
 Z Á P I S N I C A 

 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 

zo dňa 20. septembra 2022 

Program: 1. Zahájenie 

  2. Aktuality v oblasti verejného poriadku 

  4. Záver 

 

Prítomní: 1. Ladislav Flachbart   -   predseda 

2. Tibor Mihály Mgr.  -   člen 

3. 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 

    

 Naša komisia prerokovala zámer na uzatvorenia budúcej kúpnej zmluvy na predaj 

mestského pozemku formou obchodnej verejnej súťaže. 

Konkrétne sa jedná o parcelu EKN č. 1509 o výmere 3,35 ha, ktorej súčasnej parcele C 

zodpovedá časť parc. CKN 4013/6 a parc. CKN 4013/4. (plocha oproti obchodného centra 

TESCO). Investičným zámerom mesta je vytvorenie plôch pre objekty obchodných reťazcov. 

Naša komisia súhlasí uvedeným zámerom.   

 

 Ďalším bodom dnešného zasadnutia je prerokovanie návrhu  VZN mesta Fiľakovo č. 

3/2022 o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Fiľakovo v určených dňoch 

v roku 2023.  

Okrem dní stanovených zákonom o hazardných hrách v § 14 ods. 10 písm. a), b), c), kedy je 

zakázané vykonávať prevádzkovanie hazardných hier ( na Veľký piatok,24. a 25. decembra, 

v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky) Mesto 

Fiľakovo zakazuje prevádzkovať hazardné hry uvedené v čl. 1 ods.2 tohto VZN počas ďalších 

5 dní kalendárneho roka  a to nasledovne: 

1.1.2023 - Nový rok, 9.4.2023 – Veľkonočná nedeľa, 10.4.2023 – Veľkonočný pondelok, 

1.11.2023 – Sviatok všetkých svätých a 26.12.2023 – Druhý sviatok vianočný.  

Naša komisia uvedený návrh VZN podporuje. 

 

 Komisia navrhuje usadiť retardér na ul. Kpt. Nálepku pred č.d. 1892/10a, nakoľko 

osobné autá tu často nedodržiavajú dovolenú rýchlosť.      

  

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  


