
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave 

dňa 06.09. 2016 

 

 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania dňa 07.06.2016: 

 

1. Otvorenie 

2. Plnenie rozpočtu k 30.06.2016 - Ing. K. Leskovjanská 

3. Monitorovacia správa VI/2016 - dodatok k plneniu rozpočtu - Ing. K. Leskovjanská 

4. Výročná správa 2015, konsolidovaná po audite - Ing. K. Leskovjanská 

5. Plnenie uznesení - P. Džačár 

6. Správa o činnosti MsP Rožňava za I. polrok 2016 - Ing. R. Hanuštiak 

7. Možnosti mesta pri riešení porušovania nočného kľudu - informatívna správa - Mgr. J. 

Halyák 

8. Ivo Leštach - žiadosť o určenie dopravného značenia - A. Šikúrová 

9. Umiestnenie spomaľovacieho prahu v mestskej časti Nadabula- A. Šikúrová 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

k bodu č. 1: Otvorenie  

 

- predseda  komisie  Peter Džačár  privítal  členov   komisie a oboznámil ich s programom   

  rokovania. Pred začatím komisie boli doručené nové materiály na prekovanie:  

- MAXIMUS group, s.r.o. - súhlas na vjazd na lesné cesty a uzavretie zmluvy o užívaní 

   lesných ciest, 

- Možnosť zmeny VZN o ochrane verejného poriadku (otváracie hodiny). 

 

Prítomní členovia zmenu programu jednohlasne odsúhlasili. 

 

k bodu č. 2: Plnenie rozpočtu k 30.06.2016, Monitorovacia správa VI/2016 - dodatok 

k plneniu rozpočtu - Ing. K. Leskovjanská 
 

- Ing. Leskovjanská informovala o celkovej bilancii príjmov a výdavkov. Monitorovacia 

správa obsahuje porovnanie plánovaných a dosiahnutých výstupov a výsledkov, 

vrátane posúdenia prípadného nerovnomerného vecného plnenia vo vzťahu 

k vynaloženým výdavkom.  

 

Uznesenie 01/09/2016: Komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.06.2016 

a monitorovaciu správu za rok 2015 bez výhrad. 

 

Hlasovanie: Za: 6 (P. Džačár, Ing. R. Hanuštiak, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák,  

                              B.  Šturman, Focko) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  
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k bodu č. 4:  Výročná správa 2015, konsolidovaná po audite - Ing. K. Leskovjanská 

 

Uznesenie 02/09/2016: Komisia odporúča schváliť výročnú správu 2015, konsolidovanú po 

audite.  

 

Hlasovanie: Za: 6  (P. Džačár, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák,  Ing. R. Hanuštiak,  

                               B. Šturman, F. Focko) 

          Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 6: Správa o činnosti MsP Rožňava za I. polrok 2016 - Ing. R. Hanuštiak 

 

- Ing. R. Hanuštiak informoval o činnosti MsP, ktorá bola v I. polroku 2016 zameraná 

najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku v meste a v jeho mestskej časti, na 

kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Rožňava, kontrolu 

dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste a na objasňovanie 

priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti.   

  

Uznesenie 03/09/2016: Komisia berie na vedomie správu o činnosti MsP Rožňava za I. polrok 

2016. 

 

Hlasovanie: Za: 7 (P. Džačár, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, Ing. R. Hanuštiak,  

                               B. Šturman, F. Focko, R. Ocelník) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 7:  Možnosti mesta pri riešení porušovania nočného kľudu - informatívna 

správa - Mgr. J. Halyák 

 

- Mgr. J. Halyák informoval o legislatívnych východiskách, ktoré vo svojich 

ustanoveniach riešia pojem „nočný čas“. Zákonná definícia pojmov „nočný kľud“ 

prípadne „rušenie nočného kľudu“ v súčasnosti v SR neexistuje. Kompetencie obcí sú 

v prípade porušovania nočného kľudu značne slabé. Objektívne meranie hladiny hluku 

môžu vykonávať len subjekty s príslušnou autorizáciou odborne spôsobilými osobami.  

 

Uznesenie 04/09/2016: Komisia berie na vedomie predloženú informatívnu správu 

o možnostiach mesta pri riešení porušovania nočného kľudu.  

 

Hlasovanie: Za: 7    (P. Džačár, B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak, MVDr. V. Végső, R. Ocelník,     

                                  Mgr. J. Halyák, F. Focko)          

        Proti:  0 

         Zdržal sa:  0    
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k bodu č. 8:  Ivo Leštach - žiadosť o určenie dopravného značenia - A. Šikúrová 

 

- A. Šikúrová informovala prítomných o výsledku miestnej obhliadky dňa 06.09.2016 

v čase od 12 -13 hodín, kedy boli motorové vozidlá pri prevádzke INTERCARS, s.r.o. 

odstavené na parkovacej ploche, ktorá je súčasťou prevádzky. Mestská polícia 

neeviduje žiadne žiadosti od obyvateľov ulice P. Dobšinského, týkajúce sa parkovania 

motorových vozidiel na miestnej komunikácii pred prevádzkou INTERCARS, s. r. o..  

 

Uznesenie 05/09/2016: Komisia neodporúča osadenie dopravného značenia pred prevádzkou 

spoločnosti INTERCARS, s.r.o. na ulici P. Dobšinského z dôvodu, že zákaz zastavenia 

a státia na uvedenom mieste vyplýva zo všeobecnej úpravy cestnej premávky. Komisia 

odporúča v prípade státia vozidiel, ktoré bránia vjazdu a výjazdu zo súkromných pozemkov 

kontaktovať Mestskú políciu Rožňava na t. č. 159 alebo Policajný zbor SR na t. č. 158.  

 

Hlasovanie: Za:  7  (Peter Džačár, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, B. Šturman, R. Ocelník, 

                                 MVDr. V. Végső, F. Focko) 

         Proti:  0  

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 9:  Umiestnenie spomaľovacieho prahu v mestskej časti Nadabula - A.   

Šikúrová 

 

- A. Šikúrová informovala o príspevku z webovej stránky mesta Rožňava, v ktorom sa 

obyvateľka mestskej časti Nadabula informuje, či sa plánuje osadenie spomaľovacích 

prahov v tejto časti mesta z hľadiska bezpečnosti.  

 

Uznesenie 06/09/2016: Komisia neodporúča osadenie spomaľovacích prahov v mestskej 

časti Nadabula.  

 

Hlasovanie: Za:  7  (Peter Džačár, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, B. Šturman, R. Ocelník,  

                                 MVDr. V. Végső, F. Focko) 

         Proti:  0  

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 10: MAXIMUS  group, s.r.o. – súhlas na vjazd na lesné cesta a uzavretie 

zmluvy o užívaní lesných  ciest – Mgr. J. Halyák   

 

- žiadosť spoločnosti MAXIMUS group, s.r.o. už bola prejednaná na zasadnutí Komisie 

ochrany verejného poriadku v mesiaci apríl. Uznesením č. 06/04/2016 komisia 

nesúhlasila s vydaním súhlasu na vjazd na lesné cesty.  

 

Uznesenie č. 07/09/2016: Komisia nesúhlasí s vydaním súhlasu na vjazd na lesné cesty 

a nesúhlasí s uzavrením zmluvy o využívaní lesných ciest.   

 

Hlasovanie: Za:  5  (Peter Džačár, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, B. Šturman, F. Focko)  

         Proti:  1  (R. Ocelník) 

         Zdržal sa: 1 (MVDr. V. Végső) 
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k bodu č. 11: Možnosť zmeny VZN o ochrane verejného poriadku (otváracie hodiny) – 

Mgr. J. Halyák 

 

- zmena VZN o ochrane verejného poriadku bola schválená Mestským zastupiteľstvom 

dňa 24.06.2016. Zmena otváracieho času prevádzok na území mesta v súlade 

s predmetným VZN bola oznámená všetkým podnikateľským subjektom, s ktorou 

niektoré prevádzky nesúhlasia a preto požiadali o udelenie výnimky, ktorou sa im 

umožní prevádzkovať zariadenia v pôvodných otváracích časoch. 

 

Uznesenie č. 08/09/2016: R. Oceľník navrhol vypustiť z platného VZN o ochrane verejného 

poriadku § 4a, ktorý ustanovuje dobu prevádzky niektorých zariadení  

 

Hlasovanie: Za: 1 (R. Ocelník)  

         Proti:  5 (Peter Džačár, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, B. Šturman, F. Focko) 

         Zdržal sa: 1 (MVDr. V. Végső) 

 

 

k bodu č. 11: Rôzne:  

 

- A. Šikúrová informovala o žiadosti, týkajúcej sa určenia troch  stanovíšť taxislužby a 

to na Námestí 1. mája pred zdravotným strediskom, na Ulici košickej pri potoku 

Drázus a na Námestí baníkov pre radnicou mesta. VZN o zriaďovaní a užívaní 

stanovíšť taxislužby na území mesta je stanovište na Námestí baníkov pred radnicou 

mesta schválené pre dve vozidlá taxislužby.  

 

Uznesenie č. 09/09/2016: Komisia odporúča určiť dve  stanovištia taxislužby a to na Námestí 

1. mája pred zdravotným strediskom a na Ulici košickej pri potoku Drázus.  

 

 Hlasovanie: Za:  7  (Peter Džačár, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, B. Šturman, R. Ocelník,  

                                 MVDr. V. Végső, F. Focko) 

         Proti:  0  

         Zdržal sa: 0  

 

Uznesenie č. 10/09/2016: Komisia neodporúča určiť parkovacie miesto na Námestí baníkov 

pred radnicou mesta a na najbližšie zasadnutie komisie, žiada pripraviť návrh na zmenu VZN 

o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta. 

 

Hlasovanie: Za:  6  (Peter Džačár, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, B. Šturman,  

                                 MVDr. V. Végső, F. Focko) 

         Proti:  1 (R. Ocelník) 

         Zdržal sa: 0  

 

- A. Šikúrová informovala o podanom podnete na prešetrenie dopravného značenia 

a osadenia nového značenia na ulici Šafárikovej pri domoch súp. č. 72 a 74. Dopravné 

značenie „Zákaz zastavenia“ je síce umiestnené, ale zaparkované motorové vozidlá na 

ulici Šafárikovej bránia vo výhľade na hlavnú cestu. Dňa 06.09.2016 bol vykonaní 

ŠOD  za  účasti  zástupcu  ODI,  kde  bolo  zistené, že  vychádzanie  na  cestu  II/526  
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z miestnej komunikácie môže byť pre vodiča bez dostatočných zručností problematické. 

Zástupca ODI navrhuje v tomto úseku ponechať zákaz zastavenia na súčasnom mieste ale 

s úpravou parkovania pred touto značkou na parkovanie s pozdĺžnym státím čiastočne aj 

na chodníku. 

 

Uznesenie č. 10/09/2016: Komisia neodporúča umožniť parkovanie s pozdĺžnym státím 

čiastočne aj na chodníku.  

 

Hlasovanie: Za:  6  (Peter Džačár, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, B. Šturman,  

                                 MVDr. V. Végső, F. Focko) 

         Proti:  1 (R. Ocelník) 

         Zdržal sa: 0  

 

 

- Ing. R. Hanuštiak požiadal na základe podnetu občana z Ulice dúhovej, aby sa do 

investičných akcií mesta zahrnula požiadavka na zrealizovanie osvetlenia parkoviska 

medzi bytovými domami na Ulici dúhovej, 

- na základe podnetu občana z ulice Pod kalváriou žiada o umiestnenie dopravného 

značenia IP 4 alebo IP 5 na uvedenú ulicu. 

 

 

 

 

 

 

Spracovala:  Mgr. Iveta Angyalová         Peter Džačár 

                       tajomníčka komisie              predseda komisie 

 


