
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave zo 
dňa 15.03. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania dňa 15.03.2018:

1. Otvorenie
2. Žiadosť o osadenie dopravného značenia  - P. Džačár
3. Žiadosť o osadenie dopravného zábradlia - A. Šikúrová
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver

k bodu č. 1: Otvorenie 

- predseda  komisie  Peter Džačár  privítal  členov   komisie  a  oboznámil  ich  s  programom 
  rokovania,  ktorý  prítomní   členovia  jednohlasne  odsúhlasili. Zasadnutia  sa  zúčastnili  aj 
  občania  mestskej  časti  Nadabula  a  zástupca  spoločnosti  PRO-FOREST Rožňava, s.r.o..

k bodu č.  2: Žiadosť o osadenie dopravného značenia  - P. Džačár
- predseda  komisie  informoval  prítomných  o požiadavke  občanov  mestskej  časti 

Nadabula, ktorí bývajú v úseku od cintorína v smere ku bývalej papierni, aby bola na 
začiatku  tomto  úseku  (pri  cintoríne)  umiestnená  dopravná  značka  „Zákaz  vjazdu 
nákladným motorovým vozidlám“ okrem dopravnej obsluhy, nakoľko ťažbou dreva 
a jeho  odvozom  ťažkou  technikou  dochádza  k poškodzovaniu  a zosuvu  miestnej 
komunikácie. Došlo k poškodeniu vodovodného potrubia a praskaniu nosného múru 
rodinného  domu.  Následne  predseda  komisie  odovzdal  slovo prítomným občanom 
a zástupcovi spoločnosti PRO-FOREST Rožňava, s.r.o.. 

Uznesenie 01/03/2018: Komisia  odporúča:
A) osadenie   dopravného   značenia    B6  „Zákaz    vjazdu    nákladných   automobilov“ 

s  dodatkovou  tabuľkou  E12 „Okrem dopravnej obsluhy do max. hmotnosti 12  ton“,
B) požiadať  konateľa  spoločnosti  PRO-FOREST  Rožňava,  s.r.o., aby  uviedol priestor 

skládky    v   časti   Nadabula - časť   papiereň  do  pôvodného   stavu  (vyrovnanie   a
zatrávnenie   priestoru  skládky   dreva)  a  súčasne, aby uviedol do pôvodného stavu 
aj prístupovú   komunikáciu   k   tejto  skládke   a to   od ukončenia penetrácie cesty až 
po pôvodnú skládku dreva - po papiereň,

C) mestu   Rožňava   realizovať   rekonštrukciu   miestnej   komunikácie  od  cintorína 
po papiereň.

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 
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K bodu č.  3: Žiadosť o osadenie dopravného zábradlia - A. Šikúrová

- A.  Šikúrová  informovala  o žiadosti  OR  PZ  v Rožňave,  Okresného  dopravného 
inšpektorátu o schválenie návrhu stavebného opatrenia v rámci dopravno-plánovacích 
opatrení na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v zastavanom území. ODI žiada 
o vypracovanie projektovej dokumentácie na osadenie dopravného zábradlia na Ulici 
košickej  v úseku  od  hotela  Empres,  po  križovatku  Ulíc  košická-zeleného  stromu 
obojstranne s prihliadnutím na vjazdy do priľahlých objektov.

Uznesenie  01/03/2018:  Komisia  neodporúča  osadenie  dopravného  zábradlia,  ale  odporúča 
vyzvať  príslušný  dopravný  inšpektorát  k  realizácií  preventívno  -  bezpečnostných  akcií 
zameraných na kontrolu dodržiavania povinností chodcov vyplývajúcich z § 53 Zákona NR 
SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 1 (Mgr. J. Halyák) 

k bodu č. 4: Rôzne

- R. Ocelník žiada, aby pri realizovaní obnovy vodorovného dopravného značenia 
neboli vyznačené obidva priechody pre chodcov na Aleji J. Pavla II. v smere od 
odchodného centra ku Ulici kyjevskej (pri Snahe), ale len jeden.

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


	Uznesenie 01/03/2018: Komisia odporúča:
	A) osadenie dopravného značenia B6 „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“
	s  dodatkovou tabuľkou  E12 „Okrem dopravnej obsluhy do max. hmotnosti 12 ton“,
	B) požiadať konateľa spoločnosti PRO-FOREST Rožňava, s.r.o., aby uviedol priestor skládky v časti Nadabula - časť papiereň do pôvodného stavu (vyrovnanie a
	zatrávnenie priestoru skládky dreva) a  súčasne, aby uviedol do pôvodného stavu aj prístupovú komunikáciu k  tejto skládke a to od ukončenia penetrácie cesty až po pôvodnú skládku dreva - po papiereň,
	C) mestu Rožňava realizovať rekonštrukciu miestnej komunikácie od cintorína po papiereň.

