Zápisnica
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku
Mestského zastupitel'stva v Rožňave, konaného dňa
13.11.2012

Prítomní: podra prezenčnej listiny
Program: 1. VZN mesta o organizovaní verejných kultúrnych podujatí
2. Návrh na 2. zmenu rozpočtu
3. VZN o organizovaní miestneho referenda
4. Poslanecký návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MZ
5. Vianočné trhy 2012
6. Alternatívy fungovania TIC
7. ž,iadosť majiterov garáži na U1. Zakarpatskej o osadenie DZ B 34 a B 33
8. žiadosť o osadenie zábran — obyvatelia bloku Ul. jarnej č. 12 a 14
9. Žiadosť o osadenie DZ B 34 na U1. Čučmianskej
10.Rôzne
K bodu č. 1
VZN o organizovaní verejných kultúrnych, telovýchovných a športových podujatiach
na území mesta Rožňava
Ing. Hanuštiak navrhuje upraviť VZN
- navrhuje povinnosť zabezpečiť adekvátny počet členov usporiadaterskej služby
tak, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku počas podujatia
- navrhuje v č1.3 zlúčiť body 6 a 7 - Usporiadatelia verejných a kultúrnych podujatí
sú zodpovedný za dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov v zmysle zákona
č. 219/1996, § 2 bod 1 a 2
- navrhuje v čl. 6, odstavec 1, písmena b vynechat' text „alebo čokoľvek, čím možno urobit'
útok proti telu dôraznejším, prípadne čo by mohlo viesť k poškodeniu zdravia"
Komisia odporúča schváliť Mestskému zastupitel'stvu v Rožňave VZN o verejných kultúrnych,
telovýchovných a športových podujatiach na území mesta Rožňava

K bodu č. 2
Návrh na 2. zmenu rozpočtu
Komisia odporúča schváliť Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave 2. zmenu rozpočtu mesta

K bodu č. 3
VZN o organizovaní miestneho referenda
Komisia odporúča schváliť Mestskému zastupíteľstvu v Rožňave VZN o organizovaní
Miestneho referenda

ŕif
K bodu č. 4
Poslanecký návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MZ zastupitel'stva v Rožňave
Komisia berie na vedomie poslanecký návrh na zmenu Rokovacieho poriadku

K bodu č. 5
Vianočné trhy 2012
Informáciu o konaní trhov a scenár podala p. Mazanová
Komisia navrhuje z predpokladaného zisku vyhradit' 10% na nákup a obnovu vianočnej
výzdoby
K bodu č. 6
Alternatívy fungovania TIC
Komisia berie na vedomie správu Alternatívy fungovania TIC
K bodu č. 7
Žiadosť majitel'ov garáži na U1. Zakarpatskej a osadenie DZ B 34 a B 33
Komisia odporúča na U1. Zakarpatskej pri garážach južne od pivovaru Kalteneker osadiť
dopravnú značku zákazu státia B 33
K bodu č. 8
Žiadost' o osadenie zábran — obyvatelia bloku Ul. jarnej č. 12 a 14
Komisia súhlasí s osadením zábran proti prejazdu motorových vozidiel, ktorým si
skracovali cestu cez dvor z ulice jarnej na ulicu letnú. Osadenie zábrany si zabezpečia
obyvatelia na vlastné náklady.
K bodu č.9
žiadosť o osadenie dopravnej značky B 34 na Ul. Čučmianskej
Komisia navrhuje osadenie dopravnej značky B 33 na úseku od križovatky Čučmianska 14
Čučmianska 18. Žiadater si kúpu dopravnej značky a jej osadenie urobí na vlastné náklady
K bodu č. 10
a/ komisia navrhuje sledovat' mestskej polícii pri svojich obhliadkach funkčnosť verejného
osvetlenia na celom území mesta a jeho zmeny zaznamenávat'
b/ pri odchyte psov dbat' na to, aby bol adekvátny k počtu voľných miest v karanténnej
stanici

Peter DŽA Č ÁR
predseda komisie OVP

Zapísala: Čuňočková

