
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave 
zo dňa 8. 4. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania dňa 8. 4. 2019:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania – R. Ocelník
2. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na doplnenie – 

JUDr. Jakobejová
3. Akčný plán rozvoja mesta 2018-2019 – Ing. Jánošíková, Bc. Gyűréková
4. Žiadosť o vyhradenie 2 parkovacích miest na Ul. J. Kráľa – A. Šikúrová
5. VZN o zriaďovaní  a užívaní  stanovíšť  taxislužby  –  návrh  na  zmeny  a  doplnenie  - 

Mgr. Halyák
6. Vyhradené  parkovanie  pre  držiteľov  preukazu  ŤZP  –  informatívna  správa  – 

Mgr. Halyák 
7. Plnenie uznesení – R. Ocelník
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

K bodu č. 1: Otvorenie 

Predseda  komisie  Roman Ocelník  privítal  členov komisie  a  oboznámil  ich  s  programom 
rokovania. Mgr. Gonos pred zasadnutím komisie telefonicky ospravedlnil svoju neúčasť na 
komisii z pracovných dôvodov tajomníkovi komisie. Na rokovaní komisie bol takmer celý čas 
prítomný primátor Michal Domik. Prítomný bol aj poslanec MZ Mgr. Michal Drengubiak.

Uznesenie č. 01/04/2019: Komisia schvaľuje program svojho rokovania dňa 8. 4. 2019 podľa 
pozvánky. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

K bodu č.  2: Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na 
doplnenie – JUDr. Jakobejová

Uznesenie  č.  02/04/2019: Komisia  odporúča  schváliť  návrh  na  doplnenie Poriadku 
odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta podľa predloženého návrhu.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0
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K bodu  č.  3:  Akčný  plán  rozvoja  mesta  na  obdobie  2018-2019  –  Ing.  Jánošíková, 
Bc. Gyűréková

Uznesenie  č.  03/04/2019: Komisia  odporúča  MZ schváliť  Akčný  plán  rozvoja  mesta  na 
obdobie 2018-2019 podľa predloženého návrhu.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

 

K bodu č. 4: Žiadosť o vyhradenie 2 parkovacích miest na Ul. J. Kráľa – A. Šikúrová

A. Šikúrová sa zasadnutia komisie z dôvodu služobnej cesty nezúčastnila. Situáciu objasnil 
Ing. Hanuštiak. 
Predseda  komisie  predniesol  pozmeňujúci  návrh,  aby  bolo  žiadateľovi  vyhradené  1 
parkovacie miesto.

Hlasovanie: Za: 1 (Ocelník)
        Proti:  5 (Mgr. Bischof, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad, JUDr. Kerekešová)
        Zdržal sa: 0

Následne dal predseda komisie hlasovať o žiadosti tak, ako bola predložená.

Hlasovanie: Za: 1 (Ocelník)
        Proti:  5 (Mgr. Bischof, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad, JUDr. Kerekešová)
        Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 04/04/2019: Komisia nesúhlasí s vyhradením 2 parkovacích miest pre žiadateľa 
na Ul. J. Kráľa 2.
 

K bodu č.  5:  VZN  o zriaďovaní  a užívaní  stanovíšť  taxislužby  –  návrh  na  zmeny  a 
doplnenie

JUDr. Kerekešová navrhla, aby bolo v súlade s „antibyrokratickým“ zákonom z § 2 ods. 2 
druhej vety vypustené slovné spojenie „list vlastníctva.“

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

Primátor Michal Domik uviedol, že je potrebné preverovať, či majú taxikári uhradenú daň za 
užívanie verejného priestranstva. 
V ďalšej diskusii JUDr. Kerekešová navrhla, aby taxíky nemali  stanovište na námestí (§ 2 
ods. 5 písm. e).
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Hlasovanie: Za: 5 (Mgr. Bischof, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad, 
                              JUDr. Kerekešová)

        Proti:  1 (Ocelník)
        Zdržal sa: 0

Následne dal predseda komisie hlasovať o celom návrhu aj s predloženými pripomienkami.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 05/04/2019: Komisia odporúča schváliť návrh na zmeny a doplnenie Všeobecne 
záväzného nariadenia o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby podľa predloženého návrhu 
a vypustiť: § 2 ods. 5 písmeno e) a slovné spojenie „list vlastníctva“ z § 2 ods. 2 druhej vety.

K bodu č. 6: Vyhradené parkovanie pre držiteľov preukazu ŤZP – informatívna správa 
- Mgr. Halyák

JUDr. Kerekešová navrhla v predloženom materiáli nasledovné zmeny:
- v písmene h) nahradiť slovné spojenie „doktorom medicíny“ slovným spojením „doktorom 
všeobecného lekárstva“
-  v písmene  k)  doplniť  2.  vetu  nasledovne:  „Mesto  vyhradí  a  určí  vyhradené  parkovacie 
miesto  v  kalendárnom  mesiaci  nasledujúcom  po  mesiaci,  v  ktorom  bola  žiadosť  kladne 
posúdená,           s výnimkou postupu podľa písmena j).“
- v písmene o) zmeniť 1. vetu nasledovne: „Splnenie a trvanie podmienok pre vyhradenie 
parkovacieho miesta pre osoby ŤZP/ŤZP-S mesto prehodnotí každý druhý rok u všetkých 
parkovacích miest vyhradených pre osoby ŤZP/ŤZP-S tak podľa tohto odseku, ako aj podľa 
predchádzajúcich postupov.“
Ing. Hanuštiakovi sa javí ako optimálna sadzba dane vo výške cca 31,- eur ročne.

Uznesenie  č.  06/04/2019: Komisia  odporúča  zapracovať  do  materiálu  pripomienky  JUDr. 
Kerekešovej  a v mesiaci  máj  zorganizovať  spoločné  rokovanie  o materiáli  s komisiou 
sociálnou. Ešte pred májovými komisiami je potrebné zapracovať do materiálu pripomienky 
z aprílových zasadnutí oboch komisií a zaslať ho na vyjadrenie všetkým poslancom MZ.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

K bodu č. 7: Plnenie uznesení – R. Ocelník

Správu o plnení uznesení komisie predložil predseda komisie.

Uznesenie č. 07/04/2019: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie.
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Hlasovanie: Za: 5 (Ocelník, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad, 
                              JUDr. Kerekešová)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

                    Nehlasoval: 1

K bodu č. 8: Rôzne

Mgr.  Halyák  predložil  Informatívnu  správu  o novom  zákone  o hazardných  hrách.  Mgr. 
Drengubiak uviedol, že bude potrebné, aby sa touto problematikou zaoberali všetci poslanci. 

Uznesenie č. 08/04/2019: Komisia berie informatívnu správu na vedomie.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

Ing.  Hanuštiak  v mene  A.  Šikúrovej  predostrel  problematiku  osvetlenia  priechodov  pre 
chodcov.  Nehodovosť  chodcov  je  vysoká.  Je  potrebné  sledovať  výzvy.  Je  potrebné 
vypracovať zoznam nebezpečných priechodov a zhotoviť projektovú dokumentáciu. Komisia 
pripraví zoznam na júnové zasadnutie.

Uznesenie č. 09/04/2019: Komisia s navrhnutým postupom súhlasí.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

K bodu č. 9: Diskusia

Mgr. Drengubiak sa opýtal na obnovenie vodorovného dopravného značenia v meste. Mgr. 
Halyák uviedol, že sa pripravuje verejné obstarávanie.

Mgr.  Drengubiak  uviedol,  že  rokoval  s riaditeľom  Technických  služieb  o odstraňovaní 
obrubníkoch pri priechodoch pre chodcov, aby boli prístupné aj imobilným.

Mgr.  Bischof  –  nedodržiava  sa  najvyššia  povolená  rýchlosť  na  Aleji  Jána  Pavla  II. 
a obchádzajú  sa  retardéry.  Žiada  o predloženie  návrhov  technického  riešenia  na  zlepšenie 
situácie.

Mgr. Drengubiak – občania žiadajú obmedzenie najvyššej povolenej rýchlosti na 30 km/h na 
Krátkej ulici. Je potrebné pripraviť do komisie materiál.

Mgr. Drengubiak – zo Šípkovej ulice zmizla  značka „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel.“ 
Žiada preveriť, či bola odstránená v súlade s právnymi predpismi.
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JUDr. Kerekešová – na lúke nad Ul. Martina Kukučína zvyknú občania venčiť psov, stáva sa, 
že nejaký pes ohrozuje iných psov. Pán primátor uviedol, že budúci rok môže MsÚ poslať 
majiteľom psov spolu s platobným výmerom aj letáčik o povinnostiach majiteľov psov. Zatiaľ
sa dá takáto informácia na webovú stránku mesta. Mgr. Bischof uviedol, že v Prešove majú 
vytvorený systém, kde ľudia vidia na internete, ktorý pes v ktorom byte „býva.“

Predseda komisie – žiada, aby MsÚ požiadal odborne spôsobilú osobu o vypracovanie návrhu 
na  zlepšenie  bezpečnosti  križovatky  Ulice  pionierov  s Ulicou  medzimlynskou,  pretože 
priechod pre chodcov je vyznačený v samotnej križovatke.

Primátor mesta – informoval o tom, že sa začali opravovať chodníky na Vargovom poli.
                         - plánuje zvolať stretnutie so zainteresovanými ohľadom rozkopávok. Bude 
žiadať,  aby spoločnosti,  pre ktoré sa rozkopávka realizuje,  dodali  po zasypaní rozkopávky 
mestu zeminu a povrch sa zatrávni. Taktiež sa budú musieť zaviazať, že na rovnakom mieste 
nebudú realizovať rozkopávku nasledujúcich 5 rokov.
                         - nie je dobré, aby predseda komisie R. Ocelník interpretoval niektoré veci na 
internete,  napr.  že  vedenie  mesta  ide  zadĺžiť  ďalšie  generácie.  Ľudia  sú  potom neistí.  Je 
potrebné uvádzať presné čísla.  Tento rok splatíme cca 180 000 eur  za verejné osvetlenie. 
Platíme lízingy za motorové vozidlá. Úver investujeme do majetku mesta. Spýtal sa, koľko 
mestského majetku predalo bývalé mestské zastupiteľstvo. 
- poslanec Mgr. Drengubiak vysvetlil  predsedovi komisie niektoré údaje, ktoré uviedol na 
internete ohľadom úveru.
- JUDr. Kerekešová – informovala sa na využitie megaboardu.

K bodu č. 10: Záver

Predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zaželal im príjemné prežitie začínajúceho 
týždňa.

          Mgr. Juraj Halyák        Roman Ocelník
           tajomník komisie                   predseda komisie


