
Zápisnica z komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave dňa 

11.04. 2013 

 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
Programom rokovania dňa 11.04.2013: 
  
 

1. Otvorenie 
2. Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 – Ing. K. Leskovjanská 
3. Zásady organizovanie verejných kultúrnych, telovýchovných a športových podujatí na 

území mesta Rožňava – Mgr. P. Gallo 
4. Pripomienky  k  Zásadám organizovania verejných kultúrnych, telovýchovných 

a športových podujatí na území mesta Rožňava – Mgr. P. Gallo 
5. Návrh na nové VZN o dotáciách – p. E. Švedová 
6. Doplnené návrhy k VZN o dotáciách – p. E. Švedová 
7. Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2012 – Ing. R. Hanuštiak 
8. Riešenie problémových križovatiek Ulica pionierov – Ulica medzimlynská, Ulica 

pionierov – Ulica jovická 
9. Diskusia 
10. Záver 

 
 
k bodu č. 1: Otvorenie  
- predseda  komisie  p. Peter Džačár  privítal  členov   komisie a oboznámil ich z priebehom 
rokovania.  
 
k bodu č. 2: Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 – Ing. K. Leskovjanská 
- p. Leskovjanská informovala prítomných s návrhom rozpočtu  podľa jednotlivých položiek.  
 
Uznesenie 01/04/2013:   Komisia odporúča prijať predložený rozpočet na roky 2013-2015.  
 
k bodu č. 3 a 4: Zásady organizovanie verejných kultúrnych, telovýchovných 
a športových podujatí na území mesta Rožňava a pripomienky  k  Zásadám 
organizovania verejných kultúrnych, telovýchovných a športových podujatí na území 
mesta Rožňava – Mgr. P. Gallo 
-p. Gallo informoval prítomných o predložených zásadách organizovania verejných 
kultúrnych, telovýchovných a športových podujatí na území mesta Rožňava 
a o pripomienkach p. Pachníka.  Uviedol, že predložené zásady sú spracované na základe 
pripomienok z jednotlivých komisií v predošlých zasadnutiach. 
 
Uznesenie 02/04/2013: Komisia neodporúča prijať zásady, odporúča spracovať VZN 
o organizovaní verejných kultúrnych, telovýchovných a športových podujatí na území mesta 
Rožňava. 
 
 
 
 



 
 
k bodu č. 5 a 6: Návrh na nové VZN o dotáciách a doplnené návrhy k VZN o dotáciách – 
p. E. Švedová 
- p. Švedová informovala o predložených návrhoch. Uviedla, že sa predkladajú dva návrhy 
z toho dôvodu, že na jednom návrhu, ktorý predkladá odbor školstva pracovali zamestnanci 
Mestského úradu a druhý materiál predkladá poslanec Mestského zastupiteľstva p. Kovács 
Radoslav. Zamestnanci Mestského úradu spracovali VZN na základe zistení nedostatkov pri 
kontrole NKÚ v predchádzajúcom VZN.  
 
Uznesenie 03/04/2013: Komisia odporúča prijať VZN o dotáciách predložené Mestom 
Rožňava. 
 
k bodu č. 7: Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2012 – Ing. R. 
Hanuštiak 
- náčelník Mestskej polície p. Hanušiak informoval členov komisie o činnosti Mestskej 
polície za rok 2012. Uviedol niektoré nedostatky v činnosti a v dokumentoch Mestskej 
polície, ktoré sa bude Mestská polícia  v najbližšom období snažiť napraviť. Vymenoval 
činnosti, ktorými by bolo možné nápravy realizovať aj z hľadiska finančného a tiež 
predovšetkým vlastným pričinením pracovníkov Mestskej polície. Tiež sa zameral na dobré 
výsledky práce Mestskej polície v roku 2012.   
 
Uznesenie 04/04/2013: Komisia správu berie na vedomie. 
 
k bodu č. 8: Riešenie problémových križovatiek Ulica pionierov – Ulica medzimlynská, 
Ulica pionierov – Ulica jovická 
- k materiálu sa vyjadrila p. Šikúrová, ktorá informovala prítomných s možnosťami riešenia 
značenia prechodov pre chodcov na uvedených križovatkách. Na presmerovanie chodcov 
značením prechodu na križovatke ulíc Pionierov č. 1 – Jovická (lesný závod, smerom pekáreň 
BFZ)  nie je možné z dôvodu toho, že pozemok pred pekárňou  je súkromný pozemok. 
Križovatka ulíc Pionierov – Medzimlynská nie je značená prechodom pre chodcov z dôvodu 
toho, že na predmetnom mieste je niekoľko značení prechodov pre chodcov priamo 
z chodníka na chodník (Pionierov č.16-na chodník ku ZŠ, od Poľovníckej reštaurácie na 
chodník ku MŠ E. Rótha). Táto križovatka podľa informácie náčelníka MP neeviduje žiadnu 
dopravnú nehodu, ktorej účastníkom boli chodci. 
 
Uznesenie 04/04/2013: Komisia navrhuje riešiť križovatku ulíc Pionierov – Medzimlynská 
v súčinnosti Mestskej polície a OP PZ v Rožňave, ktoré budú v najbližšom období riešiť 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky aj na zameranie sa na povinnosti chodcov 
vyplývajúce z príslušných zákonov. V priebehu roku 2013 sa budú komplexne prehodnocovať 
vodorovné dopravné značenia prechodov pre chodcov na území mesta 
 
 
 
 
     Spracovala: Iveta Angyalová,    tajomníčka komisie                                                                        
         
 
     Peter Džačár 

predseda komisie 


