
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave zo 
dňa 14.11. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania dňa 14.11.2017:

1. Otvorenie
2. Zásady participatívneho rozpočtu - Ing. K. Leskovjanská
3. Návrh rozpočtu 2018-2020 – 1. čítanie - Ing. K. Leskovjanská
4. Plnenie uznesení - P. Džačár
5. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, K. Schoppera č. 12- žiadosť - 

A. Šikúrová
6. Rôzne
7.   Diskusia
8. 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: Zásady participatívneho rozpočtu - Ing. K. Leskovjanská
- Ing.  K.  Leskovjanská  informovala  prítomných  o návrhu  pravidiel  participatívneho 

rozpočtu v Rožňave. 

Uznesenie 01/11/2017: Komisia  odporúča MZ schváliť „Zásady participatívneho rozpočtu 
v meste  Rožňava“   a navrhuje  schváliť  tému  „Verejné  priestranstvá“  pre  participatívny 
rozpočet pre rok 2018 a tiež navrhuje, aby maximálny finančný rámec na jeden predložený 
projekt nebol vyšší ako je 33% z celkového schváleného rozpočtu na participatívny rozpočet 
na príslušný rok.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

k bodu č. 3: Návrh rozpočtu 2018-2020 - 1. čítanie - Ing. K. Leskovjanská

- Ing. K. Leskovjanská informovala o návrhu rozpočtu podľa jednotlivých položiek na 
roky 2018-2020.

Uznesenie 02/11/2017: Komisia berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 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 
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k bodu č. 5: Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, K. Schoppera č. 12- 
žiadosť - A. Šikúrová

- A.  Šikúrová  oboznámila  prítomných  členov  komisie  so  žiadosťou  Spoločenstva 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov na ulici K. Schoppera č. 12 v Rožňave, ktorá 
sa týka požiadavky na osadenie dopravnej značky „Zákaz zastavenia“ pre bytovým 
domom na uvedenej ulici z toho dôvodu, že je obmedzený výjazd z dvora za bytovým 
domom  z Ulice  tlačiarenskej,  nakoľko  pred  bytovým  domom  parkujú  motorové 
vozidlá na oboch stranách cesty. 

Uznesenie 03/11/2017: Komisia neodporúča osadenie dopravnej značky „Zákaz zastavenia“, 
nakoľko zákaz zastavenia na danom mieste vyplýva zo všeobecnej úpravy pravidiel cestnej 
premávky. 

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. 6: Rôzne

- Ing.  Hanuštiak  opätovne  požiadal  členov  komisie  v  mene  Rady  starších  v meste 
Rožňava   o  osadenie  dopravnej  značky  „Prejazd  zakázaný“  na  Rožňavskej  Bani 
smerom k potravinám Dovaj obojstranne.

Uznesenie 04/11/2017: Komisia odporúča umiestnenie dopravnej značky B6 „Zákaz vjazdu 
nákladným  autám“,  s dodatkovou  tabuľkou  E12  s textom  „Okrem  dopravnej  obsluhy“ 
a dopravnú  značku  s vyznačením  tvaru  križovatky  P13  „Tvar  križovatky  s vyznačením 
hlavnej a vedľajšej cesty“.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

- komisia   navrhuje  na  parkovacej  ploche  pred  mestským  cintorínom  v Rožňave 
osadenie  dopravnej  značky  „Parkovisko“  s obojsmerným  úsekom  platnosti 
s dodatkovou tabuľkou „Pre návštevníkov cintorína, max. 1 hodina“.

Uznesenie  č.  05/11/2017:  Komisia  odporúča  umiestnenie  dopravnej  značky  „Parkovisko“ 
s obojsmerným úsekom platnosti s dodatkovou tabuľkou „Pre návštevníkov cintorína, max. 1 
hodina“ na parkovacej ploche pred mestským cintorínom v Rožňave.

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 
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- R.  Ocelník  upozornil  na  parkovanie  motorových  vozidiel  pred  Strednou odbornou 
školou  služieb  a obchodu  na  Rožňavskej  bani  od  križovatky  z Ulice  štítnickej  na 
Rožňavskú baňu.

Uznesenie č.  05/11/2017:  Komisia  odporúča umiestnenie  dopravnej  značky „Zákaz státia“ 
v úseku od križovatky z Ulice štítnickej na Rožňavskú baňu po najbližší  zjazd k odstavnej 
ploche po pravej strane. 

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

        Proti:  0
        Zdržal sa: 0 

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


	Uznesenie 01/11/2017: Komisia odporúča MZ schváliť „Zásady participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“ a navrhuje schváliť tému „Verejné priestranstvá“ pre participatívny rozpočet pre rok 2018 a tiež navrhuje, aby maximálny finančný rámec na jeden predložený projekt nebol vyšší ako je 33% z celkového schváleného rozpočtu na participatívny rozpočet na príslušný rok.

