
 
 

Z Á P I S N I C A 
 
 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 

zo dňa 25. februára 2015 

 

 

 
Program:   1. Zahájenie 

2. Správa o stave pohľadávok mesta k 31.12.2014 
         3. Výsledky inventarizácie majetku mesta k 31.12.2014 
         4. Aktuality v oblasti verejného poriadku 
  5. Záver 
 
Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny 
 
 
 
 Predseda komisie Tibor Czupper privítal členov komisie a oboznámil ich s programom 
rokovania. 
   

2/ Predseda komisie Tibor Czupper prečítal správu o stave pohľadávok mesta 
k 31.12.2014. Komisia správu o stave pohľadávok berie na vedomie.  

 
3/  Predseda komisie informoval komisiu s výsledkami inventarizácie majetku mesta 

k 31.12.2014, k čomu členovia komisie nemali žiadne pripomienky. 
 

  4/ a) Člen komisie Tibor Palúch konštatoval, že pred ôsmimi rokmi zrekonštruovaná  
ulica  J. Kalinčiaka je značne zničená prejazdom nákladných vozidiel. Pred rokmi bola 
vyložená dopravná značka  „ prejazd zakázaný nákladným vozidlám “.  
 
Návrh na riešenie : zvážiť opätovné umiestnenie uvedenej dopravnej značky na Kalinčiakovej 
ulici kvôli zachovania bezpečnosti v danej lokalite a samozrejme aj kvôli udržania kvality 
cestnej pokrývky ( asfaltu ) na ul. Kalinčiaková 
 

b)  Členovia komisie  poukázali na problém parkovania motorových vozidiel v 
protismere na mestských komunikáciách a na trávnatých plochách. 
 

c) V ďalšom členovia komisie diskutovali ohľadom čoraz väčšieho počtu výskytu 
takých osobných motorových vozidiel, ktoré sú odhlásené a nemajú pripevnené platné 
štátne poznávacie značky a tiež zvyšovaní počtu vrakov. Práve uvedené vozidlá zaberajú 
bezdôvodne miesta na parkovanie a tým zvyšujú problém parkovania vozidiel pri bytovkách 
v našom meste. 
 



Návrh na riešenie pre body b) a c) : príslušníci mestskej polície pri obchôdzkach by mali 
lokalizovať a postupne vytvoriť databázu takýchto vozidiel, v ďalšom zistiť ich majiteľov 
a vyzvať ich na odstránenie vozidiel z priestorov na parkovanie.   
 

d)  Komisia v ďalšom prejednávala problém raňajšej dopravnej špičky v meste, keď 
prichádzajú školské autobusy do centra mesta. Problém sa týka bezpečnosti prechodu 
chodcov na uliciach  Školská a Biskupická. 
 
Návrh na riešenie : Vymedziť v čase od 7:00 – 8:00 pre príslušníkov mestskej polície ich 
konkrétne pracovné zaradenie na uvedených lokalitách. 
 
e) Člen komisie  Zoltán Horváth podotkol, že na budúcom zasadnutí by bolo vhodné, aby sa 
komisia zaoberala medzi inými aj „ divými „ odpadovými skládkami na území katastra mesta 
Fiľakovo. 
 
Na záver predseda komisie p. Czupper sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a tým 
ukončil zasadnutie komisie. 
 
 
 
 
zapísala: A. Kleinová                predseda komisie 
          Tibor Czupper 


