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Otázky poslancov
Príspevok / podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
V úvode sa poďakoval prednostke MsÚ a pracovníkom, ktorí doriešili jeho
podnet v súvislosti s úpravou zelene pri Hoteli Kras.
Opätovne požiadal o zverejnenie vizualizácie Pamätníka baníckej
práce. Túto požiadavku predložil aj v mesiaci jún, aby sa občania
mesta mohli vyjadriť.
Odpoveď:

Vizualizácia Pamätníka baníckej práce vrátane sprievodného listu a výpisov z
uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave k tomuto pamätníku bola
zverejnená na webovom sídle mesta.
Mgr. Peter Gallo
Požiadal mestský úrad, aby bola daná e-mailom poslancom MZ
informácia o zverejnení odpovede na otázky poslancov.
Požiadal o doplnenie informácie týkajúcej sa vyradenia projektu
Gotická cesta – kto vypracoval projekt,
- akým spôsobom bol obstaraný, /išlo o projekt v hodnote 12 000 €
a nebol
úspešný/
- prečo sa neskúšali hľadať iné zdroje v rámci fondov EÚ
Odpoveď: Projektovú dokumentáciu „Návštevnícke centrum gotickej
cesty Rožňava“ vypracoval Ing. arch. Ján Rusnák PRO-POLY
Ing. Timea Bodnárová
Príspevok / podnet
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal vedenie mesta a kompetentných pracovníkov, aby sa
problematikou strechy na tribúne futbalového štadióna zaoberali.
O stave strechy informoval e-mailom zodpovedného pracovníka
mestského úradu. Predpokladá, že už z jeho strany boli prijaté aj
určité opatrenia.
Odpoveď:
Pracovník mestského úradu reklamoval práce, opravu po reklamácií
neuznal za dostatočnú a žiadal dôkladnejšiu opravu.
Ing. Ferenc Porubán
Pozitívne hodnotil práce v súvislosti s výmenou teplovodného potrubia firmou
STEFFE – úprava terénu je vzorná, plnia všetky normy bezpečnostného
charakteru.
Poukázal však na firmu Goodman s.r.o. , ktorá po sebe zanecháva
neupravený terén. Požiadal mestský úrad, aby cestou stavebného

dozoru prijal opatrenia a zabezpečil, aby terén bol daný do pôvodného
stavu.
Odpoveď:
Pracovník stavebného úradu vykonal okolo areálu firmy Goodman na
sídlisku Vargové pole štátny stavebný dohľad a nezistil porušenie
stavebného zákona.
Ing. Ferenc Porubán
Požiadal kompetentných – komisiu MZ, mestský úrad, aby sa pokúsili
v spolupráci s mestskou políciou, zlepšiť plnenie daňových povinností občanov
v meste, ako by sa dal zlepšiť výber daňových nedoplatkov, ako by sa dalo
zlepšiť odhaľovanie nelegálnych stavieb v meste.
Predložil požiadavku obyvateľov blokov na Budovateľskej 37 – 47, 25
– 35 o pomoc TS, sú ochotní svojpomocne opraviť detské ihrisko.
Potrebovali by materiál na opravu lavičiek, hojdačiek a preliezok.
Odpoveď:
Materiál sa dá poskytnúť prostredníctvom Technických služieb mesta.
Ing. Ferenc Porubán
Ing. Ivan Demény
Požiadal o informáciu, na základe čoho sa organizujú hliadky MP
v ranných hodinách pri základných školách.
Odpoveď: Určenie hliadok mestskej polície v rámci zabezpečovania
preventívno-bezpečnostných akcií zameraných najmä na bezpečnosť
detí pri školách je realizované na základe vyhodnotenia bezpečnostnej
situácie s prihliadnutím na personálne možnosti mestskej polície.
Ing. Robert Hanuštiak
Požiadal
o predloženie
súhrnného
materiálu
e-mailom,
ktorý
vypracoval Najvyšší kontrolný úrad, ako aj o materiál mesta o spôsobe
riešenia prijatých opatrení.
Príspevok / podnet
p. Ing. Peter Marko
Poznamenal, že predpokladá že logo mesta je chráneným produktom.
Naniesol otázku, či v niektorom z VZN je riešené používanie loga pre
komerčné účely a či je spoplatnené.
Odpoveď:
Použitie, ochrana mestských symbolov, loga a sloganu je riešená vo
„VZN mesta Rožňava o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich
použití a ochrane“. Používanie pre komerčné účely nerieši.
Helena Šujanská
Príspevok /podnet
p. Mgr. Dionýz Kemény
Upozornil na nedôsledné terénne úpravy po výkopových prácach na
Hviezdoslavovej ulici a Ul. zlatej. Požiadal o prijatie opatrení.
Odpoveď:
Pracovníci mestského úradu vykonali kontrolu a upozornili zhotoviteľa
na nedostatky. Dotknuté úseky doposiaľ nie sú prevzaté.
Ing. Ferenc Porubán
K bodu 26/4 poznamenal, že nebolo prijaté konkrétnejšie uznesenie. Najbližšie
rokovanie sociálnej komisie zvolá na Rožňavskej Bani, prizve aj poslancov
volebného obvodu č. 1.

Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga
Uviedol, že aj on, aj mestský úrad eviduje prekopávky na území mesta,
termín na odstránenie nedostatkov je daný v rozhodnutiach pre jednotlivé
firmy.
Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
Požiadal, aby občanom Rožňavskej Bane a m. č. Nadabula bol daný
oznam, kedy bude
skúšobná prevádzka kanalizácie a od akého
termínu bude daná do prevádzky. Občania týchto lokalít požadujú
odpoveď na tieto otázky.
Odpoveď:
Skúšobnú prevádzku určuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť,
a.s., po dohode s povoľujúcim orgánom Okresným úradom Rožňava,
odborom starostlivosti o životné prostredie.
Ing. Ferenc Porubán
Uviedol, že na územnom konaní upozornil na to, že niektoré vetvy boli
vynechané z projektu. Bol však pozastavený z dôvodu, že projekt
nebude úspešný, z časovej tiesne sa museli veci doťahovať, aby bolo
vydané stavebné povolenie. Z projektu vypadli dve vetvy – najnižší
problémový bod na Rožňavskej Bani – kde sú bývalé bytovky ŽB a časť
v m. č. Nadabula, kde t. č. prebieha výstavba rodinných domov. Nevie,
akým spôsobom sa kanalizácia dorieši k spokojnosti obyvateľov.
Odpoveď:
Investorom stavby je Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
a príslušným orgánom na kolaudáciu stavby je Okresný úrad Rožňava,
odbor starostlivosti o životné prostredie.
Ing. Ferenc Porubán
K finančným príspevkom – áno patrí poďakovanie tomu, kto odchádza.
Poznamenal však, že organizácia TIC mala poskytnutý príspevok v 100 % - nej
výške a mala aj navýšenie príspevku.
Čo s Technickými službami, kde je katastrofický stav. Požiadal vedenie mesta,
aby sa venovala tejto oblasti. Poznamenal, že hospodársky výsledok bol
predložený k 30.6. , teraz je koniec septembra.
Nerád by bol, aby sa očakávané klzisko z finančných dôvodov nemohlo otvoriť.
Príspevok /podnet
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal
o zabezpečenie
zverejnenia
informácie
o vydaných
povoleniach na prekopávky a termínoch dania terénu do pôvodného
stavu.
Odpoveď:
Všetky požadované informácie o vydaných povoleniach sa zverejňujú
na webovej stránke mesta od roku 2010, ktoré sa pravidelne
aktualizujú.
Ing. Ferenc Porubán
Príspevok / podnet
p. Ing. Peter Marko

Uviedol, že obdobný problém s vynechaním vetvy riešil aj na Čučmianskej ulici,
ide o 10 rodinných domov. Do projektu sa vetva nemohla zapracovať, bude
riešená VVS v rámci malých investícií.
Príspevok / podnet
p. Zoltán Beke
Upozornil návštevníkov cintorína na ostražitosť, v poslednej dobe dochádza ku
krádežiam tašiek. Pozitívne hodnotil zásah mestskej polície, ktorá
v predpoludňajších hodinách zadržala podozrivú osobu, za čo im patrí
poďakovanie. Svoju výzvu uviedol aj v maďarskom jazyku.
Príspevok / podnet
p. Ing. Ondrej Bolaček
Poznamenal, že pred dvoma týždňami sa uskutočnili Dni mesta s mnohými
sprievodnými akciami. Vytkol poslancom, že svojou neúčasťou takto „poctili“
najvýznamnejšiu akciu v danom období. Poslancom, ktorí sa ich zúčastnili,
poďakoval.

