
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave 

dňa 09.06. 2015 

 

 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania dňa 09.06.2015: 

  

 

1. Otvorenie 

2. Záverečný účet mesta za rok 2014 - Ing. K. Leskovjanská 

3. Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2015 - Ing. K. Leskovjanská 

4. Plnenie uznesení za rok 2013-2015 

5. VZN o trhovom poriadku - návrh na zmenu -Mgr. J. Halyák 

6. Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe 

verejnej zelene - návrh na doplnenie - Mgr. J. Halyák 

7. Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny – Mgr. J. Halyák 

8. Návrh krajského pamiatkového úradu Košice – A. Šikúrová 

9. Informatívna správa - čierne stavby – Mgr. J. Halyák 

10. Mgr. M. Capák, osvetlenie lávky cez  potok Drázus 

11. Rôzne 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 

 

k bodu č. 1: Otvorenie  

 

- predseda  komisie  p. Peter Džačár  privítal  členov   komisie a oboznámil ich z priebehom 

rokovania.  

 

k bodu č. 2: Záverečný účet mesta za rok 2014 

 

- K. Leskovjanská zhodnotila  plnenie rozpočtu mesta  na rok 2014, príjmovú a výdavkovú 

časť rozpočtu, záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a 

príspevkových organizácií k 31.12.2014.   

 

Uznesenie 01/06/2015: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  schváliť záverečný účet 

mesta Rožňava za rok 2014 bez výhrad.  

 

k bodu č. 3: Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2015 

 

- K. Leskovjanská informovala o zmenách vo výdavkovej a príjmovej časti rozpočtu mesta 

Rožňava na rok 2015. 

Uznesenie: 02/06/2015: Komisia odporúča schváliť I. zmenu rozpočtu mesta Rožňava na rok 

2015. 
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k bodu 5: VZN o trhovom poriadku – návrh na zmenu 

- Mgr. Juraj Halyák informoval o navrhovaných zmenách vo Všeobecnom záväznom 

nariadení o trhovom poriadku. Predmetný materiál už Komisia ochrany verejného poriadku 

prerokovala na svojom zasadnutí dňa 14.04.2015.  

 

Uznesenie 03/06/2015: Komisia trvá na svojom pôvodnom uznesení  č. 02/04/2015 zo dňa 

14.04.2015.  

 

k bodu č. 6: Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe 

a údržbe verejnej zelene - návrh na doplnenie - Mgr. J. Halyák 

 

-  Mgr. J. Halyák  informoval  o  návrhu  na  doplnenie  v  § 3  bod 1 písm. f), do ktorého sa 

navrhuje  doplniť „spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve okrem výnimiek podľa 

osobitých predpisov“.  

 

Uznesenie 04/06/2015: Komisia neodporúča v § 3 bod 1) písm. f) doplniť „spaľovať horľavé 

látky na voľnom priestranstve okrem výnimiek podľa osobitých predpisov“. 

 

 

k bodu č. 7 : Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny – Mgr. J. Halyák 

 

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

 

Uznesenie 05/06/2015: Komisia odporúča schváliť zmeny v Štatúte mesta Rožňava. 

  

k bodu č. 8: Návrh krajského pamiatkového úradu Košice  

 

- A. Šikúrová informovala prítomných o miere poškodenia na klenbách na ulici spájajúcej 

prechod z Námestia baníkov na Ulicu krásnohorskú. Zásobovacie vozidlá pre tam umiestnené 

prevádzky poškodzujú klenby umiestnené na fasáde stavieb v pamiatkovej zóne mesta 

Rožňava.    

 

Uznesenie 06/06/2015: Komisia neodporúča osadiť zákazovú značku, ale odporúča osadiť 

pevné zábrany od Námestia baníkov a obdobne riešiť aj prechod pri prevádzke KK Company 

k daňovému úradu. 

 

k bodu č. 9:  Informatívna správa - čierne stavby 

 

- Mgr. J. Halyák informoval  o vykonaných obhliadkach na nelegálnych stavbách  a obydliach 

v severnej časti mesta Rožňava, zhotovených na pozemkoch vo vlastníctve mesta Rožňava. 

 

Uznesenie č. 07/06/2015: Komisia berie informatívnu správu o nelegálnych stavbách 

v severnej časti mesta na vedomie. 
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k bodu č. 10: Mgr. M. Capák, osvetlenie lávky cez  potok Drázus 

 

- Mgr. M. Capák vo svojej žiadosti požiadal o osadenie osvetlenia na mostíku spájajúceho 

Ulicu banícku s Ulicou kúpeľnou, ponad mestský potok Drázus. V uvedenej lokalite dochádza  

ku znečisťovaniu okolitého prostredia neprispôsobivými občanmi mesta, po zotmení sa tento 

prechod stáva nebezpečným pre obyvateľov v tejto lokalite. 

 

Uznesenie č. 08/06/2015: Komisia odporúča schváliť osadenie osvetlenia mostíka cez  

mestský potok Drázus.  

 

k bodu č. 11: Rôzne 

 

- F. Focko žiada o vyčistenie miesta medzi obrubníkmi a cestou od trávnatého porastu 

na uliciach Marikovszkého, Kukučína, Brocku. 

- P. Džačár žiada vyzvať vlastníkov neudržiavaných pozemkov na ich kosenie a údržbu 

(Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, ...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Bc. Iveta Angyalová         Peter Džačár 

                    tajomníčka komisie              predseda komisie 

 


