
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave 
zo dňa 13. 5. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania dňa 13. 5. 2019:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania – R. Ocelník
2. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových 

organizácií k 31.12.2018 – Ing. K. Leskovjanská
3. Žiadosť o obmedzenie najvyššej povolenej rýchlosti na Krátkej ulici – A. Šikúrová
4. Žiadosť o spomalenie  dopravy na križovatke ulíc  Aleja  Jána Pavla II.  – Jovická – 

A. Šikúrová
5. Vyhradené  parkovanie  pre  držiteľov  preukazu  ŤZP  –  informatívna  správa  – 

Mgr. Halyák (spoločné rokovanie s Komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou) 
6. Plnenie uznesení – R. Ocelník
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver

K bodu č. 1: Otvorenie 

Predseda  komisie  Roman Ocelník  privítal  členov komisie  a  oboznámil  ich  s  programom 
rokovania.  Uviedol,  že  podnety  poslanca  Ing.  Kováča  budú  zaradené  do bodu 7.  Rôzne, 
pretože boli členom komisie doručené len niekoľko hodín pred rokovaním. Na časti rokovania 
komisie bol prítomný primátor Michal Domik a 1 občan.

Uznesenie  č.  01/05/2019: Komisia  schvaľuje  program svojho rokovania  dňa  13.  5.  2019 
podľa pozvánky. 

Hlasovanie: Za: 6 (Ocelník, Mgr. Bischof, Mgr. Gonos, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad)
        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

                    Nehlasoval: JUDr. Kerekešová

K  bodu  č.  2: Záverečný  účet  mesta  Rožňava  vrátane  škôl  a  školských  zariadení 
a príspevkových organizácií k 31.12.2018 – Ing. K. Leskovjanská

Uznesenie č. 02/05/2019: Komisia odporúča schváliť záverečný účet mesta Rožňava vrátane 
škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2018 bez výhrad.

Hlasovanie: Za: 7 (Ocelník, Mgr. Bischof, Mgr. Gonos, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad, 
                              JUDr. Kerekešová)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0
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K bodu č.  3:  Žiadosť  o obmedzenie  najvyššej  povolenej  rýchlosti  na  Krátkej  ulici  – 
A. Šikúrová

Materiál bol spracovaný na podnet poslanca MZ Mgr. Drengubiaka, ktorého o to požiadali 
nemenovaní občania.
Mgr. Bischof – je tam nový asfalt, vozidlá tam chodia rýchlo, pričom na ceste sa hrajú deti.
Ing. Hanuštiak – vzhľadom na to, že predmetný úsek Krátkej ulice sa križuje s viacerými 
ulicami,  v prípade  osadenia  dopravnej  značky  by ich  bolo  treba  niekoľko  kusov v oboch 
smeroch. 
Predseda komisie – vedľa je veľký mestský pozemok, kde sa deti môžu hrať.
Ing. Hanuštiak predložil pozmeňujúci návrh: komisia neodporúča osadenie dopravnej značky 
„najvyššia  dovolená  rýchlosť  30  km/h“,  ale  odporúča  hľadať  možnosti  osadenia 
spomaľovacieho  prahu  podľa  projektu  spracovaného  odborne  spôsobilou  osobou,  podľa 
možností rozpočtu mesta.
Pred  hlasovaním  predseda  komisie  odovzdal  vedenie  rokovania  podpredsedovi  komisie 
Mgr. Bischofovi, pretože podľa neho je pozmeňujúci návrh zmätočný.

Hlasovanie: Za: 3 (Mgr. Bischof, Ing. Hanuštiak, Piku)
        Proti: 2 (Ing. Szabad, JUDr. Kerekešová)
        Zdržal sa: 1 (Mgr. Gonos)

                    Nehlasoval: 1 (Ocelník)

Komisia neprijala k pozmeňujúcemu návrhu uznesenie.

JUDr.  Kerekešová  predložila  pozmeňujúci  návrh:  komisia  odporúča  osadenie  dopravnej 
značky „najvyššia dovolená rýchlosť 30 km/h“, a zároveň odporúča osadiť spomaľovací prah.

Hlasovanie: Za: 3 (Mgr. Bischof, JUDr. Kerekešová, Piku)
        Proti:  (Mgr. Gonos, Ing. Hanuštiak, Ing. Szabad)
        Zdržal sa: 0

                    Nehlasoval: 1 (Ocelník)

Komisia neprijala k pozmeňujúcemu návrhu uznesenie.

Následne komisia hlasovala o pôvodnej žiadosti.

Hlasovanie: Za: 3 (Mgr. Bischof, JUDr. Kerekešová, Piku)
        Proti: 3 (Mgr. Gonos, Ing. Hanuštiak, Ocelník)
        Zdržal sa: 1 (Ing. Szabad)

Komisia neprijala k žiadosti uznesenie.

Po hlasovaní Mgr. Bischof odovzdal vedenie rokovania späť predsedovi komisie. Uviedol, že 
žiadosť by mala byť znova zaradená na najbližšie rokovanie.
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K bodu č. 4: Žiadosť o spomalenie dopravy na križovatke ulíc Aleja Jána Pavla II. – 
Jovická – A. Šikúrová

Materiál bol na rokovanie zaradený na podnet poslanca MZ Mgr. Drengubiaka, ktorého o to 
požiadal nemenovaný občan.

Uznesenie č. 03/05/2019: Komisia neodporúča spomalenie dopravy na križovatke ulíc Aleja 
Jána Pavla II. – Jovická.

Hlasovanie: Za: 7 (Ocelník, Mgr. Bischof, Mgr. Gonos, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad, 
                              JUDr. Kerekešová)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

K bodu č. 5: Vyhradené parkovanie pre držiteľov preukazu ŤZP – informatívna správa 
- Mgr. Halyák (spoločné rokovanie s Komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou) 

Občan J. Hronec - vyhradené parkovanie by mal mať len ten ŤZP, ktorý s autom nepodniká. 
Je  potrebné  rozlišovať,  či  je   ŤZP vodič  alebo  ho  vozí  niekto  iný,  ktorý  ho  môže  pred 
vchodom vyložiť a zaparkovať inde. Vyhradené parkovanie by malo byť viazané na EČV.
Ing.  Hanuštiak  –  vyhradené  parkovanie  by  mal  mať  len  držiteľ  alebo  vlastník  vozidla. 
Podnikanie  neodporúča  dávať  ako  prekážku  pri  vyhradenom  parkovaní.  Na  najbližšie 
rokovanie predloží správu o súčasnom stave.
Primátor M. Domik uviedol, že je potrebné preveriť súčasný stav a vytvoriť takú normu, ktorú 
by nebolo možné obchádzať.
Komisia hlasovala o niektorých čiastkových otázkach:

a) či držiteľ preukazu ŤZP, ktorý má určené vyhradené parkovacie miesto, môže vykonávať 
podnikateľskú činnosť

Hlasovanie: Za: 6 (Ocelník, Mgr. Bischof, JUDr. Kerekešová, Piku, Ing. Hanuštiak, 
                               Ing. Szabad)

        Proti: 0 
        Zdržal sa: 1 (Mgr. Gonos)

b) sadzba dane vo výške 180 € / rok (čo je približne polovica z ročnej sadzby dane za bežný 
záber verejného priestranstva motorovými vozidlami) s tým, že bude možné jej odpustenie.  

Hlasovanie: Za: 4 (Ocelník, Mgr. Bischof, JUDr. Kerekešová, Ing. Hanuštiak)
        Proti: 3 (Mgr. Gonos, Piku, Ing. Szabad)
        Zdržal sa: 0

c) z písmena b) odseku 1. návrhu vypustiť  „alebo osoba žijúca v spoločnej  domácnosti  s 
osobou ŤZP/S“

Hlasovanie: Za: 1 (Ing. Hanuštiak)
        Proti: 1 (Ing. Szabad)
        Zdržal sa: 3 (Ocelník, Piku, JUDr. Kerekešová)

                    Nehlasoval: 2 (Mgr. Bischof, Mgr. Gonos)
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Uznesenie  č.  04/05/2019: Komisia  odporúča  zmapovať  súčasný  stav  vyhradených 
parkovacích miest a  k danej téme sa vrátiť na najbližšom zasadnutí.

K bodu č. 6: Plnenie uznesení – R. Ocelník

Správu o plnení uznesení komisie predložil predseda komisie.

Uznesenie č. 05/05/2019: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie.

Hlasovanie: Za: 6 (Ocelník, Mgr. Gonos, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad, 
                              JUDr. Kerekešová)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

                    Nehlasoval: 1 (Mgr. Bischof)

K bodu č. 7: Rôzne

Komisia sa zaoberala podnetmi poslanca MZ Ing. Kováča.

Uznesenie č. 06/05/2019:
 
a)  chýbajúca  značka  „zákaz  zastavenia“  alebo  „zákaz  státia“  na  Jovickej  ul.  medzi 
križovatkami s Ul. A. Cházára a K. Tichyho – komisia odporúča Ing. Kováčovi obrátiť sa na 
Technické služby
b) požiadavky domového dôverníka na Budovateľskej 31-33-35 – budú zaradené na júnové 
rokovanie komisie
c) požiadavka na spoločné zasadnutie  s Komisiou výstavby k niektorým témam – komisia 
berie na vedomie 

Hlasovanie: Za: 6 (Ocelník, Mgr. Gonos, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad, 
                              JUDr. Kerekešová)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

                    Nehlasoval: 1 (Mgr. Bischof)

K bodu č. 8: Diskusia

Neboli žiadne diskusné príspevky.

K bodu č. 9: Záver

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zaželal im nerušené sledovanie večerného 
hokejového zápasu.

          Mgr. Juraj Halyák        Roman Ocelník
           tajomník komisie                   predseda komisie


