Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 2. 8. 2012
- interpelácie poslancov MZ -

Príspevok / podnet
p. Ing. Ondrej Bolaček
Opätovne požiadal TS o obstrihanie porastu na konci Krásnohorskej ulice, v dôsledku
zarastenia krovín je obmedzené aj osvetlenie tejto lokality.
V budúcnosti by sa mala riešiť celá ulica, aj keď to bude finančne náročné, nakoľko
v prípade búrok, väčších dažďov dochádza k vyplaveniu štrku na hlavnú cestu.
Požiadal o úpravu zelene v kruhovom objazde – burina sa odstránila, zeleň však
nebola ošetrená.
p. Darina Repaská
Informovala o zámere osloviť podnikateľov, ktorých predmetom činnosti je úprava
priestranstiev takéhoto charakteru, s možnosťou reklamy práve formou úpravy
vnútornej časti kruhového objazdu. Aj touto cestou vyzvala podnikateľov na možnosť
takejto reklamy.
Príspevok / podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že ho prekvapila výška nákladov na stavebnú akciu 6 b.j.
Nadabula, ako aj vybudované volejbalové ihrisko pri bytovom dome, keď
detské ihriská v meste sú v zlom stave. Nie je mu známe, či aj pri ostatných
nájomných bytoch je takéto vybudované. Požiadal o predloženie položkovitého
rozpočtu stavby do finančnej komisie.
odpovedal: Ing. Ladislav Farkaš
Výška nákladov na výstavbu 6 x b. j. Nadabula podľa vysúťaženej sumy vo verejnom
obstarávaní bola 486 675,79 €. Vybudované ihrisko bolo súčasťou projektu a teda aj
súčasťou verejného obstarávania.
Kriticky sa vyjadril k situácii, ktorá nastala pri realizácii stavby „Prístupová
cesta ku garážam na Ul. J.A.Komenského“. Poslanci o situácii neboli
informovaní. Je možné, že by sa bol našiel spôsob riešenia prekládky kábla.
Podľa jeho názoru už pri spracovaní projektovej dokumentácie sa na tento stav
malo upozorniť.
Požiadal
o predloženie
informatívnej
správy
s uvedením
nasledovných
skutočností:
kedy sa stav zistil, či sa s prekládkou počítalo v projektovej
dokumentácii, alebo či sa to náhle zistilo, prečo poslanci neboli informovaní, že
v prípade nepreloženia kábla nastane takáto situácia, čo sa ešte dá vo veci
urobiť, vyčísliť prípadnú prekládku, aké opatrenia boli prijaté, aby sa stav
neopakoval. Podľa jeho názoru sa tejto situácii mohlo predísť.
odpovedal: Ing. Ladislav Farkaš
Projektant je povinný pred naprojektovaním danej stavby si zistiť skutkový stav veci
priamo na mieste a k tomu si zaobstarať potrebné podklady. Pravdepodobne sa toto
neudialo. Projekt stavby neriešil prekládku telekomunikačného kábla, jej výška by bola
cca 5 000 €. Túto záležitosť sme u projektanta riešili ako vadu projektu. Pracovník, ktorý
zodpovedá za investičnú činnosť bol náležité zamestnávateľom potrestaný za to, že
nedosledoval projekt stavby pri jej preberaní.

Pán zástupca primátora uistil, že bude daná písomná odpoveď zo strany
stavebného úradu.
Príspevok / podnet
p. Roman Ocelník
Položkovitý rozpočet stavby 6 bj. Nadabula požiadal zaslať obratom, mailom všetkým
poslancom.
Príspevok / podnet
p. Ing. Peter Marko
Prehlásil, že projektová dokumentácia existujúci kábel na Ul. J.A. Komenského neriešila.
Nebola o ňom ani zmienka. Dokumentácia sa odsúhlasovala v komisii výstavby. Komisia
by určite riešila tento problém.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Dionýz Kemény
Upozornil a zároveň požiadal o riešenie problematiky bezpečnosti z titulu
blížiaceho sa školského roku – ide o vodorovné dopravné značenie, riešenie
problematických úsekov na sídl. Vargove pole – Letná, Šafárikova ul.
Odpoveď: Alena Šikúrová
Toho času sme ukončili zmapovanie existujúceho vodorovného dopravného značenia
„Priechody pre chodcov“ na MK a na základe zistených skutočností sme vyčíslili
predpokladané množstvá v m2 a potrebnú výšku finančných prostriedkov na obnovu
tohto plošného značenia podľa lokalít. V ďalšom budeme postupovať v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní.

Ďalej upozornil na stav kanalizačnej siete, ktorá v dôsledku búrok, lejakov môže
spôsobiť vážnu situáciu. Požiadal o ich prečistenie v spolupráci s malými
obecnými službami. Stav je kritický na sídl. Vargove pole.
Odpovedal: Ing. Ladislav Farkaš
Mestský úrad požiada listom VVS a. s. o prečistenie kanalizačných sietí z dôvodu ich
upchávania, nakoľko kanalizačná sieť je v správe VVS a. s., keďže mesto Rožňava nemá
oprávnenie na prevádzkovanie kanalizácie.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Matúš Bischof
Upozornil na nebezpečnú križovatku na sídl. JUH pri nákupnom centre - vyústenie
cesty Medzimlynskej na štvorprúdovku Alej Jána Pavla II - pri holičstve – je tam krovie
zamedzujúce prehľadnosť peším i vodičom.
Ďalej po celej dĺžke Aleje Jána Pavla II. pod základnou školou, až po nákupné centrum
prevísajú konáre na cestu. Požiadal TS o odstránenie nedostatkov.
Príspevok / podnet
p. Ing. Peter Marko
Na základe doručenej dokumentácie od občana mesta požiadal o preverenie stavu
chodníka na Budovateľskej ulici – je tam veľká mláka. Dokumentáciu preposlal TS p.
Kossuthovi – buď sa doasfaltuje pokles chodníka alebo sa vytvorí nejaká vpusť.
Informoval, že projektová dokumentácia na opravu chodníka MŠ Kyjevská by
mala byť spracovaná, stavbu je potrebné pripraviť aj napriek nedostatku
finančných prostriedkov.

odpovedal: Ing. Ladislav Farkaš
Na opravu chodníka MŠ Kyjevská bol spracovaný koncom roku 2011 rozpočet s výkazom
výmer na úpravu chodníka v dvoch alternatívach. Prvá rieši úpravu chodníka zo zámkovej
dlažby a druhá rieši asfaltovanie chodníka. Na pracovnom stretnutí na mieste dňa 14. 3.
2012 za účasti členov Komisie výstavby sa uskutočnila odborná prehliadka MŠ. Podľa
rozhodnutia komisie sa chodník má upraviť nasledovne:
a) vykonať odvodnenie chodníka úpravou spádu betónového žľabu pozdĺž chodníka
s odvedením týchto vôd rúrovým priepustom a to voľne do terénu zelenej plochy
areálu MŠ
b) po tejto úprave zaasfaltovať chodník aj s prítupmi do budovy a to asfaltom
s otvoreným povrchom hr. 30 mm. Túto istú úpravu vykonať aj na odpočívadlách
prístupových schodov do areálu MŠ.
Na základe nedostatku finančných prostriedkov sa táto relizácia úpravy chodníkov zatiaľ
neuskutočnila.
Ďalej informoval, že na námestí pri „krámikoch“ dôjde k výrubu dvoch stromov jednak
z bezpečnostného hľadiska a z dôvodu že v uvedenej lokalite sa uvažuje s výstavbou
tribúny.
Oznámil, že stavebná akcia – oprava dlažby pri pamätníku F. Andrássyovej je ukončená,
poďakoval sa každému, kto sa o opravu zaslúžil.
Príspevok / podnet
p. František Focko
Prehlásil, že diaľkové káble na J.A.Komenského sú minimálne 50 rokov. Pred 10 rokmi sa
to veľmi rýchlo riešilo. Bude ťažké ich preložiť.
Pán zástupca primátora uviedol, že je možnosť prekládky diaľkového kábla.

Príspevok / podnet
p. Zoltán Beke
Predložil stanovisko k požiadavke p. Mgr. Keménya, týkajúce sa kapacity
pohrebných miest na cintorínoch. Citoval znenie informačnej správy, ktorú
zaslali TS mestskému úradu.
/pripojený je k zápisnici/
odpoveď: prípis TS
Podporil návrh p. Ing. Ondreja Bolačeka, aby sa prednostne s úpravou
Krásnohorskej ulice začalo zaoberať. V prvom rade je potrebné zistiť príčinu
stavu. Upriamil pozornosť stavebného úradu na objekt Slovenskej reštaurácie
Rebeca – dažďová voda vyteká na túto ulicu – zrejme by bolo potrebné odviesť
túto vodu do kanalizácie, ktorá je vzdialená cca 60 m od objektu.
Odpovedal: Ing. Ladislav Farkaš
Situáciou sa bude zaoberať odbor výstavby. Na miestnom šetrení je potrebné preveriť
situáciu a na základe výsledkov navrhnúť riešenie. Ak je potrebné vodu odviesť do
kanalizácie kanalizačným potrubím, bude nutné dať vypracovať projekt a následne
vybudovaním zabezpečiť odvod dažďovej vody podľa finančnej možnosti mesta.
Vyslovil pochvalu pracovníkom TS – že následky dažďa v tejto lokalite boli promptne
riešené.
Čo sa týka zverejnenia prebytočného majetku mesta – odporučil zoznam umiestniť na
hlavnej internetovej stránke mesta.

Príspevok / podnet
p. Ing. Peter Marko
Opätovne potvrdil, že diaľkové káble neboli v projektovej
projektantovi neboli dané hodnoverné informácie od zadávateľa.

dokumentácii

riešené,

