
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku 
Mestského zastupitel'stva v Rožňave, konaného dňa 

12.6.2012 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 1. VZN mesta Rožňava o trhovom poriadku počas príležitostnej akcie 

Rožriavský jarmok v dňoch 13. — 14. — 15. septembra 2012 
2. Návrh na rozšírenie zoznamu prebytočného majetku mesta vhodného 

na predaj 
3. Žiadosť  o riešenie dopravnej situácie na Ul. Čučmianskej dlhej 
4. Žiadosť  o povolenie osadenia zábran na Ul. jarnej č. 12, 14 

a Ul. letnej č. 11, 13 
5. Rôzne 

Predseda komisie Peter Džačár privítal prítomných a oboznámil s programom 
rokovania. 

K bodu č. 1 
Komisia odporú č a schváliť  VZN mesta Rožňava o organizovaní príležitostnej akcie 
Rožriavský jarmok v dňoch 13. — 14. — 15. septembra 2012 

K bodu č. 2 
A/ komisia odporúča zopakovať  OVS na prebytočný majetok v zostavenom zozname 

prebytočného majetku mesta vhodného na predaj č. 1 — 10 
B/ komisia na základe predloženého materiálu na rozšírenie zoznamu prebytočného 

majetku mesta vhodného na predaj budov, ktoré sú v správe TS, MsÚ, v správe 
školských zariadení uvádza: 

a/ že nie je možné objektívne posúdiť  celkovú hodnotu budov, 
nakoľko nie sú tam uvedené priľahlé pozemky , či sú pozemky na ktorých sú postavené 
uvedené budovy vysporiadané 

b/ komisia odporúča riešiť  najprv budovy, ktoré sú prázdne 
c/ komisia odporúča vyzvať  správcov budov o podrobnejšie informácie o efektivite 
súčasného využitia objektov 
d/ následne podat' informáciu o finančných prostriedkoch vynaložených na ich rekon- 
štrukciu a prípadné nevyhnutné vynaložené investície 
e/ či je predaj predmetných budov v súlade so schváleným plánom rozvoja mesta 

K bodu č. 3 
Komisia odporúča pri vjazde a výjazde z objektu postupovať  v zmysle § 21 zákona NR SR 
č. 8/2009 o cestnej premávke a na bránu zabezpečiť  oznam „Vjazd a výjazd motorových 
vozidiel", ktorú si musí žiadateľ  zhotoviť  na vlastné náklady. Pri monitorovaní uvedeného 
miesta nebolo zistené parkovanie priamo pred vjazdom do rezidencie Biskupského úradu. 

K bodu č. 4 
Komisia nemá námietky k osadeniu zábrany proti prejazdu motorových vozidiel medzi 
dvormi bytových domov na Ul. jarnej č. 12, 14 a Ul. letnej č. 9, 11 ale žiada predložiť  písomný 
súhlas od obyvateľov obidvoch dotknutých bytových domov. 
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K bodu č. 5 
A/ Komisia žiada prednostku MsÚ o spätnú väzbu pri oznamovaní riešení komisiou podaných 

návrhov ústnou alebo písomnou formou prostredníctvom poslancov alebo pracovníkov 
MsÚ 

B/ Preveriť  prekopávky v meste, či sú dodržané technické parametre a časové lehoty 
na ich prinavrátenie do pôvodného stavu. Vyvodiť  postih pri ich porušení. 

C/ Vyzvat' TESCO o osadenie chýbajúcej dopravnej značky B 33 na Ul. Krásnohorskej, 
ohrozuje bezpečnost' a plynulosť  cestnej premávky 

D/ Komisia odporúča požiadať  DI PZ SR o meranie rýchlosti motorových vozidiel na Ul. 
Čučmianskej dlhej najmä v jej hornej časti 

E/ Komisia poukazuje na nepokosený starý cintorín na Ul. Hornocintorínskej, ktorý tiež 
navštevujú pozostalí. 

Peter DŽAČ  ÁR 
predseda komisie OVP 

Zapísala: Čuňočková 
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