
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave 

dňa 12.04. 2016 

 

 
 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania dňa 12.04.2016: 

 

1. Otvorenie 

2. Žiadosť o umiestnenie reklamnej tabule – Z. Mazanová 

3. Žiadosť o pomoc pri riešení problémov, Ing. M. Brutovszký – A. Šikúrová 

4. Plnenie uznesení - P. Džačár 

5. VZN o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie – Mgr. J. Halyák 

6. Žiadosť o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta, A. Hlatký – A. Šikúrová 

7. Rôzne 

8. Diskusia 

9. Záver 

 

k bodu č. 1: Otvorenie  

 

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

rokovania. Do programu rokovania bol zaradený nový bod – žiadosť od spoločnosti 

MAXIMUS group, s.r.o., so sídlom Páterová č. 6, 048 01 Rožňava. Prítomní členovia zmenu 

programu jednohlasne schválili. 

 

k bodu č. 2: Žiadosť o umiestnenie reklamnej tabule – Z. Mazanová 

 

- Z. Mazanová informovala prítomných o zámere umiestniť informačnú tabulu na pozemku 

Mesta Rožňava, tak ako je to zobrazené na priloženej mape. 

 

Uznesenie 01/04/2016: Komisia neodporúča umiestniť tabulu. 

 

 

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

                               R. Ocelník) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 3:  Žiadosť o pomoc pri riešení problémov, Ing. M. Brutovszký – A. Šikúrová 

 

- na zasadnutie komisie bol prizvaný Ing. M. Brutovszký, ktorý osobne informoval 

prítomných členov komisie s problémami na ulici A. Kissa, ktoré sa týkajú neúnosnej 

situácie parkovania motorových   vozidiel  hlavne   v  doobedňajších  hodinách po 

obidvoch stranách ulice (od   stravovacieho   zariadenia   smerom   do   parku  A. 

Kissa)   a   o   devastovaných priestoroch   pod   múrmi   mestského   cintorína,   ktoré  

sú   priamym   pokračovaním  mestského parku. 
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Uznesenie 02/04/2016: Komisia odporúča monitorovať uvedenú lokalitu Mestskou políciou 

do nasledujúceho zasadnutia komisie t. j. do júna 2016. 

 

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

                               R.Ocelník) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

 

Uznesenie 03/04/2016: Komisia odporúča zistiť vlastníka predmetných pozemkov, ak sa 

jedná o pozemky vo vlastníctve mesta, žiada mesto o vyčistenie uvedenej lokality 

aktivačnými pracovníkmi mesta, ak sa jedná o pozemky v súkromnom vlastníctve, žiada 

vlastníka pozemkov o ich vyčistenie.  

 

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

                               R.  Ocelník) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 5: VZN o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie – Mgr. J. 

Halyák 

 

- Mgr. J. Halyák informoval o návrhu  zmien vo VZN o ochrane verejného poriadku. 

 

Uznesenie 04/04/2016: Komisia odporúča MZ schváliť zmeny vo VZN o ochrane verejného 

poriadku na vedomie 

 

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

                              R. Ocelník) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa: 0  

 

k bodu č. 6:  Žiadosť o pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta, A. Hlatký – A. 

Šikúrová 

 

- A. Šikúrová informovala prítomných o možnosti pridelenia vyhradeného parkovacieho 

miesta pre žiadateľa, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP. 

 

Uznesenie 05/04/2016: Komisia odporúča schváliť vyhradené parkovacie miesto na 

parkovisku oproti bytovému domu č. 16. 

 

Hlasovanie: Za: 5    (P. Džačár, B. Šturman, MVDr. V. Végső, R. Ocelník, F. Focko) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa:  1  (Mgr. J. Halyák)  
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k bodu č. 7:  MAXIMUS group, s.r.o., Páterová č. 6, Rožňava – súhlas na vjazd na lesné 

cesty – R. Ocelník 

 

- R. Ocelník informoval o podnikateľskom zámere spoločnosti v oblasti vidieckej turistiky. 

Členovia komisie požadujú doplniť podanie o stanoviská, vyjadrenia dotknutých orgánov 

a zväzov. 

 

Uznesenie 06/04/2016: Komisia v takomto rozsahu podanej žiadosti  nesúhlasí s vydaním 

súhlasu na vjazd na lesné cesty.  

 

Hlasovanie: Za:  1  (R. Ocelník) 

         Proti:  4 (Mgr. J. Halyák, B. Šturman, MVDr. V. Végső, F. Focko) 

         Zdržal sa: 1  (P. Džačár) 

 

k bodu č. 8:  Rôzne 

 

- F. Focko – upozornil na prepadnutý chodník na ulici J. Kráľa pri novom zdravotnom 

strediskom. Žiada, aby bol vlastník stavby vyzvaný na zrealizovanie nápravy 

chodníka. 

- Na Šafárikovej ulici požaduje, aby spoločnosť, ktorá realizovala uloženie optického 

kábla opravila ryhy po uložených kábloch do pôvodného stavu. 

- Mgr. J. Halyák – požaduje preveriť dva vraky motorových vozidiel na Ulici okružnej 

(pri kotolni) Mestskou políciou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala:  Iveta Angyalová         Peter Džačár 

                    tajomníčka komisie              predseda komisie 

 


