Zápisnica
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy
konanej dňa 13. júna 2016
__________________________________________________________________________________
Program:

1. Návrh VZN mesta Fiľakovo č. 8/2016
2. Návrh VZN mesta Fiľakovo č. 9/2016
3. Návrh VZN mesta Fiľakovo č. 10/2016

Prítomní:

Podľa priloženej prezenčnej listiny zo dňa 13. a 22. júna 2016

Zasadnutie sa uskutočnilo ako spoločné zasadnutie štyroch komisií a to: Komisie výstavby,
územného plánovania a životného prostredia, Komisie mestského majetku a finančnej komisie,
Komisie podnikateľskej, regionálnej politiky a cestovného rúchu a Komisie ochrany verejného poriadku
a dopravy.
Primátor mesta Mgr. Attila Agócs, Phd. privítal členov všetkých komisií, oboznámil ich
s programom rokovania a odovzdal slovo Ing. Ivanovi Vankovi, vedúcemu odd. výstavby, ŽP a SR, ktorý
predniesol návrhy VZN mesta Fiľakovo za účelom prerokovania predkladaných materiálov
v jednotlivých komisií.
K bodu 1
Ing. Ivan Vanko prezentoval návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 8
o podmienkach parkovania a státia vozidiel na území mesta Fiľakovo, o dani za užívanie verejného
priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom priestranstve a o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Fiľakovo.
K bodu 2
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 9/2016 sa zaoberá o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Fiľakovo.
K bodu 3
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Fiľakovo č. 10/2016, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu mesta Fiľakovo – Zmena č.8
1. Základné zásady a regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia sú
určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia.
2. Priestorové vymedzenie návrhu Územného plánu mesta Fiľakovo – Zmena č.8 je v prílohe 2
(grafická časť Územného plánu)
Zmena č. 8 Územného plánu mesta Fiľakovo mení plochy občianskej vybavenosti v centrálnej časti
mesta pri križovatke ulíc Biskupickej a Mládežníckej na plochy zmiešané mestské.

Odprezentované návrhy všeobecne záväzných nariadení komisia prerokovala na svojom zasadnutí dňa
22. júna 2016 a to nasledovne:
Uznesenie :
K bodu 1 - Podmienky dočasného parkovania § 9 ods. 9 písm. b)
Je to nezrozumiteľná veta, ktorá upravuje okrem iného určitý okruh vozidiel oslobodených od platenia
úhrad: konkrétne „ použité v súvislosti s prepravou osôb, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP-S a ZŤP
súčasne označené osobitným označením O1 s právom prednosti v jazde,“. Čo nám nie je jasné „
s právom prednosti v jazde “ navrhujeme konkretizovať vozidlá s právom prednosti v jazde ako napr.:
vozidlá štátnej a verejnej správy a podobne. Ďalej nie je nám jasné či predkladateľ nariadenia myslel
len na vozidlá vybavené zvukovým a výstražným zariadením, alebo na všetky vozidlá v majetku štátnej
a verejnej správy ( upozorňujeme RZP, FALCK patrí medzi vozidlá s právom prednosti v jazde ale nepatrí
medzi vozidlá štátnej a verejnej správy). Bez takejto úpravy by bolo spochybniteľné aj parkovanie
vozidiel Mestského úradu, Filbytu, VPS a podobne. ( S právom prednosti v jazde sú vozidlá vybavené
svetelným a zvukovým výstražným zariadením – majákom. )
K bodu 2 - Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č.9/2016 komisia brala na vedomie a nemá
žiadne pripomienky k návrhu.
K bodu 3
vedomie.

-

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 10/2016 komisia taktiež berie na

Komisia na svojom zasadnutí 22.6.2016 okrem nariadení VZN sa zaoberala s rozmiestnením
nových kamier. Kvôli ochrane majetku, bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke, objasňovania
a odhaľovania trestnej činnosti a monitorovania vstupných a výstupných ciest do centra mesta komisia
navrhuje rozmiestniť kamery na cintoríne, na malej železničnej zastávke – ul. Továrenská, na
križovatke ul. Družstevnej I/71 a na ul. Biskupickej pri futbalovom štadióne.

Na záver predseda komisie poďakoval
zasadnutie komisie.

Zapísala: Agáta Kleinová

za účasť všetkým prítomným členom a tým ukončil

predseda komisie
Tibor Czupper

