ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy
zo dňa 13. novembra. 2017

Program:

1. Zahájenie
2. Aktuality v oblasti verejného poriadku
3. Záver

Prítomní:

1. Tibor Czupper
2. Mgr. Gabriel Benčík
3. Bc. Mikuláš Murín
4. Imre Gulyás
5. Zoltán Horváth
6. Ing. Judita Kozáková

K bodu 1)

Zahájenie

-

predseda
podpredseda
člen
člen
člen
členka

Predseda komisie Tibor Czupper privítal členov komisie a oboznámil ich
s programom rokovania.

K bodu 2)

Aktuality v oblasti verejného poriadku

- Vo veci zastavenia a státia motorvých vozidiel komisia tlmočí návrh občanov na ul.
Viničnej:
K podnetu o zastavení a státi na ul. Viničnej v meste Fiľakovo treba poukázať na to, že
v zmysle ustavenia § 23 ods. 1 Zákona č. 8/2009 Z.z. je uvedené, že „Vodič smie zastaviť
a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie
k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť kolmo, prípadne šikmo na okraj
cesty alebo zataviť v druhom rade. Pri státi musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký
najmenej 3m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh
široký najmenej 3m pre oba smery jazdy.“ Priamo toto ustanovenie zakazuje zastavenie
a státie ak neostane jazdný pruh široký najmenej 3 metre, čo je na konkrétnom mieste dosť
podstatné, nakoľko sa jedná o miestnu komunikáciu, ktorá je úzka a jej šírka možno len
minimálne presahuje 3 metre. Prípadné umiestnenie dopravnej značky Zákaz zastavenie,
prípadne státia je bezpredmetné, nakoľko takáto povinnoť pre vodiča vyplýva z uvedeného
ustanovenia § 23 ods. 1 Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších
predpisov.
- Komisia navrhuje prehodnotiť predaj parkovacích kariet na kalendárny rok 2018.
Navrhujeme, aby bola možnosť zakúpiť si kartu od 1.1.2018 za plnú sumu, od 1.4.2018 za
75% z ceny karty, od 1.7.2018 za 50% z ceny karty a od 1.10.2018 za 25% z ceny karty.

Druhá varianta možnosti nákupu parkovacej karty by bola alikôtna čiastka do konca roka
2018. (napr. od 1.6.2018 do 31.12.2018, od 1.9.2018 do 31.12.2018 atď.)
K bodu 3)

Záver

Na záver predseda komisie Tibor Czupper poďakoval za účasť všetkým členom a tým
ukončil zasadnutie komisie.

zapísala: A.Kleinová

predseda komisie:
Tibor Czupper

