
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave zo 

dňa 07.02. 2017 

 

 
 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania dňa 07.02.2017: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - Ing. K. Leskovjanská 

3. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2016- P. Prívozník 

4. Plán činnosti Mestskej polície na rok 2017 – P. Prívozník 

5. Plnenie uznesení - P. Džačár 

6. VZN o vylepovaní plagátov na území mesta-návrh- Mgr. J. Halyák 

7. Zriadenie spevnenej plochy za účelom vytvorenia parkovacích miest na Ulici letnej 

č. 22 v Rožňave – Mgr. J. Halyák 

      8.   Podnet na osadenie dopravnej značky, Ing. Š. Farkašovský – A. Šikúrová 

      9.   Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre zákazníkov, Dr. Max – A. Šikúrová  

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

k bodu č. 1: Otvorenie  

 

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

  rokovania.  

 

Prítomní členovia zmenu programu jednohlasne odsúhlasili. 

 

k bodu č. 2: Návrh rozpočtu na roky 2017-2019  - Ing. K. Leskovjanská 
 

- Ing. Leskovjanská K. informovala o dotáciach  pre mesto na rok 2017, o zmenách vo 

výdavkovej časti rozpočtu a kapitálových výdavkoch. Zhodnotila, že rozpočet na rok 

2017 je vyrovnaný.  

 

Uznesenie 01/02/2017: Komisia odporúča schváliť návrh rozpočtu na roky 2017-2019.  

 

Hlasovanie: Za: 5 (P. Džačár, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, F. Focko, R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 3: Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2016- P. Prívozník  

 

- P. Prívozník zhodnotil činnosť Mestskej polície za rok 2016. Činnosť Mestskej polície 

bola zameraná hlavne na plnenie úloh prevencie, kontrolu dodržiavanie verejného 

poriadku v meste, dodržiavanie platných ustanovení VZN mesta Rožňava, dodržiavanie  
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pravidiel bezpečnosti a plynulosti  cestnej premávky v meste a na objasňovanie priestupkov 

v rámci vecnej a miestnej príslušnosti. 

 

Uznesenie 02/02/201: Komisia berie Správu o činnosti Mestskej polície za rok 2016 na 

vedomie.  

 

Hlasovanie: Za: 5 (P. Džačár, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, F. Focko, R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 4: Plán činnosti Mestskej polície na rok 2017 – P. Prívozník 

 

K plánu činnosti Mestskej polície na rok 2017 P. Prívozník uviedol, že cieľom Mestskej 

polície Rožňava v nasledovnom období je naďalej udržiavať úroveň spolupráce s príslušným 

útvarom Policajného zboru SR, v rámci aktivít v oblasti prevencie kriminality bude mestská 

polícia vykonávať prednáškovú činnosť zameranú najmä na najviac rizikové skupiny 

obyvateľstva a v súčinnosti s PZ SR bude MsP pokračovať vo vykonávaní preventívno-

bezpečnostných akcií, v rámci zvyšovania praktických návykov streleckej zručnosti a fyzickej 

výkonnosti sa bude mestská polícia zapájať i do streleckých a športových podujatí 

organizovaných bezpečnostnými zložkami, odborná úroveň príslušníkov MsP bude pravidelne 

zvyšovaná formou odborných príprav, školení  a pravidelných porád, v spolupráci s Centrom 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rožňave bude mestská polícia 

naďalej pokračovať v špecializovanej odbornej príprave, ktorá bude zameraná na asertívne 

správanie pri prejednávaní priestupkov. V roku 2017 bude MsP pokračovať aj vo vykonávaní 

odchytu túlavých psov na území mesta 

 

Uznesenie 03/02/2017: Komisia odporúča MZ schváliť Plán činnosti Mestskej polície  na rok 

2017. 

 

Hlasovanie: Za: 5 (P. Džačár, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, F. Focko, R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 6: VZN o vylepovaní plagátov na území mesta - návrh - Mgr. J. Halyák 

 

- predmetné VZN bolo stiahnuté z rokovania MZ dňa 01.12.2016 z dôvodu doručenia 

pripomienok Mestského divadla Actores. Pripomienky boli zapracované do VZN. 

 

Uznesenie 04/02/2017: Komisia odporúča MZ schváliť VZN o vylepovaní plagátov na 

území mesta - návrh. 

 

Hlasovanie: Za: 5 (P. Džačár, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, F. Focko, R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  
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k bodu č. 7:  Zriadenie spevnenej plochy za účelom vytvorenia parkovacích miest na 

Ulici letnej č. 22 v Rožňave – Mgr. J. Halyák 

 

- Mgr. J. Halyák informoval o žiadosti na povolenie výstavby parkoviska pred bytovým domom 

na Ulici letnej č. 22 z toho dôvodu, že pred bytovým domom nie je miesto na parkovanie, 

osobné vozidlá parkujú na chodníku, čím znemožňujú prístup rýchlej zdravotnej pomoci, 

prípadne hasičom. Parkovisko by bolo zrealizované svojpomocou.  

Prítomní členovia komisie navrhli vykonať miestnu obhliadku, v prípade súhlasu 

realizovať verejné parkovisko nie vyhradené pre vlastníkov bytov v bytovom dome.  

 

Uznesenie 05/02/2017: Komisia stiahla predložený materiál z rokovania z dôvodu potreby 

vykonania miestnej obhliadky miesta, kde sa umiestnenie parkoviska navrhuje.  

 

Hlasovanie: Za: 5 (P. Džačár, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, F. Focko, R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 8:  Podnet na osadenie dopravnej značky, Ing. Š. Farkašovský – A. Šikúrová 

 

-  na základe podnetu bola vykonaná miestna obhliadka predmetného miesta kde bolo zistené, 

že vjazd do garáže súp. č. 2882 na Ulici kozmonautov je v prípade parkovania motorových 

vozidiel pred uvedenou garážou problémový.   

 

Uznesenie 06/02/2017: Komisia odporúča osadenie dopravnej značky B33 „Zákaz státia“ pred 

garážami súp. č. 2880 až 2883.  

 

Hlasovanie: Za: 5 (P. Džačár, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, F. Focko, R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 9: Žiadosť o vyhradenie parkovacieho miesta pre zákazníkov, Dr. Max – A. 

Šikúrová 

 

- A. Šikúrová informovala o žiadosti o vyhradenie jedného zákazníckeho parkovacieho 

miesta pred lekárňou Dr. Max na ulici Šafárikovej v Rožňave. 

 

Uznesenie č. 07/02/2017: Komisia neodporúča vyhradenie parkovacieho miesta pred lekárňou 

Dr. Max na Šafárikovej ulici v Rožňave.  

 

Hlasovanie: Za: 5 (P. Džačár, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, F. Focko, R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  
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k bodu č. 10: Rôzne 
 

- Ing. R. Hanuštiak žiada na základe podnetu občanov osadiť dopravnú značku „Prejazd 

zakázaný“ na Rožňavskej Bani smerom k potravinám Dovaj obojstranne, 

- osadiť dopravnú značku „Znížená rýchlosť 30 km/h“ pred križovatkou Ulíc tehelná-

kasárenská od Ulice južnej a nahradiť značku „Daj prednosť v jazde“ značkou „STOP 

daj prednosť v jazde“ v križovatke Ulíc tehelná-kasárenská pri rodinnom dome č.15 

 

Uznesenie č. 08/02/2017: Komisia stiahla materiál z rokovania, požiadavky budú predložené 

na najbližšom zasadnutí komisie.  

 

Hlasovanie: Za: 5 (P. Džačár, MVDr. V. Végső, Mgr. J. Halyák, F. Focko, R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

- F. Focko  žiada vedenie mesta o vyjadrenie sa k spokojnosti uloženia mačacích kociek 

na Námestí baníkov Rožňave, 

- R. Ocelník žiada, aby bolo vyznačené aj vodorovné dopravné značenie „Daj prednosť 

v jazde - V 5b“ zmeny značenia hlavnej cesty v smere Ulíc dúhová-okružná-jovická. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala:  Mgr. Iveta Angyalová         Peter Džačár 

                       tajomníčka komisie              predseda komisie 


