2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol p. MUDr. Vladislav
Laciak, primátor mesta.
Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval, že
poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového
počtu v úvode zasadnutia bolo prítomných 10 poslancov, v priebehu rokovania sa počet
upravil na 15.
Neprítomní, ospravedlnení boli :
p. Zoltán Beke
p. Ing. Ondrej Bolaček
Za overovateľov zápisnice pán primátor menoval :
p. Ing. Ján Lacha
p. Petra Džačára
Poznamenal, že zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia : 15.12.2011 zatiaľ nebola
podpísaná p. Ľudovítom Kossuthom.
p. Helena Šujanská informovala, že text zápisnice bol zaslaný p. Kossuthovi, potvrdil ho
a uviedol, že ju podpíše pred zasadnutím MZ. Zatiaľ nie je prítomný.
Program rokovania uvedený v pozvánke bol upravený nasledovne :
Na návrh p. Ing. Karola Kováča bol stiahnutý z rokovania materiál pod bodom č. 10/11 :
10. 11. Technické služby Rožňava: Návrh na vyhlásenie priameho prenájmu
nebytových priestorov v budove turistickej ubytovne – bývalá kaviareň
p. Focko František
Požiadal o konkrétne zdôvodnenie návrhu
p. Ing. Karol Kováč
Uviedol, že nastali nové skutočnosti. Uvedený návrh TS predložili z dôvodu, že doterajší
nájomník nebol schopný zaplatiť nájomné vo výške 3 100 €. V súčasnosti tieto finančné
prostriedky má k dispozícii, prehlásenie nového spoločníka p. Takáča sú garanciou, že dlh na
nájomnom bude uhradený a zabezpečí ďalšie prevádzkovanie kaviarne bez pozdĺžností.
p. František Focko
Požiadal o informáciu, v akej výške sa eviduje dlh na nájomnom.
p. Ing. Ivan Demény
Informoval, že dlh k 31.12.2011 činí 3100 €.
p. František Focko
Upresnil svoju požiadavku – údaj k 26.1.2012.
p. Ing. Ivan Demény
Uviedol, že nájomné na 1 mesiac je 345 € - v tomto prípade nejde o celý mesiac.
Poslanci MZ schválili stiahnutie materiálu
9-1-0
Na návrh p. Dariny Repaskej, prednostky mestského úradu
• bol zaradený do programu rokovania materiál :
Návrh poplatkov za poskytnutie zberných nádob na drobný stavebný odpad /nadlimitné
množstvo/
Poslanci MZ schválili doplnenie materiálu
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10-0-0
10.

•

bol stiahnutý z rokovania materiál pod bodom č. 10/10
10.

Judita Jánošíková, Ing. Erika Majerníčková – ponuka na odkúpenie
podielov k pozemkom

Poslanci MZ schválili stiahnutie materiálu
10-0-0
Na návrh p. Petra Džačára boli stiahnuté z rokovania materiály 10/7, 10/8
7.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice – zriadenie
vecného bremena na pozemok mesta

8.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť
o zmenu uznesenia MZ č. 44/2011

a.s.

Košice

–

žiadosť

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o zdôvodnenie návrhu na stiahnutie uvedených materiálov.
p. Peter Džačár
Uviedol, že medzi mestom a VVS ešte prebiehajú rokovania.
Poslanci MZ schválili stiahnutie materiálov
10-0-0
Poslanci MZ schválili celkový program rokovania
10-0-0
Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia a to k jednotlivým
bodom rokovania a v rámci bodu Diskusia občanov – v súlade s rokovacím poriadkom uvedený bod rokovania je vyhlásený medzi 17.00 – 18.00 hod.
2.
1.

Plnenie uznesení MZ
Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave

p. Ing. Peter Marko
Doplnil informáciu k ukladacej časti uznesenia MZ č. 170/2011.
Uviedol, že 19.1. na neformálnom stretnutí poslancov bolo deklarované, že aj problematikou
technického stavu školských objektov je potrebné sa zaoberať. Bolo dohodnuté, že komisia
výstavby spracuje zoznam priorít a uvedie, ktoré opravy je nutné vykonať. Kladne hodnotil
predložený zoznam spracovaný vedúcou odboru a p. Kardošovou a práve v ňom - v bodoch 1
– 7 sú tieto opravy uvedené a sú podložené opatreniami hygieny. Ide o náklady vo výške
110.900 € a budú riešené v rámci údržby ZŠ a MŠ, z ktorej položky bude ešte realizovaná aj
výmena okien na ZŠ J.A.Komenského vo výške 90 000 €. Ďalšiu skupinu zoznamu budú
tvoriť žiadané opravy a ostatné.
Na stretnutí bolo ďalej deklarované, že v roku 2012 bude prioritou oprava škôl a školských
zariadení, teda objektov, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Ďalej to budú už pripravené,
odsúťažené stavebné akcie – prístupová cesta ku garážam na J.A.Komenského, komunikácia
na Ul. železničnej. V mesiaci február bude kompletný materiál predložený do odborných
komisií v rámci návrhu rozpočtu.
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Pán primátor apeloval na poslancov, aby rozpočet na rok 2012 bol
v mesiaci február.

schválený

Poslanci MZ správu zobrali na vedomie
9-0-0
2.

Vianočný trh – plnenie rozpočtu

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poďakoval sa p. Mazanovej a ostatným, ktorí sa podieľali na príprave vianočných trhov,
ktorých prípravu ako aj priebeh hodnotil kladne. Poďakoval sa MsD Actores za pekný
kultúrny program, konkrétne koncert v katedrále. Kladne hodnotil aj výsledok akcie
z hľadiska plnenia rozpočtu. Záverom vyslovil presvedčenie, že aj v budúcnosti uvedený
trend sa podarí zachovať.
p. Darina Repaská
Potvrdila slová p. Kuhna. Informovala, že v rámci tejto akcie bolo vyberané dobrovoľné
vstupné, ktoré prostriedky sa dostali tam, kde to potrebujú. Informácie boli zverejnené na
internetovej stránke mesta. Poznamenala, že očakávala väčšiu účasť poslancov na
jednotlivých akciách.
Poslanci MZ informáciu zobrali na vedomie :
9-0-0
3.

Informácia v súlade s uznesením MZ č.224/2011-1 o kontrolách
prebiehajúcich na MsÚ, o súdnych sporoch vedených voči mestu
a o pokutách uložených mestu

Materiál uviedla p. Darina Repaská prednostka mestského úradu a p. JUDr. Erika Mihaliková,
vedúca odboru právneho a správy majetku
p. JUDr. Mihaliková informovala, že oproti písomnej informácie v prípade súdneho sporu
Ing. Peter Šima c/a 1. mesto Rožňava, 2. SCO DELTA s.r.o. došlo už k vytýčeniu
pojednávania na 6.2.2012.
Vladimír Ščislák c/a mesto Rožňava pojednávanie sa uskutočnilo 25.1.2012, žaloba bola
zamietnutá.
Poslanci MZ informácie zobrali na vedomie
9-0-0
4.

Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy
„Rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty“

p. Mgr. Matúš Bischof
Predložil požiadavku, aby poslancom bola doručená žaloba k otázke pokuty. Je najvyšší čas
na to, aby do nej poslanci mohli nahliadnuť.
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Pán primátor uviedol, že text žaloby nemá k dispozícii, on ho ani nepotrebuje, vie o čo
sa jedná, bolo mu to právnym zástupcom vysvetlené. Z poverenia mestského zastupiteľstva
mesto v súdnom spore zastupuje p. JUDr. Čarnogurský. Usmernil poslancov, aby svoju
požiadavku predložili jemu. Podľa informácií zatiaľ dátum pojednávania nie je vytýčený.
p. Mgr. Matúš Bischof
Naniesol otázku na právničku mestského úradu, či by bolo možné uznesením MZ zaviazať
právneho zástupcu o predloženie textu žaloby poslancom MZ. Podľa jeho názoru by to bolo
možné.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Podľa jej názoru advokát je viazaný mlčanlivosťou a zbaviť ho mlčanlivosti môže len klient.
Zmluvu podpisoval primátor mesta. Podľa jej názoru by to nebolo v záujme mesta.
Pán primátor informoval, že mesto už malo obdobný proces, právny zástupca p. JUDr.
Juraj Dubovský v tom čase deklaroval, že pred samotným pojednávaním nie je vhodné, aby
žaloba bola verejne prezentovaná, nie je to v záujme mesta. Potvrdil, že takýto názor on má
v tomto prípade. Je za to, aby mesto pokutu platiť nemuselo.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že on nežiadal o zverejnenie resp. vyzradenie nejakého postupu. Podľa jeho
názoru mestské zastupiteľstvo – poslanci, ktorí hlasujú, rozhodujú, by mali mať úplné
informácie. Nevidí v tom nijaký konflikt.
p. Ing. Ján Lach
Podľa jeho názoru vo veci bude rozhodovať súd a nie mestské zastupiteľstvo. Pokiaľ by bola
daná informácia pre poslancov, už by bola daná na verejnosť vec, ktorá nemá byť verejne
prístupná.
3.

VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov určených na
nájom pre obyvateľov mesta Rožňava postavených s podporou štátu –
návrh na zmeny a doplnky

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Ocenil snahu, vynaložené úsilie a prínos Ing. Karola Kováča, poslanca MZ, ktorý v spolupráci
s príslušným odborom a komisiou predložili novelu VZN. Cieľom bolo objektivizovanie,
sprehľadnenie postupov, odbremenenie komisie sociálnej v rámci tejto problematiky.
Predložil
• návrh na vypustenie § 2 ods. 4 b/ a e/
• návrh na doplnenie § 2 ods. 14 b/ zaradiť kritériá na prideľovanie bezbariérových
bytov podľa návrhu príslušného odboru
Vyslovil presvedčenie, že oblasť prideľovania bytov aj iných ako nájomných bude
prehodnotená, že vo výstavbe bytov sa bude pokračovať, aby návrh sa mohol uplatňovať
nielen pri výmene a obsadení už existujúcich uvoľnených bytov.
p. Ing. Karol Kováč
Poďakoval sa za dobrú spoluprácu pri tvorbe zmeny VZN vedúcej odboru, príslušnej komisii.
Takouto formou si predstavuje tvorbu nariadení mesta.
Poznamenal, že materiál je kompromisom názorov, ktoré odzneli v komisiách, na mestskom
úrade, akceptuje aj praktickú činnosť v tejto oblasti. Cieľom bolo sprehľadniť prijímanie
žiadostí, ich vyhodnotenie, odbremenenie odboru, komisie, urýchlenie celého procesu.
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Navrhol doplniť ešte do § 2 ods. 7 finančné kritériá /uvedené sú v prílohe č. 2 v bode 3
tabuľky od 1,1 – 1,5 násobku ŽM l bod........,. Zákon určuje len maximálnu hranicu príjmu.
Pôvodné nariadenie uvažovalo aj s minimálnou hranicou.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Pripomienkoval stanovisko odboru sociálnych vecí a bytovej politiky v bode 1 – nesúhlasil so
stanoviskom, nakoľko sa jedná o byty, ktoré boli postavené s podporou štátu. Potvrdil
súvislosť so Sociálnou poisťovňou, zdravotnou poisťovňou a daňovým úradom. Teda navrhol
doplniť povinnosť predložiť uvedené potvrdenia o uhradených záväzkoch.
Pán primátor poznamenal, že byty boli postavené čiastočne z úveru, ktorý mesto
dostalo zo ŠFRB, sú majetkom mesta, splácajú ich klienti, a čiastočne z dotácie ministerstva
výstavby.
p. Ing. Karol Kováč
Podporil návrh p. Kuhna. Klienti by mali byť korektní, seriózni, všetky záväzky by mali mať
splnené. Ide o bežné kritériá, ktoré sa využívajú pri verejnom obstarávaní, súťažiach a v styku
s bankovými inštitúciami.
p. Ing. Ján Lach
Upozornil na to, že sú povinnosti, ktoré za zamestnanca hradí zamestnávateľ. Ak
zamestnávateľ svoje povinnosti neplatí, dotyčného mesto potrestá druhý krát, že mu nepridelí
byt.
p. Ing. Karol Kováč
Podotkol, pokiaľ nastane takýto stav, zrejme ani podmienku príjmu takýto klient nebude
spĺňať.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Podotkol, že pevne verí tomu, že takéto prípady v Rožňave nie sú. Je treba vychádzať z toho,
že každý si plní svoje povinnosti. Zrejme prijatím tohto kritéria by sa odhalila aj skutočnosť,
že zamestnávateľ neplní povinnosti. Ide o teoretické špekulácie. Súhlasil s navrhovaným
VZN, predloženými pripomienkami okrem tej časti, hodnotenia príjmu.
Podľa jeho názoru postačuje rozhranie príjmu podľa VZN, žiadateľ si bude môcť vybrať
z rôznych kategórií bytov podľa finančných možností.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Navrhol ukončiť rozpravu a pristúpiť k hlasovaniu. Je možnosť v priebehu ďalšieho obdobia
riešiť zmenu VZN.
Poslanci MZ schválili ukončenie rozpravy
9-4-0
Hlasovanie :
Návrh p. Mgr. Dionýza Keménya
- § 2 bod 4 písm. b/ podľa návrhu odboru :
7-5-1
- § 2 bod 14 písm. b/ zaradiť kritériá podľa odboru : 11-0-1
Návrh p. Ing. Karola Kováča
- § 2 bod 7 doplniť o finančné kritériá :
Od 1,1 – 1,5 násobku ŽM
1 bod
Od 1,51 - 2,0 násobku ŽM
3 body
Od 2,01 – 2,5 násobku ŽM 5 bodov
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Od 2,51 – 3 násobku ŽM

7 bodov

4-7-2

Celé uznesenie s doplnkami
4.

13-0-0

Základná škola akad. Jura Hronca, Rožňava – žiadosť o finančný
príspevok na spolufinancovanie projektu „Rozvoj porozumenia textu
a vzdelanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe“ podaného
v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu
p. Mgr. Matúš Bischof
Navrhol vypustiť bod a/ ukladacej časti. MZ nemôže vstupovať do zmluvy, ktorá je pevne
daná z EÚ v rámci projektu.
Pán primátor podporil predložený návrh. Poznamenal, že v prípade úspešnej účasti
dotknutého pedagóga na výberovom konaní by sa nemohlo zabrániť ukončeniu pracovného
pomeru.
p. Darina Repaská
Podľa jej názoru pokiaľ sa niekto zapojí do projektu, mal by byť zaviazaný voči
zamestnávateľovi.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Uviedla, že viazanosť nie je na projekt, ale zamestnanca voči zamestnávateľovi. Komisia
vzdelávania kladne hodnotila prístup obidvoch škôl, že zabezpečila aj vlastné prostriedky na
tento účel vo výške 1/3, možno aj 2/3.
Komisia odporučila poskytnúť spolufinancovanie mimo rozpočtovej položky – rekonštrukcia
a opravy.
Pán primátor poznamenal, že aj v rámci rekonštrukcie obidve školy prispeli vlastnými
prostriedkami.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že pri zdôvodňovaní svojho návrhu deklaroval, aby sa nevstupovalo do zmluvy.
Navrhovaný bod a/ ukladacej časti sa môže riešiť dodatkom k pracovnej zmluve.
p. Ing. Peter Marko
Poznamenal, že bod a/ ukladacej časti chápe tak, že pokiaľ mesto poskytne prostriedky na
nejaký vzdelávací projekt, ten, ktorý sa zúčastnil vzdelávania musí mestu niečo vrátiť –
v tomto prípade sú to 3 roky.
Podľa jeho názoru nie je možné takto striktne prijať uznesenie.
p. Mgr. Matúš Bischof
Upozornil na to, že základné školy majú právnu subjektivitu. Riešiť túto záležitosť je možné
dodatkom k pracovnej zmluve.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že aj on pripomienkoval túto viazanosť – ide o viazanosť na 3 roky v rámci
základných škôl v Rožňave, teda prestup v rámci škôl v Rožňave je možný.
K bodu 4 a 5 – ide o pomerne vysokú sumu spolufinancovania. Kladne hodnotí ústretovosť
riaditeľov, že časť nákladov pokryjú z vlastných prostriedkov. Školy potrebujú dokladovať
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uznesením spolufinancovanie mesta. Teda reálne nebudú potrebovať celú výšku : 18 504,48
€.
p. Ing. Peter Marko
Prehlásil, že uznesenie je zle naformulované. Podstata veci je jasná. Nie je však možné
zaviazať učiteľský zbor.
p. Ing. Ján Lach
Navrhol zmenu uznesenia – v uznesení je 18 504,48 € a škola žiada 12 504,48 €, ďalej zaviať
pedagóga, ktorý absolvoval vzdelávanie z tohto projektu.
Pán primátor upozornil na to, že ide o projekty, ktoré majú určité špecifiká. Mesto
musí deklarovať určitú sumu spolufinancovania.
p. Ing. Eva Petruchová
Uviedla, že povinnou prílohou žiadosti je uznesenie MZ s uvedením výšky 5 % - ného
spolufinancovania. Školy majú k dispozícii uznesenie rodičovskej rady.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podotkol, že je otázne akým spôsobom bude mesto riešiť prísľub riaditeľov
o spolufinancovaní z vlastných prostriedkov. Či zmluvne alebo ostane na základe
džentlmenskej dohody.
p. JUDr. Erika Mihaliková
K písm. a/ ukladacej časti – uviedla, že podľa zákonníka práce môže zamestnávateľ uzavrieť
so zamestnancom dohodu o zvýšení kvalifikácie. V tomto prípade nejde o zvýšenie
kvalifikácie. Dohoda je dvojstranným právnym úkonom. Podstatou tejto dohody je vyčíslenie
nákladov, ktoré zamestnanec by mal vrátiť v prípade nezotrvania v pracovnom pomere. Podľa
jej názoru uzavretie takejto dohody nie je v súlade so zákonníkom práce.
p. Ing. Kováč Karol
Poznamenal, že v uznesení je potrebné uviesť výšku 5 % - ného spolufinancovania, ale mesto
by malo ošetriť zmluvne príspevok škôl.
Naniesol otázku, koľko pedagógov je do projektu zainteresovaných. Podľa jeho názoru
účastníci projektu by mali mať uzavretú dohodu a mali by sa zaviazať odpracovaním určitej
doby v náväznosti na náklady za účasť na projekte.
p. Ing. Dušan Pavlík
Poznamenal, že na základe vyjadrenia právničky mestského úradu viazanosť na osobu nie je
možná, preto navrhol viazanosť na subjekt. Súhlasil, aby v uznesení ostala suma – výška 5 %
- ného spolufinancovania. Pokiaľ mesto cíti potrebu vysporiadania sa so školou, má na to
priestor cez vlastné príjmy. Tie plynú zo škôl do mesta a z mesta naspäť. Navrhol zaviazať
subjekt, aby v prípade neukončenia vzdelávania si vysporiadal záväzky voči mestu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol schváliť predložené uznesenie bez bodu a/ ukladacej časti. Problematika, ktorá sa
riešila v rozprave je v plnej kompetencii riaditeľov škôl. MZ nemá právo do nej zasahovať.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Potvrdila stanovisko p. Ing. Pavlíka – mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta
vrátane rozpočtových organizácií. Projekty sú v rozpočte zapracované a je na poslancoch, ako
schvália podiel z vlastných príjmov.
p. Ing. Peter Marko
Predložil návrh na zmenu uznesenia – vynechať bod a/ ukladacej časti. Naniesol otázku v čom
spočíva výstup projektu.
p. Ing. Eva Petruchová
Uviedla, že tieto projekty majú presne stanovené merateľné výsledky. Projekty sa musia plniť,
píšu sa priebežne monitorovacie správy a sú pod kontrolou riadiaceho orgánu.
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p. Ing. Ján Lach, p. Ing. Karol Kováč
Stiahli svoj návrh na hlasovanie.
Poslanci MZ schválili vypustenie bodu a/ ukladacej časti
Poslanci MZ schválili celkové uznesenie
13-0-0
5.

Základná škola Ul. Pionierov Rožňava – žiadosť o finančný príspevok na
spolufinancovanie projektu „Inovatívne kroky ZŠ na podporu kvality
a modernizácie
vzdelávania“,
schváleného
v rámci
Operačného
programu Vzdelávanie

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.
p. Mgr. Matúš Bischof
Navrhol z návrhu na uznesenie vypustiť bod a/ ukladacej častei.
p. Ing. Dušan Pavlík
Upozornil p. Mgr. Bischofa na stret záujmu, je zamestnancom ZŠ Ul. pionierov. Teda by
nemal dávať pozmeňujúce návrhy a nemal by ani hlasovať.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že obdobná poznámka mala byť aj v prípade bodu 4 rokovania – p. PaedDr.
Mičudová je zamestnancom ZŠ Jura Hronca.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Poznamenal, že v takýchto prípadoch v budúcnosti by mala predložiť svoje stanovisko aj
Obecná školská rada v Rožňave, ktorá je t.č. nefunkčná, nečinná.
Poslanci MZ schválili vypustenia bodu a/ ukladacej časti
12-0-0
Poslanci MZ schválili celkové uznesenie
12-0-0
7.

Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 294/2010

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že už pri schvaľovaní uznesenia ako občan, nie ako poslanec, poukazoval na
túto spoločnosť – založená bola cca 1-2 mesiace pred MZ, sídli na Cypre. Už vtedy
upozorňoval na preverenie tejto firmy. Mesto by malo byť opatrnejšie.
p. Ing. Eva Petruchová
Uviedla, že mesto neprišlo o žiadnu investíciu, od schválenia uvedeného uznesenia nebol iný
záujemca o pozemok v priemyselnej zóne.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podotkol – že iná by bola diskusia, ak by bol aj iný záujemca o pozemok.
p. Roman Ocelník
Spochybnil prehlásenie o tom, že mesto neprišlo o žiadnu investíciu – stále bolo
prezentované, že priemyselná zóna je plne obsadená.
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Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
13-0-0
6.

Koncepcia opráv chodníkov a ciest v meste Rožňava na r. 2012 – 2014
– I. doplnenie

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.
p. Ing. Peter Marko
Predložil stanovisko komisie výstavby.
Uviedol, že za úzkej spolupráce odboru a komisie bol materiál spracovaný, súčasťou ktorého
je aj vyčíslenie nákladov. Pôvodným zámerom bolo vykonať opravy v rámci jednotlivých
lokalít, uznesením MZ č. 271 bolo schválené poradie podľa dôležitosti. Podstatou je
rozhodnutie poslancov na neformálnom stretnutí k rozpočtu, že rok 2012 bude rokom opráv
škôl a školských zariadení – objektov v majetku mesta. Pokiaľ budú finančné prostriedky,
budú sa riešiť aj chodníky. Tie najakútnejšie budú zapracované aj do rozpočtu mesta. Gro
opráv zrejme bude realizovaných v druhej polovici roku 2012 a v nasledujúcom roku, podľa
finančných možností mesta. Súhlasil s predloženým návrhom na uznesenie.
p. Roman Ocelník
Navrhol doplniť do uznesenia ....... na koniec zoznamu bez určenia poradia.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Podporil návrh finančnej komisie z dôvodu, že názov materiálu rieši koncepciu opráv a nie
zoznam poslaneckých návrhov. Prikláňa sa ku koncepčnej práci, ktorá v meste chýbala.
Poznamenal, že návrh vychádza z určitého systému, teda ho bude podporovať.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Upozornil na rozdielne stanoviská dvoch komisií a to finančnej a výstavby. Citoval
stanovisko finančnej komisie. Poznamenal, že komisia nespochybnila potrebu opráv
uvedených chodníkov. Zatiaľ finančné prostriedky nie sú ani na opravu tých, ktoré boli
schválené uznesením 271. Koncepcia by sa mala dopĺňať 1 x ročne, nie na každom
zastupiteľstve, alebo vtedy, ak sa začne s realizáciou prvej opravy.
p. Ing. Kováč Karol
Súhlasil s uzavretím koncepcie ako takej. Nové predložené návrhy by nemali nabúrať poradie
dôležitosti, komisia by mala rozhodnúť, kde tieto nové návrhy zaradí.
p. Ing. Peter Marko
Poznamenal, že nejde o to, kde sa čo zaradí, je to zoznam, koncepcia je niečo úplne iné.
Komisia odporučila, že je potrebné začať s projekčnou prípravou, verejným obstarávaním.
Zoznam je ešte stále otvorený. Podporil návrh komisie výstavby.
p. Ing. Ján Lach
Súhlasil s názorom p. Kuhna, aby sa koncepcia nedoplňovala pri každej príležitosti. Ďaleko
viac by podporil realizáciu tých komunikácií, na ktorých ešte nie je ani asfalt. Zoznam takých
ulíc je pomerne obsiahly.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Podotkol, že koncepciu už na minulom zasadnutí preklasifikoval za zoznam nedostatkov.
Jeho názor bol umocnený pri vyhodnocovaní dotazníkov, ktoré boli doručené občanom
v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb. Nespokojnosť prejavili hlavne so
stavom chodníkov a ciest.
p. Pavol Burdiga
Podporil návrh komisie výstavby a p. Ing. Marka. Navrhované chodníky boli zaradené.
Poznamenal, že cca 70 % chodníkov v meste si vyžaduje opravu.
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Navrhol ukončenie diskusie k uvedenému bodu.
Poslanci MZ schválili ukončenie diskusie k uvedenému bodu rokovania
11-3-0
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s doplnením ....bez určenia poradia
13-2-0
8.

Rekonštrukcia ZŠ na Zlatej ul. v Rožňave – riešenie havarijného stavu
elektrických rozvodov

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu
p. Ing. Ladislav Farkaš
Poznamenal, že materiál nebol prerokovaný v komisii finančnej, v tejto fáze ide
o vypracovanie projektovej dokumentácie vzhľadom na havarijný stav, ktorý preveril na tvári
miesta a potrebné je okamžite riešiť. Na základe predloženého rozpočtu bude materiál
predložený finančnej komisii.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Prehlásil, že z formálneho hľadiska materiál mal byť predložený do finančnej komisie, určité
náklady súvisia aj s vyhotovením projektovej dokumentácie.
p. Ing. Ladislav Farkaš
Informoval, že t.č. prebieha prieskum trhu na výber projektanta, v termíne do 3.2. sa čaká na
predloženie ponúk. Víťazná ponuka bude predložená finančnej komisii.
p. Ing. Peter Marko
Na základe predložených dokladov revíznym technikom prehlásil, že závady je potrebné
odstrániť, došlo aj k zmene noriem. Zatiaľ sa riešila len technická otázka.
Pán primátor upozornil na to, že materiál mal byť predložený na prerokovanie
finančnej komisii.
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie
15-0-0
9.

Investičný zámer spoločnosti Energy Green s.r.o. k rekonštrukcii malej
vodnej elektrárne v k.ú. Nadabula

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.
Upozornila na to, že materiál nebol predložený komisii finančnej.
p. Ing. Peter Marko
Poznamenal, že materiál nebol predložený finančnej komisie nakoľko ide o zámer subjektu,
ktorý sa dotýka územného plánu, nie je viazaný na rozpočet mesta. Požiadavka resp.
podmienky komisie vyplynuli z rozporu medzi nákresom hraníc a skutočným stavom.
p. Ing. Mária Dovalová
Potvrdila stanovisko komisie výstavby – štúdia je potrebná pre ďalšie rokovania. V prípade
realizovateľnosti zámeru sa bude môcť pristúpiť k zmene územného plánu uvedenej lokality.
p. Ing. Peter Marko
Navrhol doplniť ukladaciu časť podľa návrhu komisie výstavby
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Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s doplnením ukladacej časti podľa
komisie výstavby
14-1-0

Návrh poplatkov za poskytnutie zberných nádob na drobný stavebný odpad /nadlimitné
množstvo/
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu
p. Mgr. Matúš Bischof
Naniesol otázku, ako sa sleduje, či občan, ktorý realizuje rekonštrukciu bytu si objedná aj
kontajner na odvoz. Podotkol, že len v ojedinelých prípadoch sa kontajner objednáva. Odpad
sa hádže do bežných smetí, alebo vedľa kontajnera.
p. Ing. Ivan Demény
Uviedol, že kontrolu by mala vykonať MP, zistiť odkiaľ sú smeti a zabezpečiť ich odvoz.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že predloženým návrhom sa budú trestať tí, čo si poctivo objednajú kontajner
a tí zvyšní nechávajú odpad pri kontajneroch.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol otázku, či je spolupráca medzi úradmi, ktoré evidujú ohlasovaciu povinnosť
občanov na rekonštrukciu a ktoré poskytujú kontajnery na tento účel. Podľa jeho názoru by
postačila koordinácia medzi nimi.
p. Ing. Mária Dovalová
Informovala, že stavebné úpravy a drobné stavby podliehajú ohláseniu. V prípade, že sú
v súlade so zákonom stavebný úrad vydá oznámenie k tomu ohláseniu, že súhlasí. V ohlásení
nie je potrebné uviesť kedy sa bude realizovať drobná stavba, rekonštrukcia. Teda stavebný
úrad nevie ustriehnuť termín vykonania prác. Kontrola, kedy to urobí, ako to urobí, ako
naloží s odpadom nie je. Na to by odbor výstavby potreboval jedného zamestnanca. Kontrola
sa vie urobiť cez firmu Brantner v prípade, ak sa kontajner objedná.
p. Mgr. Matúš Bischof
Navrhol, aby pri predložení ohlásenia bolo stavebníkovi odovzdané tlačivo, kde zároveň si
objedná kontajner.
p. Ing. Mária Dovalová
Poznamenala, že v ohlásení nie je určený termín. Návrh považuje za dobrý, oznámenie
stavebný úrad môže doplniť.
p. Ing. Karol Kováč
Poznamenal, že pri ohlasovaní je potrebné predložiť určitú projektovú dokumentáciu, náčrt.
Na základe ohlásenia sa vie urobiť odhad o aké množstvo odpadu pôjde. Zároveň je možné
vyžiadať od stavebníka doklad, ako naložil s odpadom.
p. Roman Ocelník
Upozornil na predmet rokovania. Mesto nemôže určiť stavebníkovi, aby odpad mu bol
odvezený firmou Brantner. Navrhol sa vrátiť k predmetu rokovania.
Pán primátor poznamenal, že určitým riešením problematiky je návrh p. Ing. Kováča –
preukázanie sa, ako bolo s odpadom naložené.
p. Ing. Marko Peter
Upozornil na to, že zákon neprikazuje takéto preukazovanie, ako stavebník naložil
s odpadom. Navrhol riešenie paušálnym poplatkom, z ktorého sa bude platiť odvoz.
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p. JUDr. Erika Mihaliková
Podľa jej názoru paušálny poplatok nie je možné určiť. Zákon o miestnych daniach a poplatku
stanovuje, čo sa vyrúbi v rámci poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Mesto môže zaviesť nový poplatok len v tom prípade, ak mu to zákon umožňuje.
p. Ing. Karol Kováč
Súhlasil s návrhom p. Ocelníka, vrátiť sa k problematike v mesiaci marec, čo zakotviť do
ukladacej časti uznesenia.
p. Ing. Peter Marko
Upresnil svoj návrh – paušálny poplatok za vydanie oznámenia k ohlasovacej povinnosti.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Predložil stanovisko finančnej komisie – komisia súhlasila s návrhom. Informoval, že on na
komisii predložil iný návrh, neprešiel. Uviedol, že návrh poplatku vychádza z ceny, ktorú
firma Brantner účtuje mestu. Tie ceny sú 10,81 € a 22,36 €. Navrhol novú výšku poplatkov
a to : 11 € a 23 €.
p. Ing. Dušan Pavlík
Upozornil na to, že poplatok je nad 1 m3, teda kontrola nie je dokázateľná napr. pri
viacčlennej rodine. Ďalej poukázal na to, že požiadavky na kontajner sa predkladajú aj mimo
ohlasovacej povinnosti – napr. pri upratovaní, brigáde a pod.
Podotkol, že ide vlastne o rozdiel medzi objednaným a reálnym naplnením odpadu vo vzťahu
k firme. Ide vlastne o naviac náklady mesta. Predtým to fungovalo tak, že po naplnení
objednaného odpadu – ten nebol spoplatnený, za každý jeden kontajner sa platilo naviac. Nie
je to síce spravodlivé, ale riešilo to situáciu.
p. Roman Ocelník
Odporučil túto problematiku riešiť v budúcnosti. Navrhol hlasovať o návrhu na uznesenie
s úpravou výšky poplatkov a ukončiť diskusiu.
Poslanci MZ schválili ukončenie diskusie
11-3-0
Poslanci MZ schválili výšku poplatkov podľa návrhu p. Bc. Ivana Kuhna a alt. a/
návrhu na uznesenie.
11-3-1

10.

Majetkoprávne záležitosti mesta

1.

Stanovisko JUDr. Jána Čarnogurského k metodickému usmerneniu
Úradu pre verejné obstarávanie k otázke platnosti Rámcovej zmluvy
o dielo zo dňa 31.12.1999

Materiál uviedol p. MUDr. Vladislav Laciak, primátor mesta.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Informoval, že vec konzultoval aj on s právnikmi, vyjadrili trochu počudovanie nad právnym
názorom p. JUDr. Čarnogurského. Tiež sa zhodli sa na tom, koľko právnikov, toľko názorov.
12

Má takú informáciu, že Úrad pre verejné obstarávanie môže konať z vlastnej iniciatívy do 10
rokov od uzavretia takejto zmluvy. Zmluva bola uzavretá pred 12 rokmi. Na základe ďalších
konzultácií s právnikmi rozhodne, ako bude postupovať.
Pán primátor naniesol otázku, či p. Kuhn je ochotný sa zaviazať tou formou, ako to
navrhuje p. JUDr. Čarnogurský.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku na pána primátora, či na základe tohto právneho názoru už podpísal zmenku
na 266 tisíc € v prípade, že mesto prehrá súdny spor.
Pán primátor prehlásil, že žiadnu zmenku nepodpísal, on žiadny spor neprehral, vinu
neurobil. V spore je mesto.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Uviedol, že on by hlasoval za zrušenie zmluvy s firmou Brantner z dôvodu, že je
presvedčený, že zmluva bola podpísaná v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Poznamenal, že keď primátor nevidí dôvod podpisovať zmenku na 266 tisíc € za to, že
podpísal možno v dobrej viere, ale v rozpore so zákonom zmluvu, tak prečo by on mal
podpisovať zmenku za to, že v súlade so svojim svedomím a vedomím a právnymi názormi
ktoré si vypočul, chce hlasovať za zrušenie zmluvy, ktorá podľa jeho názoru a názoru jeho
právnikov bola podpísaná v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
Pán primátor prehlásil, že podpísal zmluvu správnu, so správnym uchádzačom, aj na
správnom mieste aj jeho podpis je správny. Je tam zlý dátum, ktorý nepísal on.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že v prípade, ak podpisuje zmluvy si dáva pozor, aký dátum na zmluve je.
Uvedomuje si, že keď podpisuje antidatované alebo zle datované zmluvy, podpis je jeho a tá
zodpovednosť je jeho.
Pán primátor prehlásil, že antidatované nebolo nič, bol tam jednoducho zle napísaný
dátum, za čo hrozí mestu brutálna pokuta, čo ho určite mrzí, a tak to cíti, že viac ako p.
Kuhna.
K predmetu rokovania – je aj taká možnosť a nie je to názor „hocikoho“ ale je to názor
JUDr. Čarnogurského.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Podotkol, že zákon platí rovnako a právny názor súdu je relevantný v tomto prípade. Čo sa
týka hmotnej zodpovednosti, ako náhle poslanec bude v zamestnancom mestského úradu,
v tom prípade môžu podpisovať zamestnanecké dohody o hmotnej zodpovednosti.
Pán primátor poznamenal, že nie je to povinnosť, ale existuje takáto možnosť.
Poukázal na situáciu, keď uznesenie schvaľujú poslanci, ale nezodpovedajú absolútne za to.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Prehlásil, že je absolútne presvedčený o tom, že zmluva bola podpísaná v rozpore so zákonom
o verejnom obstarávaní. Netvrdí, že firma Brantner si nemôže vyžadovať od mesta určité
finančné plnenie, a že mesto nemusí zaplatiť.
Opätovne prehlásil, že sa radí s právnikmi a bude postupovať tak, aby bol naplnený zákon.
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Pán primátor uviedol, že v tom období nebol ani primátorom, ani poslancom, tiež
nespochybňuje to, či to bolo urobené správne alebo nie.
p. Mgr. Matúš Bischof
Podotkol, že ak existuje relevantné podozrenie, že zmluva nebola podpísaná v súlade so
zákonom, prečo mesto nekoná tak, aby toto podozrenie bolo – alebo nebolo potvrdené. Ak by
bolo potvrdené, že táto zmluva nie je v súlade so zákonom, prečo neexistujú kroky, aby sa
tento nesúlad odstránil. Prečo sa nechráni mestský majetok.
Pán primátor poznamenal, že existujú 4 právne stanoviská, posledné je predmetom
rokovania. Môže sa spoľahnúť len na názor niekoho.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Jednou z možností, ktoré by mesto mohlo využiť a mohlo využiť už dávno, je obrátiť sa na
súd, aby súd rozhodol. Netreba žiadať právne názory a zaplatiť im slušné peniaze na to.
Pán primátor poznamenal, že je veľká pravdepodobnosť neúspešnosti mesta, čím by sa
spôsobila mestu škoda.
p. Ing. Ján Lach
Poznamenal, že uvedenej téme sa MZ venuje už nadmieru na hypotetickej úrovni, navrhol
hlasovať o ukončení rozpravy.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Prehlásil, že nevidí dôvod spochybňovať usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie.
Naniesol otázku, či rámcová zmluva vylučuje, aby mesto čiastkové zmluvy uzavrelo s iným
subjektom.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že rámcová zmluva vylučuje, aby mesto samo, alebo prostredníctvom svojej
obchodnej spoločnosti, príspevkovej organizácie vykonávalo tieto služby.
Poslanci MZ schválili ukončenie rozpravy k uvedenému bodu.
8-5-0
Poslanci MZ zobrali na vedomie právne stanovisko p. JUDr. Čarnogurského
8-4-0

Materiály uviedla JUDr. Erika Mihaliková, vedúca odboru právneho a správy majetku
2.

Andrej Marhefka a manželka – priamy predaj pozemku mesta

Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok
15-0-0
3.

Ing. Jozef Lakos – priamy predaj pozemku mesta

p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že ide o totožný prípad, náklady na vyhotovenie geometrického plánu budú znášať
spoločne s p. Marhefkom
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Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok
14-0-0
4.

Ondrej Lipták – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta

p. Ing. Ján Lach
Poznamenal, že na jeho návrh bolo vyžiadané stanovisko ML s.r.o. Odporučil schváliť alt. a/
návrhu na uznesenie.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
14-0-0
5.

Gabriela Roxerová – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta

Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
14-0-0
6.

TEKO-R spol. s r.o. Rožňava – zriadenie vecného bremena na pozemky
mesta

Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
14-1-0
7.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice – zriadenie
vecného bremena na pozemok mesta

Materiál bol stiahnutý z rokovania pri schvaľovaní programu.
8.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť
o zmenu uznesenia MZ č. 44/2011

a.s.

Košice

–

žiadosť

Materiál bol stiahnutý z rokovania pri schvaľovaní programu.
9.

Pozemky pod bytovými domami na území mesta – odpredaj
spoluvlastníckych podielov k pozemkom pod budovami – zrušenie
uznesenia MZ č. 289/2011

Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
15-0-0
10.

Judita Jánošíková, Ing. Erika Majerníčková – ponuka na odkúpenie
podielov k pozemkom

Materiál bol stiahnutý z rokovania pri schvaľovaní programu.
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11.

Technické služby Rožňava: Návrh na vyhlásenie priameho prenájmu
nebytových priestorov v budove turistickej ubytovne – bývalá kaviareň

Materiál bol stiahnutý z rokovania pri schvaľovaní programu.
12.

Technické služby Rožňava: Žiadosť o odpustenie dlhu Basketbalového
klubu ŠPD Rožňava

Materiál uviedol p. Ing. Ivan Demény, riaditeľ TS
p. Mgr. Matúš Bischof
Navrhol hlasovať podľa komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
p. Ing. Dušan Pavlík
Uviedol, že na komisii jediný hlasoval za odpustenie dlhu. Za podstatné považuje to, že
poslanci sú na to, aby sa snažili každému pomôcť. Bolo mu však povedané, že BK dostal zo
schválenej dotácie najväčší podiel. Poukázal na priloženú tabuľku a spýtal sa poslancov, či
majú čisté svedomie voči športovým klubom. Poznamenal, že sú dva rovnaké kluby, jeden
musí platiť za ubytovanie a druhý používa primátorský apartmán. Očakáva výsledok kontroly,
ktorou bola poverená hlavná kontrolórka. V tomto prípade určite nie sú spravodliví. Mrzí ho
skutočnosť, že poslanci i vedenie mesta trieštia svoju energiu a nezastrešujú všetko, čo by
mali.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Je proti odpusteniu dlhu, považuje to za nebezpečný precedens.
p. Mgr. Matúš Bischof
Nepovažuje to za precedens, ale za nedodržanie záväzkov. Odhlasovaná bola nejaká suma
dotácií. Žiadosť by sa mohla riešiť akýmsi vzájomný zápočtom neposkytnutie dotácie a dlhu.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Poznamenal, že sa jedná o nadstavbu, dohody sú tiež postavené tak, že dotácia nie je
nárokovateľná.
p. Mgr. Matúš Bischof
Súhlasil so stanoviskom p. Mgr. Keménya, nie je mu však jasné, prečo potom komisia trávi
toľko času pri spracovaní návrhu na dotácie. Nové VZN sa odbúralo kvôli nejakému
vymyslenému argumentu. Teraz keď chcú byť féroví voči svojim záväzkom, tak sa povie, že
by to bol precedens. Nesúhlasil s tým.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Informoval, že on nehlasoval za dotácie, pýtal sa, či mesto má dostatok finančných
prostriedkov, aby ich mohlo schváliť. Pri rozhodovaní nemali byť poslanci takí rozšafní,
nemali sľúbiť to, čo nevedeli splniť. Prehlásil, že bol proti dotáciám, je aj proti odpusteniu
dlhu.
p. Ľudovít Kossuth
Nie je proti pomoci športovým klubom, postráda však ukladaciu časť – mesto vydotuje túto
sumu TS.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Poznamenal, že bol účastníkom nie jeden rok prípravy dotácií a z uvedeného dôvodu hlasoval
za zmenu VZN o dotáciách, ktoré predložil p. Mgr. Radoslav Kovács.
p. Mgr. Radoslav Kovács
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Prehlásil, že ak by hlasoval za odpustenie dlhu, poprel by prácu na novom VZN o dotáciách.
V nariadení navrhoval systémovo iné riešenie dotácií. Pevne verí, že sa ešte k jeho návrhu
mestské zastupiteľstvo vráti.
p. Mgr. Dušan Pollák
Navrhol hlasovať za návrh komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu. Poznamenal, že
niektoré kluby nedostali ani jeden cent a niektoré kluby mali vykrytú dotáciu vo výške 50 %.
Upozornil na to, že činnosť klubov nespočíva len v kategórii dospelých, ale hlavne mládeži.
Považuje to za veľmi zlé, ak sa už mládeži nevie pomôcť.
K VZN o dotáciách – tiež podporoval schválenie VZN, niektoré veci boli vyjasnené na
komisii, bol by rád, keby sa znovu otvorilo. Má nejaké nové riešenie, ktoré by chcel predložiť
za prítomnosti štatutárov klubov a trénerov mládežníckych klubov.
p. Pavol Burdiga
Uviedol, že bude hlasovať za neodpustenie dlhu. Súhlasil s názorom p. Kuhna – mestské
zastupiteľstvo rozdelilo určité virtuálne prostriedky, kluby očakávali ich poskytnutie, k čomu
však nedošlo. Nechce, aby sa situácia aj toho roku opakovala. Nech sa rozdelia len reálne
prostriedky.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Prehlásil, že vzniklá situácia nasvedčuje tomu, aby rozpočet bol stanovený reálne a pracovalo
sa s reálnymi číslami.
p. Ing. Dušan Pavlík
Opätovne zopakoval, že najneserióznejším partnerom pre každého v tomto meste je samotné
mesto – či sú to mestské podniky, športové kluby. Netvrdí, že tieto čísla sa musia naplniť na
100 %. Poznamenal, že nič sa neurobilo pre naplnenie rozpočtu, viď predposledné MZ, kedy
mesto mohlo dostať 11 000 € do rozpočtu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že mesto nie je firmou, ktorá má rozpredávať majetok, zarábať peniaze.
Možnosť vidí vo zvýšení dane, čo však občania neočakávajú. Výšku podielových daní, ktoré
tvoria väčšinu príjmu, poslanci MZ nevedie ovplyvniť. Mesto môže narábať len s reálnymi
príjmami. Poslanci súhlasili s predajom prebytočného majetku, žiaľ o ne nie je záujem.
p. Ing. Dušan Pavlík
Podotkol, že nemyslel na predaj majetku mesta, ale na to, aby poslanci pomohli naplnení
príjmovej časti rozpočtu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Prehlásil, že na takom podieľaní, ako bol predaj podielu vo firme TEKO-R pod cenu, sa
podieľať nebude nikdy.
p. JUDr. Katarína Balážová
Poznamenala, pokiaľ mestské zastupiteľstvo chce byť zásadové a chce hospodárne nakladať
s prostriedkami, malo by sa zamyslieť nad všetkým, čo sa týka vynakladania finančných
prostriedkov vo vzťahu k TS. T.č. vykonáva kontrolu hospodárenia s nebytovými priestormi
a prenájmom týchto priestorov. Predbežné výsledky nasvedčujú, že TS majú výpadok príjmu
vo výške 4 000 € z dôvodu odpustenia platby režijných nákladov a 6 000 € odpustenia
nájomného. Znovu je tu návrh na odpustenie 2 200 € a budú nasledovať nové žiadosti.
Prehlásila, že by sa malo dodržiavať platné VZN, teda nemala by sa poskytnúť dotáciu pre tie
subjekty, ktoré nemajú vyrovnané svoje záväzky.
p. Ing. Ján Lach
Upozornil na hlasovanie vo veci predaja pozemku pre SRZ.
Navrhol ukončiť rozpravy.
Poslanci schválili ukončenie rozpravy
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11-4-0
Poslanci MZ neschválili žiadosť BK ŠPD Rožňava
6-9-0
Diskusia občanov
p. Michal Drengubiak
Požiadal hlavnú kontrolórku o informáciu k vyrubovaniu daní z nehnuteľnosti, psov
a poplatku za odpad : je mu známe, že prebieha kontrola na území mesta a pýta sa, či je
možné zasiahnuť do plánu – kedy a kde sa kontrola uskutoční. Chcel by upriamiť pozornosť
na severnú časť mesta, kedy sa vykoná kontrola vyrubovania daní v tejto časti mesta.
Konkrétne má na mysli ulicu Krátku, Hornocintorínsku, Splavnú a ostatné v okolí. Má taký
pocit, že nielen dane ale aj poplatky neprebiehajú v súlade so zákonom, na čo naväzuje aj
problematika túlavých psov. Malo by byť nariadené aj občanom tejto časti, aby si zabezpečili
svojich psov pokiaľ ich majú. Ďalej naniesol otázku, či sa vykonáva kontrola u občanov, či
sú prihlásení na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Dôkazom toho, že sa tu zdržiavajú a nie
sú prihlásený na pobyt je skutočnosť, ktorá bola zistená pred 4-5 rokmi pri zbúraní jednej
nehnuteľnosti. Zdržiavalo sa tam cca 50 osôb, z ktorých drvivá väčšina nemala pobyt
v Rožňave. Mesto takýmto spôsobom prichádza o ďalšie dane.
p. JUDr. Katarína Balážová
Uviedla, že v pláne kontrolnej činnosti na tento rok požadovanú kontrolu nemá uvedenú. Nie
je problém takúto kontrolu vykonať, na každom zastupiteľstve poslanci MZ môžu predložiť
podnety na kontroly mimo schváleného plánu. Každý rok sa vykonáva kontrola určitej ulice
námatkovým spôsobom. Je zameraná hlavne na daň z nehnuteľnosti, či je vyrubená správne.
Odbor finančný, referát daní a poplatkov môže vykonať kontrolu aj z vlastnej iniciatívy
priamo v teréne.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že vyrubovanie poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
vychádza z evidencie obyvateľstva, t.j. spoplatňujú osoby prihlásené k trvalému alebo
prechodnému pobytu na území mesta Rožňava. Zákon o správe daní a poplatkov umožňuje
vykonať daňovú kontrolu, tento zákon upravuje celý proces. Nemá informácie, koľko takých
kontrol bolo vykonaných.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Pracovníčky úseku miestnych daní a poplatkov vykonávajú aj náhodné kontroly. Napr. pri
doručovaní obálok s rozhodnutiami. Následne pri zistení nedostatkov vyzývajú občanov
k splneniu oznamovacej povinnosti. Zároveň k dispozícii majú aj portál – katastrálny úrad –
na základe ktorého sa overujú majitelia nehnuteľností. Čo sa týka psov – robia sa náhodné
kontroly a spolupracuje sa mestskou políciou.
p. Michal Drengubiak
Aká je prax v meste, aký je postih, ak v dome býva viac ľudí, ako je prihlásených.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Stav sa dá zistiť, ak sú všetci doma a pustia pracovníkov do domu, bytu. V prípade, ak sa
prihlásia na pobyt daň a poplatky sa dorubia.
p. Michal Drengubiak
Inými slovami sa s uvedeným problémom nedá nič robiť na území mesta.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Prehlásila, že kontroly sa vykonávajú. Sú s tým problémy, nakoľko nikto nemôže nariadiť aby
sa osoby zdržiavali v čase kontroly doma.
Pán primátor poznamenal, že nie je jednoduché uvedený stav právne riešiť.
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p. Pavol Burdiga
Informoval, že kontrola s takýmto zámerom bola vykonaná v sociálnych bytoch na
Rožňavskej bani v súčinnosti s mestskou a štátnou políciou. Zisťovala sa totožnosť všetkých
osôb, ktoré sa tam zdržiavali. Zápis z kontroly bol spracovaný. Obdobná kontrola sa
pripravuje aj v ostatných sociálnych bytoch. Opäť bude vykonaná aj na Rožňavskej bani.
Pán primátor poznamenal, že takého kontroly mesto môže vykonať len
v nehnuteľnostiach vo vlastníctve mesta.
p. Michal Drengubiak
Je si vedomí toho, že ide o závažnú problematiku, je možné konať v rámci právnych
predpisov. Pán Burdiga informoval čo sa dá vo veci robiť, a čo sa bude.
Podotkol, že chcel reagovať na pána Focka, nie je však prítomný. Nevie, či sa mu vyhýba.
Zaujímajú ho jeho „útoky“ na priame vysielania z mestského zastupiteľstva. Chcel by ho
poprosiť o odpoveď – či si myslí, že je to tá správna cesta. Či si to naozaj myslí, či je o tom
presvedčený. On je toho názoru, že občania mesta majú o priame vysielania záujem. Rušenie
priamych prenosov nepovažuje za správne šetrenie. Nevie, či pán Focko má strach z toho, že
sa občania mesta dozvedia, koľko krát sa zdržal hlasovania, alebo aká je jeho činnosť. Žiada
ho, prosí, aby sa podobných „útokov“ na priame prenosy zdržal.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Poznamenal, že daňové úniky boli, sú a budú. Jednou z účinných opatrení, ktoré prijala
sociálna komisia je zásada – riešiť žiadosti na tomto úseku len občanov, ktorí majú vyrovnané
všetky záväzky voči mestu. V prípade, ak osoby nemajú trvalý alebo prechodný pobyt,
zaviažu ich túto povinnosť si splniť.
p. Michal Drengubiak
Upozornil náčelníka mestskej polície na to, že na Ul. Zeleného stromu, kde sú osadené piliere
proti prechodu a kontajnery, /v podstate je to slepá ulica/ si autami skracujú cestu. Naniesol
otázku, či má zmysel ponechať tieto zábrany, keď autami prechádzajú. Trávnatý porast bol
zničený.
p. Ing. Robert Temesi
Táto oblasť je monitorová, priestupky mestská polícia rieši.
11.

Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – informácia o plnení projektu
priority č. 2 opatrenia 5.2 Operačného programu cezhraničnej
spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2012

Materiál uviedla p. PaedDr. Janka Mičudová, predsedníčka DR
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie
9-0-0

12.

Potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v Radách škôl a
školských zariadení v ich novom funkčnom období 2012 - 2016

19

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu

p. Mgr. Dionýz Kemény
Nesúhlasil s nomináciou do Obecnej školskej rady. V prípade, ak nik neprejaví záujem,
predloží návrh v druhom kole.
Pán primátor požiadal o vyjadrenie, či zástupcom zriaďovateľa musí byť poslanec MZ.
p. Mgr. Alžbeta Gyömbérová
Potvrdila, že nemusí byť poslanec MZ.
p. Ing. Ivan Nemčok
Uviedol, že sa zúčastňuje na zasadnutí každej obecnej školskej rady, členstvo v obecnej
školskej rade prijme.
Poslanci MZ schválili zmenu v Obecnej školskej rade bude p. Ing. Ivan Nemčok 13-0-0

na miesto p. Mgr. Keménya

Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie so schválenou úpravou zloženia
obecnej školskej rady
13-0-0
13.

Návrh úpravy uznesenia MZ č. 331/2011 body 2 a 4

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.
p. Mgr. Dušan Pollák
Poznamenal, že na komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu uviedol, že športovci
a športové kolektívy by mali byť vyhodnotení za kalendárny rok : január – december
a nasledujúci rok by sa mohlo uskutočniť vyhodnotenie športovcov a to v januári alebo vo
februári. On za predložený návrh nebude hlasovať.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie
10-1-1
14.

Cena primátora mesta Rožňava – určenie hodnoty vecného daru pri
udelení ocenenia v roku 2012

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu
p. Roman Ocelník
Navrhol ponechať výšku 100 € a vypustiť slovo „každoročne“. Pokiaľ bude dôvod, bude
predložený návrh na zmenu.
Pán primátor upozornil, že v prípade schválenia návrhu je potrebné zmeniť Štatút
mesta.
p. Roman Ocelník
Stiahol svoj návrh.
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Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie
12-0-0
15.

Harmonogram a obsahová náplň zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rožňave

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu
p. PaedDr. Janka Mičudová
Požiadala o doplnenie dôvodovej správy o termín konania zasadnutí komisie vzdelávania,
kultúry, mládeže a športu – druhý týždeň vo štvrtok. V tabuľke v mesiaci november je treba
opraviť termín : 29.11.
p. Ing. Karol Kováč
K obsahovej náplni zasadnutí – pri prerokovávaní zmien VZN viackrát požadoval, aby do
plánu bolo zaradené prehodnotenie všetkých platných VZN. Jedna je z roku 2003 a väčšina
z rokov 2006 – 2009. Ide o pomerne dlhú dobu. Zámerom jeho návrhu je prehodnotenie
všeobecne záväzných nariadení aspoň l x za volebné obdobie.
Požiadal o doplnenie návrhu na uznesenie – zapracovať prehodnotenie platných VZN do
obsahovej náplne zasadnutí MZ podľa ním predloženého návrhu.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Požiadal o opravu tabuľky – v mesiaci február je uvedený dátum zasadnutia KOVP
7.12.2012.
Kladne hodnotil predložený termínovník. Upozornil však na to, že každá zmena termínu, času
konania sa má vopred a na čas oznámiť RVTV, má vplyv na rozpočet.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že na odbore riešili požiadavku p. Ing. Kováča – VZN navrhujú prerozdeliť
podľa príslušnosti komisií a komisie by určili termín ich prehodnotenia.
p. Ing. Karol Kováč
Poznamenal, že nevie narýchlo posúdiť návrh predložený p. JUDr. Mihalikovou. On
prehodnotenie VZN roztriedil, bral do úvahy počet navrhovaných bodov, termín schvaľovania
jednotlivých VZN. Je otvorený diskusii. On predloží časový harmonogram s tým, že bude
prerokovaný v jednotlivých komisiách, na základe komisie sa urobia nejaké zmeny. Jeho
návrh počíta s prehodnotením 3-4 nariadení na jedno zasadnutie.
Pán primátor poznamenal, že uvedené nedostatky budú odstránené mestským úradom.
Poslanci MZ schválili ukladaciu časť podľa návrhu p. Ing. Kováča – zapracovať do
obsahovej náplne prehodnotenie platných VZN podľa ním predloženého písomného
návrhu
10-3-0
Poslanci MZ schválili celkové uznesenie so schválenou zmenou
13-0-0
16.

Návrh na odmenu za IV. štvrťrok 2011 zástupcovi primátora mesta

Pán primátor navrhol odmenu vo výške 900 €.
Poslanci MZ schválili návrh pána primátora.
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11-0-1

17.

Správy hlavnej kontrolórky

Materiály uviedla p. JUDr. Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta
1.

Správa o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2011

Poslanci MZ správu zobrali na vedomie
10-0-0
2.

Správa o kontrole vybavovania sťažností a petícií za rok 2011

Poslanci MZ správu zobrali na vedomie
10-0-0
3.

Správa o výsledku kontroly dodržiavania podmienok zmluvy o nájme
nebytových priestorov č. 62/2008 uzatvorenej dňa 31.3.2008 so
spoločnosťou Agrex spol. s r. o. k 31.12.2011

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že 10 % zľava je už uvedená, čo sa predtým neuvádzalo. Naniesol otázku, či sa
kontrolovalo aj to, či pôvodná cena je štandardná cenníková cena.
p. JUDr. Katarína Balážová
Potvrdila, že sa kontrolovala aj táto skutočnosť.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie
8-0-0
4.

Následná finančná kontrola pokladničných
spôsobom na MsÚ za 2. polrok 2011

operácií

výberovým

Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
10-0-0
18.

Podnety pre hlavnú kontrolórku

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že nie je mu známe, do akej miery sa vykonávajú kontroly verejného
obstarávania, kontrola dodržiavania príslušného zákona a smernice o verejnom obstarávaní.
Požiadal o vykonanie kontroly verejného obstarávania od prijatia Smernice o verejnom
obstarávaní.
p. JUDr. Katarína Balážová
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Uviedla, že správu predloží na najbližšom zasadnutí MZ.
Poslanci MZ schválili vykonanie kontroly na základe podnetu p. Bc. Ivana Kuhna
13-0-0 1

19.
20.

Otázky poslancov
Diskusia

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.
Nedostal odpoveď na otázku, či existuje nejaká technická norma, na základe ktorej TS robia
výjazdy pri čistení komunikácií v zimnom období .
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.
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.

23

Rožňavskej a.s., kto vyberá parkovné a kto zodpovedá za parkovné na parkoviskách
označených P1, P2, P6.
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.
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.
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. 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.
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.
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
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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.
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.
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.
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.
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. 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.
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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.
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.
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.
Záverom pán primátor sa poďakoval všetkým za účasť na oslavách oslobodenia mesta
a na prijatí prezidenta SR. Informoval o konaní reprezentačného plesu, ktorý mesto organizuje
v spolupráci so Združením miest a obcí Horného Gemera.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť
a zasadnutie ukončil.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

Darina Repaská
prednostka MsÚ

overovatelia

Peter Džačár

Ing. Ján Lach

Zapísala : Helena Šujanská
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