
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave zo 
dňa 06.02. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania dňa 06.02.2018:

1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2018-2020 - Ing. K. Leskovjanská
3. Zmena Zásad participatívneho rozpočtu - Ing. K. Leskovjanská
4. Štatút participatívneho rozpočtu na  rok 2018 - Ing. K. Leskovjanská
5. Informácia o možnostiach zriadenia výbehovísk pre psov - Ing. A. Blašková
6. RV RENT, s.r.o. - zverejnenie zámeru priamej zámeny pozemkov v k. ú. Rožňava - 

Mgr. J. Halyák 
7. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi - návrh 

na zmeny a doplnenie - Mgr. J. Halyák
8. Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017 - Ing. R. Hanuštiak
9. Plán činnosti Mestskej polície na rok 2018 - Ing. R. Hanuštiak
10. Plnenie uznesení - P. Džačár
11. Žiadosť o umiestnenie svetelného signalizačného zariadenia - A. Šikúrová
12. Rôzne
13. Diskusia
14. 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: Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2018-2020 - Ing. K. Leskovjanská
- Ing. K. Leskovjanská informovala prítomných o výdavkoch a príjmoch zahnutých do 

rozpočtu mesta na roky 2018-2020, o dôvodoch navýšenia vo výdavkovej a príjmovej 
časti rozpočtu. 

Uznesenie 01/02/2018: Komisia  odporúča MZ schváliť návrh rozpočtu na obdobie rokov 
2018-2020. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 3: Zmena Zásad participatívneho rozpočtu - Ing. K. Leskovjanská

- Návrh  Zásad  participatívneho  rozpočtu  v Rožňave  bol  schválený  uznesením 
Mestského zastupiteľstva  č.  205/2017  zo  dňa 30.11.2017. Pri  jeho  príprave  sa  
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ukázalo,  že je potrebné zmeniť niektoré ustanovenia Zásad participatívneho rozpočtu. 
Jedná sa predovšetkým o zmenu podpory z rozpočtu mesta ako aj veku pre hlasovanie.

Uznesenie  02/02/2018: Komisia  odporúča  MZ  schváliť  zmenu  Zásad  participatívneho 
rozpočtu. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 4:  Štatút participatívneho rozpočtu na  rok 2018 - Ing. K. Leskovjanská

- Účelom štatútu je prehĺbiť priamu miestnu demokraciu a to posilnením rozpočtovej 
zodpovednosti  a informovanosti  verejnosti  o nakladaní  s verejnými  prostriedkami 
mesta  Rožňava  a umožnení  rozhodovať  o použití  časti  rozpočtu  mesta  Rožňava. 
Predmetom  štatútu  je  úprava  jednotlivých  etáp  a priebehu  participatívneho 
rozpočtovania a postavenia jednotlivých účastníkov participatívneho rozpočtu. 

Uznesenie  03/02/2018: Komisia  odporúča  MZ  schváliť  Štatút  participatívneho  rozpočtu 
v meste Rožňava. 

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

        Proti: 0 
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 5: Informácia o možnostiach zriadenia výbehovísk pre psov - Ing. A. Blašková

- Ing. Blašková informovala prítomných členov komisie  o možnostiach zrealizovania 
a umiestnenia výbehovísk resp. venčovísk pre psov na území mesta, o skúsenostiach iných 
miest so zriaďovaním a umiestňovaním výbehovísk resp. venčovísk. 

Uznesenie 04/02/2018: Komisia neodporúča zriadenie priestorov pre výbeh psov na území 
mesta  na  základe  negatívnych  skúseností  z iných miest  ale  odporúča  osloviť  kynologické 
organizácie pôsobiace na území mesta, aby zvážili možnosť zriadenia multifunkčných cvičísk 
s využitím participatívneho rozpočtu mesta na rok 2018.  

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 6: RV RENT, s.r.o. -  zverejnenie  zámeru  priamej  zámeny  pozemkov  v k. ú. 
                     Rožňava - Mgr. J. Halyák 

- Spoločnosť RVRENT, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta č. 74/A Bratislava požiadala 
o zámenu časti pozemku parc. č. KN-C 302/5 v k. ú. Rožňava  vo vlastníctve 
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spoločnosti  za  časť  pozemku parc.  č.  KN-C 302/1  v k.  ú.  Rožňava vo vlastníctve 
mesta  Rožňava.   Jedná  sa  o pozemky  v blízkosti  stavby  Slovenskej  sporiteľne  na 
Šafárikovej ulici  v Rožňave.   RVRENT, s.r.o.  žiada o zámenu pozemkov z dôvodu 
riešenia vjazdu a výjazdu z podzemnej garáže pre zásobovanie a nájomníkov, ktorý je 
neustále blokovaný vodičmi, ktorí parkujú pred výjazdom z garáže.  

Uznesenie  č.  05/02/2018:  Komisia  neodporúča  MZ  schváliť  zverejnenie  zámeru  priamej 
zámeny pozemkov v k. ú. Rožňava. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 7:  VZN   o   nakladaní   s   komunálnym   odpadom  a  drobnými   stavebnými
                       odpadmi - návrh na zmeny a doplnenie - Mgr. J. Halyák

- Dňa 01.01.2018 nadobudla účinnosť novela vyhlášky MŽP č. 365/2015 Z. z., ktorou 
sa  ustanovuje  Katalóg  odpadov,  ktorý  tvorí  prílohu  č.  2.  VZN  o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Uznesenie  č.  06/02/2018:  Komisia  odporúča  MZ schváliť  návrh  zmeny VZN o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 8:  Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2017 - Ing. R. Hanuštiak

- V roku 2017 bola činnosť Mestskej polície 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.  07/02/2018:  Komisia  berie  na  vedomie  správu  o činnosti  Mestskej  polície 
Rožňava za rok 2017.  

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 1 (Ing. R. Hanuštiak)
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k bodu č. 9: Plán činnosti Mestskej polície na rok 2018 - Ing. R. Hanuštiak

- roku 2018 bude činnosť MsP zameraná  najmä na kontrolu dodržiavania  verejného 
poriadku, kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Rožňava, kontrolu 
dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a na objasňovanie priestupkov 
v rámci vecnej a miestnej príslušnosti, V rámci svojej pôsobnosti bude mestská polícia 
riešiť podnety a požiadavky zo strany občanov, poslancov mestského zastupiteľstva, 
primátora mesta, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta. K tejto 
činnosti  bude  mestská  polícia  využívať  nový  technický  prostriedok,  ktorým  je 
služobné motorové vozidlo Dacia Duster 4x4, čím sa zvýši možnosť zásahu policajtov 
aj na ťažko prístupných miestach. Cieľom Mestskej polície Rožňava v nasledovnom 
období  je  naďalej  udržiavať  úroveň  spolupráce  s  príslušným útvarom Policajného 
zboru  SR a  tým spolupôsobiť  pri  ochrane  obyvateľov a  iných osôb v meste  pred 
ohrozením ich života a zdravia, pri ochrane ich majetku, majetku mesta, ako aj iného 
majetku v meste pred poškodením, zničením, či krádežou.  

Uznesenie č. 08/02/2018: Komisia odporúča MZ schváliť plán činnosti Mestskej polície 
Rožňava na rok 2018.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 1 (Ing. R. Hanuštiak)

k bodu č. 11: Žiadosť o umiestnenie svetelného signalizačného zariadenia - A. Šikúrová

- Na  základe  požiadavky  občana  mesta  p.  Šikúrová  informovala  prítomných 
o požiadavke  umiestniť  svetelné  signalizačné  zariadenie  na  Šafárikovej  ulici 
v križovatke pri budove Slovenskej pošty.

Uznesenie č. 09/02/2018: Komisia neodporúča osadenie svetelného signalizačného zariadenia 
na požadovanom mieste. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 11: Rôzne

- Členovia  komisie  ochrany  verejného  poriadku  vypracovali  na  základe  podnetu 
poslanca MZ náplň svojej činnosti. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 
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- Mgr.  Kemény požiadal  o umiestnenie  stojanov na bicykle  na Námestí  baníkov,  na 
všetky strany námestia.

- Mgr.  Halyák  žiada  o preverenie,  či  je  plechová  garáž  na  Vargovom  poli  medzi 
„Družbou“ a posledným rodinným domom  pri  Družbe  osadená v súlade s platnou 
legislatívou. 

- KOVP odporúča na aprílové zasadnutie komisie a MZ pripraviť návrh zmeny VZN 
o ochrane  verejného  poriadku,  do  ktorého  je  potrebné  zapracovať  zákaz  fajčenia 
v okolí areálu škôl na území mesta Rožňava. 

  

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


	Uznesenie 01/02/2018: Komisia odporúča MZ schváliť návrh rozpočtu na obdobie rokov 2018-2020.

