
Z Á P I S N I C A 
 

zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku a dopravy 
zo dňa 18.09.2017 

 
 
Program: 1. Zahájenie 
  2. Aktuality v oblasti verejného poriadku 
  4. Záver 
 
Prítomní: 1. Tibor Czupper   -   predseda 

2. Mgr. Gabriel Benčík -   podpredseda 
  3. Bc. Mikuláš Murín  -   člen 
  4. Imre Gulyás  -   člen 
  5. Zoltán Horváth  -   člen 
  6. Ing. Judita Kozáková -   členka 
 
 
K bodu 1) Zahájenie 
 
             Predseda komisie Tibor Czupper privítal členov komisie, predstavil novú 
členku komisie Ing. Juditu Kozákovú  a oboznámil ich s programom rokovania. 
  
 
K bodu 2) Aktuality v oblasti verejného poriadku  
 
-  Komisia tlmočí nespokojnosť občanov s nadmerným hlukom, výtržnosťami v uliciach, 
močením na verejných priestranstvách atď. počas verejných a kultúrnych podujatí, 
organizovanie ktorých bolo Mesto Fiľakovo povolené, avšak dodržiavanie verejného poriadku 
nebolo kontrolované príslušníkmi MsP. V snahe o pomoc sa pokúšali obrátiť na Mestskú 
Políciu vo Fiľakove, avšak neúspešne. Neskôr zistili, že za MsP vôbec neboli velení policajti 
do služieb (hudobná produkcia na ul. Podhradskej  areál p. Z. Baloga, hudobná produkcia na 
zraze veteránov na Námestí slobody). Činnosť Mestskej polície je občanmi mesta i tak veľmi 
citlivo vnímaná, preto komisia navrhuje, aby s cieľom plnenia ich základnej úlohy  -dohľad 
nad verejným poriadkom-  bola výkon služby jej členov zosúladená s akciami 
organizovanými na teritóriu mesta a tiež s dĺžkou záverečnej doby pohostinských 
a reštauračných zariadení, aby ich dodržiavanie mohlo byť nepretržite kontrolované. Teda, 
aby MsP trvala cca 1 h nad povolenú dobu podujatia napr.: povolenie do 01.00 h služba MsP 
do 02.00 h, aby mohla dohliadať na dodržanie verejného poriadku a výkonu usporiadateľskej 
činnosti v priebehu, vynútiť včasné ukončenie akcie a tiež dohliadnuť na dodržiavanie 
verejného poriadku ( najmä nočného kľudu ) rozchádzajúcich návštevníkov podujatia 
v uliciach. Táto činnosť MsP je s občanmi viac preferovaná ako napr. kontrola vyhradených 
parkovacích mies ( kde je postačujúci samotný 1 člen MsP).  
    
-    Na ul. Družstevnej v križovaní ul. Fialková a Družstevná pred domom o.č. 50 na verejnom 
priestranstve sú vysadené okrasné stromy a kríky, ktoré bránia výhľadu motorovým vozidlám 
prichádzajúcich z ul. Fialkovej na ul. Družstevnú. Týmto je ohrozená bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky.   
 



Dňa 10. marca  2016 komisia sa zaoberala problematikou žobrania v meste – vydaným VZN 
poslancov  iných miest bolo žobranie v minulosti zakázané. V platnosti však bolo len krátko, 
lebo Ústavný súd nariadenia zrušil ako protizákonné. Žobranie by sa dalo riešiť v zmysle 
platnej legislatívy v prípade, že by dochádzalo k budeniu verejného pohoršenia, čím by sa 
žobrajúci dopustili priestupku proti verejného poriadku. To by však museli pohoršení, 
obťažovaní ľudia na tieto osoby podať “ vecné“ oznámenie, či sťažnosť. Problematika 
žobrania dotýka aj naše mesto, ale je smutné, že opätovne sa žobre aj pri kostole a to v nedeľu 
pred a po omši. Je to priestupok verejného poriadku a vyvoláva verejné pohoršenie. Zase 
padne otázka, dá sa to vôbec riešiť?  

 
 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 
 
     
  
 
 
 
   


