
 Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 

zo dňa 14. júla 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 

     

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 

    

 Naša komisia prerokovala ďalšiu žiadosť o udelení osobitnej prevádzkovej doby. 

Žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby podal majiteľ prevádzky LIPNIČKA, pán Róbert 

Varga.   

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). Pán Varga žiada o predĺženie prevádzkovej doby z piatku na 

sobotu a zo soboty na nedeľu do 02.00 hod. v prevádzke LIPNIČKA na ul. Kukučínovej č.1. 

Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy nenavrhuje navýšiť prevádzkovú dobu   nad 

rámec všeobecnej prevádzkovej doby uvedenej vo VZN mesta Fiľakovo. (maximálny otvárací 

čas z piatku na sobotu a zo soboty na nedeľu je 24.00 hod.) Prevádzka je v obytnej zóne, ruší 

nočný kľud a verejný poriadok.  

 

 Ďalším bodom dnešného zasadnutia je križovatka nad čerpacou stanicou pohonných 

hmôt, na ul. Lučenskej, kde výjazd vozidiel z Fiľakova na cestu č. 1/71 je nebezpečný. 

Naša komisia navrhuje vyzvať dotknuté strany SSCIVC Banská Bystrica a RSC Lučenec a to  

pozvať dopravných inžinierov dotknutých ciest č. 1/71 a 2/571 k jednaniu k bezpečnému 

vychádzaniu z cesty č. 2/571 na cestu č. 1/71 ( prípadné vybavenie pripájacieho pruhu, 

vyznačenie jazdných a odbočovacích pruhov ). Uvedené jednanie na Mestskom úrade vo 

Fiľakove navrhujeme z dôvodu zbezpečnenia plynulosti cestnej premávky, nakoľko tu 

dochádza k častým kolíznym situáciam ( aby sa predišlo vážnym dopravným nehodám ). 

   

  
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  



 


