
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 
zo dňa 16. júla 2019 

 

 

Prítomní: Ladislav Flachbart, Bc. Tibor Mihály, Mgr. Bc. Zoltán Kovács, Tibor Baroš, 
      Mátyás Zupko  

Program: 1. Zahájenie 
      2. Aktuality v oblasti verejného poriadku 
      3. Záver 
 
  
K bodu č. 1) Zahájenie 
 
 Členov komisie ochrany verejného poriadku a dopravy privítal Ladislav 
Flachbart, predseda komisie a oboznámil ich s programom rokovania. 
 

K bodu  č. 2) Aktuality v oblasti verejného poriadku 

 Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy navrhuje vymeniť rozbité 
dopravné zrkadlo na ul. Viničnej. Nakoľko spomenuté zrkadlo často poškodzujú deti 
z špeciálnej základnej školy, navrhujeme zrkadlo nahradiť nerozbitným materiálom, 
čo slúži ako zrkadlo. 

 Komisia navrhuje častejšiu obhliadku parku, kvôli dodržiavaniu poriadku. 

 Pri TESKU parkujú kamióny aj v nočných hodinách, znečisťujú okolie a zničia 
zeleň. Komisia navrhuje zabrániť parkovanie v spomenutej lokalite. Mramorové kocky 
z parku by boli vhodné k zabráneniu parkovania.    

 Navrhujeme rozšíriť kamerový systém pod hradom, aby mohlo byť sledované  
tak parkovanie aut ako aj vchod do areálu hradu. Navrhujeme to z dôvodu, že 
parkovisko nie je bezpečné a autá parkujú v zakázanej časti ulice Podhradskej pod 
stromami v pešej zóne na zeleni, čo je už takmer zničená.  

 Na podnet náčelníka MsP komisia ochrany verejného poriadku a dopravy 
zaujme stanovisko ohľadom umiestnenia dopravnej značky. Na Farskej lúke od 
predajne bývalej CBA až po križovatku s ul. Moyzesovou je  dopravná značka  B-34 
zákaz zastavenia. Nakoľko  sa jedná o nebezpečný úsek, komisia navrhuje ponechať 
dopravnú značku.   

 Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy ďakuje za prehodnotenie 
návrhov komisie pracovnou skupinou s vedením zástupcom primátora. 



Bola riešená križovatka nad čerpacou stanicou na ul. Lučenskej. Križovatka bude 
riešená s odbočovacími pruhmi. Prípojná cesta pri čerpacej stanici, ktorá vedie 
k hlavnej ceste nebude zmenená.   

Na Farskej lúke sa zrealizuje obytná zóna 30 km/hod. 

Pred budovou Gymnázia sa obnoví vodorovné dopravné značenie. 

Po dokončení trhoviska sa rieši parkovanie, prejazd ako aj príjazdové cesty.   

  

č. 3) Záver 

 Na záver  predseda komisie Ladislav Flachbart poďakoval  za účasť všetkým 
prítomným členom a tým ukončil zasadnutie komisie.  

 

 

Zapísala: Agáta Kleinová     predseda komisie   
         Ladislav Flachbart   

    


