
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave zo 
dňa 11.2. 2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania dňa 11.2.2019:

1. Otvorenie
2. Návrhy na doplnenie člena Komisie ochrany verejného poriadku – JUDr. Jakobejová
3. Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na 

zmenu a doplnenie – JUDr. Jakobejová
4. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na doplnenie – 

JUDr. Jakobejová
5. Návrh  na  schválenie  dodatku  č.  2  k  Internej  smernici  –  Zásady  rozpočtového 

hospodárenia mesta Rožňava - Ing. K. Leskovjanská
6. Návrh na prehodnotenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ a

„Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava„ – Ing. K. Leskovjanská
      7.   Žiadosť o riešenie parkovania zákazníkov na Ul. J. Kráľa – A. Šikúrová

8. Žiadosť o zníženie maximálnej povolenej rýchlosti – A. Šikúrová
9. Žiadosť o vyhradenie 2 parkovacích miest – A. Šikúrová
10. Žiadosť o osadenie značky – A. Šikúrová 
11. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2018 - Ing. Hanuštiak
12. Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2019 – Ing. Hanuštiak
13. Vyznačenie chodníka pri Katedrále Nanebovzatia Panny Márie – Ing. Hanuštiak
14. Štatút mesta Rožňava – návrh - Mgr. Halyák
15. VZN o určení názvov ulíc – Mgr. Halyák 
16. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - návrh 

na zmenu a doplnenie - Mgr. Halyák
17. Plnenie uznesení – R. Ocelník
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver

K bodu č. 1: Otvorenie 

Predseda   komisie   Roman  Ocelník  privítal   členov    komisie   a  oboznámil   ich   s  
programom  
rokovania. Navrhol program doplniť o 2 body: „Návrhy na doplnenie člena Komisie ochrany 
verejného poriadku“ a „Žiadosť o riešenie parkovania zákazníkov na Ul. J. Kráľa“. 

Uznesenie  č.  01/02/2019: Komisia  schvaľuje  program svojho rokovania  dňa  11.  2.  2019 
podľa pozvánky a doplnený o 2 body. 

Hlasovanie: Za: 6 (Ocelník, Mgr. Bischof, Mgr. Gonos, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad)
        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 
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K bodu č.  2: Návrhy na doplnenie člena Komisie ochrany verejného poriadku – JUDr. 
Jakobejová

JUDr.  Jakobejová  oboznámila  komisiu  s návrhmi,  ktoré  jej  boli  doručené  do  začiatku 
rokovania komisie. Ing. Hanuštiak sa pripojil k návrhu na Mgr. Juraja Halyáka, vzhľadom na 
jeho právnické vzdelanie a dlhoročné skúsenosti.

Uznesenie č. 02/02/2019: Komisia odporúča MZ zvoliť za člena Komisie ochrany verejného 
poriadku Mgr. Juraja Halyáka. 

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

K bodu č. 3: Rokovací poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave – 
návrh na zmenu a doplnenie – JUDr. Jakobejová

JUDr.  Jakobejová  uviedla,  že  po konzultácii  so zodpovednou osobou za  GDPR (ochranu 
osobných  údajov v podmienkach samosprávy mesta Rožňava) je potrebné doplniť Rokovací 
poriadok stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave o zodpovednosť predsedu, resp. 
podpredsedu komisie za dodržiavanie zákona č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov.   Zmena  slova termínovník  za  harmonogram je 
potrebná v súlade so schváleným uznesením MZ v Rožňave číslo 6/2019 zo dňa 17.01.2019, 
ktorým sa schválil Harmonogram zasadnutí orgánov mesta.

Ing.  Hanuštiak  navrhol  doplniť  §  4  ods.  2  poslednú  vetu  o náčelníka  mestskej  polície 
a hlavného architekta mesta.

Uznesenie č. 03/02/2019: Komisia odporúča MZ schváliť zmenu a doplnenie Rokovacieho 
poriadku stálych komisií Mestského zastupiteľstva v Rožňave v ustanoveniach 3 ods. 1 a v § 
3 ods. 2 podľa predloženého návrhu, s doplnením v  § 4 ods. 2 poslednej vete o náčelníka 
mestskej polície a hlavného architekta mesta.

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

K bodu č. 4: Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh na 
doplnenie – JUDr. Jakobejová

JUDr.  Jakobejová  uviedla,  že  návrh  na  doplnenie  Poriadku  odmeňovania  predstaviteľov 
volených orgánov mesta v ods. 4, 5, 6  Článku II, § 4 je predložený z dôvodu jednoznačného 
postupu pri aplikácii ustanovení § 25 ods. 5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov, t. j. pri refundácii miezd poslancov a členov komisií a 
iných náhrad v podmienkach mesta Rožňava.
R. Ocelník navrhol prehodnotiť celý systém odmeňovania, najmä aby odmeny podľa § 4 a § 6 
boli určené určitým percentom zo základného platu primátora mesta.
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Uznesenie č. 04/02/2019: Komisia odporúča MZ schváliť doplnenie Časti II, § 4 o ods. 4 ,5 ,6 
Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava podľa predloženého 
návrhu a zároveň odporúča prehodnotiť celý systém odmeňovania, najmä aby odmeny podľa 
§ 4 a § 6 boli určené určitým percentom zo základného platu primátora mesta.

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

 

K bodu 5. Návrh na schválenie dodatku č. 2 k Internej smernici – Zásady rozpočtového 
hospodárenia mesta Rožňava - Ing. K. Leskovjanská

Ing. Leskovjanská uviedla,  že návrh na vypracovanie zmeny IS vyplynul z požiadavky na 
vytvorenie účelového fondu, ktorý by slúžil pre verejnoprospešné účely na území  mesta.

Uznesenie č. 05/02/2019: Komisia odporúča MZ schváliť dodatok č. 2 k Internej smernici – 
Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava

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

 

K bodu č. 6: Návrh na prehodnotenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste 
Rožňava“ a „Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava„ – Ing. K. Leskovjanská

Ing. Leskovjanská uviedla, že je potrebné vypracovať štatút pre rok 2019,  schváliť čiastku 
pre  participatívny  rozpočet   v rozpočte  mesta  pre   rok  2019 a schváliť  výkonný výbor  – 
koordinátora a členov výboru.

Uznesenie č. 06/02/2019: Komisia odporúča MZ schváliť „Zásady participatívneho  rozpočtu 
v meste Rožňava“ a  „Štatút participatívneho rozpočtu mesta Rožňava“ podľa predloženého 
návrhu. Ako hlavného koordinátora odporúča osloviť Mgr. Keménya. 

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

K bodu č. 7: Žiadosť o riešenie parkovania zákazníkov na Ul. J. Kráľa – A. Šikúrová

E.  Hrivnák  požiadal  o riešenie  podľa  neho  nesprávneho  spôsobu  parkovania  zákazníkov 
predajní „Profi auto“ a „Záhradkárske a chovateľské potreby“ na Ul. J. Kráľa.

Uznesenie č. 07/02/2019: Komisia odporúča odstrániť dodatkovú tabuľku zo značky IP/14b 
„Parkovisko – parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku.“
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Hlasovanie: Za: 6 (Ocelník, Mgr. Bischof, Mgr. Gonos, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad)
        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

K bodu č. 8: Žiadosť o zníženie maximálnej povolenej rýchlosti – A. Šikúrová

M. Milian požiadal o úpravu maximálnej povolenej rýchlosti na celej dĺžke Ul. Šafárikovej 
č. 84, 86, 88, 90, 92, 94 a Letná 33, 35 a 37 na 30 km/h.

Uznesenie č. 08/02/2019: Komisia neodporúča úpravu úpravu maximálnej povolenej rýchlosti 
na celej dĺžke Ul. Šafárikovej č. 84, 86, 88, 90, 92, 94 a Letná 33, 35 a 37 na 30 km/h.

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

K bodu č. 9: Žiadosť o vyhradenie 2 parkovacích miest – A. Šikúrová

Spoločnosť FAUSTULUS, s. r. o. ako prevádzkovateľ rýchleho občerstvenia DEAF KEBAB 
na Čučmianskej dlhej 2 požiadala o vyhradenie 2 parkovacích miest pred prevádzkou. 

Uznesenie č. 09/02/2019: Komisia stiahla predložený materiál z rokovania.

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

K bodu č. 10:  – Žiadosť o osadenie značky - A. Šikúrová

Š. Ondrej požiadal o osadenie dopravnej značky „Zákaz zastavenia“ pri rade garáží neďaleko 
bytového domu na Ul. Sama Czabana 6. 

Uznesenie  č.  10/02/2019: Komisia  neodporúča  osadenie  dopravnej  značky  „Zákaz 
zastavenia“ pri rade garáží neďaleko bytového domu na Ul. Sama Czabana 6.

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

K bodu č. 11: Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2018 - Ing. Hanuštiak

Správu predložil náčelník Mestskej polície Rožňava Ing. Hanuštiak.

Uznesenie  č.  11/02/2019: Komisia  berie  na  vedomie  Správu  o  činnosti  Mestskej  polície 
Rožňava za rok 2018.
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Hlasovanie: Za: 6 (Ocelník, Mgr. Bischof, Mgr. Gonos, Ing. Hanuštiak, Piku, Ing. Szabad)
        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

K bodu č. 12: Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2019 - Ing. Hanuštiak

Plán činnosti predložil náčelník Mestskej polície Rožňava Ing. Hanuštiak.

Uznesenie č. 12/02/2019: Komisia odporúča schváliť Plán činnosti Mestskej polície Rožňava 
na rok 2019.

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

K bodu č.  13: Vyznačenie  chodníka pri  Katedrále  Nanebovzatia Panny Márie -  Ing. 
Hanuštiak

Ing. Hanuštiak uviedol, že na základe podnetu obyvateľov a návštevníkov nášho mesta, ktorí 
sa sťažujú na zaparkované vozidlá pred nanovo zrekonštruovanou najstaršou a najvzácnejšou 
kultúrnou  pamiatkou  v našom  meste  -  Katedrálou  Nanebovzatia  Panny  Márie, navrhuje 
vyznačenie chodníka popri katedrále formou vodorovného dopravného značenia v kombinácii 
s dopravnou  značkou  -  Chodník  pre  chodcov  (C7a).  Chodník  navrhuje  vyznačiť  ako 
pokračovanie chodníka v smere chodníka vedúceho okolo katedrály popri Betliarskej  ulici 
s pokračovaním smerom na Námestie baníkov a súčasne aj okolo katedrály smerom na Ulicu 
Akademika Hronca.

Uznesenie  č.  13/02/2019: Komisia  schvaľuje  predložený  návrh  realizácie  vyznačenia 
chodníka  pri  Katedrále  Nanebovzatia  Panny  Márie.  Zároveň  žiada  oznámiť  vlastníka 
pozemkov pod chodníkom.

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

K bodu č. 14: Štatút mesta Rožňava – návrh - Mgr. Halyák

Mgr. Halyák uviedol, že Štatút mesta Rožňava (ďalej len „štatút“) je základným normatívno-
právnym a organizačným predpisom mesta. Pôvodné znenie platného štatútu bolo schválené v 
roku 1993. V priebehu nasledujúcich rokov bol štatút  novelizovaný, pričom v porovnaní so 
štatútmi iných okresných miest je neprimerane rozsiahly.

Navrhujeme  schváliť  nový  štatút  predovšetkým  s  nasledovnými  zmenami  oproti 
súčasnému zneniu:
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1. Bude obsahovať v podstatne  menšej  miere  ustanovenia,  ktoré sú prevzaté  zo zákonnej 
alebo  podzákonnej  celoštátnej  úpravy  (napr.  rozpočtový  proces,  rozpočtové  provizórium, 
peňažné fondy, záverečný účet mesta, ozdravný režim a nútená správa, odmeňovanie zástupcu 
primátora,  náhrady  poslancov)  alebo  sú  upravené  samostatnými  všeobecne  záväznými 
nariadeniami (napr. používanie symbolov mesta, kronika, miestne referendum, zhromaždenie 
obyvateľov mesta).
2. Zakotví presné počty členov komisií MZ.
3.  Nebude  mať  charakter  VZN  (tento  názor  v  poslednom  období  prevládol  v  odbornej 
verejnosti) a bude schvaľovaný nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
4. Bude zosúladený s platnými právnymi predpismi.

Uznesenie  č.  14/02/2019: Komisia  odporúča  schváliť  Štatút  mesta  Rožňava  podľa 
predloženého návrhu.

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

K bodu č. 15: VZN o určení názvov ulíc – Mgr. Halyák 

Mgr. Halyák uviedol, že materiál je predložený na rokovanie po tretíkrát, pretože v minulosti 
boli  nezrovnalosti  v preklade  názvov  ulíc  do  maďarčiny.  Vysvetlil,  aký  bude  postup  pri 
prípadných návrhoch na zmenu slovenských názvov.

Uznesenie č. 15/02/2019: Komisia odporúča schváliť návrh VZN o určení názvov ulíc podľa 
predloženého návrhu.

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

K bodu  č.  16: VZN  o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi  a drobnými  stavebnými 
odpadmi - návrh na zmenu a doplnenie – Mgr. Halyák 

Mgr.  Halyák  uviedol,  že  z  dôvodu rapídneho  zvýšenia  počtu  objednávok  kontajnerov  na 
objemný komunálny odpad a nárastu množstva objemného komunálneho odpadu a biologicky 
rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov sa navrhuje spoplatniť objednávkový systém zberu 
objemného komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad 
a parkov ako aj ich odovzdanie do zberového dvora.

Uznesenie  č.  16/02/2019: Komisia  odporúča  schváliť  návrh  na  zmenu  a  doplnenie  VZN 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa predloženého 
návrhu s nasledovnou zmenou: držiteľ objemného a biologicky rozložiteľného komunálneho 
odpadu zo záhrad a parkov má nárok raz ročne na pristavenie maloobjemového kontajnera za 
úhradu 25,- eur, v ktorej je už zahrnutá aj úhrada za množstvo odpadu.
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Hlasovanie: Za: 4 (Ocelník, Ing. Hanuštiak, Mgr. Bischof, Ing. Szabad)
        Proti:  0
        Zdržal sa: 2 (Mgr. Gonos, Piku) 

K bodu č. 17: Plnenie uznesení – R. Ocelník

Správu o plnení uznesení komisie predložil predseda R. Ocelník.

Uznesenie č. 17/02/2019: Komisia berie plnenie uznesení na vedomie.

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

K bodu č. 18: Rôzne

Mgr. Gonos uviedol, že sa vzdal odmeny člena komisie.

K bodu č. 19: Diskusia

R.  Ocelník  poukázal  na  to,  že  pri  križovatke  Ulice  pionierov  s Ulicou  medzimlynskou 
chodník ústi priamo do križovatky.
Ing.  Hanuštiak  požiadal  o predloženie  návrhu  normy,  ktorá  by  prehodnotila  parkovanie 
držiteľov preukazu ŤZP na území mesta na najbližšie rokovanie komisie. Taktiež je potrebné 
preveriť, či bude vôľa vytvoriť normu, ktorá by výrazne obmedzila parkovanie služobných 
motorových vozidiel na sídliskách (rezidentské parkovanie).

K bodu č. 20: Záver

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

          Mgr. Juraj Halyák        Roman Ocelník
           tajomník komisie                   predseda komisie


