
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave zo 

dňa 08.11. 2016 

 

 
 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania dňa 08.11.2016: 

 

1. Otvorenie 

2. Návrh na 5. zmenu rozpočtu 2016- Ing. K. Leskovjanská 

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

4. Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016-2020- Ing. K. 

Valková 

5. Plnenie uznesení - P. Džačár 

6. VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na 

zmenu – Mgr. J. Halyák 

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

8. VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta – návrh na zmeny –

Mgr. J. Halyák 

9. Žiadosť o osadenie spomalovacieho retardéra – A. Šikúrová 

10. Informácia k osadeniu plechovej garáže – 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.  

 

Prítomní členovia zmenu programu jednohlasne odsúhlasili. 

 

k bodu č. 2: Návrh na 5. zmenu rozpočtu 2016- Ing. K. Leskovjanská 
 

- Ing. Leskovjanská informovala o zmenách v položkách prenesených kompetencií, 

opráv, údržby a služieb.  

 

Uznesenie 01/11/2016: Komisia odporúča schváliť návrh 5. zmeny rozpočtu 2016.  

 

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

                              B.  Šturman, R. Ocelnik) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  
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k bodu č. 3:  Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 - Ing. K. Leskovjanská 

 

- Ing. Leskovjanská informovala o predpokladaných príjmoch a výdavkoch  na rok 2017. 

 

Uznesenie 02/11/2016: Komisia berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2017-2019 a bude 

ním zaoberať.  

 

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

                               B. Šturman, R. Ocelník) 

          Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 4: Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016-2020- Ing. 

K. Valková 

 

- Ing. Valková informovala o dokumente, ktorého hlavným cieľom  je vytvoriť 

podmienky na poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre všetky 

sociálne skupiny, ktorý pozostáva zo štyroch častí.  

 

Uznesenie 03/11/2016: Komisia berie na vedomie dokument Komunitného plánu sociálnych 

služieb na roky 2016-2020 

 

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

                               B. Šturman) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 5: Plnenie uznesení - P. Džačár 

    

- o plnení uznesení informoval predseda komisie. Mgr. Halyák opätovne žiada, aby bol 

vlastník stavby na Námestí baníkov vyzvaný na zrealizovanie nápravy vonkajšej 

omietky na stavbe.  

 

k bodu č. 6: VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – 

návrh na zmenu – Mgr. J. Halyák 

 

- Mgr. Halyák informoval o navrhovaných zmenách vo VZN, týkajúcich sa 

predovšetkým druhej časti VZN v § 3 písm. h).  

 

Uznesenie 04/11/2016: Komisia odporúča schváliť návrh zmeny vo VZN o udržiavaní čistoty 

a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene.  

 

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

                                  Mgr. J. Halyák)          

        Proti:  0 

         Zdržal sa:  0    
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k bodu č. 7:  VZN o vylepovaní plagátov na území mesta - návrh - Mgr. J. Halyák 

 

- predmetnému VZN sa komisia venovala na svojom zasadnutí v mesiaci jún. Vzhľadom na 

veľké množstvo pripomienok členky Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu bolo 

VZN prepracované a niektoré pripomienky boli zapracované do VZN. 

 

Uznesenie 05/11/2016: Komisia odporúča schváliť návrh VZN o vylepovaní plagátov na 

území mesta.   

 

Hlasovanie: Za:  6  (Peter Džačár, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, B. Šturman, R. Ocelník, 

                                 MVDr. V. Végső) 

         Proti:  0  

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 8:  VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta – návrh 

na zmeny –Mgr. J. Halyák 

 

- na základe uznesenia č. 10/09/2016 bol predložený návrh na zmenu VZN o zriaďovaní 

a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta. Mgr. Halyák informoval o navrhovanej 

zmene v § 2 bod 5).  

 

Uznesenie 06/11/2016: Komisia odporúča schváliť návrh zmeny VZN o zriaďovaní a užívaní 

stanovíšť taxislužby na území mesta.  

 

Hlasovanie: Za:  5  (Peter Džačár, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, B. Šturman,   

                                 MVDr. V. Végső) 

         Proti:  0  

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 9: Žiadosť o osadenie spomaľovacieho retardéra – A. Šikúrová 
 

- dňa 04.10.2016 bol spísaný úradný záznam s občanom mesta, ktorý žiadal 

o umiestnenie spomaľovacieho retardéra na ulici Hrnčiarskej v Rožňave z toho 

dôvodu, že cez túto ulicu jazdia motorové vozidlá vysokou rýchlosťou.  

 

Uznesenie č. 07/11/2016: Komisia neodporúča schváliť osadenie spomaľovacieho retardéra 

na uvedenej ulici.   

 

Hlasovanie: Za:  6  (Peter Džačár, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, B. Šturman, MVDr. V.  

                                 Végső, R. Ocelník) 

 

       Proti:  0            

       Zdržal sa: 0 
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k bodu č. 10: Informácia k osadeniu plechovej garáže – A. Šikúrová 
 

- dňa 24.10.2016 prijal  príslušný úrad mailovú požiadavku o informáciu možnosti 

umiestnenia plechovej garáže na Šafárikovej ulici v Rožňave. Komisia verejného 

poriadku na svojom zasadnutí dňa 15.03.2011 navrhla vydať povolenie na osadenie 

prenosnej plechovej garáže len pre držiteľa „Preukazu občana s ťažkým zdravotným 

postihnutím“ a „Parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným 

postihnutím“.  

 

Uznesenie č. 08/11/2016: Komisia odporúča osadenie plechovej garáže pokiaľ žiadateľ 

predloží doklady „Preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím“ a „Parkovací preukaz 

pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím“.  

 

Hlasovanie: Za: 6 (Peter Džačár, Ing. R. Hanuštiak, Mgr. J. Halyák, B. Šturman, R. Ocelnik,  

                              MVDr. V. Végső)   

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0 

 

 

k bodu č. 11: Rôzne:  

 

- Ing. R. Hanuštiak žiada posunúť dopravnú značku B 37 (prejazd zakázaný) 

z križovatky ulíc Špitálska – Komenského na začiatok garáží na ulici Komenského, 

- osadenie dopravnej značky B 34 (zákaz zastavenia) na Ulici letnej pri novozriadenom 

dennom centre na pravej strane od križovatky ulíc Šafárikova – Letná, 

- navrhol zrealizovať spevnený chodník, schodisko a zábradlie na vychodenom 

chodníku ku ZŠ pionierov z Ulice pionierov 

 

- MVDr. V. Végső upozornil na vytekajúcu vodu pred pekárňou BFZ na parkovisku, 

- opravu chodníkov realizovať bezbariérovo tak, aby tieto chodníky mohli využívať aj 

osoby so zníženou schopnosťou pohybu, 

- pred parkoviskom na Špitálskej ulici  oproti Okresnému úradu nie je chodník napojený 

na cestu vedúcu na parkovisko pred rodinnými domami, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala:  Mgr. Iveta Angyalová         Peter Džačár 

                       tajomníčka komisie              predseda komisie 


