Zápisnica z komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave dňa
12.02. 2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Vzhľadom na doplnený materiál do Komisie ochrany verejného poriadku, komisia
prerokovala materiály nasledovným programom rokovania:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Žiadosť MOS o spoluprácu – p. M. Mikolaj
VZN o trhovom poriadku pre Veľkonočné trhy v Rožňave 2013- p. Z. Mazanová
Rôzne
a) Žiadosť o umiestnenie dopravnej značky na Ulici jarnej č. 30 a 32 v Rožňave
b) Žiadosť o umiestnenie dopravnej značky na ulici Šafárikovej v Rožňave pri
bytovom dome č. 33
c) Celtex Hygiene, s.r.o.- žiadosť o rozmiestnenie smerových tabúľ
5. Diskusia
6. Záver

k bodu č. 1: Otvorenie
- predseda komisie p. Peter Džačár privítal členov komisie a oboznámil ich s doplneným
materiálom
k bodu č. 2: Žiadosť MOS o spoluprácu
- o predloženom materiály informoval členov komisie p. Mikolaj. Komisiu OVP žiada
o spoluprácu pri hľadaní možností, ako zabrániť opätovným problémom so psími
exkrementmi a neporiadkom okolo kontajnerov hlavne v severnej časti mesta. Tento problém
bol prejednaní aj s p. Hanuštiakom, náčelníkom Mestskej polície, ktorá v snahe o nápravu
tohto problému, posilní hliadkovú činnosť Mestskej polície v kritickom čase, kedy sa venčia
psy. Člen komisie p. Piku navrhol možnosť výmeny maloobjemového kontajnera v severnej
časti mesta za kuka nádoby a to z toho dôvodu, že kontajnery sú otvorené a miestny
obyvatelia odpadky z kontajnera vyhadzujú von, prípadne odpad nehádžu do kontajnera ale
mimo neho a tiež sú voľne prístupné túlavým psom. Ak by sa poskytli kuka nádoby, ktoré sú
s poklopom, zabránilo by sa aspoň voľnému prístupu psov.
Uznesenie 01/02/2013: Komisia OVP navrhuje posilniť hliadky Mestskej polície v severnej
časti mesta.
k bodu č. 3: VZN o trhovom poriadku pre Veľkonočné trhy v Rožňave 2013
- materiál uviedla p. Mazanová. Informovala členov komisie o termíne konania
Veľkonočných trhov a tiež s miestom, kde je možnosť, aby sa trhy z dôvodu rekonštrukcie
západnej strany námestia konali. p. Hanuštiak upozornil na nedostatok vo Všeobecnom
záväznom nariadení (ďalej “VZN“) a to taký, že v záverečných ustanoveniach nie je uvedení
spôsob kontroly dodržania VZN a následky nedodržania VZN, prípadne odvolanie sa na
príslušné VZN, ktoré tento nedostatok riešia.
Uznesenie 02/02/2013: Komisia OVP berie predložené VZN na vedomie a odporúča doplniť
do VZN kontrolu a sankcie nedodržania VZN.

k bodu č. 4: Rôzne
a) Žiadosť o umiestnenie dopravnej značky na Ulici jarnej č. 30 a 32 v Rožňave
Komisia predložený materiál už prejednala na svojich zasadnutiach 15.6.2011
a 13.9.2011. Komisia na svojom zasadnutí zo dňa 13.9.2011 súhlasila so žiadosťou p.
Dellyho, v ktorej žiadal o umiestnenie dopravnej značky B 34 – zákaz zastavenia, na
Ulici jarnej č.32 v Rožňave. Vyhotovenie a osadenie dopravnej značky si žiadateľ
musí zabezpečiť na vlastné náklady. Vzhľadom na zmenu zdravotného stavu dieťaťa
žiadateľ svoju žiadosť telefonicky stiahol. Nakoľko sa zdravotný stav opätovne
zhoršil, opätovne podal žiadosť aj s Ivanom Kerekešom, bytom Ulica jarná č. 30
v Rožňave. Predseda komisie navrhol sledovať parkovanie vozidiel pred rodinnými
domami na Ulici jarnej č. 30 a 32 v Rožňave v spolupráci s Mestskou políciou.
Uznesenie 03/02/2013: Komisia odporúča prostredníctvom Mestskej polície monitorovať
v priebehu mesiaca priestory pred rodinnými domami na Ulici jarná č. 30 a 32 v Rožňave, so
zameraním na zákaz státia pred vjazdom a výjazdom z rodinných domov. O zistených
skutočnostiach je potrebné komisiu informovať.
b) Žiadosť o umiestnenie dopravnej značky na ulici Šafárikovej v Rožňave pri
bytovom dome č. 33
Predseda komisie informoval členov komisie o parkovaní motorových vozidiel na
chodníku pri bytovom dome na ulici Šafárikovej č. 33 v Rožňave, ktorý využívajú
návštevníci miestnej pošty. Nakoľko toto miesto nie je príslušne označené možnosťou
parkovania, predseda komisie navrhol, aby sa táto plocha zlegalizovala umiestnením
dopravnej značky IP 13 A- kolmé parkovanie alebo IP 13 B – šikmé parkovanie
s príslušným počtom parkovacích miest.
Uznesenie 04/02/2013: Komisia navrhuje vypracovať projektovú dokumentáciu a následne
ju odsúhlasiť dopravným inšpektorátom.
c) Celtex Hygiene, s.r.o.- žiadosť o rozmiestnenie smerových tabúľ
- materiál
uviedla p. Šikúrová a súčasne navrhla možnosť umiestnenia
dopravného značenia priemyselnej zóny. Zároveň informovala aj o približných
nákladoch súvisiacich zo zhotovením a umiestnením dopravného značenie.
Vzhľadom na doterajšiu prístupovú cestu k priemyselnej zóne, členovia komisie
navrhli riešiť dopravné značenie priemyselnej zóny len dočasne do tej doby, kým sa
vysporiadajú pozemky, na ktorých sa majú nové prístupové cesty realizovať a
do doby ich zrealizovania. Pre dopravné značenie je potrebné vypracovať
projektovú dokumentáciu s rozpočtom.
Uznesenie 05/02/2013: Komisia súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie aj
s návrhom rozpočtu.
Peter Džačár
predseda komisie

Spracovala: Iveta Angyalová, tajomníčka komisie

