Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 15. 12. 2011
- interpelácie poslancov MZ -

• p. Ing. Peter Marko
Predložil požiadavku, aby zápisnice z jednotlivých zasadnutí komisií boli predkladané všetkým
predsedom komisií.
Odp.: p. Šujanská Helena
Požiadavka bola zaslaná mailom tajomníkom komisií. Zápisnice z jednotlivých zasadnutí budú
zasielané predsedom komisií počnúc januárom 2012.
Upozornil na hlasovanie k bodu 6 programu rokovania – požiadal právničku, hlavnú
kontrolórku o preverenie uznesenia k tomuto bodu.
Odp.: p. Šujanská Helena
Hlasovanie bolo nasledovné :
Návrh p. Mgr. Radoslava Kovácsa – oprava termínu v návrhu na uznesenie ....... 19.11.2010
9-3-0
2 nehlasovali
Návrh p. Mgr. Dušana Polláka – z článku V z bodu 3 vypustiť poslednú odrážku – na úhradu
režijných nákladov
8-6-0
Návrh neschválili, ďalej sa nehlasovalo o doplnení čl. V bodu 11 ani o návrhu p. Zoltána
Bekeho a Ing. Jána Lacha
Návrh p. Mgr. Radoslav Kovács so schválenou opravou dátumu v návrhu na uznesenie
7-7-0
Odp.: p. JUDr. Katarína Balážová
Nakoľko na zmenu VZN je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov, pri hlasovaní za návrh p.
Polláka táto väčšina nebola získaná, preto ostáva v platnosti staré VZN a ostatné hlasovania
v tomto prípade nemajú vplyv na zmenu VZN.

• p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o predloženie zoznamu podaných žiadostí o granty, nenávratných finančných
prostriedkov podaných v roku 2011 – vrátanie informácie o ich úspešnosti, do najbližšieho
zasadnutia MZ.
Odp.: p. Ing. Eva Petruchová

Zoznam podaných žiadostí o granty, nenávratných finančných prostriedkov podaných v roku
2011
P
.č
.

Grant/dotácia

Názov

1 Úrad vlády SR

JA-TY-MY-VY v
prevencii závislostí
III.

2 Úrad vlády SR

Perly Gemera

Výška
Výška
Spolufinan
požadovanej schválenej
covanie
dotácie v € dotácie v €
v€

15 111 €

0€

3 626,15 €

0€

Informácie o
priebehu
implementácie
Žiadosť o
poskytnutnie
dotácie nebola
0 € podporená
Žiadosť o
poskytnutnie
dotácie nebola
0 € podporená

3 Úrad vlády SR

Tvorivé dielne
rómskeho klubu

4 Úrad vlády SR

Riešenie
protipovodňových
opatrení

5 Úrad vlády SR
Min. práce soc. vecí a
6 rodiny SR

Komunitné centrum
Rómov
Dotácia na podporu
rozvoja soc.služieb

7 Obvodný úrad Košice

Starostlivosť o
vojnové hroby

Košický samosprávny
8 kraj

19 236,80 €

4 000 €

250 €

20 000 €

20 000 €

0€

25 170 €

5 000 €

250 €

1 720 €

0€

193 €

309,74 €

309,74 €

0€

Mlyn

2 000 €

2 000 €

0€

9 Karpatská nadácia
1
0 Envirofond

Aj my sme mesto
Rekonštrukcia ZŠ
Z.Fábryho Rožňava

5 293 €

0€

768 €

223 716,36 €

1 Nadácia SPP-program
1 Municipality

Výstavba detského
ihriska Ostrov
pokladov

12 000 €

12 000 €

1 545 €

1
2 Európska komisia

IC Europe Direct
Rožňava

11 200 €

11 200 €

11 300 €

4 000 €

2 000 €

0€

Šanca na zmenu

14 984,00 €

0€

3 746,00 €

Tvorme spoločne

2 992,50 €

0€

157,50 €

Aj my sme tvoriví
Rekonštrukcia
pamätníka

9 310 €

0€

490 €

Obvodný úrad Košice
15 480 €
0€
Spolu
386 150 €
56 510 €
Vypracovala: Ing. Eva Petruchová, referát regionálneho rozvoja
Dňa: 2.1.2012

3 876,20 €
34 350 €

1
3
1
4
1
5
1
6
1
7

MDVaRR SR
Rada vlády SR pre
prev.krim.
Ministerstvo kultúry
SR
Ministerstvo kultúry
SR

Organizacia
destinačného
manažmentu

0 € 11 774,55 €

Žiadosť o
poskytnutnie
dotácie bola
podporená
Žiadosť o
poskytnutnie
dotácie bola
podporená
Žiadosť o
poskytnutnie
dotácie bola
podporená
V procese
schvaľovania
Žiadosť o
poskytnutnie
dotácie bola
podporená
Žiadosť o
poskytnutnie
dotácie bola
podporená
V procese
schvaľovania
V procese
schvaľovania
Žiadosť o
poskytnutnie
dotácie bola
podporená
Žiadosť o
poskytnutnie
dotácie bola
podporená
Žiadosť o
poskytnutnie
dotácie bola
podporená
V procese
schvaľovania
V procese
schvaľovania
V procese
schvaľovania
V procese
schvaľovania

Ďalej o predloženie zoznamu služobných ciest primátora mesta, bývalého prednostu, terajšej
prednostky mestského úradu a poslancov MZ, uskutočnených v roku 2011, do najbližšieho
zasadnutia MZ.
Odp.: p. Edita Balázsová
Zoznam vyúčtovaných služobných ciest za rok 2011 je zverejnený na stránke mesta:
http://www.roznava.sk/sk/-sluzobne-cesty

Predložil podnet občanov mesta - veľká časť majiteľov psov neplní oznamovaciu povinnosť a
neplatí daň za psa. V prípade, ak nejde o porušenie zákona, požiadal o zverejnenie majiteľov
psov, ktorí si túto povinnosť plnia. Vedeli by sa tak verejnou kontrolou skontrolovať tí, čo si
neplnia svoju povinnosť.
Pán primátor poznamenal, že pokiaľ to nie je v rozpore so zákonom, zoznam sa
uverejní.
Odp.: p. Ing. Andrea Beshirová
Podľa §11 ods.1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňovým tajomstvom je
informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. V súlade s týmto ustanovením
zoznam daňových subjektov na dani za psa nie je možné uverejniť.
• p. Ing. Karol Kováč
Naniesol otázku, či nejaká norma, smernica prípadne iný dokument, určuje organizáciu
výjazdu techniky na údržbu ciest a vozoviek v správe TS v zimnom období mesta.
Odp.: p. Ing. Ivan Demény – riaditeľ TS
Technické služby mesta Rožňava majú každoročne schválený “ Plán zimnej údržby”
Pripravenosť – Technické služby mesta Rožňava na zimnú údržbu miestnych komunikácií pre
zimné obdobie 2011/2012. Plán zimnej údržby schvaľuje primátor mesta a DOI Rožňava.
Poznamenal, že odpoveď na dotaz vo veci strechy
MŠ E. Rótha obdržal – počíta sa
s komplexnou rekonštrukciu všetkých striech, situáciu pozná, stav striech je zlý. Podľa jeho
názoru nakoľko ide o azbesto – cementovú strechu stav posudzuje za havarijný. Požiadal
o informáciu, v akej výške budú náklady na demontáž a montáž novej strechy.
Odp.: p. Ing. Ladislav Farkaš
Náklady na demontáž starej azbestocementovej krytiny a montáž novej krytiny, ktorá sa
nachádza na pergole MŠ na Ulici E. Rótha a by boli vo výške cca 6 000 € s DPH.
Nakoľko mesto nemá hlavného architekta – naniesol otázku, kto schvaľuje a odsúhlasuje
vizuálnu stránku architektonických návrhov v projektových dokumentáciách rekonštrukcií
a novej výstavby v rámci mesta.
Odp.: p. Ing. Mária Dovalová
Pred zámerom obnovy kultúrnych pamiatok alebo ich častí (údržbe, oprave,
adaptácii, rekonštrukcii..) je jej vlastník povinný predložiť zámer obnovy, jej plánované
budúce využitie a špecifikáciu predpokladaných zmien v hmotnej a priestorovej skladbe
Krajskému pamiatkovému úradu Košice, ktorý rozhodne, či predpokladané práce sú z hľadiska
záujmov chránených zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov (pamiatkový zákon) prípustné a určí podmienky, za ktorých možno tieto
práce pripravovať a vykonávať tak, aby sa kultúrna pamiatka neohrozila, nepoškodila alebo
nezničila atď.
Ak budova nie je kultúrnou pamiatkou, ale sa nachádza v pamiatkovom území alebo
ochrannom pásme, Krajský pamiatkový úrad Košice vydá záväzné stanovisko k zámeru

úpravy nehnuteľnosti, určí podmienky vykonávania úprav.., zásady objemového členenia,
výškového usporiadania a architektonického riešenia exteriéru nehnuteľnosti.
V priebehu spracovania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) obnovy, úprav, zmeny
alebo stavby v pamiatkovom území alebo v jej ochrannom pásme je vlastník povinný
prerokovať s krajským pamiatkovým úradom. Podmienky v záväznom stanovisku Krajského
pamiatkového úradu Košice sú následne uvedené v podmienkach územných, stavebných
povolení, povolení zmien stavieb, dodatočných povolení .. stavebného úradu.
K vizuálnej stránke architektonických návrhov, zámerov, k prípravným projektovým
dokumentáciám na rekonštrukcie a novú výstavbu mimo pamiatkového územia alebo jej
ochranného pásma, ak sú však uvedené zámery, návrhy, urbanistické štúdie vypracované
a predložené, vyjadrujú sa k nim členovia Komisie výstavby, územného plánovania, ochrany
a tvorby životného prostredia a MK pri MZ a pracovníci stavebného úradu.
Pri návrhoch aj pri posudzovaní PD v jednotlivých konaniach stavebného úradu by sa mali
dodržiavať zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, či
sú to urbanistické, priestorové, kompozičné, kultúrnohistorické, kúpeľné, krajinno-ekologické,
dopravné, technické atď., ktoré sú uvedené v Územnom pláne mesta Rožňava a vo VZN k ÚPN
mesta. Čo by sme si želali ako by malo byť a ako to v skutočnosti je, môže posúdiť každý sám.
Projektová činnosť je podľa § 45 ods. 1 písm. a) stavebného zákona vybranou činnosťou vo
výstavbe. Vybrané činnosti vo výstavbe môžu vykonávať len fyzické osoby, ktoré získali
oprávnenie na výkon týchto činností (je to „oprávnená osoba“) podľa osobitných predpisov.
Oprávnené osoby sú povinné pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy.
Projektovú činnosť vykonáva a zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie
oprávnené osoba.
Projektant vypracovaného projektu stavby zodpovedá za architektonický návrh aj za jeho
realizovateľnosť. Projektant je verejnoprávnym prvkom, ktorý zodpovedá za plnenie
požiadaviek verejných záujmov voči stavebnému úradu, mestu, obci, dotknutým orgánom,
zmluvným partnerom stavebníka atď.
Záver: Mesto by malo mať hlavného architekta.
Naniesol otázku, do akej doby sa má vyjadriť ÚPSVaR k žiadosti mesta o aktivačné práce a či
systém MOS reflektoval na všetky predložené podnety a požiadavky, ktoré ním boli predložené
za účelom zlepšenia a zefektívnenia činnosti MOS /náplne práce, pracovný poriadok,
kompetencie, kontrolné mechanizmy, organizačný poriadok, atď./ Ďalej, či sú vypracované
výberové kritériá, nakoľko sú skúsenosti z predchádzajúcich rokov i roku 2011, že z jednej
rodiny je zapojených viac členov, aký dopad mal na nich zapojenie do aktivačnej činnosti
z hľadiska hľadania pracovných príležitostí. Má totiž taký dojem, že sa opakujú mená
zapojených do projektov.
Odp.: p. Martin Mikolaj
Dňa 04.01.2012 bola podpísaná Dohoda o poskytnutí príspevku na aktiv. činnosť formou
menších obecných služieb medzi mestom Rožňava a Úradom práce , soc. vecí a rodiny
Rožňava. Náplň práce koordinátorov je k nahliadnutiu na MSÚ na referáte všeob. a vnút.
spravy u p. Šándorovej. Rozdelenie aktiv. pracovníkov je priebežne aktualizované a
zverejnené na web stránke mesta, kontroly sa vykonávajú pravidelne. Výber aktiv.
pracovníkov prebieha podľa kritérii stanovených ÚPSVaR a požiadaviek jednotlivých organizácii
na území mesta RV. Aktiv. pracovníci počas trvania projektu sú naďalej evidovaní na ÚPSVaR
ako uchádzači o zamestnanie, činnosť vykonávajú na základe uzavretej Dohody o vykonaní
práce. Mesto nevedie štatistiku evidovaných uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR.
Informoval podnikateľov, že v súvislosti s odovzdaním stavby – odkanalizovanie Rožňavskej
bane, m.č. Nadabula a severnej časti mesta bude záujem o štrky rôznych frakcií. Uviedol
kontakt na zástupcu firmy ARPROG a.s. Poprad.

• p. Roman Ocelník
Upozornil na stav Dopravného ihriska – je zdevastované,
odkrytý je kanál. Navrhol
prehodnotiť zámery mesta s touto lokalitou. Pokiaľ mesto neuvažuje s rozšírením kúpaliska,
nemá iný zámer, navrhol riešiť prenájom tejto lokality.
Odp.: p. Ing. Mária Dovalová
Z hľadiska rozvoja športu, rekreácie a zariadení voľného času v našom meste je potrebné
dobudovať športové ihriská, kúpalisko, dopravné ihrisko a ďalšie, aby bola zabezpečená
možnosť rekreácie a pohybovej aktivity pre obyvateľstvo, najmä pre detí a mládež.
Areál kúpaliska sa musí dobudovať. Je to v súlade s Územným plánom mesta Rožňava.
Rešpektujeme rezervované plochy pre rozvoj tohto rekreačného územia, ako aj pre ďalšie
naplánované rekreačné a športové zóny.
Nakoľko sa mestu zatiaľ nepodarilo získať finančné prostriedky na ich dobudovanie, Váš návrh
prenajať túto plochu a vybudovať nové dopravné ihrisko na pôvodnom mieste je výborný.
Vážený pán poslanec, prajem Vám, aby ste našli investora. Poteší to všetkých.

K útulku – mesto už investovalo do tejto stavby 3440 €, nie je v tejto sume však vyčíslená
práca. Občianske združenie zatiaľ neinvestovalo nič. Mal by sa spracovať určitý zámer
výstavby a prevádzkovania útulku, uviesť kto a čím prispeje.
Odp.: p. Ing. Alena Baffyová
Bola vytvorená pracovná skupina pod vedením Mgr. Petra Galla, ktorá zastreší aj túto oblasť
spolupráce. Jej prvé zasadnutie sa konalo 4. 1. 2011.

Naniesol otázku, či internetovú stránku mesta usmerňuje dozorná komisia, pokiaľ nie, bolo by
vhodné ju vytvoriť. Má určité výhrady k stránke, preferujú sa niektoré firmy, umiestnené sú
reklamné banery.
Odp.: p. Darina Repaská
Tvorbu a správu internetového portálu mesta zabezpečuje informatik MsÚ – administrátor
webového sídla mesta, ktorý je v organizačnej štruktúre zaradený pod riadenie prednostky
úradu.
Oficiálna webová stránka mesta nie je príspevkovou organizáciou mesta, resp. obchodnou
spoločnosťou, t.j. nemá svoje osobitné orgány, štatutárov, dozorné komisie a pod.
Bannery, ktoré sú umiestnené v päte stránky, nie sú reklamou pre firmy, ale majú svoje
opodstatnenie a význam. Konkrétne napr. banner ZOZNAMREALIT.SK je na našom webe
umiestnený z dôvodu, že portál zoznamrealit.sk nám bezplatne uverejnil a do budúcna max.
v počte 5 oznamov mesačne uverejňuje na svojej stránke obchodné verejné súťaže a predaje
prebytočného majetku mesta, čo bola aj požiadavka zo strany poslancov MZ, aby sa oznamy
tohto typu zverejňovali aj v médiách s celoštátnou pôsobnosťou a pod. Túto službu využívajú
aj iné slovenské mestá – napr. Žiar nad Hronom, Senica atď... a samozrejme majú na
svojich webových sídlach publikovaný aj banner.
Banner - Celoslovenský nekomerčný národný portál turizmu SLOVAKIA TRAVEL, ktorého
partnerom je mesto Rožňava, resp. Turistické informačné centrum v Rožňave, ktoré denne
spolupracuje s týmto portálom a zverejňuje všetky akcie, podujatia v regióne Rožňavy
a okolia. Ide o Národný jednotný informačný systém cestovného ruchu Slovenskej republiky,
kde je aj takouto formou propagované naše mesto a okolie.

• p. Ing. Ján Lach
Uviedol, že azbesto-cementová strecha nie je nebezpečná, pokiaľ je na streche. Nebezpečná je
až potom, ak sa s ňou začne manipulovať. Teda nie je dôvod na to, aby sa demontovala
strecha, ktorá nezateká, nie je v havarijnom stave.
p. Darina Repaská
Informovala, že na internetovej stránke mesta – samospráva – mestské zastupiteľstvo- archív
sú uvedené aj otázky - diskusia poslancov z 24.11.2011 s odpoveďami.

