
 Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 

zo dňa 1. júna 2022 

 

Program: 1. Zahájenie 

  2. Aktuality v oblasti verejného poriadku 

  4. Záver 

 

Prítomní: 1. Ladislav Flachbart   -   predseda 

2. Tibor Mihály Mgr.  -   člen 

3. Ladislav Kandera Bc. -   člen 

4. Tibor Baroš   -   člen 

  5. Štefan Varga  -   člen  

   

K bodu 1) Zahájenie 

 

  Prítomných členov komisie ochrany verejného poriadku a dopravy privítal Ladislav 

Flachbart, predseda komisie a oboznámil ich s programom rokovania. 

 

K bodu 2) Aktuality v oblasti verejného poriadku 

    

 Komisia preštudovala hodnotiacu správu programového rozpočtu mesta k 31.12.2021.  

Správu berie na vedomie. 

 

 Hlavným bodom dnešného zasadnutia sú žiadosti o udelení osobitnej prevádzkovej 

doby v prevádzkach s pohostinskou činnosťou. 

Mestské zastupiteľstvo dňa 28. apríla 2022 schválilo VZN mesta Fiľakovo č. 1/2022, ktoré 

s účinnosťou od 1. júna 2022 mení prevádzkový čas v prevádzkach s pohostinskou činnosťou 

a v zariadeniach, kde sa podávajú alkoholické nápoje, a to maximálny otvárací čas do 23.00 

hodiny v pracovné dni a do 24.00 hod. z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu.  

Mestské zastupiteľstvo môže na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľovi určiť osobitnú 

prevádzkovú dobu prevádzkarne nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby uvedenej vo VZN, 

a to na základe kladného stanoviska komisií. ( kom. regionálnej politiky a kom. ochrany 

verejného poriadku a dopravy) 

Mestská polícia vo Fiľakove na základe nášho dožiadania predkladala kópie zápisov ohľadom 

závažných alebo preukázaných narušení nočného kľudu a verejného poriadku priamej 

súvislosti s činnosťou prevádzkovaní obchodu a služieb na území mesta za posledné tri roky.  

Naša komisia preštudovala predkladané zápisy a dospela takému záveru, že prevádzkovú 

dobu nenavrhuje navýšiť nad rámec všeobecnej prevádzkovej doby uvedenej vo VZN mesta 

Fiľakovo. Prevádzkarne sú v obytnej zóne, rušia nočný kľud a verejný poriadok. 

    
K bodu 3) Záver  

 

  Na záver predseda komisie Ladislav Flachbart sa poďakoval za účasť všetkým 

prítomným členom a tým ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

zapísala: A.Kleinová      predseda komisie: 

        Ladislav Flachbart  



 

 


