Zápisnica z komisie ochrany verejného poriadku v Rožňave dňa
11.06. 2013
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania dňa 11.06.2013:

1. Otvorenie
2. Záverečný účet mesta za rok 2012, hodnotenie – Ing. K. Leskovjanská
3. Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ MT – M. Kardošová
4. Protest prokurátora voči VZN o ochrane verejného poriadku – Mgr. J.Halyák
5. Koncepcia dopravy na Námestí baníkov – Ing. P. Marko
6. Zmena dopravného značenia – návrh, Ing. R. Hanušiak, A. Šikúrová
7. Plán činnosti MsP Rožňava na r. 2013 – Ing. R. Hanuštiak
8. Odpredaj zbraní MsP– Ing. R. Hanušiatk
9. Vyznačenie nového priechodu pre chodcov- p. I. Kúhn
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

k bodu č. 1: Otvorenie
- predseda komisie p. Peter Džačár privítal členov komisie a oboznámil ich z priebehom
rokovania. Vzhľadom k tomu, že boli komisii doplnené materiály pred začiatkom rokovania,
o ktorých vopred predseda informoval, komisia jednohlasne odsúhlasila zmenu programu
rokovania.
k bodu č. 2: Záverečný účet mesta za rok 2012, hodnotenie
- p. Leskovjanská informovala prítomných o plnení rozpočtu za rok 2013, o nevyhnutných
výdavkoch mesta.
Uznesenie 01/06/2013: Komisia odporúča schváliť plnenie rozpočtu za rok 2012 bez
pripomienok.
k bodu č. 3: Platobný systém parkovania prostredníctvom SMS správ mobilného
telefónu
- p. Kardošová informovala o zámere uskutočnenia platobného systému parkovania
prostredníctvom SMS správ mobilného telefónu v meste Rožňava, o spôsobe fungovania
systému, poplatkoch, o čase spoplatnenia parkovania.
Uznesenie 02/06/2013: Komisia odporúča schváliť spôsob parkovania prostredníctvom SMS
správ mobilného telefónu a súčasne navrhuje, aby súčasťou dodávky služby bolo dopravné
značenie systému parkovania, informačné tabule s návodom na poskytnutie služby, predajné
miesta na parkovacie lístky.

k bodu č. 4: Protest prokurátora voči VZN o ochrane verejného poriadku
- p. Halyák informoval o proteste prokurátora voči VZN o ochrane verejného poriadku.
Súčasne žiada, aby na zasadnutie Mestského zastupiteľstva bol prizvaný zástupca
prokuratúry, za účelom zodpovedania prípadných otázok. Platné VZN o ochrane verejného
poriadku platné do septembra 2012, bolo na základe podnetu p. Pavla Pachníka zrušené. Bolo
vypracované nové VZN o ochrane verejného poriadku, ktoré svojim podnetom podaným na
Okresnú prokuratúru p. P. Pachník opäť napadol.
Uznesenie 03/06/2013: Komisia navrhuje vyhovieť protestu prokurátora a do najbližšieho
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v mesiaci september pripraviť nové VZN o ochrane
verejného poriadku, ktoré zruší platnosť súčasného VZN. Komisia odporúča prizvať na
zasadnutie Mestského zastupiteľstva zamestnanca prokuratúry.

k bodu č. 5 : Koncepcia dopravy na Námestí baníkov
- p. Marko informoval o dvoch navrhovaných riešeniach koncepcie dopravy na Námestí
baníkov po rekonštrukcii. Jedným z variantov riešenia je obmedzenie prejazdovej rýchlosti na
30 km/h po celej ploche námestia umiestnením dopravného značenia, z celého historického
centra vylúčiť dopravu nad 3,5 t (okrem prejazdu hasičskej techniky), v prípade rekonštrukcie
nehnuteľností na námestí materiál dovážať ľahkou dopravou a len výnimočne povoliť vjazd
mechanizmom s dodržaním ochrany dlažby spevnených plôch, organizáciu riešenia
parkovania na západnej strane riešiť zjednosmernením dopravy dopravnými značkami tak,
ako to bolo pred rekonštrukciou, ale parkovaciu plochu od komunikácie oddeliť nízkymi
betónovými zábranami na úrovni línie odvodňovacích žľabov na náklady mesta, zo severnej
strany námestia vylúčiť parkovanie vozidiel rozmiestnením mobilnej zelene – kvetináčov. Zo
západnej strany umožniť vjazd na severnú plochu zásobovacím vozidlám k prevádzkam
a osadiť dopravné značenie zákazu vjazdu s dodatkovou tabuľou pre zásobovanie. Parkovanie
na východnej strane námestia je potrebné riešiť projektom spracovaného odborne spôsobilou
osobou. Druhým variantom je vytvorenie pešej zóny v spojení s prvým variantom.
Uznesenie 04/06/2013: Komisia bola s návrhmi oboznámená a berie ich na vedomie.

k bodu č. 6: Zmena dopravného značenia
- o zmene dopravného značenia na Ulici Akad. Hronca č. 9, pri vjazde do dvora Radnice
informovali náčelník Mestskej polície p. Hanušiak a p. Šikúrová. Predmetom zmeny
dopravného značenie je riešenie zásobovania prevádzok vo dvore Radnice a vjazd pre vozidlá
vodičov, ktorí majú v priestoroch Radnice prenajaté priestory.
Uznesenie 05/06/2013: Komisia navrhuje zmenu dopravného značenia pri vjazde do dvora
Radnice tak, že pod dopravnú značku B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch“
sa umiestni dodatková tabuľa s textom (E12) „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“, čím sa
obmedzí platnosť značky B1.

k bodu č. 7: Plán činnosti MsP Rožňava na r. 2013
- o pláne činnosti MsP v Rožňave informoval náčelník Mestskej polície p. Hanuštiak.
Informoval o cieľoch MsP, o prevládajúcej činnosti MsP, o nevyhnutných koncepčných
riešeniach zabezpečujúce pravidelný odborný výcvik a školenia príslušníkov MsP,
o možnostiach zefektívnenia činnosti MsP.
Uznesenie 06/06/201: Komisia berie plán činnosti MsP na vedomie, a odporúča MZ plán
činnosti schváliť.
k bodu č. 8: Odpredaj zbraní MsP
- o odpredaji zbraní MsP informoval náčelník MsP p. Hanuštiak. Informoval o technickom
stave zbraní a tiež o záujemcovi, ktorý má záujem o odkúpenie zbraní a tiež o ponúknutej
cene za zbrane.
Uznesenie 07/06/2013: Komisia berie informáciu na vedomie a odporúča odpredať zbrane
záujemcovi za dohodnutú cenu.
k bodu č. 9: Vyznačenie nového priechodu pre chodcov
- materiál bol komisii zaslaný mailom od p. I. Kúhna, v ktorom žiada o možnosť zriadenie
nového priechodu pre chodcov na Ulici letnej v blízkosti predajne Milk Agro.
Uznesenie 08/06/2013: Komisia odporúča zaradiť danú požiadavku na zriadenie nového
priechodu pre chodcov na Ulici letnej v rámci obnovy vodorovného značenia v meste
Rožňava. Zároveň žiada p. Kúhna o upresnenie miesta, na ktorom má byť vodorovné
značenie priechodu pre chodcov umiestnené.
k bodu č. 10: Rôzne
- Umiestnenie dopravného zrkadla na Ulici Ak. Hronca
-dopravné zrkadlo bolo umiestnené na križovatke Ulíc ak. Hronca a Cyrila a Metoda a bolo
nasmerované na Ulicu Ak. Hronca smerom na sever (ku Gymnáziu). Otváraním vstupnej
brány do priestorov Technických služieb mesta sa zrkadlo otáča na opačnú stranu a neplní
svoju funkciu. Náčelník MsP p. Hanuštiak navrhuje, aby bolo dopravné zrkadlo upevnené
konzolou o fasádu stavby tak, aby otváraním bránu nedochádzalo k jeho otáčaniu a aby
zrkadlo bolo v takej výške, aby spĺňalo svoj účel.

Spracovala: Iveta Angyalová,

tajomníčka komisie
Peter Džačár
predseda komisie

