Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 28. 2. 2013
- interpelácie poslancov MZ -

Otázky poslancov – diskusia
Príspevok/podnet
p. Ľudovít Kossuth
K bodu 3 programu rokovania :
Dal na zváženie, či bolo správne upraviť koniec predajnej doby aj v posledný deň konania
akcie na 21.00 hod. Za akciou je potrebné upratať, pokiaľ sa ukončí skôr, dopravné
značenie sa už nerešpektuje. Ťažko je vykonať potom pri osvetlení upratanie, údržbu.
K bodu 11 – k analýze silných a slabých stránok podujatia – zaujal stanovisko za TS
mesta Rožňava – uzávierka začala platiť od 24.00 hod, vo večerných hodinách sa snažili
očistiť priestor, odvoz snehu neuskutočnili jednak z toho dôvodu, že už nestihli, jednak
z finančných dôvodov. Snežiť začalo nadránom, keď už boli rozložené stánky, teda bol
zamedzený prístup mechanizmov. Za daného stavu robili to, čo mohli.
Prehlásil, že pokiaľ, sa neučiní náprava v TS, čo sa týka mechanizmov, nikdy do služby
v rámci zimnej údržby nenastúpi.
Naniesol otázku, z akého dôvodu nebola uhradená faktúra za TV rozvod 6 b.j.
Nadabula.
Odpoveď: Ing. Leskovjanská
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov a faktúry sa uhradzujú postupne, od
najstaršej, do konca marca by mala byť uhradená
Upozornil vedenie mesta na to, že v m. č. Nadabula sa zrútila stavba kostolíka,
cez ktorý prechádza elektrické vedenie, ktoré je napojené priamo na elektrické
zvonenie. Navrhol, aby sa vyzvala evanjelická fara o doriešenie stavu.
Odpoveď:
Ing. Porubán, Ing. J. Šramko
Listom zo dňa 07. marca 2013 bola Cirkevnému zboru ACAV na Slovensku ako
vlastníkovi stavby (pri zvonici v Nadabulej) zaslaná výzva, v ktorej ju mesto Rožňava
vyzvalo, aby vykonala nasledovné opatrenia: znemožniť prístup cudzích osôb ku a do
stavby, zabrániť svojvoľnému rozoberaniu muriva, zabezpečiť stabilitu južnej, štítovej
steny proti pádu vplyvom vetra, alebo ju rozobrať, ukotviť vzdušný kábel tak, aby sa
nemohol pretrhnúť a tým ohroziť bezpečnosť a zdravie osôb.
Požiadal mestský úrad o vytýčenie pozemkov mesta na sídl. JUH za 13 b.j. Je
otázne, či aj rigol nie je na súkromnom pozemku. TS uvedenú informáciu
potrebujú za účelom zabezpečenia údržby verejných priestranstiev.
Odpoveď:
Mgr. Halyák
Takmer celý odvodňovací rigol sa nachádza na pozemkoch súkromných vlastníkov.
Náklady na vytýčenie pozemkov odhadujeme na cca 500,- €.
K MsÚ odboru výstavby – poznamenal, že sa bráni výstavbe rodinných domov, ale pritom
sa nezabraňuje výstavbe „chájd“ Rómami na pozemkoch mesta, ktoré nie sú v ich
vlastníctve. Týka sa to mesta, Rožňavskej bane, m.č. Nadabula. Ohrozujú susedov, majú
nároky na TS. Zabúdajú však na svoje povinnosti. Požiadal odbor výstavby o vykonanie
kontroly, prijatie opatrení v zmysle platného zákona.

Príspevok/ podnet
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol otázku, či firma Gemer Can informovala mesto, ako pokračuje
v prácach na Mária Bani, čo sa urobilo. Posledné stretnutie s občanmi mesta sa
uskutočnilo 7.6.2012. Požiadal, mestský úrad, aby firmu vyzvalo na ďalšie
stretnutie s občanmi, čo na začiatku výstavby aj deklarovali.
Odpoveď:
Ing. Porubán, Ing. Baffyová
V súlade s príspevkom boli oslovení zástupcovia firmy Gemer – Can s. r. o. - osobne
v rámci pracovného stretnutia a následne aj písomnou formou. Deklarovali, že záujem
pokračovať v stretnutiach s verejnosťou pretrváva. O podrobnostiach stretnutia bude
mesto a verejnosť včas informovaní. Ich prípadné písomné stanovisko bude k tejto
informácii doložené.
Informoval, že v priebehu marca sa uskutoční hromadný odchyt voľne sa potulujúcich
psov. Organizujú to cudzí ľudia v snahe pomôcť mestu. Vyzval občanov mesta, aby
prispeli do zbierky, z ktorej sa vykoná sterilizácia psov. O kontakt môžu požiadať
Občianske združenie „Život je pes“.
Naniesol nasledovné otázky :
• či mestský úrad plánuje zverejniť aktuálny zoznam neplatičov,
Odpoveď: Ing. Beshirová
• Zoznam daňových dlžníkov sa už pripravuje a plánujeme ho uverejniť do konca
marca.
kedy sa uskutoční pracovné stretnutie k Technickým službám mesta,
určité návrhy boli pred dvoma rokmi predložené. Stretnutie by sa malo
realizovať ešte pred schválením rozpočtu.
Odpoveď: JUDr. Mihaliková
• Pracovné stretnutie sa plánuje zvolať až po predložení správy hlavnej kontrolórky
o výsledku
kontroly
autoprevádzky
a mzdových
nákladov
mestskému
zastupiteľstvu.
•

Opätovne upozornil na akútny nedostatok krvi. Vyzval všetkých, ktorí môžu, aby darovali
krv.
Príspevok/ podnet
p. Ing. Karol Kováč
Naniesol nasledovné otázky :
• kedy budú prezentované výsledky personálneho a procesného auditu.
28.2. mal byť ukončený,
Odpoveď: JUDr. Mihaliková
• Správa
o výsledku personálneho a procesného auditu bude predložená na
najbližšie plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva, t.j. 25.4.2013.
• ako pristupuje Správa ciest, resp. VÚC k rekonštrukcii výtlkov na
komunikáciách – viď Šafárikovu a Štítnickú ul.,
• Odpoveď :
Ing. Porubán, Alena Šikúrová
Na nevyhovujúci technický stav cesty č. II/526 - prieťah Rožňava (ulice Šafárikova
a Štítnická) sme listom zo dňa 12.2.2013 upozornili Úrad KSK Košice a taktiež Správu
ciest KSK Košice, ktorí nám poskytli nasledovné informácie:
• predmetný úsek cesty v dĺžke 2,738 km je zaradený do skupiny projektových
zámerov s názvom „Cesty KSK 10 Rožňava – napojenie na Rožňavu“

•
•

•

s predpokladaným rozpočtovým nákladom na realizáciu vo výške 560 tis. €
a financovaním zo štrukturálnych fondov EÚ
zastupiteľstvo KSK v Košiciach spolufinancovanie projektu schválilo
predmetom realizácie budúcej stavby je frézovanie poškodeného úseku obrusnej
vrstvy, úprava výšky kanalizačných šácht a vodovodných poklopov, odvodnenie
a realizácia novej obrusnej vrstvy z asfaltobetónu
termín realizácie stavby sa predpokladá v druhom polroku 2013

či mesto reagovalo na výzvu v rámci operačného programu Zamestnanosť
a sociálna inklúzia, o ktorej informoval MZ na januárovom zasadnutí
• či príslušný odbor sleduje výzvy.
• Odpoveď: Ing.Valková, v zastúpení Mgr. Černická
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky sa oboznámil s výzvou v rámci operačného
programu ZaSI a navrhol zamerať sa na aktivitu – občianske hliadky v prostredí
marginalizovaných rómskych komunít. Komisia sociálna, zdravotná a bytová na svojom
zasadnutí dňa 21.1.2013 odporučila riešiť podanie žiadosti v spolupráci s oddelením
regionálneho rozvoja a investícií na aktivitu podľa návrhu. Na základe uznesenia komisie
bol vypracovaný projekt so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok, ktorý bude
predložený v II. kole výzvy.
Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky v rámci svojich personálnych možností sleduje
výzvy týkajúce sa sociálnej oblasti. Prehľad o projektoch od roku 2010 je možné si
pozrieť v centrálnej databáze projektov na internetovej stránke mesta.
•

Informoval, že bola zverejnená výzva na opravu lesných komunikácií so 100 %nou úhradou nákladov štátom – mohla by sa využiť na rekonštrukcie komunikácie
smerom na Gulypalag,
v akom štádiu je riešenie petície občanov súvisiacej s útulkom na
Rožňavskej bani,
• Odpoveď: JUDr. Balážová
Petícia občanov za presťahovanie útulku do inej lokality bola predložená na rokovanie
MZ dňa 13. 12. 2012 a MZ petícii občanov nevyhovelo. Ďalšiu petíciu občanov
súvisiacu s útulkom neevidujeme.
• či by bolo možné prehodnotiť Zoznam pamätihodností mesta a objekty
vyhlásiť za kultúrne pamiatky : ZUŠ na Normovej ulici, Rákocziho
maďarský dom, vila na Hviezdoslavovej ulici, v ktorej sídli Katastrálny
úrad.
• Odpoveď: Mgr. Halyák
Vyhlasovanie vecí za kultúrne pamiatky upravuje zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane
pamiatkového fondu. Podľa § 15 ods. 2 cit. zákona podklady na vyhlásenie veci za
kultúrnu pamiatku vypracúva Pamiatkový úrad SR alebo Krajský pamiatkový úrad
z vlastného podnetu alebo na podnet fyzickej osoby alebo právnickej osoby (teda aj
mesta). Účastníkom konania v prípade nehnuteľností je vlastník nehnuteľnosti a obec.
•

Na základe upozornenia primátorom mesta požiadal o vyjadrenie, či je možné takého
opatrenie urobiť aj v prípade, ak sa nejedná o majetok mesta.
Príspevok/ podnet
p. Ing. Peter Marko
Naniesol otázku, či by sa do prebytočného majetku mesta nemohlo zaradiť
zbúranisko krytej plavárne – ide o zbúranisko životu nebezpečné.
Odpoveď: Mgr. Halyák
Bude predložený materiál na aprílové rokovanie komisií.

Predložil požiadavku, aby sa začalo zaoberať s premiestnením sochy Partizána Tótha
formou verejnej diskusie. Zasahuje do plochy, ktorá sa má rekonštruovať v rámci stavby
Rekonštrukcia Námestia baníkov.
V súvislosti s vyhodnotením činnosti zástupcu primátora požiadal o bližšie
informácie :
- k organizovaniu konferencie z príležitosti 500 ročnej
Rožňavskej
Metercie
- k umiestneniu Pamätníka banskej činnosti v rámci rekonštrukcie
námestia.
Pán primátor informoval, že v mesiaci apríl bude daná MZ komplexná informácia.
Príspevok/ podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku, či poslancom MZ bude poskytnutá komplexná správa, ktorá sa
týka členstva mesta Rožňava v združeniach.
Pán primátor informoval, že v mesiaci apríl bude predložená správa, ako aj nové
návrhy vedenia mesta na ukončenie členstva.
Príspevok/ podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal,
- aby zdôvodnenie bolo predložené aj v prípadoch zachovania členstva
v združeniach,
- o predloženie ZP na pozemky + kotolne k nahliadnutiu
- Odpoveď: Mgr. Halyák
Fotokópia ZP bola p. poslancovi Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA zaslaná dňa 15. 3. 2013.
- o informáciu, v akej hodnote sú evidované faktúry po lehote splatnosti,
- o informáciu, či mesto nedisponuje v rámci informačného systému mesta
s geografickým informačným systémom – doriešil by sa problém
s mapkami, ktoré sú súčasťou materiálov. Ak nedisponuje, či sa
neuvažuje o nákupe takéhoto systému. Viaceré mestá už majú takýto
systém a vedia ho veľmi efektívne využiť.
Pán primátor informoval, že jednanie vo veci sa už takouto firmou
uskutočnilo, systém prezentovali. Zatiaľ to viazne na financiách.
Príspevok/ podnet
p. Ing. Klára Leskovjanská
Informovala, že mesto eviduje faktúry po lehote splatnosti vo výške 500 tisíc €.
Príspevok ú podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
K diskusnému príspevku občana mesta p. Ing. Štefana poznamenal, že navonok to
zrejme tak vyzerá, že za všetky nedostatky je zodpovedné toto MZ. Nie je tomu tak.
Keby predchádzajúce vedenie hospodárilo efektívnejšie a neplátalo dieru v rozpočte
úverom vo výške 1,5 mil. €, z čoho 1 190 tisíc € bolo použitých na krytie bežných
výdavkov, po odpočítaní neuhradených faktúr by ostalo mestu k dispozícií cca 700 tisíc €,
ktoré by mohlo použiť na opravu komunikácií, striech objektov škôl a pod.
Príspevok / podnet

p. Ing. Karol Kováč
Naniesol otázku, koho iniciatívou je riešenie Pamätníka banskej činnosti.
Príspevok / podnet
p. Ing. Ján Lach
Požiadal mestský úrad o predloženie spoločenskej zmluvy s BIC Košice – RPIC, k ďalším
dokumentom, ktoré upravujú fungovanie RPIC, nakladanie so spoločným majetkom.
Ďalej informoval, že na Ul. Krátkej pri nízko štandardných bytoch došlo k napadnutiu
občana psami, v dôsledku čoho občan musel vyhľadať lekársku pomoc. Je to dôsledok
„zaobchádzania v rukavičkách“ s túlavými psami.
Príspevok / podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal aj on o poskytnutie príslušných dokumentov, týkajúcich sa založenia a
fungovania RPIC. Zmluvy by mali byť zverejnené na internetovej stránke mesta.
JUDr. Mihaliková
Dokumenty boli zaslané p. Ing. Lachovi, p. Bc. Kuhnovi
Príspevok / podnet
p. Zoltán Beke
Požiadal, aby mapa Rožňavy bola zosúladená so skutkovým stavom. Konkrétne
Dovčíková ulica nie je podľa skutočného stavu zakreslená, čo spôsobuje problémy pri
vyhľadávaní ulice cez GPS. Určite sa nájdu aj iné príklady v meste.
Odpoveď: Erika Nagypálová
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov pre mesto vyplýva povinnosť označiť ulice a verejné priestranstvá
uličnými tabuľami s názvom ulice. V prípade Dovčíkovej ulice je uličná tabuľa
v slovenskom aj maďarskom jazyku umiestnená na dome č. 1136/2.
Pán primátor poznamenal, že je otázne, či mesto má dosah na GPS. Mestský úrad
to preverí. K Pamätníku banskej činnosti – ide o iniciatívu baníkov.

