
ZÁPISNICA 

 
Zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy pri MZ vo Fiľakove, konaného 

dňa 26.01.2016. 

 

Prítomní : Gulyás Imre,  Zoltán Horváth, Tibor Palúch. 

 

Hostia : Mgr. Attila Agócs, PhD.,  Ing.arch Erika Anderková, Ing. Dušan Marek, Ing. 
  Ivan  Vanko., Ing. Foldiová 
 
Poznámka :  Zasadnutie sa uskutočnilo ako spoločné zasadnutie dvoch komisií, a to: 
  Komisie výstavby územného plánovania a životného prostredia a komisie 

  ochrany verejného poriadku a dopravy pri MZ vo Fiľakove. 

 

Zasadnutie oboch komisií sa uskutočnilo na podnet Ing.arch Eriky Anderkovej, aby sa 
vypočula prednáška Ing. Dušana Mareka, ako spracovateľa dokumentácie na riešenie  
križovatiek pri Bille , ulíc Hlavnej a Biskupickej a  pri autobusovej stanici, ulíc SNP 
a Továrenskej. 
 
 
1. V úvode Ing.arch Erika Anderková  stručne oboznámila prítomných vo všeobecnej rovine  
s celkovým územným plánom mesta, ktorý sa týka riešenia dvoch križovatiek   
  – pri Bille , ulíc Hlavnej a Biskupickej,  
  - pri autobusovej stanici, ulíc SNP a Továrenskej 
a riešenia parkoviska pri Dome kultúry vo Fiľakove . 
 
2. Ing. Dušan Marek konkretizoval obšírne danú problematiku . Odzneli dva návrhy ohľadom 
tvaru križovatiek. Prvý návrh – križovatky v tvare kruhového objazdu a druhý návrh – 
križovatky  v tvare písmena T a s osobitným odbočujúcim jazdným pruhom pri obchodnom 
dome Billa.. 
Potom sa k problémom dvoch križovatiek a parkoviska postupne vyjadrili nasledovní 
prítomní : 
 
3. Primátor mesta mgr. Attila Agócs, PhD diskutoval v súvislosti s návrhom o križovatkách 
ohľadom nadradenosti ÚP mesta nad  územným plánom zóny, čo treba samozrejme dodržať. 
 
4. Ing.M.Kováč, člen komisie výstavby územného plánovania a životného prostredia sa 
vyjadril ohľadom križovatky pri Bille v tom zmysle, že je tam málo miesta pre vybudovanie 
kruhového objazdu. Ďalej sa vyjadril, že zriadenie parkoviska medzi bytovkou 108 na 
Štúrovej ul. a Domom kultúry nie je vhodné riešenie. 
 
Návrh komisie : 
Členovia oboch komisíí  po dlhšej diskusii sa zhodli v tom, že podporia návrh križovatiek    
v tvare písmena T a s osobitným odbočujúcim jazdným pruhom pri obchodnom dome Billa.. 
 
 
5.  V rámci diskusie odznel aj návrh na zriadenie parkoviska na úkor zelene pri Dome kultúry. 
Voči tomuto návrhu sa postavil Ing. Ivan Vanko aj Jozef Pál. 



6.  Gulyás Imre diskutoval ohľadom plochy pred Kultúrnym domom, ktorý v dobe kultúrnych 
podujatí je tak zaplnený vozidlami, že v prípade potreby bránia príjazdu vozidiel hasičského 
zboru a záchrannej služby. 
 
Návrh komisie :  
Členovia oboch komisíí  podporujú ten návrh, aby parkovisko bolo zriadené  na pravej strane 
Domu kultúry, kde aj v súčasnosti parkujú autá a príjazdová cesta k nemu nech vedie medzi 
Domom kultúry a zadnou časťou bytovky 108 na Štúrovej ulici. 
 
 
7. Ing Vanko oboznámil komisie s investičným zámerom mesta, ktorý sa týka sprístupnenia 
a zveľaďovania stredovekého hradu. V pláne je vybudovať parkovisko na ul. Baštovej, zelene 
a verejného sociálneho zariadenia – WC.  
 
Návrh komisie  : 
Komisia ochrany verejného poriadku a dopravy navrhuje organizáciu dopravy tak, aby ul. 
Baštová od Hlavnej ulice bola jednosmerná a na začiatku ulice umiestniť príslušnú dopravnú 
značku IP 3b – jednosmerná premávka.  Z opačného smeru od Továrenskej umiestniť značku 
– zákaz vjazdu všetkých vozidiel – zákazová dopravná značka B2 
 
 
 
 
 
Zapísala :        Tibor Cupper  
 
Agáta Kleinová tajomníčka komisie     predseda komisie  


