
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 
zo dňa 12. augusta 2019 

 

 

Prítomní: Laislav Flachbart, Bc. Tibor Mihály, Mgr.Bc. Zoltán Kovács, Tibor Baroš 

Ďalej boli prítomní : Primátor mesta, zástupca primátora mesta, ved. odd. výstavby 
a riaditeľ VPS. 

Program: 1. Zahájenie 
      2. Rekonštrukcia ulice Školskej 
      3. Záver 
 
 Zasadnutie sa uskutočnilo ako spoločné zasadnutie dvoch komisií a to 
Komisie výstavby, územného plánovania a životného prostredia a Komisie ochrany 
verejného poriadku a dopravy.  
  
K bodu č. 1) Zahájenie 
  
 Primátor mesta Mgr. Attila Agócs, Phd. privítal všetkých prítomných 
a oboznámil ich s programom rokovania. 

K bodu  č. 2) Rekonštrukcia ulice Školskej 

  Primátor mesta informoval prítomných, že mesto plánuje rekonštrukciu 
chodníka pred Základnou školou na ul. Školskej a vytvoria sa nové parkovacie 
miesta. 

Na spoločnom zasadnutí oboch komisií odzneli nasledovné návrhy: 

1. Na ul. Školskej sa vytvorí jednosmerná premávka od ul. Mládežníckej smerom na 
ul. Mocsáryho. Na pravej strane Školskej ulice budú zriadené miesta na parkovanie. 

2. Druhý návrh oproti prvému sa líši v tom, že sa vytvorí taká istá jednosmerka ako 
bolo uvedené v prvom návrhu, len miesta na parkovanie budú podľa možnosti na 
oboch stranách ulice v závislosti od jej šírky. 

3. Ulica Školská zostane naďalej obojsmerná, len na úkor zelene na strane bytoviek 
sa vytvoria miesta na parkovanie. 

 Naša komisia navrhuje aby bol zrealizovaný plán jednosmernej premávky 
uvedený v návrhu č. 1. 

Vedúci oddelenia výstavby Ing. Ivan Vanko uviedol, že realizácia odsúhlasovaného 
plánu bude prejednaná Ing. Bobákom a Ing. Ivanom. 



V rámci projektu sa uskutoční aj rekonštrukcia priestoru pred hlavným vchodom do 
budovy ZŠ Školská, ktorý sa v súčasnosti využíva aj na parkovanie. 

V ďalšom bode sa ešte prejednával problém parkovacích miest na Námestí Slobody 
pred bytovkou č. 18 – 24. Jedná sa hlavne o to, aby miesta na parkovanie boli 
jednoznačne vyznačené. 

Ďalším problémom je, že obyvatelia bytovky č. 18 – 24 na Námestí Slobody žiadajú, 
aby parkovacie miesta pred bytovkou slúžili výhradne len pre obyvateľov bývajúcich 
v danej bytovke. Spomenutý problém komisia ochrany verejného poriadku a dopravy 
už riešil aj v minulosti na podnet obyvateľov žijúcich na Nám.Slobody 18 -24, ale 
žiadosti občanov sa nevyhovelo. V súčasnosti je možnosť nakúpiť celoročné 
parkovacie miesto.   

č. 3) Záver 

 Na záver  zástupca primátora Mgr. Attila Visnyai poďakoval  za účasť všetkým 
prítomným a tým ukončil zasadnutie komisií.  

 

 

Zapísala: Agáta Kleinová     predseda komisie   
         Ladislav Flachbart   

    


