
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 
zo dňa 22. septembra 2015 

 
Program:   1. Zahájenie 
         2. Aktuality v oblasti verejného poriadku 
                    3. Záver 
 
Prítomní:    1 Tibor Czupper - predseda 

 2 Mgr. Gabriel Benčík - člen 
 3 Bc. Mikuláš Murín – člen  
 4 Tibor Palúch - člen 

        5 Imre Gulyás - člen  
        6 Zoltán Horváth - člen 

                    7 Agáta Kleinová - tajomníčka  
 
K bodu č. 1) Zahájenie 
 
      Predseda komisie Tibor Czupper privítal členov komisie a oboznámil ich s programom 
rokovania. 
 
K bodu č. 2) Aktuality v oblasti verejného poriadku 
 
 

- Komisia na svojom zasadnutí zo dňa 26. marca 2015 v bode 4) predkladala 
fotodokumentáciou podložené poškodené dopravné značky osadené v intraviláne 
mesta Fiľakovo a navrhovala konkrétne riešenie na odstránenie nedostatkov. 
Dané  nedostatky  postupne odstraňovali Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo.  
Do dnešného dňa ne sú odstránené ešte niektoré nedostatky a to vo dvoch prípadoch: 
 

 
 

1. Fotografia – križovatka ulíc Kvetnej s Ružovou – dopravná značka Hlavná cesta so 
spadnutou dodatkovou tabuľou – navrhujeme ju uviesť do pôvodného stavu; 
 
 



 

 
 

2. Fotografia – výjazd z 29. augusta na 1. Mája – navrhuje demontáž existujúcej 
a osadenie novej dopravnej značky (nezodpovedá vážnosti svojho účelu);  
 
 
  
- Komisia ďalej navrhuje na ul. Ružovej doplniť dopravnú značku „slepá ulica“ a to 

pred číslom domu 1634/48. 
 

- Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, komisia navrhuje 
umiestniť zrkadlo v križovatke J. Kalinčiaka – Moyzesova, z dôvodu nedostatočného 
rozhľadu z ulice J. Kalinčiaka. 
 

 

 
 



 
 

-  Križovatka B.S.Timravy – Moyzesova nie je dopravná značka „hlavná cesta“ a 
označenie pevnej prekážky je nedostatočne  označené, čím sa ohrozuje bezpečnosť a 
plynulosť cestnej premávky. 

 
- Na križovatku Tolstého – Odborárska  navrhujeme umiestnenie dopravného značenia 

označujúce hlavnú a vedľajšiu cestu z dôvodu pokračovania ulice Tolstého. 
 

- Na ulici Malocintorínskej pri polícií navrhujeme pri vjazde od ul. Biskupickej 
dopravnú značku „zákaz zastavenia“ doplniť dodatkovou dopravnou značkou  „úsek 
platnosti 20 m“ a od ul. Malocintorínskej na ul. Hurbanovú zrušiť dopravnú značku 
„zákaz zastavenia“. 

 
- Na ul. SNP komisia navrhuje premiestniť informatívne dopravné značenie „priechod 

pre chodcov“ až pred pohostinstvo Arzenál z dôvodu  bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky. 
 

- Komisia navrhuje  na ul. Parkovej umiestniť dopravné značenie obmedzujúce vjazd na 
parkovisko HaZZ . 
 

 
K bodu č. 3) Záver 
 

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

 
 
 
 
        predseda komisie  
Zapísala: A. Kleinová        Tibor Czupper 

 



 
 

  


