Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 27.2.2014
23. Otázky poslancov
24. Diskusia
Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
Naniesol otázku, kedy bude skúšobná prevádzka kanalizácie na Rožňavskej Bani
a v m.č. Nadabula. Okolo tejto akcie sú problémy a je zvedavý, či sa tam
bývajúci napoja na kanalizáciu.
Odpoveď:
Užívanie stavby bolo povolené Okresným úradom Rožňava dňa 31.1.2014
Ing. Miroslav Tomášik, Ing. Ferenc Porubán
K „agitačnému stredisku“ Nadabula – objekt bol zaradený do prebytočného
majetku mesta, čo bude s ním, strecha je v dezolátnom stave.
Odpoveď:
V rozpočte na r.2014 TSM neboli schválené finančné prostriedky na opravu
budovy. Požiadavka zo strany TSM na odstránenie havarijného stavu budovy
bola MsÚ predložená.
Ing. Ivan Demény
Pán primátor poznamenal, že kanalizáciu riešia, osobne mu dá podrobnú informáciu.
Príspevok / podnet
p. Ing. Ján Lach
Naniesol otázku na náčelníka mestskej polície, koľko kamier je funkčných.
Pokiaľ nie sú, kedy budú funkčné.
Príspevok / podnet
p. Ing. Robert Hanuštiak
Prehlásil, že všetky kamery sú funkčné. V spolupráci s referátom regionálneho rozvoja
mesto podalo projekt na obnovenie a rozšírenie mestského monitorovacieho kamerového
systému, podľa informácií, mesto bolo aj úspešné.
Príspevok / podnet
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal mestský úrad, aby cez firmu Brantner Gemer s.r.o. zabezpečil opravu
kontajnerov na šatstvo na sídl. Vargove pole, konkrétne na Mierovej a Zlatej ul.
Predné dvere sú vytrhnuté.
Odpoveď:
Požiadavka na opravu kontajnerov na šatstvo na území mesta Rožňava bola
zaslaná emailom a zrealizovala ju firma WINDORS, Ľubomír Ludvig, Ľ. Štúra č.
489/9, Svidník v dňoch 15.03.2014 a 18.03.2014.
Ladislav Šalamon, Ing. Ferenc Porubán
Naniesol otázku, či VÚC bude realizovať opravu komunikácií na Šafárikovej ulici
a Štítnickej ulici. Bolo prisľúbené, že sa zrealizuje. Odpoveď:
Košický samosprávny kraj opravu komunikácií na Šafárikovej a Štítnickej ulici
bude realizovať podľa vlastného harmonogramu.
Ing. Ferenc Porubán

Ďalej, v akom štádiu je vysťahovanie rodín zo Slobodárne na Zlatej ulici.
Odpoveď:

Odpoveď za odbor sociálnych vecí a bytovej politiky:
V súčasnosti byty obýva ešte 9 rodín (z 23 obytných jednotiek). Všetci nájomníci, ktorí si
podali žiadosť o pridelenie bytu a spĺňali podmienky (najmä uhradené záväzky voči
mestu), boli kladne riešení a boli im pridelené byty na základe ich žiadosti (ide o 3
nájomníkov).
Ing. Katarína Valková

Ostatné kroky rieši Mgr. Juraj Halyák: U tých nájomníkov, ktorí sa v obytnej jednotke
nezdržiavajú, ale majú v nej ešte zariadenie a mesto voči nim eviduje pohľadávku na
nájomnom, bolo dňa 26. 3. 2014 realizované tzv. zádržné právo prenajímateľa.
Zároveň boli spracované podklady pre právneho zástupcu mesta na vypracovanie žalôb
o vypratanie bytu..
Pán primátor uviedol, že mestský úrad firmu Brantner upovedomí o stave kontajnerov.
Oprava komunikácií bude riešená, ako poslanec KSK dostal prísľub, že Rožňava bude
zaradená medzi prvé akcie. Dodávateľ bol vybratý, zmluvy sú podpísané.
K slobodárni, čaká sa ešte na jedno rozhodnutie prokuratúry, občanmi bol daný podnet
na preskúmanie predaja. Ostali tam bývať ešte tri alebo štyri rodiny.
Príspevok / podnet
p. Zoltán Beke
K vyhodnoteniu vian. trhov – dosiahol sa zisk cca vo výške 19 000 €. V správe postrádal
údaj, že na zisku sa podieľali aj podnikatelia, za čo im patrí vďaka. Ďalej postrádal aj
informáciu o tom, na čo bol zisk použitý. Časť prostriedkov by sa mala podľa jeho názoru
objaviť na skrášľovaní námestia a hlavných ulíc v podobe kvetináčov umiestnených na
zemi, alebo na kandelábroch, prípadne na dokúpení vianočnej výzdoby.
Informoval, že bol oslovený občanmi vo veci zamedzenia parkovania, osadením
dopravnej značky iniciovaným jedným občanom mesta. Preveril stav na tvári
miesta, osadenie tabule považuje za neopodstatnené, mesto prišlo o 8 – 10
parkovacích miest.
Odpoveď:
Dopravnú značku so súhlasom MÚ osadil občan mesta, ktorý realizoval výstavbu
penzióna.
T.č. dopravná značka je prekrytá a nefunkčná.
Ing. Ivan Demény
Požiadal mestský úrad, aby sa venoval aj problematike parkovacích miest na sídliskách
a vypracoval štúdiu o vybudovaní ďalších parkovísk resp. upravil príslušné VZN
s umožnením ich vybudovania na vlastné náklady.
K nádvoriu radnice – vlastník nehnuteľnosti by mal informovať správcu nehnuteľnosti
o svojich zámeroch, aby sa nemuseli dodatočne problémy riešiť.
Príspevok / podnet
p. Ing. Klára Leskovjanská
Informovala, že finančné prostriedky z príjmu na vianočnom trhu boli použité na krytie
bežných výdavkov z dôvodu, že rozpočet v príjmovej časti nebol naplnený.

