Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 24. 11. 2011
- interpelácie poslancov MZ -

•

Príspevok/podnet : Bc. Ivan Kuhn, MA

1.
Upozornil na to, že napriek dvom požiadavkám, ktoré predložil v mesiaci september
a október nebola predložená požiadavka na vyhodnotenie rozpočtu akcie „ 4. Stretnutie banských
miest a obcí“
2.
K problematike „Ročnej zmluvy s firmou Brantner“ na predchádzajúcom zasadnutí bol daný
prísľub primátora mesta, že prerokuje s JUDr. Čarnogurským možnosť zaujatia stanoviska. Požiadal
primátora mesta, čo sa udialo v tejto veci. Ďalej čo mieni mesto urobiť, aký má zámer, nakoľko na
zasadnutie MZ nebol zaradený materiál. Má pocit, že sa v tomto prípade len naťahuje čas a hrá
„nejaká zvláštna hra“.
3.
Upozornil na to, že napriek požiadavkám do dnešného dňa mu nebola daná odpoveď
súvislosti s výstavbou letnej terasy pred BOUTIQUE HOTEL EMPRESS.
4.
Požiadal o stanovisko – aký bude mať predaj tzv. „Indiánskeho jazera“ na vydávanie
rybárskych lístkov, /bude predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí MZ/
Odp./MUDr. Laciak , primátor: informoval, že vo veci rokoval s p. JUDr. Čarnogurským, z jeho strany
bol daný súhlas na preskúmanie právnej stránky, požiadal o predloženie všetkých potrebných
dokladov. Odboru právnemu dal pokyn, aby mu tieto podklady boli zaslané.
Odp. JUDr. Erika Mihaliková potvrdila, že všetky požadované doklady boli zaslané. Potvrdenie
o prevzatí dokladov mesto má k dispozícii.
Odp. Ing. Ondrej Bolaček Informoval, že vyúčtovanie akcie „ 4. stretnutie banských miest a obcí“ je
spracované, v komisii finančnej zatiaľ nebolo prerokované. Uistil však, že zo schváleného rozpočtu –
príspevku mesta na túto akciu nebola vyčerpania ani 1/3.
Odp./MUDr. Laciak , primátor: informoval o zmene, ktorá nastala na mestskom úrade v súvislosti
s delegovaním kompetencií, zodpovednosti a podpisovania dokladov a písomností. On ako štatutár
zodpovednosť nesie za odborné obsadenie pracovných miest. Podotkol, že uvedenému mal pristúpiť
už dávnejšie.
Odp./MUDr. Laciak , primátor: Uviedol, že predajom pozemku pre SRZ, mestu ostáva kompetencia
pri vydávaní rybárskych lístkov, organizácia vydáva len povolenia na rybolov. Príjem je ovplyvnený
miestom vydania rybárskeho lístka.
Odp./ Ing. Dovalová : Podala informáciu v súvislosti s problematikou letnej terasy pred BOUTIQUE
HOTEL EMPRESS Staviteľ oznámil drobnú stavbu v domnienke, že terasa nie je spojená pevne so
zemou. Stavebný úrad im oznámil, že nejde o drobnú stavbu, ide o stavbu nad 25 m2, teda podlieha
stavebnému povoleniu. Nakoľko stavba bola začatá, nemohlo sa vydať stavebné povolenie, len
dodatočné stavebné povolenie. Bolo vydané len po preukázané iného práva k pozemku, nakoľko
pozemok nie je v ich vlastníctve,. Stavebný úrad bude postupovať v súlade so stavebným zákonom za
porušenie § 105 /realizácia stavby bez stavebného povolenia/. Porušenie zákona bude riešené
v priestupkovom konaní, s vyrubením pokuty. Poznamenala, že z časových dôvodov zo strany
stavebného úradu ešte nebolo v tomto smere konané.
Odp/Šujanská
Zákonom č. 246/2003 sa zmenil a doplnil zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve – uvedenou novelou
zákona boli presunuté kompetencie v oblasti vydávania rybárskych lístkov z okresných úradov na
obce a mestá. Vydávanie rybárskeho lístka je výkonom štátnej správy a podlieha správnemu
poplatku, uhrádzaný je výlučne v hotovosti a je príjmom obce – mesta.

Napr. príjem za rok 2009 činil 1 551,50 €
príjem za rok 2011 k 24.11.2011 činil 1 750 €
Teda prípadný predaj nehnuteľnosti pre SRZ nemá vplyv na vydávanie rybárskych lístkov teda ani na
príjem z titulu správneho poplatku za ich vydávanie.

•

Príspevok/podnet :Ing. Karol Kováč

5.
Na podnet občana mesta požiadal o informáciu, koľko školských zariadení, prípadne
zariadení, ktoré sa starajú o deti, ešte má strechy z azbestocementu. Zároveň požiadal o vyčíslenie
nákladov na výmenu týchto. Konkrétne požiadavka sa viaže na MŠ Ernesta Rotha. Ide o nebezpečnú,
zdraviu škodlivú krytinu. Požiadal odbor výstavby, komisiu výstavby, aby sa s touto problematikou
zaoberala a následne riešila pri tvorbe rozpočtu na rok 2012. Požiadal o informáciu, ako sa rieši jeho
podnet
Odp./I. Angyalová
Na základe informácií pracovníčky MsÚ, ktorá má na starosti opravy a údržbu škôl a školských
zariadení sa jedná len o jednu MŠ a to na ulici E. Rótha a o časť strechy v Centre voľného času.
Náklady na rekonštrukciu strechy na MŠ E.Rótha sú navrhnuté do rozpočtu na rok 2012 vo výške
147 984 €, na opravu strechy v CVČ 10 000 €.
6.
Na opravu osvetlenia na prechode medzi Ul. E. Rotha a Šípkovou ul.
Odp/ Ing. Dovalová : K osvetleniu prechodu medzi Ul. E. Rotha a Šípkovou ulicou uviedla : stĺp je na
cudzom pozemku, potrebné je ho preložiť a tým riešiť aj novú elektrickú prípojku. Odbor výstavby sa
s uvedenou problematikou zaoberá a rieši. Finančné prostriedky budú nevyhnutné.
7.
Na zverejňovanie otázok poslancov, diskusie – ich riešení na internetovej stránke mesta
Odp./ Koltáš:
Na webovom sídle mesta (www.roznava.sk) – bol v rámci sekcie ‘ARCHIV
MATERIALOV MZ‘ doplnený nový stĺpec „POSLANECKÉ INTERPELÁCIE“ - http://www.roznava.sk/sk/-104-2322-archiv-rokovani-mz
8.
Na zaradenie bodu programu MZ v roku 2012 : Prehodnotenie VZN mesta
Odp./Šujanská
Uvedený bod bude zaradený do obsahovej náplne zasadnutí MZ na rok 2012. Harmonogram
zasadnutí a obsahová náplň zasadnutí bude predmetom rokovania MZ v mesiaci január 2012

9.
Požiadal prednostku mestského úradu, aby riešila podnet p. Ing. Petra Marka – spracovať
návrh na zjednodušenie, zefektívnenie schvaľovacieho procesu, ktoré zväzujú realizáciu jednotlivých
úkonov a to v termíne do januára 2012.
O/MUDr. Laciak , primátor : upozornil na to, že prebieha bod rokovania – otázky – diskusia – ku
ktorým sa uznesenia neprijímajú.
O/ JUDr. Mihaliková, odbor právny a správy majetku: na zasadnutie komisie finančnej dňa
5.12.2011 bol predložený materiál „ Zmena a doplnenie Zásad hospodárenia s majetkom mesta „ a
„ Zmena Štatútu mesta Rožňava „, ktoré riešil predmetnú problematiku, materiály boli stiahnuté
z rokovania a vrátené na prepracovanie. Materiál bude opätovne prerokovaný v mesiaci január
2012.

•

Príspevok/podnet : Mgr. Radoslav Kovács

10.
Oboznámil občanov mesta a poslancov mestského zastupiteľstva s 1. výstupom pracovného
tímu, ktorý pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb. Bol spracovaný DOTAZNÍK, ktorý bude
zaslaný mailom poslancom mestského zastupiteľstva so žiadosťou, aby oslovili občanov mesta vo
svojom obvode o vyjadrenie, akú majú predstavu o fungovaní sociálnych služieb v meste. Uvedené
dotazníky po udelení súhlasu budú umiestnené aj v kancelárii prvého kontaktu.
11.
Požiadal o doplnenie materiálov MZ do archívu MZ na internetovej stránke mesta.
12.
Uvedená sekcia je kladne hodnotená aj v rámci iných miest na Slovensku.
Odp./Šujanská
Internetová stránka mesta - Samospráva – Mestské zastupiteľstvo - Archív
-

Materiály MZ boli doplnené
Zvukový záznam : nie je zverejnený z MZ : 31.1.2011, 3.5.2011, 16.5.2011
Hlasovanie : nie je zverejnené z MZ : 3.5.2011

Ide o MZ, ktoré sa uskutočnili v zasadačke MZ na II. poschodí
zvukový záznam z uvedených zasadnutí bol vyhotovený MTVŠ s.r.o. /do konca týždňa bude
zverejnený – musí sa prekonvertovať do formátu MP3
hlasovacie zariadenie nebolo k dispozícii a v zápisnici nebolo podchytené menovité hlasovanie
poslancov /zo zápisnice bolo doplnené hlasovanie a to zo dňa 31.1.2011 a 16.5.2011/

13.
Ďalej požiadal o doplnenie úplného znenia zákona 211/2000 do sekcie „Slobodný prístup
k informáciám“
Odp. : Šujanská
Internetová stránka mesta – Samospráva – Slobodný prístup k informáciám
Bola doplnená
o zákon 211/2000 v znení zákona č. 220/2011 /úplné znenie/
o zákon 382/2011, ktorým sa mení ústavný zákon 211/2000
14.
Požiadal o informácie, aké sú podmienky a pravidlá parkovania v pešej zóne v severnej časti
námestia, resp. prejazdu motorovými vozidlami cez túto pešiu zónu
Odp./ Šikúrová:
Severná časť námestia je riešená dopravnou značkou B1 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch
smeroch“ doplnená dodatkovou tabuľkou s nápisom „Okrem zásobovania“, ktorá obmedzuje
platnosť značky, pod ktorou je umiestnená, na vozidlá zabezpečujúce zásobovanie, opravárenské,
údržbárske alebo komunálne a podobné služby, na vozidlá s parkovacím preukazom pre osoby so
zdravotným postihnutím. Pre tieto vozidlá neplatí osadená zákazová značka.
Predmetné verejné priestranstvo nie je vymedzené výlučne pre chodcov, kde by platili zvláštne
ustanovenia o premávke v pešej zóne.
15.
....o výsledku výberového konania na funkciu konateľa MTVŠ s.r.o.
O/MUDr. Laciak , primátor : informoval o výberovom konaní na konateľa MTVŠ s.r.o. - I. kolo
prebehlo, II. kolo sa uskutoční v priebehu budúceho týždňa. Pevne verí, že do 1. decembra sa táto vec
uzavrie. Zmenu v obchodnom registri musí zabezpečiť ešte terajšia poverená konateľka.

16.
či sa už uskutočnilo výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – referent kultúry
a zahraničných kontaktov
Odp./MUDr. Laciak , primátor Výberové konanie na pracovné miesto po p. Geržovi sa uskutoční
29.11.2011, prihlásilo sa 9 uchádzačov.
17.
Požiadal, aby bol daný pokyn na zmenu v Obchodnom registri – týkajúcu sa zloženia dozornej
rady.
18.
Opätovne upozornil na to, že na Jovickej ulici chýba vodorovné značenie. Naniesol otázku, či
bude vodorovné značenie realizované. Ide o jeden z dvoch hlavných prístupov z mesta na sídl. JUH.
Nejde o periférnu komunikáciu.
Odp./ Ing. Dovalová K vodorovnému značeniu na Jovickej ulici – podľa vyjadrenia p. Katrenicsa,
nebola požiadavka na jej realizáciu, roky nebola realizovaná. Nejde o nedostatok posledného
vodorovného značenia.
•

Príspevok/podnet: Ľudovít Kossuth

19.
V rámci bodu „Diskusia občanov“ mu nebola daná možnosť na vystúpenie – na odpoveď p.
Capákovi.
20.
Uviedol, že v prípade obojstranného parkovania na Šafárikovej ulici sú pre mechanizmy ťažko
dostupné chodníky na opravu. Asfalt je možné doviesť len v pracovnej dobe.
21.
Predložil požiadavku občanov m. č. Nadabula na zriadenie spoja k zdravotníckym
ambulanciám na Nám. 1. mája / budova bývalého ONV.
Odp./ Šikúrová:
Požiadavka bola prerokovaná s dopravcom eurobus, a. s. DZ Rožňava. Vec je v štádiu riešenia.
22.
Opätovne predložil požiadavku na osadenie prístrešku na autobusovej zastávke smerom na
Čučmu. Pôvodná bola zničená.
Odp./ Ing. Dovalová : K autobusovému prístrešku – návrhy boli predložené, nebol vybratý ani jeden.
Na najbližšom zasadnutí komisie by sa problematika mala doriešiť
23.
K prekopu v m. č. Nadabula – požiadal o konečné doriešenie vytekania banských vôd.
Odp./Ing. Dovalová: Firma Gemer Can s.r.o. predložila doklady na stavebný úrad, územné
rozhodnutie nebolo vydané, nakoľko jeden z vlastníkov pozemkov nedal súhlas na to, aby odvádzací
kanál išiel cez jeho pozemok. Konanie bolo prerušené a dal sa termín na uzavretie dohody, k dohode
nedošlo, bola predložená žiadosť o predĺženie termínu.
24.
Nakoľko by sa chcel zúčastnil slávnostného odovzdania stavby – Odkanalizovanie R. Bane,
m.č. Nadabula, severnej časti mesta – požiadal o termín.
25.
Poznamenal, že na jednom z predchádzajúcich zasadnutí sa riešil nákup áut pre mestský úrad
a mestskú políciu. Upriamil však pozornosť na vozový park Technických služieb mesta Rožňava. Je
nevyhovujúci, vozidlá by nemali čo hľadať na komunikáciách. Ďalej upozornil na stav rolby na zimnom
štadióne. Sú v dezolátnom stave.
Odp./MUDr. Laciak , primátor : termín slávnostného odovzdania stavebnej akcie oznámi pánovi
Kossuthovi. Informoval, že do dvoch rokov akcia by mala byť ukončená. Oznámil termín
slávnostného ukončenia rekonštrukcie ZŠ JUH – 25.11.2011 o 13.00 hod.
Odp./Pavol Burdiga: o výsledku a priebehu elektronickej aukcie na nákup motorových vozidiel pre
mestský úrad a mestskú políciu. Zúčastnilo sa jej 8 firiem, vyhrala rožňavská firma Attila Ondrej. Autá
boli vybrané. Mesto ušetrilo cca 900 €.

Odp./Pavol Burdiga: o priebehu realizácie útulku – začalo sa realizovať oplotenie, elektrická
a vodovodná prípojka
•

Príspevok/podnet: Mgr. Matúš Bischof

26.
Naniesol otázku, či z priebehu aukcie je záznam, či je k dispozícii zoznam účastníkov, ako aj
záznam z priebehu akcie.
Odp./Repaská : Uviedla, že kompletná dokumentácia, vrátane záznamu je k dispozícii poslancom
mestského zastupiteľstva.
Odp./Pavol Burdiga: Uviedol, že záznam je podrobný a je pripravený k nahliadnutiu.
•

Príspevok/podnet: Ing. Karol Kováč

27.
Naniesol otázku, koľko rožňavských firiem sa aukcie zúčastnilo.
Odp./Pavol Burdiga: Informoval, že aukcie sa zúčastnilo 6 firiem z Rožňavy.
•

Príspevok/podnet: Ing. Marko Peter

28.
Požiadal o informáciu vo veci riešenia problematiky Colného úradu, parkovania kamiónov v
meste. Posledná informácia je z apríla 2011, malo sa uskutočniť jednanie a informácia mala byť daná
MZ o riešení. /prípis z 21.4.2011/.
Odp./MUDr. Laciak : primátor informoval, že informáciu o ďalšom riešení neobdržal z Colného
úradu. V tomto Mesto má vplyv len na dopravné obmedzenie.
Odp./ Šikúrová: K parkovaniu kamiónov: Pozemok pred colným úradom je v zmysle colného zákona
určený a označený ako colný priestor, ktorý sa využíva na účely vykonávania colného dohľadu.
Z uvedeného dôvodu vjazd kamiónov do tohto vyhradeného priestoru colného úradu nemôžme
zakázať.
•

Príspevok/podnet: Mgr. Matúš Bischof

Upozornil na to, že v rámci súbežného parkovania na Ul. Alej J.Pavla II od križovatky pri Obchodnom
centre JUH až po križovatku s cestou pod ZŠ na Zakarpatskej ulici parkujú kamióny a nákladných
vozidlá. Rušia občanov ranným štartovaním, večerným príchodom, blokujú parkovacie miesta.
Odp./ Šikúrová:
Na Aleji Jána Pavla II. v smere od obchodného centra v úseku za križovatkou s Medzimlynskou ulicou
po bývalý zastávkový pruh pre MHD platí zákaz státia vozidiel s vyznačením začiatku a konca úseku
platnosti. Vozidlá parkujúce v tejto časti porušujú predpisy cestnej premávky.
Žiada KOVP, MP prípade štátnu políciu o preverenie, či je to v súlade so zákonom a z dôvodu riešenia
situácie o preverenie, či nie je možnosť zákazu parkovania nákladných vozidiel a kamiónov v tejto
časti.
Odp./ Ing. Temesi:
Časť uvádzaného úseku od križovatky Ul. Medzimlynskej až po začiatok rozširujúcej sa komunikácie
(býv. zastávka MHD) je označená dopravnou značkou zákaz státia. V tomto úseku nie je zaznamenaný
výskyt státia motorových vozidiel. Zostávajúci úsek cesty za dopravnou značkou až po križovatku
s cestou pod ZŠ na Zakarpatskej ulici už ale nie je riešený žiadnym dopravným obmedzením (v tomto
prípade zákazom státia). Zaujatie odborného stanoviska o prípadných zmenách dopravných

obmedzení nie je v kompetencii MP. Možnosť prípadnej zmeny dopravného značenia môže preveriť
kompetentný pracovník Cestného hospodárstva a dopravy odboru výstavby, územného plánu,
ochrany a tvorby ŽP na MsÚ v spolupráci s Okresným dopravným inšpektorátom v Rožňave
(dopravným inžinierom).
29.
Predložil požiadavku na vyznačenie parkovacích plôch na sídlisku JUH vodorovným značením
Odp./Mgr. Hrivnák: Túto požiadavku evidujeme, vyznačenie parkovacích plôch na sídlisku Juh
zapracujeme do najbližšej objednávky obnovy vodorovného značenia, pravdepodobne na jar
budúceho roka.
30.
Oznámil, že predložil mailom námietky k zámeru predaja pozemkov pre SRZ aj
s fotodokumentáciou, ktoré stručne zhrnul – v susednej lokalite majú ML svoj majetok - predajom
pozemku by sa zamedzila možnosť zvážať drevnú hmotu zo svahu. Mesto v uvedenom prípade
predáva majetok, pričom komplikuje prístup ku svojmu majetku. Ide o rekreačnú zónu, je otázne,
ako by sa zmenil charakter tejto zóny a či by sa ďalším predajom nestratil jej pôvodný charakter.
Odp./MUDr. Laciak poznamenal, že na zasadnutí MZ už bol schválený zámer priameho predaja, ktorý
bol už zverejnený. Poznamenal, že nevidí v tom problém, MZ môže zrušiť uznesenie.
31.
Podľa jeho názoru rozhodovanie vo veci bolo skreslené, predložené dokumenty neboli úplné.
Odp./MUDr. Laciak upozornil, že v bode diskusia MZ nemôže zrušiť uznesenie.
•

Príspevok/podnet: Mgr. Dionýz Kemény

Uviedol, že požiadavky zo stretnutia občanov zo dňa 23.11.2011, ako aj z predchádzajúceho obdobia
predloží na príslušné odbory mestského úradu

Odp./Šujanská
p. Mgr. Dionýz Kemény požiadavky zo stretnutia občanov predložil na riešenie mestskej
polícii /potvrdené p. poslancom 14.12.2011/
32.
Požiadal mestskú políciu o kontrolnú činnosť na Hviezdoslavovej kde boli osadené dve
dopravné značky, ktoré sa nedodržiavajú

Odp./Ing. Temesi: Aj v tejto lokalite mesta hliadky mestskej polície počas svojej hliadkovej
činnosti riešia prípadné nerešpektovanie uvádzaných dopravných značiek. Tento problém
sme už riešili aj priamo s pánom poslancom Mgr. Dionýzom Keményom.
•

Príspevok/podnet: František Focko

33.
Upozornil na bodovú závadu na moste k Špitálskej ulici, ktorá bráni prejazdu dvoch vozidiel.
Upozornil na to, že na sídlisku JUH a P.J.Šafárika sa kontajnery z parkovacích plôch presúvajú na
komunikácie a bránia bezpečnému prechodu motorových vozidiel.

Odp/Šikúrová: K bodovej závade na moste: Bodová závada bola odstránená
prostredníctvom Technických služieb mesta.
Odp./Mgr. Hrivnák: Presúvanie zberných nádob rieši organizácia oprávnená na nakladanie
s KO a DSO v meste Rožňava operatívne. Zamestnanci v prípade zistenia presunu vracajú
zberné nádoby na pôvodne stanovené miesto.

