
 
 

Z á p i s n i c a 
 

zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku 
 Mestského zastupiteľstva v Rožňave, konaného dňa  

17.1.2012 
 
 

        Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
        Predseda komisie p. Džačár privítal prítomných a oboznámil s programom rokovania,         
ktorým bola kontrola plnenia uznesení  v bode rôzne za rok 2011, na ktoré neboli do dnešného dňa 
dané odpovede   zo strany MsÚ. 

       
 
 
       K bodu č. 8/C II.2011 
       Komisia  navrhuje, aby Colný úrad zriadil vysunuté pracovisko na výkon colnej deklarácie 
       pre nákladnú automobilovú dopravu mimo mesta napr. na železničnej stanici, čím by sa 
       zamedzilo poškodzovaniu a znehodnocovaniu majetku občanov ako aj znečisťovaniu ovzdušia   
       prašnosťou a výfukovými plynmi. 
 
 
       K bodu č. 8/D z II.2011 
       Komisia podporuje vytvorenie parkovacích miest na Ul. pionierov – úsek medzi prechodmi  
       pre chodcov  na Ul. pionierov č. 14 a 16 po pravej strane od Ul. medzimlynskej. 
 
       K bodu 9/E z IX.2011 
       Komisia navrhuje riešiť bezpečnosť prechodu pre chodcov na križovatke Ul. Alej J. Pavla II. 
       a Zakarpatskej umiestnením retardérov alebo vybudovaním  ostrovčekov, čím by sa znížila 
       rýchlosť na 4-prúdovej komunikácii, ktorá zvádza mnohých vodičov k neprimeranej rýchlosti 
       a nerešpektovaniu dopravného značenia. Svojou jazdou ohrozujú zdravie a život chodcov 
       najmä detí. 
  
       K bodu č.9/F z IX.2011 
       Komisia upozorňuje na nedôsledné zlikvidovanie stánku stávkovej kancelárie na Ul. Kyjevskej 
       vedľa parkoviska obchodného centra CBA, kde ostalo torzo betónového základu so zvyškami   
       skorodovanej železnej konštrukcie, ktorá ohrozuje bezpečnosť a zdravie najmä deti. 
    
        
        K bodu č.5/C z VI.2011 
        Komisia žiada pri objekte obchodného centra na Ul Alej J. Pavla II. Na zabezpečovacej 
        komunikácii na zásobovanie doplniť dopravnú značku  B6 o dodatkovú tabuľu „v čase  
        od 22.00 do 06.00 hod.“ – dochádza k rušeniu nočného kľudu chladiarenskými autami. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
                                                                 - 2 - 
 
 
       Rôzne 
       1/ Komisia navrhuje obmedziť rýchlosť na 30km/h na Ul. Košickej v úseku od križovatky 
        s odbočkou na Podrákoš po križovatku s Ul. zeleného stromu s funkčnou svetelnou signa- 
        lizáciou, kde v minulosti došlo k dopravným nehodám so smrteľnými následkami     
        
 
       2/ Komisia  navrhuje, aby TS našli spôsob na to, aby smetné koše boli riadne zabezpečené 
       proti ľahkej manipulácii, aby nedochádzalo k vyklápaniu a znečisťovaniu odpadkami túla- 
       vými psami a mačkami 
 
        
 
        
 
             
              
                                                                                       Peter   D Ž A Č Á R    
                                                                                       predseda KOVP 
 
         Zapísala: Čuňočková 


