
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave zo 

dňa 12.09. 2017 

 

 
 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania dňa 12.09.2017: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba prísediacich na Okresnom súde v Rožňave pre funkčné obdobie 2018- 2021- 

JUDr. J. Jakobejová 

3. Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok Mesta Rožňava za rok 2016 - Ing. K. 

Leskovjanská 

4. Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií - plnenie 

rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2017 - Ing. K. Leskovjanská 

5. Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2017- Ing. K. Leskovjanská 

6. Správa o činnosti MsP za I. polrok 2017- Ing. R. Hanuštiak 

7. Plnenie uznesení - P. Džačár 

8. Štatút mesta Rožňava - návrh na zmeny a doplnenie - Mgr. J. Halyák 

9. VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi - protest prokurátora a 

návrh na zmenu - Mgr. J. Halyák 

10. A. Šubovičová – žiadosť o pridelenie vyhradeného parkoviska – A. Šikúrová 

11. Rôzne 

10. Diskusia 

12. 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: Voľba prísediacich na Okresnom súde v Rožňave pre funkčné obdobie 

2018- 2021- JUDr. J. Jakobejová 

 

- JUDr. J. Jakobejová informovala o končiacom sa volebnom období prísediacich na 

Okresnom súde v Rožňave dňom 31.12.2017. Prísediaci sú volení na obdobie 4 rokov. Pre 

funkčné obdobie  rokov 2018-2021 Okresný súd v Rožňave určil pre mesto Rožňava 

s prihliadnutím na počet obyvateľov počet prísediacich 10.   

 

Uznesenie 01/09/2017: Komisia   odporúča   MZ   voliť   v zmysle   ustanovenia  § 140   zákona  

č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 

neskorších   predpisov   za   prísediacich   na   Okresnom  súde v Rožňave pre funkčné obdobie  

2018 - 2021 podľa predloženého návrhu. 
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Hlasovanie: Za: 6 (P. Džačár, B. Šturman, Ing. R. Hanuštiak, MVDr. V. Végső, F. Focko,  

                               R. Ocelník) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 3: Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok Mesta Rožňava za rok 2016 

- Ing. K. Leskovjanská 

 

- Ing. K. Leskovjanská  informovala o obsahu Výročnej správy mesta, ktorá  je  

vypracovaná v zmysle § 20 a § 22 b zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.. Na 

základe výsledkov hospodárenia a plnenia úloh v uvedenom období chce Mesto 

Rožňava pokračovať v doterajšom vývoji aj v budúcnosti. Hlavnou prioritou mesta je 

plnenie úloh v rámci „Programu rozvoja mesta Rožňava 2015-2020“, ktoré sú 

premietnuté do rozpočtu mesta podľa finančných možností.  

 

Uznesenie 02/09/2017: Komisia odporúča schváliť Výročnú správu mesta a za konsolidovaný 

celok Mesta Rožňava za rok 2016. 

 

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

                              F. Focko, R. Ocelník) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 4: Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií 

- plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2017 - Ing. K. Leskovjanská 

 

- Ing. Leskovjanská informovala o plnení príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu za 

uvedené obdobie.  

 

Uznesenie 03/09/2017: Komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej 

správy k 30.06.2017.  

 

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:  Návrh na 3. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na rok 2017- Ing. K. 

Leskovjanská 
 

- Ing. Leskovjanská informovala prítomných o potrebe upraviť príjmy a výdavky 

v jednotlivých častiach rozpočtu. Uviedla, že rozpočet na rok 2017 je v celku 

vyrovnaný.   

 

Uznesenie 04/09/2017: Komisia odporúča MZ schváliť 3. zmenu rozpočtu Mesta Rožňava na 

rok 2017.  
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Hlasovanie: Za: 6 (P. Džačár, Ing. R. Hanuštiak, B. Šturman, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák,    

                              F. Focko) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

 

k bodu č. 6: Správa o činnosti MsP za I. polrok 2017- Ing. R. Hanuštiak 

 

- Ing.  R.  Hanuštiak  informoval  o  plnení   hlavných  úloh  MsP  za  uvedené  obdobie.  

V I. polroku 2017 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.  05/09/2017:  Komisia   berie   správu   o   činnosti   Mestskej   polície   Rožňava  

za I. polrok 2017 na vedomie. 

 

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

                               R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 1 (Ing. R. Hanuštiak) 

 

k bodu č. 8:  Štatút mesta Rožňava - návrh na zmeny a doplnenie - Mgr. J. Halyák 

 

- Mgr. J. Halyák informoval o navrhovaných zmenách v Štatúte mesta Rožňava, ktoré sa 

týkajú predovšetkým udeľovania najvyšších mestských ocenení.  

Uznesenie č. 06/09/2017: Komisia odporúča schváliť MZ zmeny a doplnenie Štatútu mesta 

Rožňava podľa predloženého návrhu.  

 

Hlasovanie: Za: 5 (P. Džačár, Ing. R. Hanuštiak, B. Šturman, Mgr. J. Halyák, F. Focko,) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 1 (R. Ocelník)  

 

k bodu č. 9: VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi - protest 

prokurátora a návrh na zmenu - Mgr. J. Halyák. 

 

- Mgr. J. Halyák   informoval   o previerke Okresnej prokuratúry v Rožňave zameranej na 

zachovávanie zákonnosti v postupe a rozhodovaní Mesta  Rožňava pri výkone štátnej správy 

na úseku ochrany ovzdušia.  Previerkou bolo zistené, že  nad rámec zákonného zmocnenia sú 

ustanovenia VZN § 3 ods. 6 a § 5 ods. 2. Vzhľadom na uvedené prokurátorka navrhla 

prerokovať jej protest na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva a zrušiť VZN 

v častiach § 3 ods. 6 a § 5 ods. 2. 
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Uznesenie č. 07/09/2017: Komisia  odporúča  MZ  vyhovieť  protestu  prokurátora  zo  dňa  

30. 8. 2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

malými zdrojmi, schválenému dňa 1. 12. 2016.   

 

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

                              F. Focko, R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 10: A. Šubovičová - žiadosť o pridelenie vyhradeného parkoviska - A. 

Šikúrová 

 

- o žiadosti informoval predseda komisie P. Džačár.  

 

Uznesenie č. 08/09/2017: Komisia neodporúča prideliť vyhradené parkovacie miesto na Ulici 

jarnej č. 20, nakoľko na navrhovanom mieste nie je upravený spôsob parkovania alebo státia 

vozidiel, ktorý by umožňoval zriadenie predmetného vyhradeného parkovacieho miesta. 

Parkovacie miesta pre potreby osôb so zdravotným postihnutím je možné v meste vyhradiť len 

na verejných parkoviskách, parkovacích pruhoch a parkovacích pásoch.   

 

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

                              F. Focko, R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 11: Rôzne 

 

- MVDr. V. Végső upozornil na poškodenú verejnú komunikáciu (chodník) okolo 

obchodného domu „Billa“ na Ulici košickej a zároveň navrhol vyzvať vlastníka verejnej 

komunikácie na zrealizovanie úpravy.  

 

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

                               J. Halyák)  

         Proti: 0 

         Zdržal sa: 0  

 

- F. Focko upozornil na nekvalitnú úpravu terénu na ulici Marikovszkého, na začiatku 

ulice, kde dochádza k častým poruchám na verejnom podzemnom vedení v správe 

Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. 

 

- tiež upozornil na chodník na ulici J. Kráľa pred zdravotným zariadením a rozostavanou 

stavbou „Retro predajňa“, ktorý je pred uvedenými prevádzkami prepadnutý 

pravdepodobne z dôvodu napájania stavieb na verejné inžinierske siete, ktoré sa 

nachádzajú v cestnom telese 

 

 

Vypracovala:  Mgr. Iveta Angyalová         Peter Džačár 

                        tajomníčka komisie  predseda komisie 


