
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave zo 

dňa 13.06. 2017 

 

 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania dňa 13.06.2017: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh na zvýšenie počtu poslancov MZ vo volebnom období 2018-2022 so 

zachovaním počtu volebných obvodov - JUDr. J. Jakobejová 

3. Záverečný účet mesta Rožňava na rok 2016 - Ing. K. Leskovjanská 

4. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok - "Podpora komplexného poskytovania 

miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK."- Ing. K. 

Valková 

5. Zmena v realizácii projektu Cyklochodníka Rožňava - Ing. J. Jánošíková 

6. Dotazy poslancov Ing. K. Kováč, Mgr. M. Bischof - A. Šikúrová 

7. Plnenie uznesení - P. Džačár 

8. VZN o nakladaní s KO- návrh na doplnenie - Mgr. J. Halyák   

9. E. A. Masaryk - žiadosť o vydanie povolenia - A. Šikúrová 

10. Peter Heteši-žiadosť o spomaľovače - A. Šikúrová 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

  

 

k bodu č. 1: Otvorenie  

 

- predseda  komisie  Peter Džačár  privítal  členov   komisie a oboznámil ich s programom   

  rokovania. Z dôvodu doplnenia materiálov na prerokovanie  v komisii, predseda komisie 

  navrhol zmenu  programu rokovania,  ktorú  prítomní  členovia  jednohlasne  odsúhlasili. 

 

k bodu č.  2: Návrh na zvýšenie počtu poslancov MZ vo volebnom období 2018-2022 so 

zachovaním počtu volebných obvodov - JUDr. J. Jakobejová 
 

- JUDr. J. Jakobejová informovala o tom, že pri určení počtu 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. Ustanovenie zákona o obecnom zriadení určuje rozpätie poslancov 

13 až 19 v obciach s počtom obyvateľov od 10 001 do 20 000. Mesto Rožňava má 18 149  

obyvateľov. Navýšenie počtu poslancov je potrebné aj z toho dôvodu, že skupina poslancov 

MZ v Rožňave predložila návrh na zvýšenie počtu poslancov v nasledujúcom volebnom 

období z terajšieho počtu 13 na počet 17 so zachovaním terajšieho počtu volebných 

obvodov (dva volebné obvody).  

 

Uznesenie 01/06/2017: Komisia odporúča zvýšenie počtu poslancov z 13 na 17 pre volebné 

obdobie 2018-2022. 
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 Hlasovanie: Za: 5 (P. Džačár, B. Šturman, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, F. Focko,) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 3: Záverečný účet mesta Rožňava za rok 2016 - Ing. K. Leskovjanská 

 

- Ing. K. Leskovjanská  informovala o celoročnom hospodárení Mesta Rožňava vrátane 

rozpočtových a príspevkových organizácií mesta za rok 2016, o prebytku hospodárenia, 

tvorbe rezervného fondu, o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie MsD 

Actores a o výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie  Technické služby. 

 

Uznesenie 02/06/2017: Komisia odporúča schváliť záverečný účet mesta Rožňava za rok 2016 

bez výhrad. 

 

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

                               R. Ocelník) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 4: Zmena v realizácii projektu Cyklochodníka Rožňava - Ing. J. Jánošíková 

 

- Ing. Jánošíková uviedla dôvody pre zmeny časti navrhovanej cyklotrasy na 

cyklochodník.  

 

Uznesenie 03/06/2017: Komisia odporúča, aby mesto Rožňava v žiadosti o nenávratné 

finančné prostriedky pre realizáciu  projektu výstavby cyklochodníka pristúpilo k zmene 

pôvodnej trasy cyklochodníka a to prepojením  na cyklokoridor, za podmienky vypracovania 

geometrického plánu a projektovej dokumentácie na úsek cyklokoridoru a pristúpiť 

k následným krokom pre kompletizáciu podkladov k podania žiadosti o NFP.  

 

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

                               F. Focko) 

         Proti: 0  

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 5:  Žiadosť   o   nenávratný   finančný   príspevok  - "Podpora   komplexného 

poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK."- 

Ing. K. Valková 

 

- Ing. Valková oboznámila prítomných s hlavným cieľom projektu a o činnostiach, ktoré 

môžu vykonávať miestne občianske poriadkové hliadky.  

 

Uznesenie 04/06/2017: Komisia odporúča, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok pre projekt „Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej 

poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK“ a súčasne odporúča Mestskému 

zastupiteľstvu prijať uznesenie podľa predloženého návrhu. 
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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. 6: Dotazy poslancov Ing. K. Kováč, Mgr. M. Bischof - A. Šikúrová 

 

- Na základe dotazov poslancov Ing. K. Kováča a Mgr. M. Bischofa na Mestskom 

zastupiteľstve dňa 27.04.2017, boli menovaní pozvaní na zasadnutie komisie, aby 

upresnili svoje dotazy. Zasadnutia sa zúčastnil Ing. K. Kováč, ktorý uviedol, že 

informácia, ktorá mu bola telefonicky poskytnutá p. A. Šikúrovou ohľadom dopravného 

značenia na Ulici kvetnej, mu bola postačujúca a nemal ďalšie dotazy k predmetnej 

ulici. K otázkam riešenia parkovania pri Detskom centre na Ulici letnej a k dopravnému 

značeniu „Zákaz zastavenia“ mu boli členmi komisie poskytnuté informácie o tom, že 

táto situácia bola predmetom riešenia na zasadnutí komisie v mesiaci apríl a je v štádiu 

riešenia. 

 

k bodu č. 7:  MEK ESTATE s.r.o.- rekonštrukcia chodníka a vytvorenie parkovacích 

miest - Čučmianska dlhá  Rožňava 

- Predseda komisie informoval o zámere spoločnosti MEK ESTATE, s.r.o. zrealizovať 

nový chodník šírky 1,8 m a dĺžky cca 21 m zo zámkovej dlažby pred novostavbou na 

ulici Čučmianskej dlhej. Z dôvodu vytvorenia parkovacích miest s pozdĺžnym státím je 

potrebné upraviť šírku chodníka popri budove Biskupského úradu, ktorá sa na 

vzdialenejšej časti od námestia zúži na šírku 1,8 m z pôvodne navrhovaných 3 m. 

Uznesenie č. 05/06/2017: Komisia odporúča zriadenie jednosmernej premávky v danom úseku 

miestnej komunikácie od začiatku ulice Čučmianska dlhá (od priechodu pre chodcov) a v tej 

súvislosti odporúča zriadenie šikmého státia po pravej strane až po vjazd na parkovisko bývalej 

pošty v kombinácii s umiestnením dopravnej značky B 34 „Zákaz zastavenia“ na protiľahlej 

strane pozdĺž Biskupského úradu. Na základe podnetu poslanca Ing. K. Kováča komisia 

odporúča v danom úseku zosúladiť stĺpy verejného osvetlenia, typ svietidiel a zámkovej  dlažby 

s už existujúcou schválenou projektovou dokumentáciou spracovanou na rekonštrukciu 

Námestia baníkov a Šafárikovej ulice.  

 

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. 9: VZN o nakladaní s KO- návrh na doplnenie - Mgr. J. Halyák   

 

- Mgr. J. Halyák   informoval   o   návrhu    doplnenia   VZN  v  súlade s novelou zákona  

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá okrem iného umožňuje vykonávať spätný zber 

odpadových pneumatík aj na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.  
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Uznesenie č. 06/06/2017: Komisia odporúča MZ schváliť návrh na doplnenie VZN  o nakladaní 

s KO. 

 

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: E. A. Masaryk - žiadosť o vydanie povolenia - A. Šikúrová 

 

- Vzhľadom k tomu, že menovaná požiadala o vydanie povolenia na parkovacie miesta 

s vyhradeným státím v počte 5 ks, A. Šikúrová informovala členov komisie o výške 

spoplatnenia parkovacích miest s vyhradeným státím v požadovanom počte. 

 

Uznesenie č. 07/06/2017: Komisia odporúča vydať povolenie na parkovacie miesta 

s vyhradeným státím v počte 5 ks na ulici Cyrila a Metoda pred budovou „Gregor“. 

 

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:  Peter Heteši-žiadosť o spomaľovače - A. Šikúrová 

 

- Menovaný žiada o umiestnenie spomaľovacieho retardéra na Ulici zakarpatskej, 

nakoľko sa nedodržiava povolená rýchlosť 30 km/h. 

 

Uznesenie č. 08/06/2017: Komisia neodporúča umiestnenie spomaľovacieho retardéra na 

uvedenej ulici. Zároveň žiada Mestskú políciu o vykonanie súčinnostného dohovoru  

s Okresným dopravným inšpektorátom za účelom merania najvyššej dovolenej rýchlosti: 

 

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. 12: Rôzne 

 

- Rada starších v meste Rožňava žiada o osadenie dopravnej značky „Prejazd zakázaný“ 

na Rožňavskej Bani smerom k potravinám Dovaj obojstranne. 

 

Hlasovanie: Za: 1 (Ing. R. Hanuštiak)  

         Proti: 4  (P. Džačár, B. Šturman, MVDr. V. Végső, R. Ocelnik) 

         Zdržal sa: 1 (Mgr. J. Halyák) 

 

 

 

Spracovala:  Mgr. Iveta Angyalová         Peter Džačár 

                       tajomníčka komisie              predseda komisie 


