
 Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 

zo dňa 15. marca  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. Štefan Varga  -   člen  

  5. Mátyás Zupko  -   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 

 

   Prvým bodom dnešného zasadnutia je prejednanie parkovania na chodníkoch. 

Na základe prijatia novely zákona č. 8/2009 Z.z o cestnej premávke, ktorá má vstúpiť do 

splatnosti dňom 1.3.2022, naša komisia prerokovala parkovanie na chodníkoch v meste. 

Po prečítaní správy Mestskej polície zo dňa 28.2.2022 komisia bola oboznámená so situáciou 

denným i nočným parkovaním v celom meste. MsP v správe uvádza, že vo všeobecnosti platí, 

že na niektorých uliciach a námestiach nášho mesta v dennej či  nočnej dobe je výslovne na 

chodníkoch zaparkovaných len minimálny počet vozidiel (väčšinou sú odstavené na okraji 

vozovky).Podľa zistenia policajtov problémovým úsekom je Farská lúka. Novým projektom 

s dopravnými značkami mesto môže povoliť parkovanie na chodníku, čo vo Fiľakove nie je 

možné, nakoľko cesty nie sú tak široké, aby to mohlo byť zrealizované. Za účelom vytvorenia 

nových parkovacích miest komisia navrhuje na Farskej lúke jednosmerniť ulicu od 

Daxnerovej za obytným domom na Daxnerovej č. 17 – 21 smerom na Farskú lúku a tým sa 

vytvoria parkovacie miesta na Farskej lúke, čím sa redukuje parkovanie na chodníku. 

 Súhlasíme s návrhom Mestskej polície, zvažovať možnosť vytvorenia priestorov pre 

parkovanie napr.: spevnením povrchu na časti priestranstva pred budovou VPS, prípadne si 

zvoliť nejaké iné vhodné riešenie. 

 

 Komisia v minulosti už sa zaoberala s parkovaním v ranných hodinách okolo ZŠ maď. 

na ul. Mládežníckej. Na zasadnutí 15.2.2019 padol návrh zabezpečiť plynulosť premávky 

v ranných hodinách pri ZŠ, kde je do teraz veľký problém parkovanie. Rodičia hromadne 

nosia svoje deti do školy s osobnými autami a okolo školy sa nachádza nemalé množstvo 

zaparkovaných aut. 

Nakoľko uvedený problém parkovania naďalej trvá, komisia navrhuje aby pri križovaní ul. 

Mládežnícka a Čsl. armády do každej strany 15 m od križovatky bola vyložená dopravná 

značka „zákaz zastavenia“ a to vo vymedzenom čase v ranných hodinách.  

 

 

 



K bodu 3) Záver  

 

  Na záver predseda komisie Ladislav Flachbart sa poďakoval za účasť všetkým 

prítomným a tým ukončil zasadnutie komisie. 

 

 

 

zapísala: A.Kleinová      predseda komisie: 

        Ladislav Flachbart  

 

 


