
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave zo 
dňa 10.04. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania dňa 10.04.2018:

1. Otvorenie
2. Určenie počtu poslancov vo VO1 a VO2 - JUDr. J. Jakobejová 
3. Návrh  na  schválenie  pracovnej  náplne  Komisie  cestovného  ruchu  a  regionálnej 

politiky,  Komisie  sociálnej,  zdravotnej  a  bytovej,  Komisie  ochrany  verejného 
poriadku,  Komisie  vzdelávania,  kultúry,  mládeže  a  športu  a  Komisie  výstavby, 
územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií MZ v Rožňave - 
JUDr. J. Jakobejová

4. Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a plnení cieľov 
Programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 - 2017 - Ing. J. Jánošíková

5. VZN o ochrane verejného poriadku - návrh na zmeny a doplnenie - Mgr. J. Halyák
6. VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb - návrh - 

Mgr. J. Halyák  
7. VZN o organizácii miestneho referenda - návrh na zmeny - Mgr. J. Halyák
8. VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev - návrh  - Mgr. J. Halyák
9. Štatút mesta Rožňava - návrh na zmeny a doplnenie - Mgr. J. Halyák
10.  Plnenie uznesení - P. Džačár
11.  Prideľovanie parkovacích miest pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím - A.  

 Šikúrová
12.  Regionálne poradenské a informačné centrum - Žiadosť o doplnenie dopravného  

 značenia - A. Šikúrová
13.  ATONA, s.r.o. - Žiadosť o pridelenie parkovacích miest - A. Šikúrová
14.  M. Juhás - žiadosť o riešenie parkovania - A. Šikúrová
15.  Rôzne
16.  Diskusia
17.  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: Určenie počtu poslancov vo VO1 a VO2 (volebný obvod) - JUDr. J. 
Jakobejová

- Pri určovaní poslancov  vo volebnom obvode sa vychádza zo zásady, aby sa volebné 
obvody a počty poslancov určili tak, aby každému poslaneckému mandátu zodpovedal 
približne  rovnaký  počet  obyvateľov  s trvalým  pobytom  vo  volebnom  obvode. 
Nakoľko VO 1 je rozlohou väčší ako VO 2,  počet poslancov je navrhnutý v dvoch
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variantoch:  pre VO 1 ......  9  poslancov,   pre  VO 2 ......8  poslancov resp.  pre VO 
1 .....10 poslancov, pre VO 2 .....7 poslancov.

Uznesenie 01/04/2018: Komisia  odporúča MZ schváliť alternatívu č. 1,  t.j. počet poslancov 
vo VO 1 ....9 poslancov, VO 2 .....8 poslancov. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k  bodu  č.  3: Návrh  na  schválenie  pracovnej  náplne  Komisie  cestovného  ruchu  a 
regionálnej  politiky,  Komisie  sociálnej,  zdravotnej  a  bytovej,  Komisie  ochrany 
verejného  poriadku,  Komisie  vzdelávania,  kultúry,  mládeže  a  športu  a  Komisie 
výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií MZ v 
Rožňave - JUDr. J. Jakobejová

- V súlade  s ustanovením  §  15  ods.  3  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom zriadení, 
zloženie  a úlohy komisií  vymedzuje  obecné zastupiteľstvo.  Nakoľko má schválenú 
pracovnú náplň len Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku MZ, 
ostatné komisie spracovali návrhy náplne prác.

   
Uznesenie  02/04/2018: Komisia  odporúča  MZ  schváliť  náplň  činnosti  Komisie  ochrany 
verejného poriadku a navrhuje dopracovať predložený materiál v súlade s § 23 Štatútu mesta 
Rožňava, § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a doplniť ustanovenia rokovacieho 
poriadku stálych komisií MZ. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 4:   Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a 
plnení  cieľov  Programu  rozvoja  mesta  Rožňava  za  obdobie  2015  -  2017  -  Ing.  J. 
Jánošíková

- Akčný  plán  podlieha  procesom  monitoringu  a aktualizácie  podľa  navrhovaného 
implementačného  mechanizmu  stratégie  a celého  rozvojového  dokumentu.  Z toho 
dôvodu sa  predkladá  monitorovacia  správa  o plnení  Akčného plánu  rozvoja  mesta 
Rožňava a plnení  cieľov Programu rozvoja  mesta  Rožňava za obdobie  2015-2017, 
vrátane plnenia Komunitného plánu sociálnych služieb.

Uznesenie  03/04/2018: Komisia  odporúča  MZ  schváliť  Monitorovaciu  správu  o plnení 
Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a plnení cieľov Programu rozvoja mesta Rožňava za 
obdobie  2015-2017,  vrátane  plnenia  Komunitného  plánu  sociálnych  služieb  ako  súčasti 
Programu rozvoja mesta Rožňava. 
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Hlasovanie: Za: 7 (P. Džačár,  B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak,  MVDr. V. Végső, Mgr.  J. 
Halyák,
                              R. Ocelník, F. Focko)

        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 5: VZN o ochrane verejného poriadku - návrh na zmeny a doplnenie - Mgr. J. 
Halyák

- Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov,  obec môže všeobecne záväzným 
nariadením obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach 
než  tých,  ktoré  sú  výslovne  uvedené  v citovanom  zákone.  Okolie  základných 
a stredných  škôl  je  sústavne  znečisťované  cigaretovými  ohorkami.  Na  základe 
uvedeného ako aj na základe podnetov riaditeľov niektorých škôl a ďalších občanov sa 
navrhuje  rozšírenie  zoznamu  miest,  na  ktorých  je  zakázané  fajčiť,  ako  aj  okolie 
areálov základných a stredných škôl.

Uznesenie 04/04/2018: Komisia odporúča MZ schváliť VZN o ochrane verejného poriadku – 
návrh na zmeny a doplnenie. 

Hlasovanie: Za: 6 ( Ing. R. Hanuštiak, B. Šturman, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, 
        R. Ocelník, F. Focko)   

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 6: VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb - 
návrh - Mgr. J. Halyák  

- Novým  VZN  sa  navrhuje  normatívne  určenie  jednotných  pravidiel  času  predaja 
v obchode a času prevádzky služieb v súlade s platnými právnymi predpismi, zároveň 
rešpektovať  záujmy  podnikateľov  a potreby  občanov  mesta.  V rámci  určeného 
prevádzkového času si podnikateľ sám stanoví prevádzkový čas pre každú prevádzku.

Uznesenie č. 05/04/2018: Komisia odporúča MZ schváliť návrh VZN o určení pravidiel času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb. 

Hlasovanie: Za: 6 (Ing. R. Hanuštiak, B. Šturman, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, R. 
                               Ocelník, F. Focko)   

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 
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k bodu č. 7:  VZN o organizácii miestneho referenda - návrh na zmeny - Mgr. J. Halyák

- Dňa 1. apríla nadobudla účinnosť novela zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení, 
ktorá okrem iného priniesla aj zmeny týkajúce sa organizovania miestneho referenda. 
Ide  o zavedenie  jednotného  pojmu  „webové  sídlo  obce“  (namiesto  doteraz 
používaných výrazov „webová“ alebo „internetová“ stránka obce) a zmenu týkajúcu 
sa spôsobov vyhlásenia výsledkov miestneho referenda. Tiež sa navrhuje zosúladiť § 2 
ods.  2  VZN s novelou zákona č.  180/214 Z.  z.  o podmienkach  výkonu volebného 
práva  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov, 
v zmysle ktorého jedinou prekážkou výkonu práva hlasovať v miestnom referende je 
zákonom  ustanovené  obmedzenie  osobnej  slobody  z dôvodov  ochrany  verejného 
zdravia.

Uznesenie č. 06/04/2018:  Komisia odporúča MZ schváliť návrh zmeny VZN o organizácii 
miestneho referenda. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 8:  VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev - návrh  - Mgr. 
J. Halyák

- Predložený návrh VZN obsahuje spôsob označovania ulíc a iných verejných 
priestranstiev orientačnými tabuľami ako aj pravidlá vytvárania alebo zmeny ich 
názvov.

Uznesenie č. 07/04/2018: Komisia odporúča MZ schváliť návrh VZN o určení názvov ulíc a 
iných verejných priestranstiev a navrhuje  doplniť:

A) chýbajúce alebo nedostatočné označenie ulíc orientačnými tabuľkami  (medzimlynská 
- chýbajúce označenie, Šafárikova - nedostatočné označenie),

B) upovedomiť vlastníkov resp. správcov budov, ktoré majú určené orientačné číslo, ale 
nie sú nimi budovy označené, aby tak urobili v dostatočnej lehote. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 9: Štatút mesta Rožňava - návrh na zmeny a doplnenie - Mgr. J. Halyák

- Štatút mesta Rožňava je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom 
mesta  a  má  povahu  všeobecne  záväzného  nariadenia. Nakoľko nadobudla 1. apríla 
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novela  zákona  č.  369/1990  ZB  o obecnom  zriadení  je  potrebné  doplniť  zmeny 
v uvedenom predpise.   

Uznesenie č. 08/04/2018:  Komisia odporúča MZ schváliť návrh zmien a doplnenie Štatútu 
mesta Rožňava  a navrhuje upraviť § 28 bod 1) nasledovne: „ Hlavného architekta – urbanistu 
na návrh primátora vymenúva, najmä z radov občanov mesta na dobu neurčitú a obvoláva 
mestské zastupiteľstvo. Hlavný architekt – urbanista zodpovedá za svoju činnosť mestskému 
zastupiteľstvu a primátorovi mesta

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 10: Plnenie uznesení

- Členovia  komisie  konštatovali  na  základe  predloženej  správy  o plnení  uznesení 
Komisie ochrany verejného poriadku že uznesenia nie sú dlhodobo splnené. 

Uznesenie č. 09/04/2018: Komisia  žiada prednostku Mestského úradu o preverenie plnenia 
uznesení, ktoré nie sú dlhodobo splnené. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu  č.  11:  Prideľovanie  parkovacích  miest  pre  osoby  s  ťažkým  zdravotným 
postihnutím - A.  Šikúrová

- A. Šikúrová informovala o spôsobe prideľovania parkovacích miest pre osoby ZŤP na 
území  mesta  a požiadala  členov  komisie  o návrh  riešenia  parkovania  služobných 
vozidiel na verejných parkoviskách v obytných zónach.

Uznesenie  č.  10/04/2018:  Komisia  odporúča  pripraviť  návrh  normy,  ktorou  sa  upravia 
podmienky  na  prideľovanie  parkovacích  miest  pre  osoby ZŤP do najbližšieho  zasadnutia 
komisie  a zároveň  navrhuje  vyzvať  Úrad  práce  sociálnych  vecí  a rodiny   o pravidelnom 
informovaní mesta Rožňava o zániku parkovacích preukazov vydaných pre obyvateľov mesta 
Rožňava.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 
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Uznesenie  č.  11/04/2018: Komisia  odporúča  pripraviť  návrh  normy,  ktorou  sa  upravia 
podmienky parkovania služobných vozidiel na verejných parkoviskách v obytných zónach do 
01.01.2019.

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

        Proti:  1 (R. Ocelník)
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 12: Regionálne poradenské a informačné centrum - Žiadosť o doplnenie 
dopravného   značenia - A. Šikúrová

- Regionálne  informačné  a poradenské  centrum  so  sídlom  Ulica  zakarpatská  č.  9, 
Rožňava  požiadalo  o doplnenie  dodatkovej  tabuľky  „Okrem  zásobovania“ 
k existujúcej  dopravnej  značke „Zákaz  vjazdu nákladných automobilov“  pri  vjazde 
k polyfunkčnej budove.

Uznesenie  č.  12/04/2018:  Komisia  odporúča  doplnenie  dodatkovej  tabuľky  „Okrem 
zásobovania“ ku existujúcej dopravnej značke „Zákaz vjazdu nákladných vozidiel“  a zároveň 
žiada  o odstránenie  označenia  vyhradeného  parkoviska  s evidenčným  číslom  motorového 
vozidla pred polyfunkčnou budovou. 
 
Hlasovanie: Za: 7 (P. Džačár, Ing. R. Hanuštiak, B. Šturman, MVDr. V. Végső, Mgr. J. 

        Halyák, R. Ocelník, F. Focko)   
        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 13: ATONA, s.r.o. - Žiadosť o pridelenie parkovacích miest - A. Šikúrová

- Spoločnosť  ATONA,  s.r.o.  so  sídlom  Ulica  okružná  č.  30,  Rožňava  požiadala 
o pridelenie  parkovacích  miest  resp.  umožnenie  príjazdu  k lekárni  za  účelom 
zásobovania lekárne a donášky liekov.

Uznesenie č. 13/04/2018: Komisia neodporúča pridelenie parkovacích miest pri lekárni na 
Ulici okružnej. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

 
k bodu č. 14: M. Juhás - žiadosť o riešenie parkovania - A. Šikúrová

- Mário  Juhás,  bytom  Šafárikova  č.  61,  Rožňava  požiadal  o riešenie  situácie 
s parkovaním pred rodinným domom č. 34, na ulici E. Rótha, ktorého je vlastníkom. 
Parkujúce autá mu sústavne znemožňujú prístup k nehnuteľnosti. 
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- Mestská polícia od roku 2016 neriešila na uvedenej adrese žiadny priestupok týkajúci 

sa parkovania a bráneniu vjazdu alebo výjazdu z rodinným domom č. 34, na ulici E. 
Rótha.

Uznesenie č. 14/04/2018:  Komisia neodporúča osadenie dopravných značiek „zákaz státia“ 
z dôvodu zamedzenia vjazdu a výjazdu k rodinnému domu č. 34 na ulici E. Rotha v Rožňave 
ale  navrhuje vlastníkovi  nehnuteľnosti  v prípade zamedzenia vjazdu a výjazdu z rodinného 
domu, aby kontaktoval Mestskú políciu Rožňava  na t. č. 159 resp. PZ SR na t. č. 158.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

k bodu č. 15: Rôzne

- J. Halyák upozornil členov komisie na používanie štátnej vlajky v rozpore so zákonom 
o štátnych  symboloch  a ich  používaní  na  budove  Administratívno  obchodného 
a kultúrneho centra na ulici Ak. Hronca v Rožňave.

Uznesenie  č.  15/04/2018:  Komisia  navrhuje  vyzvať  vlastníka  stavby,  aby používal  štátnu 
vlajku v súlade so zákonom č. 63/1993 Zb. o štátnych symboloch a ich používaní alebo, aby 
štátnu vlajku z budovy odstránil. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

- Ing.  R.  Hanuštiak  predložil  podnet  obyvateľov  Ulíc  edelényská  a zakarpatská 
v Rožňave,  ktorí  žiadajú  o zrealizovanie  prepojenia  chodníka  končiaceho  na 
križovatke  Ulíc  edelényská  a zakarpatská,  smerom k autobusovej  zastávke na Ulici 
zakarpatskej a následne o zrealizovanie vodorovného dopravného značenia  „Priechod 
pre chodcov“.

Uznesenie  č.  16/04/2018: Komisia  odporúča  zrealizovať  chodník  na  križovatke  Ulíc 
edelényska – zakarpatská a následne zrealizovať vodorovné dopravné značenie („Priechod pre 
chodcov“).

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

      -  R. Ocelník upozornil  na chýbajúce dopravné značenie začiatku a konca mestskej časti  
         R. Baňa – Nadabula.
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Uznesenie č. 17/04/2018: Komisia odporúča preveriť chýbajúce dopravné značenie začiatok 
a koniec mestskej časti Nadabula. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0

- V. Vegső navrhol umiestniť dopravné zrkadlo na križovatku Ulíc špitálska-betliarska.

 Hlasovanie: Za: 5 (Ing. R. Hanuštiak, B. Šturman, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, 
                                R. Ocelník)   

        Proti:  0 (P. Džačár, F. Focko,)
        Zdržal sa: 0

Vypracovala:  Mgr. Iveta Angyalová          Peter Džačár
                        tajomníčka komisie    predseda komisie
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