Záznam zo zasadnutia
Komisie ochrany verejného poriadku
Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 10.09.2013
Číslo záznamu: 5419/2013-43855-VYST

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Plnenie rozpočtu k 30.06.2013
Návrh VZN o ochrane verejného poriadku
Vyhodnotenie „Zmluvy o spolupráci“ s Občianskym združením „Život je pes“
Žiadosť obyvateľov m. č. Rožňavská Baňa o pomoc pri riešení problému
s neprispôsobivými občanmi
6. Petícia na zachovanie parkovania na severnej strane Námestia baníkov
7. Zrušenie štatútu Mestskej polície Rožňava
8. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2013
9. Plnenie uznesení komisie
10. Žiadosť o osadenie dopravnej značky „ Zákaz státia“ pred vchod do bytového domu
Komenského 25, Rožňava (Bc. Jarmila Heflerová)
11. Návrh na osadenie zábranových stĺpov pred vchod do bytového domu Zakarpatská 1,
Rožňava (Kristián Vidinský)
12. Parkovanie na Námestí baníkov – otázka poslanca MZ v Rožňave (Roman Ocelník)
13. Návrhy poslanca MZ v Rožňave (Roman Ocelník)
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver

1. Otvorenie:
Predseda komisie privítal prítomných a oboznámil ich z programom rokovania.
2. Plnenie rozpočtu k 30.06.2013
(predkladateľ: Ing. Klára Leskovjanská)
Uznesenie č. 2 - IX/2013: Komisia berie na vedomie plnenie rozpočtu k 30.06.2013 bez
pripomienok.
3. Návrh VZN o ochrane verejného poriadku
(predkladateľ: Mgr. Juraj Halyák)
Na základe protestu okresného prokurátora proti VZN o ochrane verejného poriadku
a v súlade s uznesením MZ v Rožňave č. 142/2013 sa predkladá návrh nového VZN
o ochrane verejného poriadku na schválenie.
Návrh nového VZN reaguje aj na novelizácie viacerých právnych predpisov – zákona
č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov a zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.
Uznesenie č. 3 - IX/2013: Komisia odporúča schváliť návrh nového VZN o ochrane verejného
poriadku bez pripomienok.
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4. Vyhodnotenie Zmluvy o spolupráci s Občianskym združením „Život je pes“
(predkladateľ: Mgr. Juraj Halyák)
V súlade s uznesením MZ v Rožňave č. 217/2012 sa predkladá vyhodnotenie zmluvy
po 1 roku spolupráce Občianskeho združenia „Život je pes“ a mesta Rožňava.
Uznesenie č. 4 - IX/2013: Komisia vyhodnotenie zmluvy berie na vedomie a odporúča
zo strany mesta prijať opatrenia k plneniu Čl. III. zmluvy, konkrétne bodov 2 a 5.
5. Žiadosť obyvateľov m. č. Rožňavská Baňa o pomoc pri riešení problému
s neprispôsobivými občanmi
(predkladateľ: Ing. Dana Majorčíková)
Obyvatelia m. č. Rožňavská Baňa sa obrátili na tunajší mestský úrad so žiadosťou
o pomoc pri riešení problému s neprispôsobivými rómskymi občanmi v tejto lokalite.
Podanie zaslali občania aj na Ministerstvo vnútra SR a Úrad vlády SR.
Do komisie bola predložená správa o priebehu prešetrenia žiadosti prostredníctvom
mestského úradu a ďalších orgánov, ktorým bola žiadosť zaslaná. V materiály sú uvedené
aj prijaté opatrenia, ktoré mesto realizuje, aby bol v tejto lokalite dodržaný verejný
poriadok a nedochádzalo k výtržnostiam.
Uznesenie č. 5 - IX/2013: Komisia odporúča spoluprácu mesta s príslušným oddelením Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave za účelom preverenia povinností vyplývajúcich zo
zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
6. Petícia za zachovanie parkovacích miest po stranách pešej zóny na severnej časti
Námestia baníkov
(predkladateľ: Ing. Dana Majorčíková)
Majitelia a prevádzkovatelia obchodných prevádzok na severnej časti Námestia baníkov
v Rožňave požiadali mestský úrad o vytvorenie parkovacích miest po stranách pešej zóny,
tak ako boli pred rekonštrukciou námestia, z dôvodu poklesu návštevnosti týchto
prevádzok a tým aj poklesom tržieb.
Uznesenie č. 6 - IX/2013: Komisia odporúča petíciu neprijať. Navrhuje, aby bol zachovaný
súčasný stav pešej zóny, t. j. bez parkovacích miest.
7. Zrušenie Štatútu Mestskej polície v Rožňave
(predkladateľ: Ing. Róbert Hanuštiak)
V rámci revidovania dokumentov mestskej polície bolo zistené, že Štatút Mestskej polície
Rožňava je značne zastaraný, duplicitne pojednáva o ustanoveniach vyplývajúcich zo
zákonných noriem, interných normatívov mesta, mestskej polície a najmä obsahuje
ustanovenia, ktoré sú v rozpore so súčasným právnym poriadkom SR.
Z uvedených dôvodov náčelník mestskej polície navrhuje mestskému zastupiteľstvu zrušiť
uvedený dokument.
Uznesenie č. 7 - IX/2013: Komisia odporúča zrušiť Štatút Mestskej polície v Rožňave.
8. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2013
(predkladateľ: Ing. Róbert Hanuštiak)
Správa bola vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave
č. 201/2000, ktoré ukladá náčelníkovi Mestskej polície Rožňava pravidelne polročne
predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej polície.
Uznesenie č. 8 - IX/2013: Komisia berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície
v Rožňave za I. polrok 2013.
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9. Plnenie uznesení komisie
(predkladateľ: Iveta Angyalová)
Uznesenie č. 9 – IX/2013: Komisia berie na vedomie plnenie uznesení.
10. Žiadosť o osadenie dopravnej značky „ Zákaz státia“ pred vchodom do bytového
domu Komenského 25, Rožňava
(predkladateľ: Alena Šikúrová)
Vlastníci bytového domu Komenského 25 žiadajú o osadenie dopravnej značky „Zákaz
státia“ na prístupový chodník k bytovému domu z dôvodu, aby bol zabezpečený príjazd
záchranných vozidiel ako aj vozidiel prepravujúcich zdravotne ťažko postihnuté osoby,
kedže tento chodník je pravidelne využívaný na parkovanie vozidiel.
Uznesenie č. 10 - IX/2013: Komisia neodporúča osadenie zákazovej značky, nakoľko dané
vozidlá sa dopúšťajú priestupku podľa § 22 zákona č. 372/1990 o priestupkoch, taktiež podľa
zákona č. 8/2009 o cestnej premávke na danom mieste je zakázané zastavenie a státie.
V prípade, že tam vozidlá parkujú, odporúča sa túto skutočnosť oznámiť mestskej polícii
prípadne policajnému zboru.
11. Návrh na osadenie zábranových stĺpov pred vchod do bytového domu Zakarpatská
1, Rožňava
(predkladateľ: Alena Šikúrová)
Vlastníci bytového domu Zakarpatská 1 žiadajú o osadenie zábranových stĺpov na
prístupový chodník k bytovému domu z dôvodu, že zaparkované vozidlá sťažujú prístup
do bytového domu najmä osobám vyššieho dôchodkového veku, ktoré veľakrát majú
problém bezpečne sa dostať schodmi ku vchodovým dverám.
Uznesenie č. 11 - IX/2013: Komisia neodporúča osadenie zákazovej značky, nakoľko dané
vozidlá sa dopúšťajú priestupku podľa § 22 zákona č. 372/1990 o priestupkoch, taktiež podľa
zákona č. 8/2009 o cestnej premávke na danom mieste je zakázané zastavenie a státie.
V prípade, že tam vozidlá parkujú, odporúča sa túto skutočnosť oznámiť mestskej polícii
prípadne policajnému zboru.
12. Parkovanie na Námestí baníkov – otázka poslanca MZ v Rožňave
(Roman Ocelník)
Poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave požiadal o informáciu, aký je momentálny
stav na Námestí baníkov v Rožňave, či je možné parkovať v rekonštruovanej západnej
časti námestia a či je parkovanie spoplatnené.
Uznesenie č. 12 - IX/2013: Komisia vyhodnotila otázku za bezpredmetnú, nakoľko dňa
6.9.2013 boli zvislé dopravné značky odkryté.
13. Návrhy poslanca MZ v Rožňave (Roman Ocelník)
Návrh poslanca – 1:
Vzhľadom na skutočnosť, že Základná škola na Ulici zeleného stromu v Rožňave pred
časom ukončila svoju činnosť, bol podaný poslanecký návrh na odstránenie zábranových
stĺpikov brániacich prejazdu danou ulicou. Po odstránení zábran návrh uvažuje
s možnosťou zriadenia jednosmernej premávky na ceste a vytvorenia jednostranného
plateného parkovania.
Uznesenie č. 13a - IX/2013: Komisia odporúča osadené zábrany ponechať z dôvodu
zabezpečenia bezpečnosti chodcov. Komisia odporúča v danej lokalite pri daňovom úrade
vyznačiť priechod pre chodcov.
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Návrh poslanca – 2:
Poslanec mestského zastupiteľstva podal svoj návrh na znovu vytvorenie parkovacích
plôch na okrajoch severnej časti námestia. Je presvedčený o tom, že hlavne v tejto
neľahkej ekonomickej situácii mesto musí podať pomocnú ruku podnikateľom, ktorí
v tejto časti námestia dlhodobo tvoria hodnoty, platia dane a zamestnávajú. Tiež berie
zreteľ na reálnom zvýšenom príjme z parkovaného.
Uznesenie č. 13b - IX/2013: Komisia neodporúča vytvorenie parkovacích miest na okrajoch
severnej časti námestia.
14. Rôzne
Uznesenie č. 14 - IX/2013: Komisia odporúča riešiť zákaz parkovania kamiónov na odstavnej
ploche na Aleji Jána Pavla II. v Rožňave.

Peter Džačár
predseda komisie

Zapísala: Alena Šikúrová, tajomníčka komisie
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