Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 31. 1. 2013
- interpelácie poslancov MZ -

Otázky poslancov – diskusia

Príspevok/podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
K bodu : 9/8 naniesol otázku, prečo je tomu tak, že pokiaľ sa zriaďuje vecné
bremeno na pozemkoch mesta, platí sa jednorázová odplata a ak je zriadené na
pozemkoch Biskupstva Rožňava, mesto platí ročné úhrady. Či zákon
neumožňuje, aby mesto zaplatilo jednorázovo a nie ročne. Či je potrebný na to
súhlas obidvoch strán.
K dôvodovej správe – ide o pozemky pod miestnou komunikáciou – na začiatku
volebného obdobia
bolo dohodnuté, že mesto pristúpi v rámci finančných
možností k ich odkúpeniu. Naniesol otázku, či aj napriek zlej finančnej situácii
sa uskutočnilo rokovanie vo veci, či cirkev súhlasí s odpredajom pozemkov pod
komunikáciami, a za akú cenu.
Príspevok/podnet
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že odplata za zriadenie vecného bremena je vecou dohody podľa občianskeho
zákonníka. Môže byť dojednaná ako jednorázová odplata, alebo aj formou ročných
splátok.
K vysporiadaniu pozemkov – Rímskokatolícka cirkev má záujem o zámenu pozemkov
a nie odpredaj. Rokovanie sa uskutočnilo, z ich strany odznela požiadavka, aby mesto
určilo pozemky vhodné na zámenu, bezprostredne susediace s ich pozemkami. Návrhy sa
im zašlú a mesto požiada o osobné rokovanie vo veci.
Príspevok/podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Pri prejednávaní bodu 9/16 – stiahnutého z rokovania MZ, ktorý súvisí s bodom
9/10 – ho na komisii finančnej prekvapila informácia, že malometrážne byty
boli pridelené aj takým osobám, ktoré nie sú odkázané na starostlivosť. Z jeho
strany na zasadnutí komisie odznela požiadavka na preverenie tejto informácie
a túto požiadavku deklaroval aj na zasadnutí MZ nasledovne : požiadal mestský
úrad o preverenie, ktorí obyvatelia malometrážnych bytov sú odkázaní na
nejakú starostlivosť a ktorí sú obyvatelia, ktorým boli byty pridelené iným
spôsobom, nie na základe platných kritérií. Poznamenal, že ide o silne dotované
sociálne byty a považoval by to za nehorázne, pokiaľ by boli pridelené iným
osobám.
Odpoveď:
Ing. Katarína Valková- Stanovisko odboru sociálnych vecí a bytovej politiky:

Týmto deklarujeme, že odbor nikdy nepridelil byt svojvoľne, t.j. bez príkazu primátora resp.
prerokovania v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej. Do roku 2012 bolo zostavovanie
poradovníka a následné prideľovanie bytov riešené v zmysle VZN, ktoré bolo účinné do mája
2012. Podľa vtedy platného nariadenia (od roku 2008 do 2012) boli žiadosti posudzované v
Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Komisia pri
posudzovaní žiadostí o pridelenie bytu prihliadala najmä na to, či je :

• žiadateľ trvale bytom v Rožňave a na dĺžku trvalého pobytu v Rožňave
• žiadateľ odkázaný na opatrovateľskú službu na základe predloženej správy
ošetrujúceho lekára
• je starší ako 60 rokov a poberá starobný dôchodok
• je invalidný dôchodca /poberateľ invalidného dôchodku/
• nemá vlastný byt
• má vyplatené záväzky voči mestu (najmä poplatky za komunálny odpad, daň)
• žiadateľ uvoľní obecný byt pre potreby mesta
Prideľovanie bytov na 4. poschodí (vzhľadom na to, že tam nie je výťah) komisia
prehodnocovala osobitne.
Počas účinnosti tohto VZN a aj v súčasnosti, sú nájomné zmluvy uzatvárané len na dobu
určitú – maximálne 1 rok s tým, že podmienky predlžovania sú upravené vo VZN.
Na základe uvedeného sa pri posudzovaní odkázanosti na opatrovateľskú službu vyžadovalo
vyjadrenie lekára, ktorý posudzoval, či zdravotný stav vyžaduje pomoc inej osoby pri
zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti, kontaktu
so spoločenským prostredím alebo vyžaduje celodennú starostlivosť.
Od marca roku 2011 sme začali u žiadateľov o pridelenie malometrážneho bytu posudzovať
odkázanosť na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.
Nájomníkov, ktorým bol pridelený byt pred týmto obdobím, sme posúdili na odkázanosť len
v prípade, ak požiadali o sociálnu službu (ide o 5 nájomníkov). V prípade, že by sme mali
v súčasnosti posúdiť všetkých, ktorí nemajú rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
muselo by mesto vynaložiť aj prostriedky s tým súvisiace (1 lekársky posudok = 12 €).
Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom zasadnutí dňa 10.4.2012 odporúčala vykonať
kontrolu v malometrážnych bytoch za účasti aj členov. Kontrola bola naplánovaná
a uskutočnená na deň 2.5.2012. Kontroly sa zúčastnili len zamestnanci odboru sociálnych vecí
a bytovej politiky a odboru právneho a správy majetku mesta. Výsledkami kontroly bola
komisia oboznámená na zasadnutí dňa 14.5.2012 s tým, že odporučila vykonávať opakované
kontroly v nepravidelných intervaloch a odporúčala písomne upozorniť nájomníkov na
dodržiavanie príslušného VZN, t.j. že byt má obývať len osoba, ktorej bol pridelený resp. je
evidovaná ako spolubývajúca osoba. Išlo o 7 nájomcov, ktorých odbor upozornil.
Komisia dňa 11.2.2013 si dala úlohu, že vykoná obhliadku aj týchto bytov do apríla 2013.

K bodu 9/18 poznamenal, že je sklamaný z toho, že bol stiahnutý z rokovania. Vyslovil
podozrenie, že to bol určitý úmysel, nakoľko nešlo len o odkúpenie technických
prostriedkov, ale aj o to, aby sa mohol prevádzkovať infokanál, bez ktorého nemôže
fungovať Rožňavská televízia. Na komisii finančnej bolo deklarované, že fungovanie
infokanála je dohodnuté do konca januára, teda do 31.1.2013. V prípade, ak sa
neprevedie tento majetok do majetku mesta, Rožňavská televízia nebude môcť vysielať.
Poslanci, ktorí schválili stiahnutie materiálu, mali možnosť predložiť pripomienky, otázky
pri prejednávaní uvedeného bodu. Opätovne prehlásil, že v stiahnutí materiálu vidí určitý
úmysel niektorých poslancov zastaviť vysielanie infokanála.
Príspevok/podnet
p. Ing. Ondrej Bolaček

Poznamenal, že k problematike malometrážnych bytov je potrebné informáciu preveriť,
bude daná písomná odpoveď.
Príspevok/podnet
p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že okolo 11.00 hod. obdržala e-mail v ktorom predávajúci uviedol, že nič
nepredajú, nakoľko nemajú licenciu. Sú však ochotní pomôcť MTVŠ pri rozšírení licencie
infokanála, aj po technickej stránke, ak im budú poskytnuté požadované technické
prostriedky. Prehlásila, že v priebehu zajtrajšieho dňa osobne preverí obsah e-mailu,
ako aj nanesené požiadavky.
Príspevok/podnet
p. Gabriel Borzy
Informoval, že z úrovne finančnej komisie bol poverený v spolupráci s p. Szenderákom
a Černajom preveriť fyzicky ponúkanú techniku. K prevereniu nedošlo z dôvodu, že
technika je zamknutá, prístup k nemu má p. Orlovsky, ktorý je majiteľom TELSAT-u,
spolumajiteľom KID s.r.o. Telefonicky bolo zistené, že sa jedná o počítač, mechanický,
analogický teletextový zakladač. Ponúkaná cena nezhŕňa licenciu na vysielací kanál.
O licenciu bude musieť MTVŠ požiadať.
Príspevok/podnet
p. Mgr. Dionýz Kemény
Uviedol, že návrh na stiahnutie uvedeného materiálu predložil on, bez akéhokoľvek
úmyslu. Návrh predložil z dôvodu, že materiál neobsahoval podkladové materiály,
stanovisko dozornej rady. Svoj návrh na stiahnutie materiálu považuje za opodstatnený.
Príspevok/podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Potvrdil, že aj zo strany finančnej komisie odzneli požiadavky o doplnenie informácií,
preverenie o aké zariadenie ide, či má tú hodnotu, akú uvádzajú. Tieto informácie mali
odznieť na MZ, preto nevidí dôvod na to, že sa materiál stiahol z rokovania. Ide
o závažný problém, stiahnutím z bodu rokovania, sa nič nevyrieši.
Príspevok/podnet
p. Pavol Burdiga
Nesúhlasil s tým, že sa nič nevyrieši. Súhlasil s návrhom p. Mgr. Keménya.
Príspevok/podnet
p. Mgr. Matúš Bischof
Naniesol otázku, či februárové zasadnutie MZ bude vysielané cez infokanál
v priamom prenose.
Príspevok/podnet
p. Pavol Burdiga
Prehlásil, že dúfa, že tomu tak bude. Mesto urobí všetko preto, aby priame vysielanie
bolo.
Príspevok/podnet

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Opätovne uviedol, že požiadavka o preverenie odznela vo finančnej komisii.
Príspevok/podnet
p. Gabriel Borzy
Podotkol, že infokanál by nebol zaručený kúpou technických prostriedkov. Infokanál
nebol predmetom ponuky.
Príspevok/podnet
p. Ing. Karol Kováč
Upozornil na to, že firma KID s.r.o. dlhuje mestu cca 4 000 €. Naniesol otázku,
či je tento dlh, a ako mesto postupuje v jeho vymáhaní. Ďalej, prečo mesto chce
takýmto spôsobom riešiť dlh, keď infokanál nie je na predaj.
Požiadal o informáciu - mesto malo rokovať s UPC vo veci poskytovania služieb
súvisiacich s prenosmi RVTV.
Odpoveď:
Mgr. Juraj Halyák
KID, a. s. nám dlhuje 3 905,93 €. Ak by došlo k dohode s KID, a. s. ohľadom kúpy
techniky na vysielanie teletextu, bolo by možné pristúpiť k započítaniu pohľadávok.
V opačnom prípade budeme dlh vymáhať obvyklým spôsobom.
Poznamenal, že MZ rýchlo prijalo uznesenie, že sa hľadá subjekt, ktorý má
nahradiť TIC, schválilo vypísanie verejného obstarávania. Také pružné nebolo
vo februári 2012, kedy bol predložený obdobný návrh týkajúci sa MTVŠ –
vyhlásenia súťaže na poskytovateľa služieb RVTV, čo v konečnom dôsledku bolo
vytknuté aj NKÚ. Naniesol otázku, či bolo vyhlásené verejné obstarávanie na
poskytovateľa priamych prenosov zo zasadnutia MZ. Požiadal o predloženie
odpovede v mesiaci apríl.
Odpoveď:
Mgr. Juraj Halyák
Verejné obstarávanie na vysielanie priamych prenosov zo zasadnutí MZ zatiaľ (19. 2.
2013) vyhlásené nebolo.
V súvislosti so stiahnutým materiálom 9/16 naniesol otázku, či existuje nejaký
spôsob spolupráce s realitnými kanceláriami pri predaji nadbytočného majetku
mesta, aby predaj bol transparentný, v súlade so zákonom. Aby sa
neefektívnym ponukám zo strany mesta zamedzilo.
Odpoveď:
Mgr. Juraj Halyák
V minulosti sa hľadali možnosti spolupráce s realitnými kanceláriami. Došlo sa k záveru,
že spôsob predaja nehnuteľností realitnými kanceláriami nie je možné zladiť
s legislatívnymi požiadavkami na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta.

Podotkol, že na internetovej stránke je zverejnená zmluva s firmou Brantner na
rok 2013. Nepamätá si, že takáto zmluva bola v mestskom zastupiteľstve
prerokovaná. Naniesol otázku, či je v kompetencii MZ schvaľovať ročné zmluvy
s firmou Brantner. Podľa jeho názoru by bolo minimálne slušné prerokovať
takúto zmluvu.
Odpoveď:
Mgr. Juraj Halyák

Tzv. ročné zmluvy so spoločnosťou Brantner Gemer s. r. o. nie sú predkladané na
rokovanie MZ, na ich uzavretie stačí súhlas primátora.
Predložil informáciu v súvislosti s PHaSR – revitalizáciou, vytvorením
oddychovej zóny – je zverejnená výzva ministerstva hospodárstva so 100 % ným preplatením nákladov na
rekonštrukciu lesných ciest, aj asfaltových.
Naniesol otázku, či sa o grant niekto zaujímal. Podľa jeho názoru minimálne
mestské lesy a časť pod Gulyapalagom v rámci tvorby oddychovej zóny, by si
zaslúžili opravu aj napriek majetko-právnym prekážkam, pri ktorých by sa mala
nájsť zhoda a ústretovosť.
Odpoveď:
Mgr. Peter Hrivnák
Mestské lesy s.r.o. Rožňava sú informované o výzvach týkajúcich sa lesného
hospodárstva. Možnosti uchádzať sa o granty z prostriedkov EÚ priebežne sledujú tak
zamestnanci MsÚ, ako aj Mestské lesy s.r.o. Rožňava svojimi vlastnými kapacitami.
Príspevok/podnet
p. Ľudovít Kossuth
Požiadal o pomoc pri zabezpečení okamžitého zrušenia obojstranného
parkovania na úseku od Košickej ulice smerom na námestie, aspoň v zimnom
období. Na tomto úseku je problém prejsť osobnými autami a TS nevedia
zabezpečiť ani zimnú údržbu komunikácie.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán
Problematiku plánujeme riešiť po dokončení rekonštrukcie námestia.
Upozornil na to, že pri potoku Drázus pri hornom moste je vrakovisko
motorových vozidiel bez ŠPZ. Mestský úrad by mal nariadiť vlastníkom ich
odstránenie.
Odpoveď:
Ing. Róbert Hanuštiak – Mestská polícia
V predmetnej veci boli zo strany mestskej polície (ďalej len MsP) vykonané
nasledovné opatrenia:
Bol preverený skutkový stav riešenia predmetného podnetu so zistením, že
uvedený problém už bol v minulosti MsP riešený, avšak vždy bez konkrétneho výsledku,
nakoľko počet odstavených vozidiel buď ubúdal, alebo naopak sa zvyšoval.
Náčelník MsP preto nariadil opätovné konanie vo veci, v rámci ktorého bolo
zistené, že na verejnom priestranstve na Čučmianskej ulici v ochrannom pásme vodného
toku potoka Drázus je
dlhodobo odstavených 8 motorových vozidiel. Lustráciou
v príslušných evidenciách boli zistený majitelia uvedených vozidiel a následne boli
vykonané služobné jednania s príslušnými orgánmi štátnej správy:
- ObÚ odbor cestnej dopravy Rožňava, kde bolo zistené, že uvedené motorové
vozidlá nemajú platné osvedčenia o STK (môže byť a bude začatie konanie vo veci
vyradenia vozidiel z prevádzky, ale je to dlhodobá záležitosť a nevyrieši
odstránenie vozidiel)
- ObÚ odbore životného prostredia, kde bolo zistené, že inšpekcia nemôže začať
konanie pokiaľ nedôjde k znečisteniu priestranstva ropnými látkami,
- ODI Rožňava, kde boli zistený súčasní majitelia motorových vozidiel a stav či sú
vozidlá v premávke.
MsP na základe týchto zistení bude vo veci aktívne konať s cieľom, aby došlo
k odstráneniu predmetných vozidiel s verejného priestranstva a voči porušovateľom
zákona boli vyvodené adekvátnych dôsledky.

Požiadal vlastníkov motorových vozidiel bývajúcich v rodinných domoch, aby neparkovali
na chodníkoch, alebo vedľa ciest v zimných mesiacoch. TS nevedia zabezpečiť zimnú
údržbu ciest a chodníkov a následne sa potom hromadia pripomienky a sťažnosti
občanov.
V rámci úsporných opatrení navrhol reguláciu verejného osvetlenia v niektorých častiach
mesta. Poukázal na park, ktorý je celý osvetlený.
Upozornil na zlý vozový park TS. Požiadal vedenie mesta, MZ, aby venovali pozornosť
tejto problematike. Z dôvodu zlej finančnej situácie aj posypový materiál sa už nakupuje
v hotovosti z poplatkov za parkovanie. Finančná situácia je alarmujúca.
Príspevok/podnet
p. Pavol Burdiga
Požiadal predsedu komisie na ochranu verejného poriadku o prerokovanie požiadavky na
riešenie jednostranného parkovania na Šafárikovej ulici /od Košickej po námestie/.
Problematiku parkovania pri potoku Drázus bude riešiť v spolupráci s náčelníkom MP.
Príspevok/podnet
p. Ing. Karol Kováč
Potvrdil, že TS kapacitne robia všetko preto, aby boli funkčné. V rámci rozpočtu je
plánovaných 92 000 € na nákup techniky. Zástupcovia TS by mali pripraviť návrh, akým
spôsobom by sa zimná údržba mala radikálne zmeniť.
Príspevok/podnet
p. Ing. Ján Lach
Upozornil na to, že na križovatke smerom na Čučmu pri odbočke na Gulyapalag zvykne
parkovať náves s drevom. Pri prekládke na kamión s návesom sa zatarasí cesta, čo trvá
20 – 30 minút. Náves parkuje na mestskom pozemku a parkuje v križovatke. Požiadal
náčelníka mestskej polície o doriešenie tohto stavu, aby nebola ohrozovaná bezpečnosť
občanov.
Ďalej upozornil na zlý stav cesty ku sociálnemu zariadeniu /Sanatórium/.
Údržbu cesty by mali zabezpečiť TS, prípadne by sa mal nájsť iný spôsob
riešenia. Cestu využívajú aj mestské lesy. Opätovne predložil otázku, čo bude
s gatrom Mestských lesov s.r.o.
Odpoveď:
Ladislav Šalamon

Údržbu komunikácie ku Zariadeniu pre seniorov J. Schoppera, n. o., Rožňava Huta,
zabezpečujú Technické služby mesta Rožňava a Mestské lesy s.r.o.. Mestský úrad písomne
upozornil Technické služby mesta Rožňava na tento problém.
Ing. Bohuš Hudáček – Mestské lesy s.r.o.
Vo veci nakladania drevnej hmoty na križovatke pred obcou Čučma : Obvykle v týchto
miestach Metské lesy Rožňava s.r.o. nenakladajú drevnú hmotu a ani Biskupské lesy
Rožňava (o ktorých náves sa jednalo) zvyčajne na tomto mieste neparkujú. Tohto roka v
dôsledku mimoriadne zlých klimatických podmienok a zľadovatenej cesty smerujúcej ku
skládkam dreva odmietali šoféri kamiónov
pokračovať ďalej. Takto stojacim
mechanizmom sa dá jednoducho vyhnúť krátkou obchádzkou (cca 200 m). Za prípadné
nepríjemnosti sa všetkým občanom ospravedlňujem.
Vo veci zlého stavu cesty k Sanatóriu :

V rámci našich finančných možností sa snažíme o zasypávanie výtlkov materiálom,
ktorým na určité obdobie (niekoľko mesiacov) kritickú situáciu riešime. Podobne k
riešeniu tohto problému pristupujú aj Biskupské lesy Rožňava a zriadenci spomínaného
sociálneho zariadenia. Sme si vedomí, že by bolo vhodné tento problém riešiť
komplexnejšie. Mestské lesy Rožňava s.r.o. spravujú a udržiavajú celú sieť nespevnených
lesných ciest a zvážnic, ktoré máme v nájme. Na opravu asfaltových ciest nemáme ani
mechanizmy ani skúsenosti.
Vo veci využitia grantov na obnovu ciest :
Metské lesy Rožňava s.r.o. sú pravidelne informované o výzvach, ktoré sa týkajú lesného
hospodárstva. Viacerých školení sme sa aj zúčastnili. V poslednom období sme využili
dotácie z niekoľkých projektov vo výške takmer 140 tisíc eur a to na pestovnú činnosť,
ktorú zo zákona musíme vykonávať . Pevne veríme, že podobné výzvy budú aj v
nasledujúcich obdobiach a práve na tieto by sme sa radi sústredili.
Spomínaný úsek cesty vždy bol a je mestskou komunikáciou (na ktoré sa dotácie
nevzťahujú) a nie lesnou cestou . Tým, žeby sme ho aj dostali do nájmu sa na kategórii
cesty nič nemení . Ak by sa to dalo, tak môžu všetky mestá prostredníctvom svojich
obecných respektíve mestských lesov opraviť cez granty všetky mestské komunikácie.
Vo veci využívania piliarskej výroby – gátra :
Ešte v roku 2006 bola vyhotovená analýzu rentability piliarskej výroby. Z analýzy
vyplynulo, že táto prevádzka bola od začiatku do konca svojej pôsobnosti stratová.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti na návrh konateľa mestských lesov a dozornej rady
bol podaný návrh do Mestského zastupiteľstva v Rožňave na prenájom piliarskej
prevádzky formou Obchodnej – verejnej súťaže, ktorý bol schválený.
V priebehu šiestich rokov sa vystriedali štyria podnájomníci. Všetci po niekoľkých
mesiacoch prácu ukončili s tým, že stroje a priestory sú nevyhovujúce. Budúcnosť tejto
prevádzky ešte bude predmetom jednania tak dozornej rady ako aj valnej hromady a
výsledky budú prednesené aj finančnej komisii.

Príspevok/podnet
p. Pavol Burdiga
Prehlásil, že parkovanie návesu bolo riešené už pred týždňom na podnet p. Borzyovej.
Relevantné informácie už bude mať zástupca náčelníka mestskej polície.
Príspevok/podnet
p. Ing. Ondrej Bolaček
Informoval, že Dozorná rada Mestských lesov s.r.o. sa bude zaoberať na najbližšom
zasadnutí, ktoré sa má uskutočniť do 20. februára, s touto problematikou /gater
a priestory/ Zariadenie je dlho nevyužívané a je otázna jeho funkčnosť. Na zasadnutí MZ
bude môcť byť už podaná správa.
Príspevok/podnet
p. Zoltán Beke
K predaju prebytočného majetku mesta – konkrétne k zníženiu ceny turistickej ubytovne.
Navrhol, aby sa stanovila hranica, na aké percento znižovania ceny by mesto pristúpilo.
Bolo by vhodné prihliadať aj na stav majetku a
lokalitu, kde sa nachádzajú
nehnuteľnosti.
Poznamenal, že v prípade turistickej ubytovne ide o majetok, ktorý mestu prináša
finančné prostriedky a MZ schválilo kúpnu cenu takmer vo výške polovičnej znaleckého
posudku.

Poukázal na budovu bývalého štátneho archívu na námestí, je v dezolátnom stave
a mesto v súvislosti s budovou má len náklady.
Podotkol, že cca štvrtý krát nanáša požiadavku, aby sa zoznam prebytočného
majetku zverejnil na internetovej stránke mesta, v sekcii dlhodobé oznamy.
Navrhol prijať o tom samostatné uznesenie a uložiť túto úlohu mestskému
úradu.
V tejto súvislosti navrhol nadviazať kontakty s partnerskými mestami a prerokovať
možnosť zverejnenia zoznamu aj v ich médiách.
Predložil požiadavku občana mesta – zo sídl. Stred - pri blokoch Budovateľská 29 a 30 sa
dlhodobo nevyprázdňujú kontajnery.
Príspevok/podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že mesto zverejnilo objednávku na vyhotovenie znaleckých
posudkov na nehnuteľnosti v k. ú. Rožňava /pozemky a kotolňa K 107/. Pokiaľ
vie, uvedené nehnuteľnosti boli predané firme TEKO-R s.r.o. Naniesol otázku,
prečo mesto požiadalo o vyhotovenie znaleckých posudkov.
Príspevok/podnet
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že na základe podnetu občana mesta, Európska komisia požiadala mesto
o vyhotovenie znaleckých posudkov.
Príspevok/podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že „Mercedes“
Rožňavy nestretol nikdy.
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Príspevok/podnet
p. Mgr. Dionýz Kemény
Predložil na nového náčelníka MP požiadavku o zmapovanie priestoru pri pošte
na Hviezdoslavovej ulici v mesiaci február a prijatie riešenia. /parkovanie,
ničenie zelene a pod./
Poznamenal, že v rámci zimnej údržby platí povinnosť vlastníka, užívateľa,
upratať si pred domom, prevádzkou. Platí to aj pre prevádzku Pošty. Upriamil
pozornosť MP na kontrolnú činnosť aj v tomto smere.
Odpoveď:
Ing. Róbert Hanuštiak, Mestská polícia
Situácia na Hviezdoslavovej ulici (paralelne s budovou pobočky Slovenskej pošty) je od
01.02.2013 pravidelne monitorovaná a kontrolovaná vyčlenenými príslušníkmi mestskej
polície (ďalej len MsP). Činnosť MsP bola pritom prioritne zameraná na parkovanie mimo
vyhradených parkovísk, parkovanie na miestach kde je to zakázané, čistenia schodov a
priľahlých chodníkov, so zameraním
na dni a časy, kedy hrozí najväčšie riziko
porušovania Zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch. Pri zistení priestupku boli
páchatelia priestupkov (vodiči, fyzické osoby, súkromní vlastníci i prevádzkovatelia
obchodných a prevádzkových priestorov) upozornení
na porušovanie príslušných
zákonov a VZN. Následne boli prijaté adekvátne opatrenia v súlade s § 84, ods.2
uvedeného zákona. V uvedenej oblasti a lokalite boli v sledovanom období
zadokumentované a vyriešené 4 priestupky. Vzhľadom k množstvu snehovej pokrývky
a prevencie pred vznikom úrazu MsP v uvedenej oblasti aktívne spolupracovala i s MOS

a TS Mesta Rožňava. Uvedenému priestoru bude zo strany MsP venovaná náležitá
pozornosť i v nasledovnom období.
Príspevok/podnet
p. Pavol Burdiga
Reagoval na občana mesta, ktorý pripomienkoval kúpu dvoch kávovarov. Potvrdil, že
boli kúpené za cenu 253 €. Pôvodné kávovary boli vrátené. Poznamenal, že je veľmi zlé,
ak si ten pán myslí, že on so svojou asistentkou pije kávu. Prehlásil, že v živote ani jednu
kávu nevypil.
Dodal, že vie o koho sa jedná, reagoval len preto, aby sa vedelo, že sa aj ušetrilo, ale tie
kávovary sú potrebné – jeden na mestskom úrade a jeden na radnici.

