
Zápisnica z komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave dňa 
05.03. 2013, pokračovanie dňa 12.03.2013 

 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Programom rokovania dňa 05.03.2013: 
  

1. Otvorenie 
2. Návrh na zoradenie vozidiel  taxislužby pri potoku Drázus (Rotunda) – p. Mazanová 
3. Diskusia 
4. Záver 

 
 
 
k bodu č. 1: Otvorenie  
- predseda  komisie  p. Peter Džačár  privítal  primátora mesta a jeho zástupcu, členov   
komisie,   a zástupcov taxislužieb, ktorý podali návrh na riešenie parkovania na stanovišti pri 
potoku Drázus.  
 
k bodu č. 2: Návrh na zoradenie vozidiel taxislužby pri potoku Drázus 
- na Komisiu ochrany verejného poriadku boli prizvaní zástupcovia taxislužieb, ktorí podali 
návrh na riešenie parkovania pri potoku Drázus. V úvode uviedli svoj návrh na riešenie 
problému s parkovaním vozidiel taxislužby na stanovišti, v ktorom navrhujú, aby sa mohli 
vozidlá posúvať, ak z parkovacieho miesta č. 1 vozidlo odíde. Parkovacie miesto č. 1 bolo 
rozhodnutím pridelené Radoslavovi Číkovi-ČIKO TAXI. Podľa vyjadrenia p. Číka, nesúhlasí 
z touto možnosťou posúvania sa vozidiel.  
 
-p. Mazanová informovala prítomných zástupcov taxislužieb o nezaplatených záväzkoch voči 
na daniach za záber verejného priestranstva vo vlastníctve Mesta Rožňava, nakoľko vo 
svojom návrhu uviedli, „že nebudú platiť za parkovisko, ktoré nespĺňa svoj účel“. 
Následne informovala o spôsobe, akým boli vydávané rozhodnutia Mestom Rožňava o určení 
parkovacieho miesta. Vzhľadom k tomu, že sa pripravovalo VZN o zriaďovaní a užívaní 
stanovíšť taxislužby na území mesta, prevádzkovatelia taxislužieb mali možnosť vyjadriť 
svoje pripomienky k pripravovanému VZN. Mestskému úradu neboli doručené žiadne 
pripomienky zo strany prevádzkovateľov. Na to, aby bola prevádzka taxislužby v súlade 
s VZN, prevádzkovatelia podávali žiadosti o pridelenie parkovacích miest na stanovišti.  
Stanovištia boli určované podľa poradia, ako boli žiadosti doručené na Mestský úrad a po 
splnení si záväzkov voči mestu. 
 
- primátor mesta p. Burdiga navrhol, že ak sa prevádzkovatelia nedohodnú medzi sebou 
o spôsobe parkovania, bude možné parkovacie miesta vydražiť. 

 
 

Komisia vzala návrh prevádzkovateľov na vedomie a možnosti nápravy parkovania na 
stanovišti pri potoku Drázus prejednala na svojom zasadnutí dňa 12.03.2013.  

 
 
 



Program rokovania Komisie ochrany verejného poriadku dňa 12.03.2013:  
 

1. Otvorenie 
2. Návrh na riešenie stanovišťa taxislužieb pri potoku Drázus (Rotunda)  
3. Diskusia 
4. Záver 

 
 

  
k bodu č. 1: Otvorenie  
- predseda komisie p. Peter Džačár privítal prítomných a členov komisie a informoval ich 
programe zasadnutia.  
 
k bodu č. 2: Návrh na riešenie stanovišťa taxislužieb pri potoku Drázus (Rotunda)  
- na úvod vyzval predseda komisie p. Mgr. Juraja Halyáka, aby informoval všetkých 
prítomných o možnosti zrušenia rozhodnutia o určení parkovacieho miesta na stanovišti 
taxislužieb pri potoku Drázus. Uviedol, že rozhodnutie by bolo možné zrušiť zmenou VZN o 
 zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta.  
- p. Mazanová predložila prítomným zoznam prevádzkovateľov taxislužby na predmetnom 
stanovišti, ktorý majú pohľadávky voči mestu na komunálnom odpade. Komisia zistila, že 
prevádzkovatelia taxislužieb, nemajú prihlásených vodičov motorových vozidiel na 
komunálny odpad podľa počtu pridelených parkovacích miest. Na základe tejto skutočnosti p. 
Mazanová informovala prítomných, že ak si prevádzkovatelia taxislužieb neplnia svoje 
povinnosti voči mestu, môže mesto podať podnet na Obvodný úrad dopravy Košice na 
zrušenie licencie.  
- kontrolovať dodržiavanie povinností pri výkone taxislužby podľa zákona NR SR č. 56/2012 
Z. z. a vykonávacej vyhlášky  č. 124/2012 môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu na 
Výkon štátneho dozoru. Na základe vyjadrenia p. Mazanovej, ktorej platnosť tohto preukazu 
skončila, na Mestskom úrade nie je žiadna osoba, ktorá je držiteľom platného preukazu na 
VŠD. 
- predseda komisie p. Džačár navrhuje, aby náčelník Mestskej polície zabezpečil všetkým 
príslušníkom Mestskej polície vydanie preukazu na Výkon štátneho dozoru a tiež aby mala 
zabezpečený platný preukaz p. Mazanová. 
 
 
Uznesenie 01/03/2013:   Komisia navrhuje vyzvať prevádzkovateľov taxislužieb o zaplatenie 
záväzkov voči mestu do 30 dní od prevzatia výzvy a tiež, aby si splnili povinnosti 
s prihlasovaním osôb na komunálny odpad. Ak v stanovenej lehote nebudú vyrovnané všetky 
záväzky voči mestu, mesto podá podnet na Obvodný úrad dopravy Košice na zrušenie 
licencie. Ďalším konaním sa bude komisia zaoberať po zaplatení záväzkov voči mestu 
 
 

 
 
Peter Džačár 

          predseda komisie 
 
 
 
Spracovala: Iveta Angyalová, tajomníčka komisie 


