Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 28. 6. 2012
- interpelácie poslancov MZ príspevok/ podnet
p. Mgr. Matúš Bischof
Naniesol otázku, v akom štádiu je riešenie požiadavky p. Miklóšika, zaslal ju
mailom na mestský úrad. Ide o riešenie križovatky Rumunská – M.R.Štefánika.
Nie je osadené dopravné značenie, občan žiada jej označenie, zabezpečenie
prehľadnosti, bezpečnosti automobilovej a pešej dopravy.
odpoveď:
Ing. František Porubán
Požiadavka na riešenie križovatky Rumunská – M. R. Štefánika bude prerokovaná
v príslušných komisiách a následne riešená podľa finančnej situácie mesta.
Súčasná dopravná situácia na Páterovej ulici si žiada osadenie spomaľovacích
prahov – tie boli predtým osadené.
odpoveď:
Ing. František Porubán
Požiadavku na osadenie spomaľovacích prahov na Páterovej ulici evidujeme a bude
riešená podľa finančnej situácie mesta.
S náčelníkom MP prerokoval požiadavku na kontrolu priestranstva za Podnikateľským
inkubátorom – občania sa sťažujú na neúnosnú situáciu, dochádza k fyzickým útokom,
výtržnostiam. Požiadal komisiu na ochranu verejného poriadku, aby sa týmto stavom
zaoberala.
Predložil požiadavku na zástupcu primátora, aby poslanci MZ bez prítomnosti
verejnosti mohli nahliadnuť do žaloby, týkajúcej sa pokuty, aj napriek tomu, že
právny zástupca dal stanovisko, že neposkytne text žaloby.
Upozornil na to, že v rámci bodu „diskusia občanov“ boli porušené pravidlá slušného
správania smerom k občanom. Ako zástupca občanov si vyprosuje, aby sa prejavovali
urážlivé gestá, názory a vyprosil si osobne, aby sa v argumentačnej rovine používali
hrubé rasistické urážky a narážky.
Pán zástupca primátora požiadal p. Bischofa, aby konkretizoval, kto z poslancov
sa tak správal.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Matúš Bischof
Uviedol, že záznam zo zastupiteľstva je k dispozícii. V argumentácii smerom k občanom
sa používajú „papalášske sklony“, čo považuje za nehorázne. Podotkol, že rasistické
urážky a narážky sa vyskytujú na MZ bežne.
Pán zástupca primátora prehlásil, že žaloba sa na mestskom úrade nenachádza, právny
zástupca nebude obsah žaloby zverejňovať.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Matúš Bischof
Prehlásil, že zástupca primátora má plné právo, legitimitu požiadať právneho zástupcu
o text žaloby, pokiaľ poslanci majú záujem. Právny zástupca je klientom mesta. Ide

o veľmi vážny problém a poslanci sú tí poslední, ktorí sa dozvedia o takýchto dôležitých
veciach.

Príspevok / podnet
p. Ing. Ondrej Bolaček
Poznamenal, že pokiaľ chce mesto dosiahnuť kladný výsledok, nemalo by do toho
zasahovať. Je treba nechať záležitosť na odborníka.
Príspevok/ podnet
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal o informáciu, akým spôsobom sa riešia výtlky, ktoré sú spôsobené
opravami porúch. VVS síce riešil poruchy veľmi promptne na Záhradníckej ulici,
Páterovej, Čučmianskej dlhej, ale o to menej promptne rieši výtlky. Naniesol
otázku, či existuje nejaká norma, dohoda, do akého času má výtlky doriešiť.
odpoveď:
Ing. František Porubán
Táto problematika je riešená v cestnom zákone.
Ak na vodovodných vedeniach uložených v pozemných komunikáciách nastane porucha,
a správca tohto vedenia pristúpi k jej odstráneniu, dochádza k zvláštnemu užívaniu
pozemnej komunikácie, ktoré si však vopred nevyžaduje povolenie cestného správneho
orgánu. Vlastník, správca vedenia má len oznamovacia povinnosť. Až následne cestný
správny orgán dodatočne vydá rozhodnutie, ktorým určí podmienky na uvedenie
pozemnej komunikácie do pôvodného stavu.
Ak sa poruchy na vodovodných a kanalizačných vedeniach týkajú miestnych komunikácii,
rozhodnutie vydáva mesto. V podmienkach sa vždy uvádza termín uvedenia dotknutého
miesta do pôvodného stavu, technologický postup, povinnosť dosypávania výkopu,
záručná lehota.
Naniesol otázku, kto robí technický – stavebný dozor na stavbe – výmena okien
na Spojenej škole. Bol členom komisie VO, vzhľadom na nízke ceny spochybňuje
parametre okien, ktoré majú spĺňať.
odpoveď:
Ing. Ladislav Farkaš
Stavebný dozor na Spojenej škole na Komenského ulici pri výmene okien uskutočňuje
firma RESTADO s. r. o. Bratislava.
Naniesol otázku, ako bude mesto - ako jeden z akcionárov postupovať, nakoľko
sa dopočul, že predseda futbalového klubu rezignoval. Či sa chopí iniciatívy
alebo niekoho poverí riešením situácie.
odpoveď:
Erika Švedová
Mesto Rožňava má vo futbalovom výbore svojho štatutára, ktorý vo funkcii zotrváva.
V blízkej dobe bude zasadať výbor futbalového klubu, ktorý si zvolí svojho predsedu.

Upozornil na to, že v rámci určitej reštrukturalizácie komisia CR a regionálnej
politiky stratila partnera na mestskom úrade. Pevne verí, že v rámci zmien
organizačnej štruktúry sa to bude riešiť.
odpoveď:
prednostka mestského úradu
V rámci zmien a doplnení organizačnej štruktúry a organizačného poriadku Mestského
úradu v Rožňave bol referát regionálneho rozvoja 11.6.2012 zrušený, nahradilo ho však

v plnom rozsahu oddelenie regionálneho rozvoja a investícií, ktoré bola zároveň zaradené
pod odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK.

Príspevok / podnet
p. Darina Repaská
Informovala, že 29.6. sa uskutoční o 9.30 kontrolný deň na stavebnej akcii – výmena
okien.
Ďalej informovala, že v rámci zmien organizačnej štruktúry bolo vytvorené v rámci
odboru výstavby oddelenie cestového ruchu a regionálneho rozvoja.
Pán zástupca primátora uviedol, že kontrolu výtlkov aj on priebežne vykonáva,
maximálne do jedného mesiaca by sa mali výtlky riešiť.
Príspevok / podnet
p. Ing. Karol Kováč
Naniesol otázku, či už bol kontrolný deň na stavebnej akcii – výmena okien.
Podľa zistenia, práce sa už ukončujú.
odpoveď:
Ing. Ladislav Farkaš
Kontrolný deň na akcii výmena okien na Spojenej škole na Komenského ulici sa
uskutočnil dňa 29. júla 2012 za účasti stavebného dozora, zástupcov investora
a zhotoviteľa.

Poznamenal, že otázka súvisiaca s riešením výtlkov nebola zodpovedaná. Podľa
jeho názoru, nie až tak promptne vodárne riešia výtlky. Mali by platiť určite
nejaké zásady. Zásahy do verejnej zelene neriešia – upozornil na dva prípady.
V priebehu jedného roka nedali priestranstvo do pôvodného stavu.
odpoveď:
Ing. František Porubán
Ak sa zásah týka miestnej komunikácie, je problematika „výtlkov“ riešená cestným
zákonom. Mesto to rieši ako prenesený výkon štátnej správy. Na zásahy do verejných
priestranstiev (verejnej zelene), ktoré sú vo vlastníctve mesta, sa táto právna norma
nevzťahuje.
Príspevok / podnet
p. Darina Repaská
Informovala, že prvýkrát je pozvaná na kontrolný deň.
Príspevok / podnet
p. Ing. Peter Marko
Podal informáciu o súčasnom stave na rekonštrukcii námestia.
Príspevok / podnet
p. Zoltán Beke
Upozornil na to, že na sídliskách narastajú skládky smetí, opotrebovaného
nábytku, stavebného materiálu z rekonštrukcie bytov. Komunálny odpad sa
odváža, ďalšie veci ostávajú pri kontajneroch, špatia celé okolie.
odpoveď:
Ing. František Porubán

Čas zberu a systém zberu u zmesového komunálneho odpadu je iný, ako u
veľkoobjemového komunálneho odpadu, resp. drobného stavebného odpadu. Zmesový
komunálny odpad sa vyváža v týždňových intervaloch. U objemového komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu platí objednávkový systém. Mesto až na základe
objednávok poskytuje vhodné zberné nádoby (MOK, VOK) – čo občania aj využívajú.
Zároveň má každý občan právo bezplatne odovzdať komunálny odpad a drobný stavebný
odpad na zberovom dvore /Štítnická 21, Rožňava/. Mimo štandardných zberných nádob
by sa nemal trvalo nachádzať žiaden odpad. Ak sa tak deje, je to porušenie platnej
legislatívy (VZN o nakladaní s KO a DSO, zákona o odpadoch. Keďže nie všetci
pôvodcovia, držitelia odpadov sa chovajú ekologicky, mesto nedostatky v zanášaní okolia
zberných nádob, v záujme zabezpečenia všeobecnej čistoty a poriadku v meste,
operatívne rieši aj prostredníctvom pracovníkov MOS a ich koordinátorov.

Poznamenal, že s radosťou je konštatovať prírastok detí v meste, k prírastku
detí však nie je adekvátny počet použiteľných detských ihrísk. Po kontrole ulíc
v bezprostrednej blízkosti kde býva zistil, že t. č. sú funkčné asi dve ihriská, pri
odovzdávaní sídlisk ich bolo cca 8. Pieskoviská sú bez piesku, jedno, ktoré deti
využívali, bolo v dôsledku poruchy na vodovodnom potrubí zničené. Požiadal,
aby sa ihriskám, ich úprave venovala pozornosť, začnú sa prázdniny, deti sa
nemajú kde hrať.
odpoveď:
Ing. Ladislav Farkaš
V súčasnosti prebieha prieskum trhu na dodávateľa detského ihriska na Ulici
kozmonautov vedľa MŠ. Vybudované ihrisko bude hradené z finančných prostriedkov
nadácie SPP a čiastočne z prostriedkov mesta. Ihrisko by malo byť vybudované do 31.
augusta 2012.

