Zápisnica z komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave dňa
15.01. 2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Vzhľadom na doplnený materiál do Komisie ochrany verejného poriadku, komisia
prerokovala materiály nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Plánované zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave v roku 2013 – odbor vnútornej
správy
3. Aktualizácia PHaSR mesta Rožňava k 31.12.2012 – Mgr. Peter Hrivnák
4. VZN mesta Rožňava o verejných kultúrnych, telovýchovných a športových podujatiach na
území mesta Rožňava- Mgr. Peter Gallo
5. VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta – poslanecký návrh Mgr. Radoslava Kovácsa
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

k bodu č. 1: Otvorenie
- podpredseda komisie p. Ing. Ján Lach privítal členov komisie a oboznámil ich s doplneným
materiálom
k bodu č. 2: Plánované zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave v roku 2013
- o predloženom materiály informoval členov komisie podpredseda komisie p. Ing. Ján Lach.
Uznesenie 01/01/2013: Komisia OVP predložený materiál berie na vedomie.
k bodu č. 3: Aktualizácia PHaSR mesta Rožňava k 31.12.2012
- materiál uviedol Mgr. Peter Hrivnák. Ing. Róbert Hanušiak upozornil členov komisie ako aj
Mgr. Hrivnáka na nedostatok v bode 2.5.2.1. a žiada vypustiť z vety „Z národnostných
menšín má v meste Rožňava“ a začať vetu „V meste Rožňava“. Tiež žiada vypustiť v bode
2.5.2.1 vo vete „Na druhom mieste je“ a nahradiť ho spojením „Z národnostných menším je
na prvom mieste“.
Uznesenie 02/01/2013: Komisia OVP navrhuje upraviť bod 2.5.2.1 tak ako bol navrhnutý
členom komisie a prerokovaný z predkladateľom.
k bodu č. 4: VZN mesta Rožňava o verejných kultúrnych, telovýchovných a športových
podujatiach na území mesta Rožňava
- materiál uviedol Mgr. Peter Gallo. Členovia komisie navrhujú v Čl.2 upraviť a doplniť bod 1
nasledovne: „Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len podujatie) sa pre účely tohto VZN
rozumejú verejnosti prístupné podujatia konané na území mesta. Sú to najmä:“ a v Čl. 8
vypustiť body 3, 4, 5, 6.

Uznesenie 03/01/2013: Komisia OVP navrhuje upraviť Čl. 2 bod 1 tak ako bol komisiou
a predkladateľom prerokovaný a Čl. 8 body 3, 4, 5, 6 vypustiť.

k bodu č. 5: VZN o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta – poslanecký návrh Mgr.
Radoslava Kovácsa
Uznesenie 04/01/2013: Komisia OVP berie materiál na vedomie.
k bodu č. 6: Rôzne
a) Komisia navrhuje zmeniť dopravnú značku - značenie hlavnej cesty z Betliarskej cesty na
Námestie baníkov na značenie hlavnej cesty z Betliarskej cesty na ulicu akad. Hronca.
b) Komisia navrhuje spätne osadiť značku B33 „Zákaz státia“ na Ulici edelényskej (pri
pohostinstve Snaha)

Peter Džačár
predseda komisie

Spracovala: Iveta Angyalová, tajomníčka komisie

