Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 23. 2. 2012
- interpelácie poslancov MZ -

•

p. Bc. Ivan Kuhn, MA

Pripomienkoval rozpravu k niektorým bodom rokovania :
K bodu 6 – poznamenal, že Spišská Nová Ves má rozpočet vo výške 29 mil. € - teda
majú väčší priestor na poskytovanie dotácií na šport ako mesto Rožňava pri 16 mil.
rozpočte.
K bodu 13 – naniesol otázku, či dotácia bola pridelená na už konkrétne ihrisko,
alebo sa bude ešte určovať.
p. Ing. Eva Petruchová
Uviedla, že bola vypracovaná štúdia na ihrisko v severnej časti mesta, boli určené 4
lokality, výber urobila komisia vzdelávania ešte pred podaním žiadosti o dotáciu. Zmluva
o poskytnutí dotácie bola už doručená mestu, musí sa vykonať verejné obstarávanie
a následne, pokiaľ čas dovolí, sa zabezpečí aj realizácia.

Požiadal, aby na najbližšie zasadnutie MZ bolo predložené vyúčtovanie
reprezentačného plesu, príjmovej aj výdavkovej časti. Koncom marca už zrejme
budú k dispozícii všetky doklady.
Pán primátor upozornil na to, že ples mesta nebol financovaný z rozpočtu mesta.
Odp./Ing. Petruchová:
Finančné vyúčtovanie bude predložené po doručení a uhradení všetkých účtovných
dokladov.
Poznamenal, že prešli cez rozpočet mesta –aj príjmy aj výdavky. Tak tomu bolo aj minulý
rok.
K bodu 11.13 – pripomienkoval, že zverejnenie nebolo zabezpečené
v celoslovenských médiách aj napriek tomu, že túto požiadavku už naniesol
viackrát pri verejných obstarávaniach. Mal sa osloviť širší okruh solventných
zákazníkov.
Odp./JUDr. Mihaliková:
Zverejňovanie v celoštátnom denníku sa týkalo verejných obchodných súťaží na predaj
majetku mesta, nie verejného obstarávania. Náklady za zverejnenie v denníku
Hospodárske noviny boli prehodnotené, keďže za obdobie mesiacov máj 2011 – október
2011 predstavovali výšku 1 591,13 €. Náklady za zverejňovanie v regionálnom denníku
za obdobie mesiacov marec 2011 – október 2011 dosiahli výšku 483,20 €. Na základe
predloženého výkazu nákladov bolo objednávanie inzercie v celoštátnom denníku
pozastavené
Naniesol otázku, či TS pripravujú zefektívnenie výberu vstupného formou
zavedenia náramkov a zmenu cenníka – hranica je určená do a nad 12 rokov,
ktorá nie je kontrolovateľná. V iných mestách je hranica určená do a nad 15
rokov a zľavy dokonca majú aj študenti.
Odp./Ing. Demény:

Po prieskume trhu sme zistili, že najlacnejšie náramky pri nákupe nad 20.000 ks
/ balenie po 1.000 ks / by stáli 0,043 €/ks v potlači v 20 – tich farbách.
Z dlhodobej evidencie kúpaliska vyplýva, že na sezónu by sme potrebovali zakúpiť
cca 30.000 ks náramkov, ktorých celková hodnota by činila 1.290,- €.

Neodporúčame z dôvodu zvýšenia nákladov.
60% návštevníkov kúpaliska v Rožňave nám tvoria 13 – 17 roční návštevníci. Vždy sme
prakticky predávali detské lístky na kúpalisko do 10 rokov. Následne sme v roku 2002
vyskúšali, k akej zmene by došlo, ak by sa zvýšila veková hranica u detí a to na 15 rokov
a dopadlo to katastrofálne . Všetci 15,16 a 17 roční tvrdili a prehlasovali, že ešte nemajú 15
rokov. Samozrejme, že vyvrátiť ich tvrdenie sa nám nepodarilo a tak výsledkom tohto
opatrenia bolo rapídne zníženie tržieb. V sezóne 2012 ostáva vstupné na kúpalisko
nezmenené , teda jeho výška bude rovnaká ako v roku 2011.
V ďalšom roku sme sa teda vrátili na vekovú hranicu detí do 10 rokov. Týmto
opatrením sa nám podarilo naspäť prilákať rodičov s malými deťmi, avšak len čiastočne,
nakoľko na našom kúpalisku chýba detské ihrisko. Bolo by potrebné ho vybudovať za pomoci
fondov a mesta, aby najmenší obyvatelia nášho mesta chodili v lete na kúpalisko s rodičmi
a nie do Sauna baru a Stavbaru kvôli detským ihriskám.

Vývoj vstupného na Kúpalisku v Rožňave /1999 – 2011/
/ uvádzané v eurách /

Rok
1999
2002
2005
2006
2008
2009
2010
2011

Celodenné
dospelí
0,66
0,83
1,66
1,82
2,16
2,20
2,20
2,50

Celodenné deti
do 10 rokov
0,40
0,50
0,83
0,83
0,83
1,50
1,00
1,00

Po 15.00 hod.
dospelí
0,33
0,50
1,16
1,16
1,49
1,50
1,50
1,50

Po 15.00 hod.
deti do 10 r.
0,23
0,33
0,66
0,50
0,50
1,00
0,50
0,50

Úpravu vstupného neodporúčame.
Únik vstupného ( cez oplotenie ) sa bude riešiť úpravou – zvýšením oplotenia.
•

p. Ing. Ondrej Bolaček

Upozornil na to, že v severnej časti mesta sa nachádzajú odkryté kanálové otvory –
o konkrétnych prípadoch cez prestávku už informoval p. Ing. Deménya, riaditeľa TS.
Príspevok / podnet

•

p. Mgr. Radoslav Kovács

K bodu 14 - upozornil na chybu pri vyúčtovaní služobných ciest. Suma uvedená k 31.12.
2011 je rozdielna ako súčet súm v zozname služobných ciest. Rozdiel činí 406 €.
Naniesol otázku, či budú mať poslanci k dispozícii správu o stave vymáhania
pohľadávok.
Odp./JUDr. Mihaliková:
na základe požiadavky pripravíme materiál o stave vymáhania pohľadávok na najbližšie
zasadnutie MZ.

Požiadal primátora mesta, aby oslovil firmu Gemer Can na zorganizovanie
ďalšieho stretnutia s občanmi mesta, podľa prísľubu daného v auguste 2011 sa
malo uskutočniť v januári 2012.
Zo strany občanov je o stretnutie veľký záujem, nie sú spokojní s tým, čo vyteká
do Slanej a s tým, že sľub firma nesplnila a stretnutie občanov nezorganizovala.
Očakávajú informácie o stave prác a realizácii plánov.
Pán primátor informoval, že dňa 22.2. rokoval s konateľom spoločnosti v rámci stretnutia
s vedúcim odboru školstva KSK. Čo sa týka znečistenia Slanej, čistička odpadových vôd
už funguje. Investovali do nej podľa vyjadrenia konateľa 500 tisíc €, čo nie je malá suma.
Na uvedenom stretnutí zo strany konateľa odznel aj podnet smerom k vedúcemu odboru
školstva KSK, aby zvážili zriadenie učňovského odboru na profesiu baníka.
Požiadavku na stretnutie s občanmi bude tlmočiť.

