
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave zo 
dňa 11.09. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania dňa 11.09.2018:

1. Otvorenie
2. Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.06.2018 - Ing. K. Leskovjanská
3. Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2018 - Ing. K. Leskovjanská
4. Výročná správa Mesta Rožňava za rok 2017 - Ing. K. Leskovjanská
5. Petícia proti plánovanej výstavbe Obytnej zóny v mestskej časti Nadabula na C-KN 

parc. č. 480, 481, 482, 483 v k. ú. Nadabula - Ing. D. Majorčíková
6. Petícia za opravu cesty - miestnej komunikácie na ul. Cintorínskej v Rožňave - Ing. 

D. Majorčíková
7. Petícia za opravu cesty - miestnej komunikácie na ulici Šípková v Rožňave - Ing. D. 

Majorčíková
8. Predloženie žiadosti  o nenávratný finančný príspevok - „Zvýšenie zamestnanosti  a 

zamestnateľnosti  ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej 
poriadkovej služby v Rožňave" - Ing. J. Jánošíková

9. Správa o činnosti MsP zo I. polrok 2018 - Ing. R. Hanuštiak
10. Vyhradené parkovanie pre držiteľov preukazu ŤZP - informatívna správa - Mgr. J. 

Halyák
11. VZN o určení názvov ulíc - Ing. J. Halyák 
12. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi - návrh 

na zmenu a doplnenie - Mgr. J. Halyák
13. Umiestnenie spomaľovacieho retardéra na Námestí baníkov v Rožňave - P. Džačár
14. Plnenie uznesení - P. Džačár
15. Mgr. Ž. Burkovská - Žiadosť o určenie dopravného značenia - A. Šikúrová
16. I. Szabóová - žiadosť o pridelenie parkovacieho miesta  pre držiteľa preukazu ŤZP - 

A. Šikúrová
17. A. Suchá - Žiadosť o osadenie dopravnej značky - A. Šikúrová
18. M. Molnárová - Žiadosť o osadenie dopravnej značky - A. Šikúrová
19. T. Skokan - Žiadosť o vyhradené parkovisko - A. Šikúrová
20. Rôzne
21. Diskusia
22. Záver

 
k bodu č. 1: Otvorenie 

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

k bodu č.  2: Plnenie rozpočtu mesta Rožňava k 30.06.2018 - Ing. K. Leskovjanská

- Ing. Leskovjanská  oboznámila prítomných s plnením rozpočtu mesta za I. polrok 2018, 
s jeho výdavkovou a príjmovou časťou vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií.
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Uznesenie č. 01/09/2018: Komisia berie plnenie rozpočtu  mesta Rožňava k 30.06.2018 na 
vedomie.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 3: Návrh na 2. zmenu rozpočtu 2018 - Ing. K. Leskovjanská

- Ing. K. Leskovjanská informovala o predložených zmenách  v rozpočte mesta na rok 2018 
vo výdavkovej a príjmovej časti.

Uznesenie č. 02/09/2018: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na 2. 
zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2018.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 4: Výročná správa Mesta Rožňava za rok 2017 - Ing. K. Leskovjanská

-  Výročná  správa  mesta  je  spracovaná  v zmysle  §§  20a  a 22b  zákona  č.  431/2002  Z.  z. 
o účtovníctve. Hlavnou prioritou mesta Rožňava je plnenie úloh v rámci  „Programu rozvoja 
mesta  Rožňava  2015-2020“,  ktoré  sú  premietnuté  do  rozpočtu  mesta  podľa  finančných 
možností.

Uznesenie  č.  03/09/2018:  Komisia  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  schváliť  Výročnú 
správu Mesta Rožňava za rok 2017.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 5: Petícia proti plánovanej výstavbe Obytnej zóny v mestskej časti Nadabula 
na C-KN parc. č. 480, 481, 482, 483 v k. ú. Nadabula - Ing. D. Majorčíková

- o prijatej petícii informovala Ing. Majorčíková. Vzhľadom k tomu, že Komisia verejného 
poriadku nie je odborne kompetentná zaoberať sa problematikou uvedenou v petícii, vzala 
informáciu na vedomie.

Uznesenie č. 04/09/2018: Komisia berie predloženú petíciu proti výstavbe obytnej zóny 
v mestskej časti Nadabula na vedomie.

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

          Proti:  0
          Zdržal sa: 0 
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k  bodu  č.  6: Petícia  za  opravu  cesty  -  miestnej  komunikácie  na  ul.  Cintorínskej  v 
Rožňave - Ing. D. Majorčíková

-  obsahom  petície  je  žiadosť  občanov  Ulice  cintorínskej  v Rožňave  o urýchlenú  opravu 
miestnej  komunikácie  z toho dôvodu,  že  je  komunikácia  v dezolátnom stave,   je  sťažený 
prístup k nehnuteľnostiam.

Uznesenie č. 05/09/2018: Komisia berie predloženú petíciu za opravu miestnej komunikácie 
na Ulici cintorínskej v Rožňave na vedomie.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 7: Petícia za opravu cesty - miestnej komunikácie na ulici Šípková v Rožňave -  
Ing. D. Majorčíková

-  obyvatelia  Ulice  šípkovej  v Rožňave  podpísaním  petície  vyjadrili  súhlas  so  žiadosťou 
o opravu cesty na Ulici šípkovej v Rožňave  novým asfaltovým povrchom v celom profile 
vozovky,  nakoľko  bola  osadením  nových  vodovodných  rozvodov  narušená  celistvosť 
cestného telesa.

Uznesenie č. 06/09/2018: Komisia berie predloženú petíciu za opravu cesty na Ulici šípkovej 
v Rožňave na vedomie.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k  bodu  č.  8:  Predloženie  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  -  „Zvýšenie 
zamestnanosti  a  zamestnateľnosti  ľudí  žijúcich  v  prostredí  MRK  poskytovaním 
miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave" - Ing. J. Jánošíková

-  Ministerstvo vnútra SR sekcia Európskych programov, odbor inklúzie marginalizovaných 
rómskych komunít  ako Riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 
31.08.2018 výzvu  na  predkladanie  žiadostí  o  nenávratný  finančný  príspevok  na  zvýšenie 
zamestnanosti  a  zamestnateľnosti  ľudí  žijúcich  v  prostredí  MRK  poskytovaním  miestnej 
občianskej poriadkovej služby v obciach. Ide o otvorenú výzvu s finančnou alokáciou 20 mil. 
EUR.  Finančná spoluúčasť  mesta  predstavuje   5%  z  celkových  oprávnených výdavkov 
projektu, max. vo výške 2.500,- € z celkovej výšky projektu 49.100,- EUR. Stanovená dĺžka 
realizácie projektu je 12 - 24 mesiacov, projekt sa pripravuje na obdobie 24 mesiacov.   Mesto 
plánuje zamestnať 2 príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej  služby na 7,5 hodinový 
pracovný úväzok. Zamestnanci projektu  budú organizačne začlenení pod mestský úrad. 
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Uznesenie č. 07/09/2018: Komisia odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu  predloženie 
žiadosti  o NFP pod názvom  „Zvýšenie  zamestnanosti  a  zamestnateľnosti  ľudí  žijúcich  v 
prostredí  MRK poskytovaním miestnej  občianskej  poriadkovej  služby v Rožňave“ v rámci 
výzvy s kódom OPLZ-PO5-2018-1, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom 
rozvoja obce, zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu minimálne  vo výške 5% 
z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov 
projektu  predstavujúcich  rozdiel  medzi  celkovými  výdavkami  projektu  a  celkovými 
oprávnenými výdavkami projektu z rozpočtu mesta Rožňava.   

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 9: Správa o činnosti MsP zo I. polrok 2018 - Ing. R. Hanuštiak

-  V I. polroku 2018 bola činnosť MsP 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.  V rámci svojej pôsobnosti 
mestská  polícia  riešila  podnety  a požiadavky  zo  strany  občanov,  poslancov  mestského 
zastupiteľstva, primátora mesta, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta.

Uznesenie č. 08/09/2018: Komisia berie Správu o činnosti MsP za I. polrok 2018 na vedomie.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 10: Vyhradené parkovanie pre držiteľov preukazu ŤZP - informatívna správa 
- Mgr. J. Halyák

- informatívna  správa  je  vypracovaná  na  základe  uznesení  Komisie  sociálnej,  zdravotnej 
a bytovej  a Komisie  ochrany  verejného  poriadku  o možnostiach  úpravy  pravidiel  pre 
určovanie  vyhradeného  parkovania  pre  držiteľov  preukazu  ŤZP.  V súčasnosti  je  žiadateľ 
povinný predložiť len preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a parkovací 
preukaz pre fyzické osoby so zdravotným postihnutím.

Uznesenie č. 09/09/2018: Komisia berie informatívnu správu na vedomie a odporúča hľadať 
možnosti vytvorenia internej právnej normy regulujúcej vyhradené parkovanie pre držiteľov 
preukazu ŤZP.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 
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k bodu č. 11: VZN o určení názvov ulíc - Ing. J. Halyák

- Dňa 1. apríla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, 
ktorá okrem iného zakotvila povinnosť pre obce ustanoviť všeobecne záväzným nariadením 
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny.

Predložený  návrh  VZN  obsahuje  spôsob  označovania  ulíc  a iných  verejných 
priestranstiev  orientačnými  tabuľami  ako aj  pravidlá  vytvárania  alebo  zmeny ich  názvov. 
Zakotvuje  spôsob  kreovania  „Názvoslovnej  komisie“  ako  poradného  orgánu  mestského 
zastupiteľstva. Úradný  preklad  do  maďarčiny  vyhotovila  PhDr.  Anna  Hernádiová 
z prekladateľskej  kancelárie  ADY LINGUA v Komárne.  Úradne neboli  preložené  miestne 
používané názvy Huta a Vitéz kert a názvy Nadabula a Rožňavská Baňa.

Uznesenie č.10/09/2018: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN 
o určení  názov  ulíc  a iných  verejných  priestranstiev  a navrhuje  doplniť  chýbajúce  alebo 
nedostatočné označenie ulíc orientačnými tabuľami (chýba označenie Ulice medzimlynskej, 
Šafárikova ulica je označená nedostatočne).

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k  bodu  č.  12: VZN  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými  stavebnými 
odpadmi - návrh na zmenu a doplnenie - Mgr. J. Halyák

- z dôvodu zvýšenia počtu objednávok kontajnerov na objemový komunálny odpad a nárastu 
množstva objemového komunálneho odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad 
a parkov  sa  navrhuje  zmena  a doplnenie  VZN  o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi.

Uznesenie   č.  11/09/2018: Komisia  navrhuje  z  §  25  bod (2)  vypustiť:  „Mesto  umožňuje 
fyzickej osobe odovzdať biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov do 
zberného  dvora  za  miestny  poplatok  15,-  €  s DPH  za  1  tonu  biologicky  rozložiteľného 
odpadu“.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 13: Umiestnenie spomaľovacieho retardéra na Námestí baníkov v Rožňave - P. 
Džačár

- z dôvodu dodržania stanovenej rýchlosti 30 km/h na Námestí baníkov sa navrhuje osadenie 
retardéra z recyklovaného kaučuku na celú šírku ulice na Šafárikovej ulici za odbočkou na 
starú Nemocničnú ulicu a zriadenie ďalšieho priechodu pre chodcov z pešej zóny smerom na 
Ulicu krásnohorskú.
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Uznesenie č. 12/09/2018: Komisia neodporúča osadenie retardéra a priechodu pre chodcov 
vzhľadom  k tomu,  že  udržateľnosť  projektu  sa  počíta  5  rokov  od  finančného  ukončenia 
projektu (IV/2016), čiže nie je možné v sledovanom období realizovať zmeny, ktoré by mohli 
mať vplyv na zachovanie udržateľnosti.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 15: Mgr. Ž. Burkovská - Žiadosť o určenie dopravného značenia - A. Šikúrová

- žiadateľka vzhľadom na dopravnú situáciu na ulici M. R. Štefánika týkajúcu sa parkovania 
motorových vozidiel pri výjazde na Košickú ulicu žiada o osadenie dopravnej značky  „Zákaz 
zastavenia“.  Uvedená  žiadosť  bola  so  žiadateľkou  telefonicky  odkonzultovaná,  žiadateľka 
uviedla, že predmetnú žiadosť zoberie  späť.

Uznesenie  č.  13/09/2018: Komisia  neodporúča  osadenie  dopravnej  značky  „Zákaz 
zastavenia“.  Uvedená lokalita bude zahrnutá do komplexného riešenia dopravnej situácie v 
uvedenej lokalite. 

Hlasovanie: Za: 6 (P. Džačár, B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, R. Ocelnik, 
                               F. Focko)

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu  č.  16: I.  Szabóová -  žiadosť  o  pridelenie  parkovacieho miesta   pre  držiteľa 
preukazu ŤZP - A. Šikúrová

-  žiadateľka svoju žiadosť odôvodnila tým, že sa v budúcnosti plánuje presťahovať k dcére, 
bytom  na  Ulici  zakarpatskej  č.  3  v Rožňave,  ktorá  je  vlastníčkou  motorového  vozidla. 
Žiadateľka je držiteľkou preukazu ŤZP.

Uznesenie  č.  14/09/2018: Komisia  odporúča  pridelenie  parkovacie  miesta  pre  držiteľku 
preukazu ŤZP za podmienky prihlásenia sa a preukázania sa k trvalému resp. prechodnému 
pobytu na Ulici zakarpatskú č. 3 v Rožňave. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 17: A. Suchá - Žiadosť o osadenie dopravnej značky - A. Šikúrová

-  obyvatelia  Ulice  krátkej  v Rožňave  žiadajú  o osadenie  dopravnej  značky  obmedzujúcej 
rýchlosť na 30 km/h z dôvodu rýchlej jazdy motorových vozidiel cez túto ulicu.
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Uznesenie č. 15/09/2018: Komisia neodporúča osadenie dopravnej značky zníženia rýchlosti 
na 30 km/h na Ulici krátkej v Rožňave.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 18: M. Molnárová - Žiadosť o osadenie dopravnej značky - A. Šikúrová

- žiadateľka žiada o umiestnenie dopravnej značky „Zákaz zastavenia“ pri bytovom dome na 
Ulici budovateľskej č. 3 (z východnej strany bytového domu) v Rožňave z toho dôvodu, že jej 
výfukové plyny znečisťujú vzduch v byte.

Uznesenie  č.  16/09/2018: Komisia  neodporúča  osadenie  dopravnej  značky  na  Ulici 
budovateľskej č. 3 v Rožňave.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 19: T. Skokan - Žiadosť o vyhradené parkovisko - A. Šikúrová

-   žiadateľ  žiada  o povolenie  umiestnenia  skladacej  plechovej  garáže   na  vyhradenom 
parkovacom mieste pre držiteľa preukazu ŤZP pre bytovým domom na Ulici kyjevskej č. 5 
v Rožňave.

Uznesenie  č.  17/09/2018:  Komisia  neodporúča  povoliť  umiestnenie  skladacej  plechovej 
garáže pri bytovom dome na Ulici kyjevskej č. 5 v Rožňave.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

      Mgr. Iveta Angyalová               Peter Džačár
        tajomníčka komisie predseda komisie


