
Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 

zo dňa 17. júla 2020 

Program: 1. Zahájenie 

  2. Aktuality v oblasti verejného poriadku 

  4. Záver 

 

Prítomní: 1. Ladislav Flachbart   -   predseda 

2. Tibor Mihály Bc.  -   člen 

  3. Zoltán Kovács Mgr. Bc. -   člen 

  4. Mátyás Zupko  -   člen 

   

K bodu 1) Zahájenie 

 

  Predseda komisie Ladislav Flachbart privítal členov komisie a oboznámil ich 

s programom rokovania. 

  

K bodu 2) Aktuality v oblasti verejného poriadku 

 

- Prístupová cesta, ktorá vedie k radovej výstavbe garáži pri križovaní ulíc Záhradnícka a Jána 

Bottu, pri kotolni v parku je v dezolátnom stave. Hlboké jamy, ktoré sú vytvorené eróziou 

dažďovej vody a samozrejme vjazdom automobilov do lokality sú tak hlboké, že ničia 

podvozky, nápravy a výfuky vozidiel, ktoré chcú majitelia umiestniť do vlastných garáži. 

Kvôli uvedeným skutočnostiam komisia navrhuje opraviť prístupovú cestu pri radovej 

výstavbe garáži v uvedenej lokalite. 

Uvedené nedostatky sú aj na ul. 1. mája (Halastó) a na Farskej lúke. 

 

- Na ul. Záhradníckej pred kotolňou smerom Na Jána Bottu je prepadnutá vozovka, pomaly je 

cesta takmer nepoužívateľná. Kanalizačný poklop je z dreva. Otázne je dokedy udrží 

viactonové autá. Komisia navrhuje opraviť spomenutú mestskú komunikáciu.  

 

- Na Námestí padlých hrdinov pri stánku zmrzliny sú dlažobné kocky na viacerých miestach 

prepadnuté, povypadúvané z toho dôvodu sú jamy v ktorých počas daždivého počasia stojí 

voda. Nedostatky navrhujeme opraviť.  

 

- Komisia navrhuje zmeniť otváraciu dobu ROXY BARU, lebo ruší nočný kľud. 

 

- Komisia nedoporučuje sledovať súkromné budovy a pozemky mestským kamerovým 

systémom. Fyzické osoby svoje nehnuteľnosti by mali strážiť vlastnými kamerami. Návrh 

padol z dôvodu, že fyzická osoba žiadala sledovanie svojej budovy v osobnom vlastníctve.  

 

K bodu 3) Záver  

 

  Na záver predseda komisie Ladislav Flachbart poďakoval za účasť všetkým 

prítomným a tým ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

zapísala: A.Kleinová      predseda komisie: 

        Ladislav Flachbart  


