Zápisnica
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku
Mestského zastupiteľstva v Rožňave, konaného dňa

15.3.2011
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Parkovanie TAXI služby
2. Návrh rozpočtu na rok 2011 - 2013
3. Prenosné garáže
4. Žiadosť o vypratanie mestského pozemku
5. Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2010
6. Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava k 31.12.2010
7. Petícia za zriadenie a prevádzkovanie „Útulku pre týrané
a opustené zvieratá v Rožňave“
8. Rôzne
K bodu č. 1
A/ Komisia odporúča pripraviť VZN mesta o podmienkach poskytovania TAXI služby
B/ Komisia odporúča určiť stanovištia taxíkov na území mesta nasledovne:
Ul. Košická za nábytkom – 15, Ul. Šafárikova pri čínskom supermarkete – 4,
LIDL – 4, TESCO – 6, Ul.špitálska pri nemocnici – 4, Námestie Baníkov – 4,
Ul. Alej J.Pavla II BILLA – 4
K bodu č. 2
A/ Komisia odporúča schváliť rozpočet mesta
B/ Komisia odporúča z bežných výdavkov položky 634 dopravné znížiť výdavky
Verejnej správy z 22000 na 21000 a navýšiť mestskej polícii z 3000 na 4000
K bodu č. 3
Komisia navrhuje 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“
K bodu č. 4
Komisia poukazuje na nedôsledný dohľad mesta pri búracích prácach na Ul. Sama
Csabana a úprave pozemku po vyprataní
Komisia navrhuje skontaktovať sa s dodávateľom stavby na Ulici okružnej o vyvezení
zeminy na určený pozemok . Pozemok by sa vyrovnal a upravil tak, aby na udržiavanie
verejnej zelene mohli byť použité mechanizmy. Vyčistenie pozemku by sa malo previesť v rámci jarného upratovania.

K bodu č. 5
Komisia berie na vedomie „Správu o činnosti mestskej polície v Rožňave za rok 2010“
a odporúča schváliť MZ v roku 2011 vytvorenie 2 pracovných miest na mestskej polícii
K bodu č. 6
Komisia berie na vedomie „Monitoring PHaSR mesta Rožňava k31.12.2010
K bodu č. 7
A/ Komisia berie na vedomie „Petíciu za zriadenie a prevádzkovanie útulku pre týrané
a opustené zvieratá v Rožňave
B/ Komisia odporúča MZ urýchlene prijať opatrenia na zriadenie „Karanténnej stanice
a útulku pre týrané a opustené zvieratá“
K bodu č.8
A/ Komisia navrhuje v rámci jarného upratovania vyzvať kompetentných domových
dôverníkov, vlastníkov bytov na Rožňava Bani a na Ul. Čučmianskej v Rožňave,
aby svojou prítomnosťou zabezpečili likvidáciu skládok domového odpadu nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti ich obydlí, ktoré sú zdrojom výskytu hlodavcov
a nebezpečných infekcii
B/ Komisia vyzýva mesto na vypracovanie harmonogramu určenia termínov osadenia
kontajnerov pre odpratanie odpadu po jarnom upratovaní
C/ Komisia navrhuje opätovne prejednať presun colného priestoru mimo obytnej časti
mesta na základe sťažnosti občanov bývajúcich v blízkom okolí. Ťažké nákladné autá
tu ohrozujú bezpečnosť a zdravie občanov, poškodzujú ich majetok a majetok mesta
D/ Komisia navrhuje vytvorenie parkovacích miest na Ul. pionierov /od prechodu pre
chodcov na Ul. pionierov č.16 po križovatku s Ul. budovateľskou/ zrušením verejnej
zelene medzi chodníkom a cestnou komunikáciou
E/ Komisia navrhuje zistiť majiteľov pozemkov na Ul. Edelényskej za verejnou zeleňou
s možnosťou vytvorenia nových parkovacích miest

Peter D Ž A Č Á R v.r.
predseda KOVP

Zapísala: Čuňočková

