ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy
zo dňa 15. februára 2022
Program:

1. Zahájenie
2. Aktuality v oblasti verejného poriadku
4. Záver

Prítomní:

1. Ladislav Flachbart
2. Tibor Mihály Mgr.
3. Tibor Baroš
4. Štefan Varga

K bodu 1)

Zahájenie

-

predseda
člen
člen
člen

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 navrhuje vyznačiť prechod pre chodcov na ul. Kpt. Nálepku pri č. domu
472/14, nehnuteľnosť Františka Dalžufó.
Na Mlynskej ulici navrhujeme do budúcna riešiť dlhodobí problém, ktorý trápi
občanov tam bývajúcich. Jedná sa o zosuv pôdy, ktorý nastáva pri výdatných dažďoch. Aj
obyvatelia sú na vine, lebo kvôli rozširovaniu vlastnej ornej pôdy zakryli na vlastnom
pozemku prietoky (žľaby), ktoré si tečúca voda na svahu vytvára.
Komisia preštudovala návrh VZN mesta Fiľakovo č. 1/2022, ktorým sa mení VZN
mesta Fiľakovo č. 10/2013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Fiľakovo.
Komisia k návrhu nemá žiadne pripomienky.
Komisia navrhuje na ul. Hlavnej a Biskupickej osvetliť prechody pre chodcov.
Ladislav Flachbart predseda komisie predkladal návrh občianky mesta Fiľakovo, Ivety
Bodóovej:
„Dobrý deň pán poslanec Flachbart,
volám sa Iveta Bodóová, bytom Fiľakovo, ulica Janka Kráľa 1574/1 a
chcela by som Vás ako občan mesta Fiľakovo požiadať, aby ste sa na
mestskom zastupiteľstve a príslušnom úrade prihovorili za rekonštrukciu
a obnovu našej ulice, ktorá je už dlhodobo vo veľmi zlom stave a roky sa
s ňou nič nerobí. Viem, že táto žiadosť za posledné desaťročia už
zaznela od všetkých obyvateľov našej ulice, napriek tomu som sa
odhodlala Vám napísať aj ja, keďže z dôvodu aktuálneho stavu našej
ulice- cesty-hlavne pred domom Janka Kráľa 1A som prišla 19.11.2021 k
ťažkému úrazu, zlomenine oboch kostí na obidvoch rukách v zápästiach, aj
vnútrokĺbovej zlomenine, ktoré nastali následkom pádu vo výtlkoch na

spomínanej ulici, keď som sa zároveň zľakla brechotu psa z domu v
susedstve. Z týchto dôvodov som stále PN, keďže po dvoch pokusoch o
nápravu- repasovanie rúk s veľkými bolesťami mi ich museli jednu po
druhej operovať a momentálne podstupujem rehabilitáciu. Veľmi pekne Vás
prosím pán poslanec, aby ste sa prihovorili v krátkej dobe za túto
opravu cesty na ulici Janka Kráľa, nakoľko aj my, ľudia na tejto ulici
sa cítime byť občanmi mesta Fiľakovo. Za pochopenie a odpoveď Vám veľmi
pekne ďakujem. Ostávam s pozdravom. Iveta Bodóová“
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

