Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 26. 1. 2012
- interpelácie poslancov MZ -

•

p. Bc. Ivan Kuhn, MA

Urgoval vybavenie dvoch požiadaviek, ktoré predložil na decembrovom
zasadnutí MZ - požiadal, aby mestskému zastupiteľstvu v mesiaci január boli
predložené :
- zoznam podaných žiadostí o granty v roku 2011
- zoznam služobných ciest primátora mesta, prednostu mestského úradu,
prednostky mestského úradu a poslancov MZ v roku 2011
Požiadal o zdôvodnenie, prečo neboli predložené poslancom. Požaduje, aby
uvedené zoznamy boli predložené na februárové zasadnutie MZ.
p. Ing. Eva Petruchová
Uviedla, že uvedený zoznam vypracovala a je zverejnený na internetovej stránke mesta
v sekcii mestské zastupiteľstvo – archív - otázky – diskusia poslancov. Obdobne aj druhý
zoznam bol zverejnený.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že on požiadal, aby zoznamy boli predložené mestskému zastupiteľstvu.
Pokiaľ sa to zverejnilo, mal byť na to upozornený mailom.
p. Darina Repaská
Uviedla, že mestský úrad promptne riešil požiadavku, zoznamy zverejnil. Neoznámil však
túto skutočnosť pánovi poslancovi.
Pán primátor uviedol, že na základe požiadavky budú zoznamy predložené
mestskému zastupiteľstvu.

•

p. Ing. Karol Kováč

Uviedol, že na predposlednom zasadnutí MZ požiadal prednostku mestského
úradu, aby pripravila na MZ materiál, ktorý by riešil návrhy na zjednodušenie
schvaľovania mnohých procesných náležitostí a
ktoré by uľahčili prácu
mestského úradu. Požiadal o informáciu, v akom stave je príprava materiálu.
p. JUDr. Erika Mihaliková
V súvislosti so zjednodušením určitých procesov bol materiál spracovaný a predložený
v mesiaci december na zasadnutie komisie finančnej. Zasadnutia komisie sa nemohla
zúčastniť, zastupoval ju kolega, komisia materiál stiahla z rokovania. Nakoľko jej dôvod
stiahnutia nebol oznámený, požiadala predsedu komisie, členov komisie o vysvetlenie.
Poslancov informovala, čo rieši predložený materiál, bolo dohodnuté, že sa dodrží
štandardný postup a materiál bude predložený MZ v mesiaci február.
Nedostal odpoveď na otázku, či existuje nejaká technická norma, na základe
ktorej TS robia výjazdy pri čistení komunikácií v zimnom období .
p. Ľudovít Kossuth
Informoval, že plán zimnej údržby bol schválený, podpísaný kompetentnými a bol
doručený mestu. Každoročne je vypracovaný, riadia sa ním. Plán je stanovený podľa
dôležitosti. Výjazdy riadi dispečer podľa potreby, prípadne na základe podnetu polície.

Ďalej požiadal o informáciu, v akom stave je riešenie presťahovania ZŠ Zeleného
stromu – školská rada sa s touto problematikou zaoberala, zápisnica bola
spracovaná a bol schválený termín na zvolanie širšieho pléna po 15.1.2012.
p. Mgr. Alžbeta Gyömbérová
Informovala, že zápisnica zo školskej rady bola mestu doručená. Pozvánka na stretnutie
je vyhotovená, daná na podpis, má sa uskutočniť 9. februára 2012 o 15.00 hodine
v spoločenskej sále.
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal o informáciu, kto je pozvaný na toto stretnutie.
p. Mgr. Alžbeta Gyömbérová
Informovala, že sa pozývajú : vedenie mesta, členovia komisie vzdelávania, kultúry,
mládeže a športu, riaditelia základných škôl, poslanci mestského zastupiteľstva,
predsedovia školských rád, predseda Obecnej školskej rady.
Požiadal o prípravu návrhu na nakladanie s drobným stavebným odpadom pri
ohlasovaných stavbách v zmysle diskusie na MZ v termíne : marec 2012. V rámci
diskusie bolo už určité riešenie navrhnuté.
V súvislosti s oznamom o parkovacích kartách bol zverejnený zoznam platených
parkovísk.
Upozornil na to, že označenie parkoviska „Ul. Šafárikova od Reštaurácie ALFA
po Námestie baníkov“ nie je správne - Reštaurácia ALFA neexistuje. Naniesol
otázku na riaditeľa 1. Rožňavskej a.s., kto vyberá parkovné a kto zodpovedá za
parkovné na parkoviskách označených P1, P2, P6.
Ing. Š. Grígeľ
- označenie parkoviska Ul. Šafárikova od Reštaurácie ALFA ... opravené jednalo sa o
preklep - ďakujeme za upozornenie
- distribúcia parkovacích lístkov na parkovisku P1 pri VUB je zabezpečená z
predajného novinového stánku pred Turistickou Ubytovňou
- výber parkovného na parkovisku P2 OKC bol v ranných hodinách pri príchode
zákazníkov na políciu predovšetkým v stránkové dni Polície zabezpečovaný
pracovníkom parkovacej služby. Od Novembra 2011 bol predaj do doby vyjasnenia
zmluvného vzťahu na prenájom pozemku s Políciou na verbálny pokyn pracovníčky
MsÚ dočasne pozastavený.
- distribúcia parkovacích lístkov na parkovisku P6 Čučmianska je zabezpečovaný
jednak pracovníkom parkovacej služby obsluhujúceho parkovisko Východ , jednak
zmluvnými poredajcami EL-MIX a ELPONA na Čučmianskej ul..
Požiadal stavebný úrad, aby v budúcnosti pri zverejňovaní oznamov, uviedli
presnú lokalitu, adresu, kde sa zámer výstavby bude realizovať. Posledne sa to
stalo pri zverejnení oznamu zo dňa 23.11.2011, týkajúceho sa výstavby
obchodného domu ARDIS Rožňava.
Poznamenal, že lehota na predloženie pripomienok uplynula, oznam je však
stále zverejnený.
p. Ing. Mária Dovalová
Informovala, že zámer investičnej činnosti obchodného centra ARDIS bol zaslaný
Obvodnému úradu ŽP. Po doručení mestu Rožňava bol zverejnený v určený termín na
internetovej stránke mesta a úradnej tabuli. Ďalej oboznámila s celkovým postupom
v súvislosti s uvedenou stavebnou akciou. Uviedla, že na základe oznamu, kde je možné

nahliadnuť do dokumentov, nikto neprejavil záujem o bližšiu informáciu. Uviedla, že
zámer sa bude realizovať pod Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Rožňave. Poznamenala,
že uvedený zámer bol riešený aj v súvislosti so zmenou ÚPN mesta.
p. Ing. Karol Kováč
Potvrdil, že všetky informácie o tejto stavbe boli zverejnené, požadoval len informáciu kde sa presne zámer bude realizovať. Takúto informáciu požaduje aj v budúcnosti.
Kriticky sa vyjadril k postupu Regionálnej rozvojovej agentúry pri riešení účasti mesta a
príspevku mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour, ktorý sa
konal v dňoch 19. – 22.1.2012. Opakovala sa situácia spred roka. Napriek tomu, že
o termíne veľtrhu vedeli už v mesiaci august, požiadavku o príspevok predložili až na
januárovom zasadnutí komisie.. Komisia po búrlivej diskusii neodporučila účasť mesta na
veľtrhu a nesúhlasila s príspevkom mesta, čo deklarovala uznesením. Poznamenal, že
komisia 1.12.2011 schvaľovala zámer mesta zúčastniť sa veľtrhov – požiadavka
o zaradenie uvedeného veľtrhu nebola predložená, teda nie je ani v pláne .
Ďalej naniesol otázku, či odbor regionálneho rozvoja v roku 2011 plánuje
spracovať
marketingovú stratégiu mesta a koncepciu rozvoja cestovného
ruchu.
Ing. Eva Petruchová
Spracovanie marketingovej stratégie mesta a koncepcie rozvoja cestovného ruchu bude
realizované len za predpokladu, že mesto Rožňava vyčlení v rozpočte mesta potrebné
finančné prostriedky. Pokiaľ bude možnosť získať finančné prostriedky z iných zdrojov,
napr. v rámci výziev zo ŠF EÚ, referát regionálneho rozvoja bude prostredníctvom
žiadosti o NFP žiadať o finančné prostriedky na spracovanie týchto strategických
dokumentov.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že ho zaráža skutočnosť, že sa opakovala situácia spred roka v súvislosti
s veľtrhom ITF Slovakiatour. Aj vlani požiadavka bola predložená na neformálnom
stretnutí poslancov. Uvedený postup bol zdôvodnený ukončením a začiatkom volebného
obdobia. Poslanci pod časovým tlakom museli rozhodnúť. Toho roku nevidí žiadne
racionálne zdôvodnenie, ospravedlnenie. Ide o pravidelnú akciu. Súhlasil so stanoviskom
komisie.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Opravil pána Ing. Kováča : komisia vo veci neprijala uznesenie.
p. Ing. Karol Kováč
Ospravedlnil sa, pomer hlasovania bol 3:3.
p. Ing. Karol Kováč
Informáciu zobral na vedomie, výjazdy nerieši STN, je na rozhodnutí dispečera.
•

p. Ľudovít Kossuth

Požiadal odbor výstavby o opätovnú kontrolu v m.č. Nadabula – chátrajúce domy
ohrozujú bezpečnosť občanov, následné zaslanie výzvy na prijatie opatrení. Týka sa to aj
objektu kostolíka, cez ktorý je zabezpečovaná elektrifikácia zvonice.
Poukázal na nedostatky na Rožňavskej bani – kontajnery sú umiestnené bezodplatne,
napriek tomu tam bývajúci občania sypú smeti mimo nich. Obdobná situácia je aj pri
sociálnych bytoch, smeti sa sypú nad bývalú
kotolňu. Požiadal MP o pomoc pri
odstránení uvedeného problému.

Ďalej upozornil na stav pri supermarkete TESCO – rómski občania v doprovode so psami
obťažujú obyvateľov.
K bodu 10/4 – na predchádzajúcich zasadnutiach upozorňoval na nedostatky pri realizácii
novej vodovodnej prípojky. Požiadal mestský úrad, aby požiadal dodávateľa stavby
o zabezpečenie pôvodného stavu – obnovenie priepustu.
•

p. František Focko

Požiadal o prijatie opatrení v súvislosti s vykladaním smetí na námestí
a Šafárikovej ulici na divoko. Poukázal na situáciu, ktorá sa udiala v piatok pri
malom trhovisku a v hornej časti námestia. Požiadal MP a zodpovedných, aby
upozornili prevádzkovateľov na to, čo patrí do odpadu a aby odpad nevykladali
na divoko.
p. Pavol Burdiga
Problematiku vykladania smetí na Šafárikovej ul. rieši s náčelníkom MP. Majitelia
prevádzok obdržali prípis, v ktorom bol uvedený termín vývozu smetí – piatok do 9.00
hod. Dva-tri mesiace sa podarilo udržať tento stav, znovu sa vyskytujú nedostatky.
Kritickým dňom je piatok, kedy „niektorými občanmi“ sú rozsypané. Odporučil svojim
kolegom sa o tomto presvedčiť v Rožňavskej televízii. Problematika sa rieši, jeden
z návrhov uvažuje aj s vytvorením zberného dvora v zadnej časti prevádzok. Situácia sa
neustále monitoruje.
p. František Focko
Podotkol, že v rámci diskusie prezentoval konkrétny stav. Vyložené smeti boli rozsypané.
Tento stav spôsobujú „niektorí občania“. Uviedol však prípad, keď svorka psov rozsypala
vyložené smeti – dôkazom je kamerový záznam na MP. Podstatou celého problému je
dodržiavanie termínu vykladania smetí.
p. Pavol Burdiga
Uviedol, že v tomto smere s MP spolupracuje, bude potrebné zmeniť príslušné VZN.
Poukázal na to, že prevádzkovatelia na námestí nezabezpečujú čistenie chodníkov od
snehu, 20.1. bol chodník vyčistený iba v dvoch prípadoch. Požiadal MP a zodpovedných,
aby na túto povinnosť upozornili prevádzkovateľov.
Upozornil na dlhotrvajúci problém – parkovanie áut v severnej časti námestia – vstup by
mal byť povolený len na čas zásobovania tovarom.
Požiadal mestský úrad, aby sa aktualizovali situačné plány v súlade s novým
územným plánom mesta – dvojprúdovka na sídl. JUH existuje minimálne 25 30 rokov, nie je zakreslená, teda súčasťou materiálu boli nereálne plány.
p. Ing. Mária Dovalová
K pripomienke p. Focka – naplánovaná Alej Jána Pavla II je v ÚPN mesta. Rozpočet
mesta by mal riešiť vykúpenie pozemkov, zameranie, vyhotovenie projektovej
dokumentácie.
p. František Focko
Poznamenal, že ide o križovatku od P. Dobšinského na tzv. štvorprúdovku a doľava.
Vysvetlenie podá priamo na odbore výstavby.

Požiadal mestský úrad, aby upozornil zástupcov obchodných centier na čistenie im
patriacich parkovísk, stav je neúnosný, hlavne pri BILLE. Mimo supermarketu TESCO
parkoviská nie sú očistené.
Kladne hodnotil prácu TS, k spokojnosti občanov mesta boli čistené komunikácie
a chodníky na ul. J. Marikovszkého, J. Brocku a M. Kukučína.
p. Darina Repaská
Poznamenala, že v podstate odpovede boli dané na otázky poslancov. Ostáva odpovedať
na otázku k parkovaniu – týka sa to 1. Rožňavskej a.s.
Potvrdila, že o niektorých pripravovaných veciach nie sú informovaní poslanci, ale vo fáze
finálnej prípravy bude im daná včas informácia.
Plán zimnej údržby vyžiadala od Technických služieb mesta, fungujú v súlade s ním.
Informovala, že v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb boli rozdané
dotazníky, z celkového počtu 7500 bolo vrátených cca 1250. T.č. sa spracúvajú.
Spracovala : Helena Šujanská

