zoltán Horváth -  člen 

  6. Katarína Mihály -  členka 

 

K bodu 1) Zahájenie 

  Predseda komisie Tibor Czupper privítal členov komisie, ako aj hostí Ing. Ivana Vanka 
a Ľudovíta Kanderu a oboznámil komisiu s programom rokovania. 

 

K bodu 2)           Aktuality v oblasti verejného poriadku 

 Komisia na dnešnom zasadnutí opäť prerokovala viacročnú problematiku autobusovej 
zastávky oproti futbalovému ihrisku na ul. Biskupickej. Došlo k tomu z toho dôvodu, že občania 
Fiľakova opakovane podávajú pravidelne sťažnosti kvôli  tomu, že zaparkované autá pred 
reštauráciou VIKTORY bránia výhľadu motorovým vozidlám prichádzajúcich z ul. Partizánskej 
a Tajovského na hlavnú cestu. Tým je ohrozená bezpečnosť premávky na tomto úseku Biskupickej 
cesty.   

Je skutočným faktom, že návštevníci reštaurácie VIKTORY parkujú v zákaze na autobusovej zastávke. 
S uvedenou problematikou sa zaoberala komisia už na zasadnutí 19. apríla 2016, keď komisia 
navrhovala aby zastávka vola vyznačená vodorovným dopravným značením „zastávka autobusu“, 
ďalej komisia navrhovala riešiť parkovanie pri futbalovom ihrisku medzi plotom ihriska a chodníkom, 
čím by bolo vyriešené parkovanie áut na danom úseku aj pri futbalových zápasoch. Ing. Ivan Vanko  
ved. odd. výstavby na MsÚ nás informoval, že zrealizovanie výstavby parkoviska pri  ihrisku by bolo 
finančne náročné na čo momentálne nie sú plánované peniaze v rámci rozpočtu mesta. 

Možným riešením do budúcna je zrušenie autobusovej zastávky, ktoré sa však môže uskutočniť len so 
súhlasom SAD Lučenec na základe monitoringu využiteľnosti uvedenej zastávky cestujúcimi. Chceme 
pripomenúť, že uvedený monitoring sa už uskutočnil v minulosti približne  pred 8.-mi rokmi a nebol 
úspešný. Preto zastávka naďalej je funkčná. Na základe iniciatívy pána Ľ. Kanderu, SAD Lučenec 
slovne prisľúbil opakované uskutočnenie monitoringu. Ak by sa zastávka odstránila bolo by osadené 



 
dopravné zrkadlo kvôli bezpečnosti premávky. Pán Kandera prisľúbil, že osadenie zrkadla by on 
osobne financoval.  

Komisia v  momentálnej situácií navrhuje jednoznačné riešenie, ktoré vyplýva z §25 zákon č. 8/Z.z. 

1) Vodič nesmie zastaviť a stať 

f) na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou 
značkou pre zastávku a končí sa 5 m za označením zastávky, a tam, kde taká dopravná značka nie 
je, vo vzdialenosti kratšej ako 30 m pred označením zastávky a 5 m za ním, ak je priestor zastávky 
vyznačený príslušnou  vodorovnou dopravnou značkou, platí tento zákaz len pre nástupište 
a vyznačený priestor. 

Komisia navrhuje, aby štátna a mestská polícia venovala zvýšenú pozornosť na dodržiavanie 
citovaného zákona.     

 

K bodu 3) Záver 

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

 

 

Zapísala: A. Kleinová      predseda komisie 

        Tibor Czupper 

 

   

 


