Záznam
zo zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku
Mestského zastupiteľstva v Rožňave konaného dňa 12.11.2013
Číslo záznamu: 6395/2013-56348-VYST

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

Otvorenie
Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta
VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku – návrh na zmenu
VZN mesta Rožňava o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej
zelene – návrh nového VZN
5. VZN mesta Rožňava o trhovom poriadku počas príležitostnej akcie „Vianočný trh
2013“ – návrh
6. Štatút mesta – návrh na zmenu (§ 26 Mestský hasičský zbor)
7. Riešenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave týkajúcich sa preventivára
požiarnej ochrany a veliteľa MsHZ
8. Cyril Motyka – poslanecký návrh na osadenie spomaľovacieho prahu na Ulici
pionierov v Rožňave
9. Biskupstvo Rožňava – žiadosť o riešenie dopravnej situácie na Čučmianskej dlhej
ulici v Rožňave
10. RNDr. Ondrej Rozložník – návrh na odstránenie zákazovej dopravnej značky pri
garážach na Slnečnej ulici v Rožňave
11. Ing. Marian Slavkay – podnet voči zriadeniu vyhradeného parkoviska pre Materskú
školu Kozmonautov, Rožňava
12. Diskusia
13. Záver

1. Otvorenie:
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Peter Džačár.
2. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta
(predkladateľ: Ing. Klára Leskovjanská)
Uznesenie č. 2 - XI/2013: Komisia odporúča schváliť návrh na I. zmenu rozpočtu.
3. VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku – návrh na zmenu
(predkladateľ: Mgr. Juraj Halyák)
Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 26. 9. 2013 uznesením č. 213/2013
schválilo nové Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o ochrane verejného
poriadku. Vo VZN boli premietnuté novelizácie viacerých zákonov, okrem iného aj
zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý zaviedol s účinnosťou od 1. 10.
2013 povinné označenie psov, mačiek a fretiek mikročipom.
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Dňa 22. 10. 2013 schválila NR SR ďalšiu novelu zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti, podľa ktorej sa povinné označenie psov, mačiek a fretiek mikročipom bude
od 1. 1. 2014 vzťahovať len na zvieratá, ktoré sú premiestňované mimo územia SR.
Zároveň v rámci určitého výchovného pôsobenia na držiteľov psov sa považuje za
dôležité zvýrazniť povinnosť, ktorou je zabezpečenie opatrení na zabránenie ich úteku ako
to vyplýva aj z § 22 ods. 6 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje pôvodný text § 3 odseku 7
nahradiť novým textom.
Uznesenie č. 3 - XI/2013: Komisia odporúča schváliť návrh zmeny VZN mesta Rožňava
o ochrane verejného poriadku s nasledovnými zmenami:
- v nadpise pod § 3 slovo „psov“ nahradiť slovom „zvierat“
- v navrhovanom novom texte § 3 ods. 7 slovo „psa“ nahradiť slovom „zvieraťa“
4. VZN mesta Rožňava o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej
zelene – návrh nového VZN
(predkladateľ: Mgr. Juraj Halyák)
Počas účinnosti VZN o udržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku v meste a jeho
mestských častiach, o správe a údržbe verejnej zelene, ktoré platí v súčasnosti, došlo
k viacerým legislatívnym zmenám. Z uvedených dôvodov sa javilo vhodné vypracovať
návrh nového VZN.
Uznesenie č. 4 - XI/2013: Komisia odporúča schváliť návrh nového VZN mesta Rožňava
o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene s nasledovným doplnením:
- v § 3 ods. 1 písm. q) za slová „ako aj jazdiť na kolieskových doskách“ vložiť slovo
„a bicykloch“
5. VZN mesta Rožňava o trhovom poriadku počas príležitostnej akcie „Vianočný trh
2013“ – návrh
(predkladateľ: Mgr. Juraj Halyák)
Tohto roku sa navrhuje uskutočniť vianočný trh v dňoch 17., 18. a 19. decembra.
Zásadnejšie zmeny oproti minulým rokom v organizácii trhu sa nenavrhuje. Navrhuje sa
do VZN zakotviť právo organizátora v mimoriadnych prípadoch upraviť predajnú dobu,
napr. v prípade mimoriadne nepriaznivého počasia. Taktiež sa navrhuje zaviesť tzv.
stornopoplatky pre prípady zrušenia účasti na vianočnom trhu predávajúcim. Za účelom
dodržiavania poriadku a čistoty počas trhu sa navrhuje poskytnúť predávajúcim plastové
vrecia na odpad (v rámci úhrady za účasť). Pre predávajúcich so sortimentom občerstvenia
vyplývajú nové povinnosti z novely zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, kontrola ich
dodržiavania ale nepatrí do kompetencií obcí.
Uznesenie č. 5 - XI/2013: Komisia odporúča schváliť návrh VZN mesta Rožňava o trhovom
poriadku počas príležitostnej akcie „Vianočný trh 2013“ a predložený návrh členov prípravnej
komisie.
6. Štatút mesta – návrh na zmenu (§ 26 Mestský hasičský zbor)
(predkladateľ: Helena Šujanská)
V súlade so zákonom NR SR č. 314/2002 sa dobrovoľný verejný požiarny zbor, ktorý bol
ku dňu nadobudnutia účinnosti zákona o ochrane pred požiarmi zriadený v obci, považuje
za obecný hasičský zbor. Táto skutočnosť bola premietnutá aj do Štatútu mesta Rožňava,
§ 26 – Mestský hasičský zbor, podľa ktorého v meste Rožňava pôsobí jeden hasičský
zbor.
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Uznesenie č. 6 - XI/2013: Komisia odporúča schváliť zmenu Štatútu mesta Rožňava podľa
predloženého návrhu.
7. Riešenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave týkajúcich sa preventivára
požiarnej ochrany a veliteľa MsHZ
(predkladateľ: Helena Šujanská)
1. Uznesením MZ č. 65/2000 boli menovaní velitelia Dobrovoľných verejných požiarnych
zborov mesta Rožňava a m. č. Nadabula. Členom hasičského zboru môže byť len osoba
vo veku od 18 do 60 rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony. Doterajší
veliteľ MsHZ nespĺňa jednu z podmienok – presahuje možnú vekovú hranicu.
2. Uznesením MZ č. 83/2009 bol ustanovený preventivár požiarnej ochrany mesta, ktorý
sa dňom 23.10.2013 vzdal funkcie. V súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi obec
môže na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi ustanoviť preventivára požiarnej
ochrany obce. Ak obec neustanovila preventivára požiarnej ochrany obce, plnenie
stanovených povinností musí obec zabezpečiť prostredníctvom technika požiarnej
ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany. Vzhľadom na legislatívne zmeny, ktoré budú
účinné od 1.1.2014 v tejto oblasti, mesto Rožňava úlohy vyplývajúce zo zákona o ochrane
pred požiarmi vykonáva prostredníctvom technika požiarnej ochrany.
Uznesenie č. 7 - XI/2013: Komisia odporúča schváliť predložený návrh uznesení.
8. Cyril Motyka – poslanecký návrh na osadenie spomaľovacieho prahu na Ulici
pionierov v Rožňave
(predkladateľ: Alena Šikúrová)
Poslanec mestského zastupiteľstva p. Cyril Motyka podal na základe požiadavky rodičov
detí zo základnej školy na Ulici pionierov návrh na osadenie spomaľovacieho prahu
z nasledovných dôvodov: zvýšený pohyb detí počas začiatku a ukončenia vyučovania,
nepriehľadná zákruta v mieste priechodu pre chodcov, vysoká rýchlosť vozidiel
prechádzajúcich danou ulicou.
Uznesenie č. 8 - XI/2013: Komisia odporúča schváliť poslanecký návrh na osadenie
spomaľovacieho prahu na Ulici pionierov v Rožňave.
9. Biskupstvo Rožňava – žiadosť o riešenie dopravnej situácie na Čučmianskej dlhej
ulici v Rožňave
(predkladateľ: Alena Šikúrová)
Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava opakovane žiada o riešenie dopravnej
situácie pri bráne do areálu Biskupskej rezidencie na Čučmianskej dlhej ulici, ktorá sa
využíva nielen na vjazd a výjazd osobnými motorovými vozidlami ale aj malými
nákladnými motorovými vozidlami a motorovými vozidlami s prívesným vozíkom.
Vzhľadom na podnikateľskú činnosť žiadateľa sa táto brána používa počas celého dňa.
V žiadosti sa uvádza, že zaparkované motorové vozidlá nielenže sťažujú, ale v niektorých
prípadoch znemožňujú vjazd a výjazd z/do areálu rezidencie a bránia rozhľadu, čím
zhoršujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Tento problém žiadateľovi
komplikuje, dokonca niekedy znemožňuje prácu.
Rovnako ako v predchádzajúcich žiadostiach, aj teraz žiadateľ žiada a navrhuje uvedenú
situáciu riešiť zvislou dopravnou značkou „Zákaz zastavenia“ a vodorovným dopravným
značením „Žltá súvislá čiara“.
Uznesenie č. 9 – XI/2013: Komisia odporúča umiestniť zvislú dopravnú značku B 34 „Zákaz
zastavenia“ s dodatkovou tabuľkou „Úsek platnosti“ a vyznačiť vodorovnú dopravnú značku
V 12b „Žltá súvislá čiara“ podľa spresnenia na tvári miesta. Komisia odporúča zabezpečiť
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vyhotovenie, umiestnenie a vyznačenie dopravného značenia prostredníctvom odborne
spôsobilej osoby a na vlastné náklady žiadateľa.
10. RNDr. Ondrej Rozložník – návrh na odstránenie zákazovej dopravnej značky pri
garážach na Slnečnej ulici v Rožňave
(predkladateľ: Alena Šikúrová)
Na základe podnetu občana a z dôvodov rozpísaných v podaní bol komisii predložený
návrh na odstránenie zvislej dopravnej značky „Zákaz státia“ osadenej pred mnohými
rokmi pri garážach na Slnečnej ulici.
Uznesenie č. 10 - XI/2013: Komisia neodporúča schváliť návrh na odstránenie zvislej
dopravnej značky „Zákaz státia“ pri garážach na Slnečnej ulici v Rožňave. Komisia odporúča
k predmetnej zákazovej dopravnej značke použiť dodatkovú tabuľku „Úsek platnosti – 10 m“.
11. Ing. Marian Slavkay – podnet voči zriadeniu vyhradeného parkoviska pre Materskú
školu Kozmonautov, Rožňava
(predkladateľ: Alena Šikúrová)
Obyvateľ bytového domu Kozmonautov 13 podal podnet voči zriadeniu vyhradeného
parkoviska pre MŠ Kozmonautov z dôvodov rozpísaných v podaní.
Na podklade doručeného podnetu bolo vykonané miestne šetrenie pri ktorom bolo zistené,
že trvalé dopravné značenie pre označenie vyhradeného parkovacieho miesta pre vozidlá
zabezpečujúce zásobovanie materskej školy nebolo umiestnené v súlade s povolením
vydaného príslušným cestným správnym orgánom.
Uznesenie č. 11 - XI/2013: Komisia súhlasí s vyhradením jedného parkovacieho miesta tak
ako bolo určené v povolení cestného správneho orgánu.

Peter Džačár
predseda komisie

Zapísala: Alena Šikúrová, tajomníčka komisie
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