ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy
zo dňa 7. februára 2017

Program:

1. Zahájenie
2. Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2016
3. Aktuality v oblasti verejného poriadku
4. Záver

Prítomní:

1. Mgr. Gabriel Benčík
3. Bc. Mikuláš Murín
4. Imre Gulyás
5. Zoltán Horváth

K bodu 1)

Zahájenie

-

Podpredseda komisie Mgr.
a oboznámil ich s programom rokovania.

K bodu 2)

podpredseda
člen
člen
člen

Gabriel

Benčík

privítal

členov

komisie

Vyhodnotenie činnosti komisie za rok 2016

Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy pri MZ Fiľakovo v roku 2016
mala 6 členov ( Tibor Czupper, Mgr. Gabriel Benčík, Bc. Mikuláš Murín, Imre Gulyás,
Katarína Mihály a Zoltán Horváth).
V hodnotenom období komisia zasadala celkom 8 krát (26. januára 2016, 10. marca 2016,
19. apríla 2016, 13. júna 2016, 25. júla 2016, 22. septembra 2016, 25. októbra 2016,
8.decembra 2016).
Zasadnutia komisie viedol predseda komisie Tibor Czupper. Zabezpečenie účasti členov,
dokumentáciu priebehu rokovaní ako aj zápisy z priebehu zasadnutia zabezpečila
zapisovateľka Agáta Kleinová. Členovia komisie počas celého roka aktívne sa zapájali do
riešenia problémov, predkladali svoje alebo na nich delegované požiadavky obyvateľov
mesta. Komisia v roku 2016 sa zaoberala najmä s verejným poriadkom mesta. V priebehu
roka niekoľkokrát bola komisiou prejednaná situácia na úseku nedokonalosti dopravného
značenia v meste. Situácia bola kompetentnými orgánmi riešená.
K bodu 3)

Aktuality v oblasti verejného poriadku

Komisia navrhuje, aby na ul. Daxnerovej pri materskej škôlke kvôli
bezpečnosti cestnej premávky bola znížená rýchlosť 30 km/ hod. Uvedené zníženie rýchlosti
navrhujeme aj na ul. Mládežníckej a Školskej pri základných školách a aby Mestská polícia v
ranných hodinách hliadkovala tak na ul. Mládežníckej ako aj na ul. Školskej, lebo rodičia
nosia svoje deti na autách a ráno je tu chaos. Autá stoja aj na pravej aj na ľavej strane cesty.
Na ceste I/71 vjazd do mesta na ul. Partizánskej a na ul. Kalajovej chýba
dopravná značka „začiatok mesta“ ako aj „koniec mesta“.

Komisia opakovane navrhuje, aby na ul. SNP zo zdravotníckeho strediska na
novovybudované parkovisko bol vyznačený prechod pre chodcov.

K bodu 4)

Záver

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

Zapísala: A.Kleinová

podpredseda komisie:
Mgr. Gabriel Benčík

