ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy
zo dňa 7. septembra 2015

Program: 1. Zahájenie
2. Aktuality v oblasti verejného poriadku
3. Správa o užívaní ulíc resp. komunikácií v meste Fiľakovo
4. Záver
Prítomní: 1. Tibor Czupper
2. Mgr. Gabriel Benčík
3. Bc. Mikuláš Murín
4. Imre Gulyás
5. Tibor Palúch
6. Zoltán Horváth
7. Agáta Kleinova

-

predseda
člen
člen
člen
člen
člen
tajomníčka

K bodu č. 1) Zahájenie
Predseda komisie Tibor Czupper privítal členov komisie a oboznámil ich s programom
rokovania.
K bodu č. 2) Aktuality v oblasti verejného poriadku
Na základe podnetu občanov mesta komisia navrhuje umiestnenie dopravného
značenia „zákaz zastavenia“ na ulici Záhradníckej v úseku od „Park presa“ po parkovisko pred
obytným domom, nakoľko sa jedná o neprehľadnú zákrutu a parkujúce vozidlá ohrozujú
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
V ďalšom bode komisia navrhuje zmeniť farbu parkovacích
v minulosti sa vyskytli prípady falšovania.

kariet, nakoľko

K bodu č. 3) Správa o užívaní ulíc resp. komunikácií v meste Fiľakovo
V poslednom období sa zaznamenal zvýšený nárast záujmu o zvláštne užívanie ciest
(ulíc, komunikácií) v meste Fiľakovo občianskymi združeniami, organizáciami atď., a preto
komisia ochrany verejného poriadku a dopravy pri MZ predkladá správu ako základnú
informáciu k uvedenej problematike.

Správa o užívaní ulíc resp. komunikácií
A) Koho žiadať o zvláštne užívanie cesty?
-

Cestný správny orgán, ktorým v prípade:

1/ cesty II. a III. triedy je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií (§ 5 zákona č. 135/1961 Zb.)
(cesty a ulice vo Fiľakove spadajúce do ich správy: cesta II. triedy - Lučenecká, Hlavná, SNP,
časť Továrenskej, Mlynská; cesta III. triedy – Šávoľská cesta, Biskupická, kpt. Nálepku,
Družstevná)

2/ miestnych a účelových komunikácii je obec (§ 6 zákona č. 135/1961 Zb.).
(ostatné ulice a komunikácie)
V prípade, že investor prác resp. organizátor akcie plánuje v priebehu jedného podujatia
o súbežné užívanie ciest (ulíc) v správe oboch cestných orgánov sa musia podať dve žiadosti osobitne,
teda tak na Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako aj na Mestský úrad,
odbor dopravy Fiľakovo.

B) Kedy akú písomnú žiadosť podať, jej prílohy a poplatky?
1)
-

Sprievody mestom napr.: rozlúčka z Gymnázia, sprievod pri príležitosti vinobrania a iné;
vyplnené tlačivo: „Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty“ § 8 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov na OÚ Lučenec, odbor cestnej
dopravy a pozemných komunikácií Lučenec (viď prílohu č.1);

-

písomné stanovisko z Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s., závod 12 Lučenec,
Vajanského ulica 857, 984 01 Lučenec č. tel.: 047/4323326 (vybavuje Ing. Arch. Anna
Václavíková) – vydanie stanoviska v zmysle cenníka platného od 1.1.2015 je spoplatnené
sumou 30.-€ (bez DPH);

-

písomné stanovisko okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Lučenci (vybavuje dopravný inžinier kpt. Ing. Maroš Bobáľ) určujúce podmienky
zvláštneho užívania cesty – vydanie stanoviska nie je spoplatnené;

-

úhrada správneho poplatku 120.-€ (v kolkoch resp. potvrdenie z kolkomatu) pre OÚ Lučenec,
odbor cestnej dopravy (v prípade, že organizátorom prác alebo akcie je mesto resp. obec v
zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch sú od platenia správnych poplatkov
oslobodené);

2) v prípade organizovania jarmokov a iných podujatí vyžadujúcich čiastočnú resp. úplnú
uzávierku cesty
- vyplnené tlačivo „Žiadosť o povolenie uzávierky a obchádzky cesty“ § 7 zákona č.
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov na OÚ Lučenec,
odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Lučenec (viď prílohu č. 2);
- je spoplatnená ďalším správnym poplatkom nasledovne: cesty II. triedy 170.-€ a cesty III.
triedy
70.-€ );
- stanovisko okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Lučenci
s navrhnutou a odsúhlasenou trasou obchádzky;
- 2 x harmonogram prác vypracovaných v zmysle § 10 ods. 4 písm. e) vyhlášky č. 35/1984 Zb.
(„harmonogram prác vo dvoch vyhotoveniach, pokiaľ sa uzávierka požaduje na dlhší čas ako tri dni;
jedno vyhotovenie sa postupuje príslušnému dopravnému inšpektorátu. Harmonogram musí obsahovať
množstvo a časový priebeh jednotlivých druhov prác, počet a nasadenie pracovníkov (smennosť), druhy,
počet a nasadenie rozhodujúcich mechanizmov včítane vozidiel, konkrétny rozpis zabezpečeného
materiálového pokrytia a prípadné ďalšie skutočnosti), pokiaľ sa uzávierka požaduje na dlhší čas

-

-

ako tri dni;
písomné stanovisko z Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s., závod 12 Lučenec,
Vajanského ulica 857, 984 01 Lučenec č. tel.: 047/4323326 (vybavuje Ing. Arch. Anna
Václavíková) – vydanie stanoviska v zmysle cenníka platného od 1.1.2015 je spoplatnené
sumou 30.-€ (bez DPH);
Podľa § 7, ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách povolenie na uzávierku
a obchádzku nie je potrebné ak je regulovaná priamo na mieste osobami na to oprávnenými

podľa osobitného predpisu (zákon č.171/1993 o policajnom zbore v znení neskorších
predpisov). Táto skutočnosť však musí byť uvedená v stanovisku ORPZ – ODI Lučenec.

3) pokiaľ situácia vyžaduje aj reguláciu dopravy pomocou dopravných značiek
- vyplnené tlačivo „Žiadosť o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení“ § 3
ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov na OÚ odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Lučenec (viď prílohu č.
3);
- vypracovaný projekt renomovaným projektantom z odboru cestnej dopravy (napr.: Ing.
Jaroslav Ivan – MANAGER, J.M. Hurbanova 17, 984 01 Lučenec, tel.: 047/ 4330888,
0908393921 – spoločnosť má bohaté skúsenosti s vypracovaním projektov) odsúhlasený
s dopravným inšpektorátom OR PZ Lučenec;
- písomné stanovisko z Banskobystrickej regionálnej správy ciest a.s., závod 12 Lučenec,
Vajanského ulica 857, 984 01 Lučenec č. tel.: 047/4323326 (vybavuje Ing. Arch. Anna
Václavíková) – vydanie stanoviska v zmysle cenníka platného od 1.1.2015 je spoplatnené
sumou 30.-€ (bez DPH);

4) Kedy podať žiadosť, v akom predstihu (lehoty procesu
schvaľovania)?
Doporučuje sa podať žiadosti (spolu už s jednotlivými stanoviskami ODI, správcu ciest, uhradeným
správnym poplatkom, atď.) minimálne 30 dní vopred, z dôvodu 15 dňovej odvolacej lehoty.

5) Čo v prípade, ak „sprievod“ má prechádzať v miestach určených na
výjazd vozidiel záchrannej služby (RZP) prípadne ťažkej techniky
HaZZ a pod.?
Táto oznamovacia povinnosť pripadá pre cestný správny orgán ( podľa príslušnosti), ktorý zabezpečí
náležité vyrozumenie týchto zložiek, ale až po tom, čo dôjde k vydaniu rozhodnutia.

Žiadateľ (investor): .…...………………………………………………………………………………………
adresa (sídlo): …………………………………………………………………………………………………
dátum narodenia: ………………… IČO: ………………… štatutárny zástupca ……………………………

Príloha č. 1
Okresný úrad
Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií

Námestie republiky 26
984 36 Lučenec

Vec:

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania cesty

V zmysle § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov žiadame o povolenie zvláštneho užívania cesty číslo ................................................
v úseku ........................................................................................................................................................
z dôvodu ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Práce (akcia) budú vykonané v termíne od .................................. do .................................. .
Investor (organizátor) prác (akcie) sa podpisom tejto žiadosti zaväzuje, že na vlastné náklady
zabezpečí odstránenie všetkých závad, ktoré vzniknú v dôsledku vykonaných prác (akcie) na
cestnom telese.
Zodpovedná
osoba
…..………………… .

investora

(organizátora):

…………………………….........

č.

tel.:

V ………………………. dňa …………………..

................................................
žiadateľ
(pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu)

Prílohy k žiadosti:

1/ stanovisko správcu cesty
2/ stanovisko dopravného inšpektorátu
3/ správny poplatok 120,- €

Žiadateľ svojim podpisom dáva súhlas na poskytnutie a použitie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely správneho konania vedeného v zmysle zákona
č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.

........................................
podpis žiadateľa

Žiadateľ (investor):
.…...………………………………………………………………………………………
adresa (sídlo):
…………………………………………………………………………………………………
dátum narodenia: ………………… IČO: ………………… štatutárny zástupca
……………………………

Okresný úrad

Príloha č. 2

Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií

Námestie republiky 26
984 36 Lučenec

Vec:

Žiadosť o povolenie uzávierky a obchádzky cesty

V zmysle § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení
neskorších predpisov žiadame o povolenie čiastočnej* - úplnej* uzávierky a obchádzky cesty
č.
……………............
v
úseku
………….....................................................................................................
z dôvodu
......................................................................................................................................................
Uzávierku požadujeme v termíne od .............................. do ................................ ,
v čase od ..................... hod. do .......................... hod.
V dňoch pracovného voľna a cez nedele bude* - nebude* uzávierka cesty prerušená.
(* nehodiace sa prečiarknite)
Dĺžka uzávierky : ………………………………….
Dĺžka obchádzky : …………………………………
Popis
obchádzky
…………………………………………………………………………………………...

:

Za organizáciu a zabezpečenie prác vykonávaných pod ochranou uzávierky bude osobne zodpovedný :
meno a priezvisko : .................................................................
adresa bydliska : ....................................................................................... č. tel.:
.......................................
adresa pracoviska : ................................................................................... č. tel.:
.......................................
Žiadateľ podpisom tejto žiadosti vyhlasuje, že dodávateľ, alebo on sám je pripravený na vykonanie
prác v predpokladanom rozsahu a požadovanom čase z hľadiska zabezpečenia dostatočným
množstvom pracovníkov, mechanizačných prostriedkov a materiálu.
V ……………………………….. dňa …………………….
................................................
žiadateľ
(pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu)
Prílohy k žiadosti:
inšpektorátom

1/ dopravná situácia s návrhom trasy obchádzky odsúhlasená dopravným
2/ 2 x harmonogram prác vypracovaný v zmysle § 10 ods. 4 písm. e) vyhlášky
č. 35/1984 Zb., pokiaľ sa uzávierka požaduje na dlhší čas ako tri dni
3/ stanovisko správcu cesty
4/ správny poplatok 70,- €

Žiadateľ svojim podpisom dáva súhlas na poskytnutie a použitie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely správneho konania vedeného v zmysle
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.

..................................
podpis žiadateľa

Žiadateľ (investor):
.…...………………………………………………………………………………………
adresa (sídlo):
…………………………………………………………………………………………………
dátum narodenia: ………………… IČO: ………………… štatutárny zástupca
……………………………

Príloha č. 3
Okresný úrad
Odbor cestnej dopravy
a pozemných komunikácií

Námestie republiky 26
984 36 Lučenec

Vec:

Žiadosť o určenie dopravných značiek a dopravných zariadení

V zmysle § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný
zákon)
v znení
neskorších
predpisov
z
dôvodu
.........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
žiadame o povolenie použitia prenosných* - trvalých* dopravných značiek a dopravných zariadení na
ceste
č.
.................................
v
úseku
……...........................................................................................................
podľa projektu dopravného značenia odsúhlaseného Okresným dopravným inšpektorátom v Žiari nad
Hronom.
(* nehodiace sa prečiarknite)
Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení požadujeme od ........................... do
...........................
Zodpovednou osobou za umiestnenie a stav dopravného značenia bude:
meno a priezvisko : .................................................................
adresa bydliska : ....................................................................................... č. tel.: .......................................
adresa pracoviska : ................................................................................... č. tel.: .......................................
V ……………………………….. dňa …………………….
................................................
žiadateľ
(pečiatka a podpis
štatutárneho zástupcu)
Prílohy k žiadosti:

1/ projekt dopravného značenia odsúhlasený dopravným inšpektorátom
2/ stanovisko správcu cesty

Žiadateľ svojim podpisom dáva súhlas na poskytnutie a použitie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení pre účely správneho konania vedeného v zmysle
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení.

........................................
podpis žiadateľa

K bodu č. 4) Záver
Na záver predseda komisie Tibor Czupper sa poďakoval všetkým prítomným za účasť a tým
ukončil zasadnutie komisie.

Zapísala: A.Kleinova

predseda komisie
Tibor Czupper

