
Zápisnica zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave 

dňa 08.09. 2015 

 

 
 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program rokovania dňa 08.09.2015: 

  

1. Otvorenie 

2. Plnenie uznesení –jún 2015 a nesplnené uznesenia za rok 2013-2015 

3. Plnenie rozpočtu k 30.06.2015 - Ing. Leskovjanská K. 

       -    Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu k 30.06.2015 . 

4. Výročná správa mesta za konsolidovaný celok Mesta Rožňava za rok 2014-   

       Leskovjanská K. 

-     Správa nezávislého audítora o overení riadnej konsolidovanej účtovnej závierky 

       k 31.12.2014  

      -     Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy   

 s konsolidovanou účtovnou závierkou Mesta Rožňava k 31.12.2014 

5. Štatút mesta – návrh zmeny - Mgr. J. Halyák 

6. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za 1. polrok 2015 - Ing. R. Hanuštiak 

7. Sentinel Rožňava - žiadosť o odsúhlasenie dočasného dopravného značenia – A. 

Šikúrová 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

 

 

k bodu č. 1: Otvorenie  

 

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

rokovania. Program členovia jednohlasne schválili. 

 

k bodu č. 3: Plnenie rozpočtu k 30.06.2015, Monitorovacia správa k plneniu rozpočtu   

                     k 30.06.2015. 

 

- K. Leskovjanská zhodnotila  plnenie rozpočtu mesta  k 30.06.2015, príjmovú a výdavkovú 

časť rozpočtu a záväzky mesta.   

 

Uznesenie 01/09/2015: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu  schváliť plnenie 

rozpočtu k 30.06.2015. 

 

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

                                 MVDr. V. Végső) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa:  0  
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k bodu č. 4:  Výročná správa mesta za konsolidovaný celok Mesta Rožňava za rok 

                2014, Správa nezávislého audítora  o  overení riadnej konsolidovanej  

                účtovnej  závierky  k  1.12.2014, Dodatok  správy audítora  o overení   

                súladu  konsolidovanej výročnej správy  s konsolidovanou  účtovnou 

                závierkou Mesta Rožňava k 31.12.2014. 

 

- K. Leskovjanská informovala o hospodárení mesta za rok 2014. 

Uznesenie: 02/09/2015: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť predloženú 

Výročnú správu mesta za konsolidovaný celok Mesta Rožňava za rok 2014. 

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

                                 MVDr. V. Végső) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa:  0  

k bodu 5: Štatút mesta – návrh na zmenu. 

- Mgr. J. Halyák informoval o navrhovaných zmenách vyplývajúcich z novelizácie zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.  

 

Uznesenie 03/09/2015: Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť Štatút mesta – 

návrh na zmenu. 

 

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

                                 MVDr. V. Végső) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa:  0  

 

k bodu č. 6: Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za 1. polrok 2015 

 

-  Ing. Hanuštiak   informoval  o úlohách uložených pre mestskú políciu, ktoré  vyplývajú 

z uznesení MZ a o ich plnení,   o plnení hlavných úloh mestskej polície a o ďalšej činnosti, 

ktorú mestská polícia vykonala za uvedené obdobie.  

 

Uznesenie 04/09/2015: Komisia berie správu o činnosti Mestskej polície za 1. polrok 2015 na 

vedomie.  

 

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

                                 MVDr. V. Végső) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa:  0  
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k bodu č. 7 : Sentinel Rožňava - žiadosť o odsúhlasenie dočasného dopravného značenia  
 

- A. Šikúrová za prítomnosti zástupcu spoločnosti Sentinel Rožňava Ing. Babniča, 

informovala o žiadosti na odsúhlasenie dočasného dopravného značenia počas realizácie 

stavby „Zážitkové centrum SENTINEL – rekonštrukcia a prístavba“.  

 

Uznesenie 05/06/2015: Komisia odporúča schváliť navrhovanú zmenu miestnej úpravy pre 

vjazd a výjazd vozidiel zo stavby po prepracovaní projektovej dokumentácie dočasného 

dopravného značenia podľa nasledovného návrhu: 

  

- text navrhovanej dodatkovej tabuľky k existujúcej B6 doplniť o text „ do 12 ton“, 

- odstrániť navrhované zákazové značky B33 s dodatkovými tabuľkami E12 (2 ks), 

-  navrhovanú  zákazovú značku B33 pri navrhovanom novom dočasnom vstupe doplniť 

o dodatkové tabuľky E5b – úsek platnosti 6 m a o E12 s textom „7:00 – 17:00 hod.“ 

 

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

                                 MVDr. V. Végső) 

         Proti:  0 

         Zdržal sa:  0  

 

  

k bodu č. 8: Rôzne  

 

- MVDr. V. Végső informoval o požiadavke Reformovanej cirkvi, ktorou požadujú 

umiestniť zbernú nádobu na komunálny odpad pred vchod do dvora kostola, 

- P. Džačár, Ing. R. Hanuštiak navrhujú osadiť dopravné zrkadlo na križovatke ulíc 

Čučmianská dlhá a Špitálská, Betliarská a Špitálská, 

- Ing. R. Hanuštiak upozornil na neosvetlené parkovisko na Ulici zakarpatskej pri ZŠ 

J. Hronca, 

- R. Oceľník, Ing. R. Hanuštiak, P. Džačár navrhujú prepojiť parkovisko na Ulici 

dúhovej s Ulicou okružnou cez pozemky vo vlastníctve mesta, z dôvodu efektívnejšie 

využitia parkovacích miest na Ulici dúhovej, zabezpečiť osvetlenie parkoviska. 

Náklady spojené z investíciou zahrnúť do rozpočtu na rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Bc. Iveta Angyalová         Peter Džačár 

                    tajomníčka komisie              predseda komisie 

 


