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Z á z n a m  
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku  

Mestského zastupiteľstva v Rožňave konaného dňa 11. 02. 2014  

Číslo záznamu:  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 
1. Otvorenie 
2. Námestia baníkov – poslanecký návrh p. Romana Ocelníka  
3. Návrh rozpočtu mesta vrátane RO a PO na roky 2014-2016 
4. Informácia v súlade s uznesením MZ v Rožňave č. 267/2013 - výsledok 

dvojmesačného monitoringu Mestskej polície Rožňava v lokalite Rožňavská Baňa 
5. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2013  
6. Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2014  
7. VZN mesta Rožňava o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej 

zelene – návrh  
8. VZN mesta Rožňava o trhovom poriadku počas príležitostných trhov – návrh 
9. Mgr. Lenka Tománeková – žiadosť o rozlíšenie križovatky Gemerská-Kasárenská 

v Rožňave dopravným značením 
10. Plnenie uznesenia MZ v Rožňave č. 291/2013 bod č. 2 – riešenie osadenia 

spomaľovacích prahov na území mesta 
11. Diskusia 
12. Záver 

 
 
1. Otvorenie  

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Peter Džačár.  

2. Námestia baníkov – poslanecký návrh p. Romana Ocelník   
(predkladateľ: Ing. Miroslav Tomašik) 
Poslanec mestského zastupiteľstva p. Roman Ocelník podal s poukázaním na ochranu 
zdravia a životov obyvateľov a návštevníkov Rožňavy nasledovný poslanecký návrh: 
1. Okamžite odstrániť všetky nebezpečné ihlany zo západnej strany Námestia baníkov, 
dočasným riešením môže byť vodorovné farebné značenie oddelenia cesty od parkoviska. 
V budúcnosti, ak sa vytvorí finančná rezerva, je možné použiť vhodné, zdravie a životy 
neohrozujúce doplnky.  
2. Na západnej časti je chodník od parkoviska delený obrubníkom, ktorý je veľmi slabo 
viditeľný.  Navrhuje urýchlene tento obrubník v prvom rade farebne natrieť a do budúcna 
nájsť možnosť trvalej nápravy.  

Uznesenie č. 1/2014: Komisia neodporúča poslanecký návrh p. Romana Ocelníka schváliť. 

3. Návrh rozpočtu mesta vrátane RO a PO na roky 2014-2016 
 (predkladateľ: Ing. Klára Leskovjanská)  

Uznesenie č. 2/2014: Komisia odporúča predložený návrh rozpočtu mesta vrátane 
rozpočtových a príspevkových organizácií na roky 2014-2016 schváliť. 
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4. Informácia v súlade s uznesením MZ v Rožňave č. 267/2013 - výsledok 

dvojmesačného monitoringu Mestskej polície Rožňava v lokalite Rožňavská Baňa 
(predkladateľ: Ing. Róbert Hanuštiak) 
V súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 267/2013 zo dňa                
26. 09. 2013 sa predkladá informácia o výsledku 2 mesačného monitoringu mestskej 
polície   v lokalite Rožňavská Baňa. 
Mestská polícia Rožňava v mesiacoch október – november 2013 pravidelne 
zabezpečovala viachodinové monitorovacie výjazdy hliadok do uvedenej lokality. 
Hliadková činnosť bola vykonávaná v rozsahu cca 2 - 4 hodiny denne a to najmä 
v popoludňajších a večerných hodinách. Z dôvodu dôslednejšej kontroly a odhaľovania 
prípadných nedostatkov v dodržiavaní verejného poriadku neprispôsobivými občanmi 
bola hliadková činnosť vykonávaná pešou pochôdzkou. Pozornosť hliadok                    
bola sústredená najmä na okolie sociálnych bytoviek a blízkeho okolia. Celkový počet 
hodín hliadkovej činnosti mestskej polície v mesiacoch október – november 2103              
v lokalite Rožňavská Baňa bol 168. 
Počas dvojmesačného monitoringu v danej lokalite mesta nebolo hliadkami mestskej 
polície zistené žiadne narušenie verejného poriadku neprispôsobivými občanmi                  
a v uvedenom období mestská polícia ani neprijala žiadny podnet na porušovanie 
verejného poriadku v tejto lokalite. 

Uznesenie č. 3/2014: Komisia berie na vedomie informáciu o výsledku dvojmesačného 
monitoringu Mestskej polície Rožňava v lokalite Rožňavská Baňa. Komisia odporúča v tejto 
činnosti pokračovať podľa vzniknutej situácie v danej lokalite.   

5. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2013   
(predkladateľ: Ing. Róbert Hanuštiak) 
Správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave             
č. 201/2000, ktoré ukladá náčelníkovi Mestskej polície Rožňava (ďalej len „mestská 
polícia“, alebo „MsP“) pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti 
mestskej polície.  

Uznesenie č. 4/2014: Komisia berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície Rožňava 
za rok 2013.    

6. Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2014  
(predkladateľ: Ing. Róbert Hanuštiak)  
Plán činnosti Mestskej polície Rožňava (ďalej len MsP) je vypracovaný v súlade 
s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.130/2013 zo dňa 25.04.2013.   
Činnosť Mestskej polície Rožňava vychádza  zo Zákona SNR č. 564/1991 Zb.  o obecnej 
polícii v znení neskorších predpisov. Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri 
zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste 
a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení 
mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.  

Uznesenie č. 5/2014: Komisia odporúča plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2014 
schváliť a zároveň odporúča schváliť navýšenie počtu mestskej polície o 2 príslušníkov od 
01. júla 2014. 
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7. VZN mesta Rožňava o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej 
zelene – návrh  
(predkladateľ: Mgr. Juraj Halyák)  
Počas účinnosti VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku v meste a jeho 
mestských častiach, o správe a údržbe verejnej zelene, ktoré platí v súčasnosti, došlo 
k viacerým legislatívnym zmenám. Z uvedených dôvodov sa javilo ako najvhodnejšie 
vypracovať návrh nového VZN. 

Uznesenie č. 6/2014: Komisia odporúča VZN mesta Rožňava o udržiavaní čistoty a poriadku 
a o správe a údržbe verejnej zelene schváliť podľa predloženého návrhu a svojho uznesenia 
prijatého dňa 12. 11. 2013, zároveň odporúča v § 5 ods. 2 predloženého návrhu doplniť odkaz 
na príslušný zákon. 

8. VZN mesta Rožňava o trhovom poriadku počas príležitostných trhov – návrh  
(predkladateľ: Mgr. Juraj Halyák)  
Mesto Rožňava už tradične organizuje príležitostné trhy „Rožňavský jarmok“, „Vianočné 
trhy“ a v niektorých rokoch aj „Veľkonočné trhy“. Doteraz bolo pre každý príležitostný trh 
schvaľované osobitné VZN, v súčasnosti sa navrhuje schváliť jedno univerzálne VZN pre 
všetky príležitostné trhy tak, ako je to bežné aj v iných mestách. 

Uznesenie č. 7/2014: Komisia odporúča návrh VZN mesta Rožňava o trhovom poriadku 
počas príležitostných trhov schváliť. 

9. Mgr. Lenka Tománeková – žiadosť o rozlíšenie križovatky Gemerská-Kasárenská 
v Rožňave dopravným značením                                                                                                                                                                                                   
(predkladateľ: Alena Šikúrová) 
Obyvateľka z Gemerskej ulice v Rožňave požiadala o osadenie zvislých dopravných 
značiek na neoznačenej križovatke Gemerská – Kasárenská v Rožňave z dôvodu, že  sa 
križovatka nachádza v obytnej zóne medzi rodinnými domami bez označenia hlavnej 
a vedľajšej cesty a väčšina vodičov pri jazde cez túto križovatku nerešpektuje zo zákona 
vyplývajúcu prednosť v jazde.  

Uznesenie č. 8/2014: Komisia odporúča na Gemerskej ulici v Rožňave rozlíšiť dopravným 
značením obidve neoznačené križovatky. Križovatky označiť podľa návrhu dopravného 
inžiniera.    

10. Plnenie uznesenia MZ v Rožňave č. 291/2013 bod č. 2 – riešenie osadenia 
spomaľovacích prahov na území  
(predkladateľ: Alena Šikúrová) 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 291/2013 bol schválený poslanecký 
návrh na osadenie spomaľovacieho prahu na Ulici pionierov v Rožňave a v bode č. 2 sa 
uložila povinnosť riešiť v spolupráci s Komisiou na ochranu verejného poriadku osadenie 
spomaľovacích prahov aj na iných úsekoch v meste.       

Uznesenie č. 9/2014: Komisia v nadväznosti na uznesenie MZ v Rožňave č. 291/2013 
odporúča použitie spomaľovacích prahov v nasledovných lokalitách: 1. križovatka 
Budovateľská – Pionierov; 2. križovatka Alej Jána Pavla II. – Zakarpatská; 3. Zakarpatská pri 
základnej škole.    
 
 
 

     Peter Džačár 
predseda komisie  

Zapísala: Alena Šikúrová, tajomníčka komisie                                           


