
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 
zo dňa 26. marca 2018  

 

 

Prítomní: Mgr. Gabriel Benčík, Bc. Mikuláš Murín, Imre Gulyás, Ing. Judita Kozáková, 
      Zoltán Horváth,  

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

K bodu č. 1) Zahájenie  

 Prítomných členov komisie ochrany verejného poriadku a dopravy privítal Mgr. 
Gabriel Benčík podpredseda komisie a oboznámil ich s programom rokovania. 

K bodu č. 2) Aktuality v oblasti verejného poriadku  

 Podpredseda komisie Mgr. Gabriel Benčík pripravil rozhlasovú reláciu ohľadne 
zákazu vypaľovania porastov. Komisia navrhuje reláciu odvysielať v mestskom 
rozhlase. Relácia je prílohou tejto zápisnice. 

 Komisia navrhuje v rámci zlepšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
na Námestí Padlých hrdinov pred budovou gymnázia obnoviť-premaľovať vodorovné 
dopravné značenia.  

 Komisia navrhuje vyložiť dopravnú značku “zákaz státia“ na Farskej lúke od č. 
86 – 76 až k zákrute, pri obchode CBA. Motorové vozidlá parkujú pri chodníku, 
zabraňujú plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky, pričom sú vytvorené nové 
parkovacie miesta. 

 Komisia navrhuje premaľovať prechody pre chodcov na mestských 
komunikáciach.  

K bodu č. 3) Záver  

 Na záver podpredseda komisie Mgr. Gabriel Benčík poďakoval za účasť 
všetkým prítomným členom a ukončil zasadnutie komisie. 

 

 Zapísala: Agáta Kleinová      podpredseda komisie  
         Mgr. Gabriel Benčík  

 



Relácia do miestneho rozhlasu: 
 
 
Vážení spoluobčania! 
 
 Jarné obdobie sa pravidelne spája so zvýšeným výskytom požiarov spôsobených najmä 
vypaľovaním suchej trávy, biologického odpadu zo záhrad a iných trávnatých porastov. 
V dôsledku nedovolenej manipulácie s otvoreným ohňom a vypaľovaniu suchých porastov však 
často dochádza aj k lesným požiarom, požiarom hospodárskych objektov, či obydlí, ktoré občas 
skončia aj tragicky – uhorením dymom priduseného podpaľača, či iných osôb. Pri požiaroch 
trávnatých porastov sa poškodia, uhoria kríky a menšie stromy v nich sa nachádzajú, taktiež 
prebúdzajúci sa hmyz, drobná poľná zver a niektoré druhy v tráve hniezdiaceho vtáctva. 
 
 Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy pri MZ vo Fiľakove preto upozorňuje 
občanov a širokú verejnosť, aby sa vyhli takejto činnosti, ktorá ničí životné prostredie, ohrozuje 
životy a je nezákonná. 
 
 Za plošné vypaľovanie tráv a porastov v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov je možné uložiť pokutu pre fyzickú osobu do výšky 331,- € 
a pre právnickú osobu do výšky 16 596,- €. 
 
 Komisia občanov súčasne nabáda k aktívnej spolupráci na úseku ochrany životného 
prostredia pred týmito nežiadajúcimi javmi a vyzýva, aby v prípadoch, že sa stanú svedkami 
takejto formy poškodzovania prírody okamžite privolali hasičov, prípadne aj policajtov kvôli 
zadržaniu prítomných podpaľačov a hlavne, aby sami dodržiavali protipožiarne opatrenia pri 
pobyte v prírode. 
 
 
Členovia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy pro MZ vo Fiľakove 
 
      


