ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy
zo dňa 28. mája 2015

Program: 1. Zahájenie
2. Aktuality v oblasti verejného poriadku
3. Rokovací poriadok stálych komisií MsZ mesta Fiľakovo
4. Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2014
5. 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
-

Podľa vedomosti členov komisie plánovaný projekt o vybudovaní kruhového objazdu
na križovatke ulíc Biskupická – Hlavná - SNP uskutočnený nebude. V danom mieste
ide o najviac zaťaženú križovatku v meste, a preto s účelom dynamizovaniu cestnej
premávky komisia navrhuje zvážiť iný možný spôsob riešenia. Zároveň ako jedna
z možností ( bez znalostí vlastníckych práv dotknutým nehnuteľnostiam ) sa ukazuje
možnosť rozšíriť pravú stranu vyusťujúcej ul. Biskupickej do uvedenej križovatky
pred BILLOU, napr. na úkor posunutia chodníka smerom k BILLE..
Týmto pádom by mohol byť vytvorený ďalší tzv. odbočovací prúd z ul. Biskupickej na
ul. SNP, ktorý by dynamizoval premávku na uzlovom bode.

-

Na ul. Mládežníckej od hotela Sputnik smerom na ul. 1. Mája stromy tuji zarástli
chodník od hotela až ku križovatke Mládežnícka – Školská. Komisia navrhuje zrezať
bočné konáre vyčnievajúce na chodník ako aj podrezať spodné konáre, nakoľko vodiči
včas nevidia prechádzajúce deti zo základnej školy vychádzajúce z ul. Školskej na ul.
Mládežnícku.

-

Komisia na svojom zasadnutí zo dňa 26. marca 2015 v bode 4) predkladala
fotodokumentáciou podložené poškodené dopravné značky osadené v intraviláne
mesta Fiľakovo v počte 41 kusov a navrhovala konkrétne riešenie na odstránenie
nedostatkov.
Dané nedostatky postupne odstraňujú Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo.

Riaditeľ VPS Ing. Vincent Erdös doručil stanovisko VPS k pripomienkam komisie
ochrany verejného poriadku a dopravy. Stanovisko poukazuje na spôsob a dobu
odstránenia nedostatkov a je súčasťou tejto zápisnice.
K bodu č. 3) Rokovací poriadok stálych komisií MsZ mesta Fiľakovo
-

Predseda komisie oboznámil členov komisie rokovacím poriadkom stálych komisií
MsZ mesta Fiľakovo a na jeho návrh členovia komisie vymenovali za podpredsedu
komisie Mgr. Gabriela Benčíka.

K bodu č. 4) Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31. 12. 2014
-

Komisia po preštudovaní hodnotiacej správy programového rozpočtu
k 31.12.2014 obsah správy brala na vedomie.

K bodu č. 5) Záver
-

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

Zapísala: A. Kleinová

predseda komisie
Tibor Czupper

