
                       
 
                                  Z á p i s n i c a 
                      zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku 

 Mestského zastupiteľstva v Rožňave, konaného dňa  
                                                     11.12.2012 
 
 
 
        Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
         
             Zasadnutie komisie viedol podpredseda komisie Ing. Ján Lach, privítal prítomných 
        a oboznámil s programom rokovania. 
      
        Program:  1.VZN mesta o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
                             odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava 
                        2. Poslanecký návrh p. Ing. Ondreja Bolačeka 
                        3. Petícia za presťahovanie útulku do inej lokality 
                        4. Návrh na zmenu uznesenia MZ  
                        5. MŠ Kozmonautov – žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta 
                        6. Požiadavka poslanca p. Ing. Karola Kováča 
                        7. Návrh MP na riešenie nepriehľadnej križovatky 
                        8. Rôzne 
                        
                        
 
       K bodu č. 1 
       VZN o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné sta- 
       vebné odpady na území mesta Rožňava 
       Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť VZN o miestnych daniach  
       a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
 
       K bodu č. 2 
       Poslanecký návrh p. Ing. Ondreja Bolačeka na zmenu § č Poriadku odmeňovania  
       predstaviteľov volebných orgánov v meste 
       Komisia berie na vedomie poslanecký návrh p.Ing. Bolačeka  
 
       K bodu č. 3 
       Petícia za presťahovanie útulku do inej lokality 
       Komisia neodporúča vyhovieť petícii 
 
       K bodu č. 4 
       Návrh na zmenu uznesenia MZ v Rožňave č. 400/2011 
       Komisia navrhuje vypracovanie pasportu miestnych komunikácii a zabezpečenie jeho  
       obstarávania z rozpočtových prostriedkov na rok 2015 
 
       K bodu č. 5 
       Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pred budovou MŠ na Ul. kozmonautov 
       Komisia odporúča vyhradiť parkovacie miesto po ľavej strane vstupu do MŠ s dodatko- 
       vou tabuľou o vymedzení času prevádzky MŠ 



 
 
 
 
 
       K bodu č. 6 
       Požiadavky poslanca p. Ing. Karola Kováča na doplnenie dopravného značenia  
       Komisia odporúča schváliť požiadavky na doplnenie dopravného značenia s prioritným 
       zameraním na rizikové miesta v súlade so schváleným rozpočtom mesta a nové návrhy 
       prehodnotiť na tvary miesta v marci 2013 
 
       K bodu č. 7 
       Návrh mestskej polície na riešenie neprehľadnej križovatky  
       Komisia odporúča na zabezpečenie bezpečného výjazdu z križovatky otočiť dopravné  
       zrkadlo tak, aby mali vodiči od Ul. Cyrila a Metoda výhľad   na prichádzajúce vozidla 
       zľava a po vylepšení finančnej situácie zakúpiť ďalšie dopravné zrkadlo pre zabezpe- 
       čenie výhľadu sprava 
        
        
       K bodu č. 8 
       Rôzne 
       a/ komisia navrhuje zostrihať zeleň pred rodinným domom na Ul. tehelnej č. 14, ktorá 
       bráni vo výhľade zorného uhla do križovatky s Ul. kasárenskou 
        
       b/ komisia navrhuje mestskej polícii v priebehu mesiaca monitorovať na Ul. slnečnej  
       penzión RABAKA v čase o 22.30 a po zatváracej dobe či nedochádza k rušeniu nočného 
       kľudu a o výsledku podať informáciu do komisie verejného poriadku 
 
 
 
 
                                                                                          Peter     D Ž A Č Á R 
                                                                                          predseda komisie OVP 
 
 
 
        Zapísala: Čuňočková 


