
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave zo 
dňa 12.06. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania dňa 12.06.2018:

1. Otvorenie
2. Metodika a zásady pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a výstavby chodníkov, 

miestnych komunikácií a verejných priestranstiev - Ing. K. Kováč
3. Záverečný účet mesta k 31.12.2017 - Ing. K. Leskovjanská
4. Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2018 - Ing. K. Leskovjanská
5. VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene - návrh na 

zmenu  - Mgr. J. Halyák
6. Plnenie uznesení - P. Džačár
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt „Bezpečný domov II.“- 

Ing. R. Hanuštiak
8. Slovenský pozemkový fond - Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia - A. 

Šikúrová
9. Rôzne
10. Diskusia
11.  Záver

k bodu č. 1: Otvorenie 

- predseda  komisie  Peter Džačár  privítal  členov   komisie  a  oboznámil  ich  s  programom 
  Rokovania a zmenami,  ktorý prítomní  členovia  jednohlasne  odsúhlasili.

k bodu č.  2: Metodika a zásady pri údržbe, opravách, rekonštrukciách a výstavby 
chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev - Ing. K. Kováč

- predložený  materiál  je  spracovaný   za  účelom  zlepšenia  starostlivosti  o miestne 
komunikácie,  zavedenia  jasných,  transparentných  a ľahko kontrolovateľných  metód 
a kritérií  starostlivosti,  dlhodobo  plánovanej  činnosti  Technických  služieb  mesta 
(TSM),  efektívnejšej  a autonómnejšej  práci  TSM  pri  starostlivosti  o miestne 
komunikácie.

Uznesenie  č.  01/06/2018: Komisia  neodporúča  schváliť   Metodika  a  zásady  pri  údržbe, 
opravách,  rekonštrukciách  a  výstavby  chodníkov,  miestnych  komunikácií  a  verejných 
priestranstiev v predloženej podobe.

Hlasovanie: Za: 7 (P. Džačár, B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak, MVDr. V. Végső, Mgr. J. 
       Halyák, F. Focko, R. Ocelnik)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 



k bodu č. 3: Záverečný účet mesta k 31.12.2017 - Ing. K. Leskovjanská

- Ing. Leskovjanská vyhodnotila hospodárenie mesta Rožňava za rok 2017.

Uznesenie č. 02/06/2018: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  schváliť Záverečný 
účet mesta k 31.12.2017 bez výhrad. 

Hlasovanie: Za: 7 (P. Džačár, B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak, MVDr. V. Végső, Mgr. J. 
       Halyák, F. Focko, R. Ocelnik)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 4: Návrh na 1. zmenu rozpočtu 2018 - Ing. K. Leskovjanská

- Ing. Leskovjanská informovala o zmenách v príjmovej aj výdavkovej  časti rozpočtu 
na rok 2018. Návrh rozpočtu na 1. zmenu je predložený ako vyrovnaný.

Uznesenie č. 03/06/2018: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  schváliť Návrh na 1. 
zmenu rozpočtu 2018. 

Hlasovanie: Za: 7 (P. Džačár, B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak, MVDr. V. Végső, Mgr. J. 
       Halyák, F. Focko, R. Ocelnik)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 5: VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene - 
návrh na zmenu  - Mgr. J. Halyák

Dňa 20. mája 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách  (cestný  zákon),  ktorá  okrem  iného  zrušila  povinnosť  odstraňovať  závady 
v schodnosti  chodníkov  priľahlých  k nehnuteľnosti,  ktorú  mali  vlastníci,  správcovia  alebo 
užívatelia  priľahlých  nehnuteľností  (spravidla  budov),  ktorí  nie  sú  vlastníkmi  chodníka. 
Nariadenie upravuje práva a povinnosti všetkých fyzických a právnických osôb pôsobiacich 
na  území  mesta  v oblasti  udržiavania  čistoty  a  poriadku  v meste  a  stavu  verejnej  zelene 
(najmä údržby, ochrany, ošetrovania zelene, výrubu drevín atď.)

Uznesenie č. 04/06/2018: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  schváliť návrh zmeny 
VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene.

Hlasovanie: Za: 7 (P. Džačár, B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak, MVDr. V. Végső, Mgr. J. 
       Halyák, F. Focko, R. Ocelnik)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 



k bodu č. 7: Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt „Bezpečný 
domov II.“- Ing. R. Hanuštiak

- cieľom projektu je vykonanie preventívnych aktivít smerujúcich k zníženiu miery a 
závažnosti kriminality a zvyšovanie bezpečia obyvateľov mesta Rožňava špecifických 
skupín najviac ohrozených rizikom (seniori), keďže práve táto skupina sa často stáva 
obeťou  protiprávnej  činnosti.  V rámci  projektu  budú  seniori  preškolení 
profesionálnymi  lektormi  o hroziacich  rizikách a spôsoboch eliminácie  týchto rizík. 
Súčasne budú tejto skupine poskytnuté praktické pomôcky, prostredníctvom ktorých 
dokážu potenciálnym rizikám predchádzať.

Uznesenie  č.  05/06/2018: Komisia  súhlasí  so  zapojením  mesta  Rožňava  do  výzvy  na 
predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva vnútra SR za účelom podpory aktivít  v oblasti  prevencie kriminality 
a boja  proti  kriminalite  a súčasne  odporúča  predloženie  žiadosti  o dotáciu  pod  názvom 
Bezpečný domov II. v rámci výzvy číslo VII KMV 2018 a  zabezpečenie spolufinancovania 
projektu zo strany žiadateľa minimálne  vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, 
maximálne vo výške 500,- EUR.

    

Hlasovanie: Za: 7 (P. Džačár, B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak, MVDr. V. Végső, Mgr. J. 
       Halyák, F. Focko, R. Ocelnik)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 8: Slovenský pozemkový fond - Žiadosť o umiestnenie dopravného značenia - 
A. Šikúrová

- SPF odôvodnil svoju žiadosť tým, že zaparkované autá bránia a sťažujú vjazd a výjazd 
motorových vozidiel z dvora RO SPF Rožňava.

Uznesenie  č.  06/06/2018:     Komisia  neodporúča  osadenie  dopravnej  značky  „zákaz  státia“ 
z dôvodu zamedzenia vjazdu a výjazdu k SPF v Rožňave na Ulici južnej v časti od napojenia 
ulice  E.  Rótha  v smere  ku  križovatke  na  ulicu  Šafárikovú,  ale  navrhuje  vlastníkovi 
nehnuteľnosti v prípade zamedzenia vjazdu a výjazdu z dvora SPF, aby kontaktoval Mestskú 
políciu Rožňava  na t. č. 159 resp. PZ SR na t. č. 158.

Hlasovanie: Za: 7 (P. Džačár, B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak, MVDr. V. Végső, Mgr. J. 
       Halyák, F. Focko, R. Ocelnik)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 9: Rôzne

- A. Šikúrová informovala o podnete R. Kseňáka na odstránenie nedostatkov, ktoré sa 
týkajú  života  v uvedenej  časti  mesta.   Okrem iného  menovaný  žiada  v bode  č.  9 
o vybudovanie spomaľovača rýchlosti nad výjazdom z garáží na ceste z Ulice Dúhová 



smerom na Ulicu jovickú cez Ulicu okružnú a tiež pred priechodom pre chodcov pred 
hostincom Snaha. 

Uznesenie  č.  07/06/2018:  Komisia  neodporúča  umiestnenie  spomaľovacích  prahov  na 
uvedených miestach.

Hlasovanie: Za: 0
        Proti:  7 (P. Džačár, B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak, MVDr. V. Végső, Mgr. J. 

       Halyák, F. Focko, R. Ocelnik)
        Zdržal sa: 0 

- Ing. R. Hanuštiak opätovne žiada na základe prerokovaných nedostatkov na KOVP 
dňa  08.09.2015  a 06.09.2016  o zrealizovanie  osvetlenia  parkovísk   na  Ulici 
zakarpatskej  pred  ZŠ  j.  Hronca  a parkoviska  medzi  bytovými  domami  na  Ulici 
dúhovej.

Uznesenie č.  8/06/2018:  Komisia  odporúča zahrnúť zrealizovanie  osvetlenia   parkovacích 
plôch na Ulici zakarpatskej pri ZŠ J. Hronca a medzi bytovými domami na Ulici dúhovej do 
investičných akcií mesta na najbližšie obdobie.

Hlasovanie: Za: 7 (P. Džačár, B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak, MVDr. V. Végső, Mgr. J. 
       Halyák, F. Focko, R. Ocelnik)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

- MVDr. V. Végső – upozornil na poškodenú kanalizáciu, z ktorej vytekajú splašky  na 
verejnú komunikáciu  pri Daňovom úrade v smere na Námestie baníkov.  



      Mgr. Iveta Angyalová               Peter Džačár
        tajomníčka komisie predseda komisie


