27. Otázky poslancov
28. Diskusia
Príspevok / podnet
p. Roman Ocelník
Predložil podnet od občanov mesta : Občania obdržali výmery v dvoch obálkach,
pričom niektorí dane a poplatok už uhradili na začiatku roka. Je otázne, či by sa
nemohli doručiť v jednej obálke, ktorú im odovzdať pri platení.
Príspevok / podnet
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že v súlade so zákonom mesto je povinné platobné výmery doručiť. Na
doručovanie sú vyčlenení doručovatelia, dokonca po pracovnej dobe a cez víkendy ich
doručujú aj zamestnanci mesta. Z technických dôvodov je návrh p. Ocelníka neprijateľný.
Pokladníčka by to zabezpečiť nevedela. Ide o 6 000 platobných výmerov. Systém, ktorým
sa zabezpečuje doručovanie už viac rokov je efektívny, osvedčil sa. Kvôli presnému
vykázanému doručeniu sa výmery osobitne doručujú. Tlačia sa zo systému, osobitne je
modul daň a osobitne modul poplatky.
Príspevok / podnet
p. Ing. Klára Leskovjanská
Poznamenala, že pokiaľ občan zaplatí hneď na začiatku roka, platí sadzbu podľa minulého
roku. Na sadzby roku 2014 sa prechádza koncom januára. V mesiaci február sa
v systéme realizujú zmeny a následne sa výmery tlačia, teda nie je možné ich odovzdať
platiacim na začiatku roka. Poplatníci a daňovníci sú osobitne vedení. Ak by sa výmery
dali do jednej obálky, museli by sa doručenky prefocovať.
Príspevok / podnet
p. Roman Ocelník
Poznamenal, že neporovnával by poštovné s prefocovaním. Ale predložené argumenty
berie na vedomie.
Períspevok / podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
K verejnému obstarávaniu pod č. 1 – aký bol dôvod, že sa realizovalo priame
rokovacie konanie s jedným subjektom.
Príspevok / podnet
p. JUDr. Erika Mihaliková
Predložila zdôvodnenie – hneď po ukončení opravy strechy, na ktorú bola vyhlásená
verejná súťaž sa zistilo, že strecha zateká ďalej. Ak by druhú časť robila iná firma, ťažko
by bola preukázateľná záruka. Z uvedeného dôvodu bol oslovený pôvodný dodávateľ. Išlo
o havarijný stav.
Príspevok / podnet
p. Ing. Karol Kováč
Uviedol, že 20.11.2012 p. Ladislav Hlaváč zaslal žiadosť o doplnenie dopravného
značenia na sídl. JUH. Touto žiadosťou sa zaoberala príslušná komisia
a menovanému bola zaslaná odpoveď, že ak mesto bude mať na tento účel
vyčlenené prostriedky, požiadavku bude riešiť. Požiadal kompetentných, aby

uvedené požiadavky riešili a tak preventívne predišlo rôznym dopravným
kolíziám.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Alena Šikúrová

Predmetom žiadosti p. Hlaváča je doplnenie vodorovného a zvislého dopravného
značenia "Priechod pre chodcov", prípadne spomaľovacích prahov alebo zníženie
rýchlosti na uliciach sídliska Juh.
Prílohou žiadosti boli mapy s vyznačenými miestami a návrhmi na riešenie.
1. Vodorovné značenie priechodu pre chodcov na Aleji Jána Pavla II. pri obchodnom
centre bolo ešte vtedy obnovené.
2. S prioritným zameraním na rizikové miesta sú toho času v štádiu riešenia nasledovné
lokality:
- Zakarpatská, úsek pri Inkube a detskom ihrisku - rieši sa priechod pre chodcov,
najvyššia dovolená rýchlosť, zákaz zastavenia, daj prednosť v jazde,
- križovatka Alej Jána Pavla II. a Zakarpatská, ďalej Zakarpatská pri ZŠ - vybavujú sa
podklady pre určenie dopravného zariadenia - spomaľovacieho prahu.
3. V žiadosti sa navrhuje vyznačenie priechodov pre chodcov prevažne na takých
miestach, kde dopravné značenie nie je možné realizovať z dôvodu chýbajúcich
chodníkov (prechod chodcov cez cestu sa nemá usmerňovať z chodníka na zeleň).
Ďalej naniesol otázku, ako sa doriešili nájomníci na Zlatej 10.
Príspevok / podnet
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že právnemu zástupcovi mesta boli odstúpené podklady na vypracovanie 8
návrhov na vypratanie obytných jednotiek. Do konca mesiaca budú odovzdané na
Okresný súd. Zamestnanci mesta chodia na kontrolu, mestská polícia monitoruje stav.
Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
Poznamenal, že sa spustila kanalizácia Rožňavská Baňa a Nadabula. Preto
požiadal, aby sa riešilo aj napojenie 6 b. j. Nadabula.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Miroslav Tomášik
V zákazníckom centre VVS a.s. Rožňava boli vyžiadané informácie ohľadne
potrebných dokladov k napojeniu na verejnú kanalizáciu. Po ich vyplnení a
podpísaní primátorom mesta bude žiadosť doručená na VVS a.s. a spracovaná
ZoD.
Upozornil na to, že v lokalite Kalvária – v kaplnke prebývajú bezdomovci.
Zdržiava sa tam jedna viacdetná rodina a je tam asi 10 psov, ktoré útočia na
ľudí. Požiadal mestský úrad, aby vyzval majiteľa uvedených pozemkov a riešil
psov, upozornil aj Úrad práce a soc. vecí.
Odpoveď:
Ing. Katarína Valková
V uvedenej lokalite býva šesťčlenná rodina Cifrová (2 dospelí, 2 dospelé deti, 1 dcéra 13
r. a 1 vnučka 5 r.). Žijú v jednoizbovom murovanom dome. Vlastníkom pozemkov na
Kalvárii je Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava. Rodina Cifrová má písomný
súhlas od Rímskokatolíckej cirkvi, že môžu bývať ich pozemkoch až do odvolania.
Potvrdenie bolo vydané dňa 18.10.2001. Terénni sociálni pracovníci vykonávajú
pravidelné šetrenia v rodine. Rodina je pravidelne monitorovaná, neevidujeme vážnejšie
problémy.

Ing. Robert Hanuštiak
V predmetnej lokalite mestská polícia v súčinnosti so zmluvným veterinárnym lekárom MVDr. Ferenczom opakovane vykonala miestne šetrenie. Na mieste boli zistené len
3 voľne sa pohybujúce psy – šteňatá, ktoré boli následne odchytené a umiestnené do
karanténnej stanice. Iné porušovanie verejného poriadku nebolo zistené.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Matúš Bischof
Predložil požiadavky občana, ktoré boli e-mailom doručené aj prednostke
mestského úradu :
- ktorého zamestnanca mestský úrad poveril kontrolou stavu mestského
majetku po rozkopávkach
- ako si svoju prácu táto osoba vykonáva
- aká pokuta vyplýva žiadateľovi o rozkopávku, keď neuvedie rozkopávku
do pôvodného stavu
- koľko mesto vybralo na takýchto pokutách.
Podotkol, že občan mesta priložil aj fotodokumentáciu zo Zakarpatskej
a Edelényskej ulice. Ďalej upozornil
- na rozkopaný chodník pred predajňou pečiva, pravdepodobne VVS.
Chodník je nebezpečný, ohrozuje zdravie a bezpečnosť už dlhší čas,
- na rozkopaný chodník pri novinovom stánku na Ul. Zakarpatskej od akcie
výmena teplovodu,
- na rozkopávku pri ZŠ JUH smerujúcu k pivovaru
- na schody vedúce k ZŠ JUH pri parkovisku medzi bytovkami a ZŠ
Poznamenal, že pokiaľ odpovede nebudú predložené na MZ, požiadal o ich
písomné doručenie v najbližšom možnom termíne.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Alena Šikúrová, Ladislav Šalamon

1. Prácami dotknuté a už obnovené úseky miestnych komunikácií preberá poverený
pracovník tunajšieho úradu (referent pre správu a údržbu verejného priestranstva
a nakladanie KO) na základe rozhodnutí o povolení zvláštneho užívania miestnych
komunikácií. Jeho kontaktné údaje sú uvedené vo vydaných rozhodnutiach cestného
správneho orgánu mesta Rožňava a jeho pokyny je žiadateľ povinný rešpektovať.
Referent pre správu a údržbu verejného
vykonáva túto činnosť v súlade s poverením.

priestranstva

a nakladanie

KO

2. Podľa cestného zákona sa uloží pokuta, ak sa bez povolenia cestného správneho
orgánu alebo v rozpore s vydaným povolením užíva diaľnica, cesta alebo miestna
komunikácia iným spôsobom než zvyčajným alebo na iné účely, než na ktoré sú určené
(zvláštne užívanie), alebo v prípade porúch na podzemných vedeniach nesplní
ohlasovaciu povinnosť. Pokuta pre právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na
podnikanie je do 33190 eur a pre fyzické osoby do 330 eur. Mesto vybralo na takýchto
pokutách doteraz 660 eur.
4. Zásah do chodníka pred predajňou pečiva bol vykonaný za účelom odstránenia
poruchy na plynovom potrubí. Dotknuté miesto bolo uvedené do pôvodného stavu,
avšak následne došlo k poklesu výplne výkopu. Vlastník podzemného vedenia bol
vyzvaný na odstránenie vzniknutej závady.
V chodníku pri novinovom stánku na Ul. Zakarpatskej nebola realizovaná žiadna
rozkopávka, ide o zlý technický stav chodníka.
Rozkopávka pri ZŠ JUH smerujúca k pivovaru bola odstránená.
Pri schodoch vedúcich k ZŠ JUH vedľa parkoviska nebola realizovaná rozkopávka
chodníka, ide o zlý technický stav.

Uviedol, že cca pred rokom postihli sídlisko JUH záplavy. Pri daždi opäť je
sídlisko zanášané naplaveninami, prívalovou vodou, ktorá zateká z ulice
Zakarpatskej na Kyjevskú a zadržiava sa pred prevádzkou
CBA. Je tam
neprístupná cesta.
Odvodňovacie rigoly sú zanesené. Obdobne parkovisko pri Zakarpatskej 11 je
zanesené naplaveninami. Vozovka je poškodená,
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán. Ladislav Šalamon
Počas prívalových dažďov v najrizikovejších úsekoch (Edelenyska č. 1, 3,
Zoltána Fábryho a Dúhova ulica) nastáva upchatie a zanesenie rigolov
a kanalizačných vpustí, ktoré sú následne prečisťované zamestnancami TSM
Rožňava a pracovníkmi MOS.
Ďalej upozornil na areál MŠ na Ul. Kyjevskej – oplotenie, celé vonkajšie
zariadenie, je neustále vandalmi ničené.
Požiadal vedúcu odboru školstva a náčelníka mestskej polície o odpoveď, ako
chcú tento stav riešiť.
K ihrisku pri Inkubátore – je nebezpečné na užívanie, poukázal na dopravnú
nehodu, ktorá sa stala začiatkom apríla. Nebezpečné je aj zariadenie ihriska,
ktoré je zničené. Ihrisko si žiada oplotenie. Požadované osadenie dopravného
značenia je veľmi žiadúce. Deti priamo z ihriska vbiehajú do zákruty, vodiči
nemajú výhľad na vozovku.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Alena Šikúrová

V spolupráci s mestskou políciou bol pripravený návrh na použitie dopravných značiek
a ich umiestnenie na časti Zakarpatskej ulici (priechod pre chodcov, najvyššia dovolená
rýchlosť, zákaz zastavenia, daj prednosť v jazde). V súlade s cestným zákonom bol
písomne požiadaný Okresný dopravný inšpektorát v Rožňave o zaujatie stanoviska
k určeniu použitia trvalých dopravných značiek. Následne po doručení ich súhlasného
stanoviska bude vydané povolenie.
Ďalej žiadúce je vyznačenie parkovania vodorovným značením. Že sa to dá,
svedčí o tom aktivita miestnych občanov, ktorí čiary natiahli. Požiadal o zaslanie
návrhov na riešenie e-mailom.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon

Kvalita asfaltových povrchov je nižšia, na ktoré by sa nástrek prevádzal, preto po
krátkom čase by sa farba odstránila samovoľne. Vyznačením vodorovného značenia
parkovacích miest na sídliskách podľa slovenských noriem, by klesol počet
miest na parkovanie pre osobné motorové vozidlá.
Príspevok / podnet
p. PaedDr. Janka Mičudová
K areálu MŠ – brána sa zatvára, deti zo sídliska využijú všetky možnosti, aby sa do
areálu dostali a hrali sa tam. Potvrdila, že dochádza aj k devastovaniu zariadenia. Plot bol
niekoľkokrát už opravovaný, opravuje sa aj t. č. Je to veľký areál. Riešením by bol určitý
dozor alebo namontovanie kamerového systému. Deti potrebujú priestor.
Príspevok /podnet
p. Ing. Robert Hanuštiak
Poznamenal, že ide o prvý podnet na adresu vandalizmu. S riaditeľkou škôlky komunikuje
MP aktívne, väčšinou však z dôvodu zamedzenia vstupu do škôlky autami. Areál škôlky

a neďalekého multifunkčného ihriska sú najkontrolovanejšími bodmi v meste. Hliadky sú
tam denno – denne, v nepravidelných intervaloch a stále v iných časoch.
Areál MŠ je uzamknutý, oplotenie je nízke a deti potrebujú priestor na to svoje vyžitie.
Prijme opatrenia na zvýšenie kontrolnej činnosti. Apeloval na občanov, aby prípadné
problémy oznamovali MP.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Matúš Bischof
Podotkol, že ide o majetok mesta, do ktorého sa investovalo nie málo finančných
prostriedkov. Je na škodu veci, že sa tieto investície strácajú.
Prehlásil, že nemal by sa zľahčovať a podceňovať problém detského ihriska pri Inkubátore
a ani pri dopravnom značení. Tento problém by sa mal riešiť a neodsúvať z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov.
Pán primátor poznamenal, že na území mesta sa ničí všetko. Je neskutočné, čo ľudia
vedia zničiť, od dopravných značiek, smetných košov všetko. Všetko neobsiahne polícia.
Robia to dospelí a žiaľ i deti.
Príspevok /podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Doplnil zoznam rozkopávok – medzi LIDL a mestským úradom, chodník od
bývalého CVČ po ÚPSVaR. Mesto by malo využiť všetky možnosti zo zákona,
uplatniť pokuty a to v najvyšších sadzbách. Firmy by si mali uvedomiť svoje
povinnosti.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Alena Šikúrová, Ladislav Šalamon
Uvedené rozkopávky boli povolené, pri LIDL išlo o odstránenie poruchy na
plynovom potrubí a ďalšie súvisia s realizáciou líniovej stavby – rozšírenie
internetovej siete do vybraných škôl. Poverený pracovník (referent pre správu
a údržbu verejného priestranstva a nakladanie KO) priebežne kontroluje ich
stav.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Dionýz Kemény
Upriamil pozornosť na koryto Drázus, pohádzaný je už aj nábytok.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon
Po vykonaní miestnej obhliadky bolo zistené, že už koryto Drázusu nie je
zanesené uvedeným odpadom.
Mgr. Martin Mikolaj
V mesiaci júl sa tomuto problému budeme venovať.
Príspevok / podnet
p. Roman Ocelník
Podotkol, že na mestskú políciu sa kladú veľké nároky – požiadavky sú na nich kladené
z každej strany. Aj poslanci by mali apelovať vo svojom okolí.
Príspevok / podnet
p. František Focko
Predložil
pripomienky,
ktoré
už
prerokoval
s pánom
a kompetentnými. Upozornil na
- stav kruhového objazdu pri Krase
- stav zelene pri Pošte – medzi chodníkom a budovou
- nekvalitné vyznačenie prechodu pre chodcov.

primátorom

Pán primátor uviedol, že mal prísľub od riaditeľa, že oprava kruhového objazdu bude
realizovaná na jar. Na jeho príkaz zeleň pri Pošte upravovali TS. T.r. už príkaz nedá,
mestský úrad vyzve Poštu. Prechody pre chodcov budú vyznačené TS.
Ladislav Šalamon
Dňa 25.4.2014 bola Pošta a.s. listom vyzvaná, aby si udržiavala svoje verejné
priestranstvá, zeleň podľa platného VZN.
Príspevok / podnet
p. Ing. Ján Lach
Podal informáciu o tom, že primátor mesta a poslanci MZ podali „oznámenia“ v zmysle
ústavného zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov.
Požiadal mestský úrad, aby vyzval p. Capáka na odstránenie kameňov, ktoré
umiestnil okolo vyasfaltovanej cesty na Baníckej ulici. Ďalej, aby preveril chov
domácich zvierat, ktoré tam chová, či je v súlade s platnými predpismi. Vo
dvore začal stavať vodnú nádrž, čo predstavuje potencionálne nebezpečenstvo
na šírenie nákazy. Zbytky potravy, ktorými kŕmi domáce zvieratá sú zdrojom
potravy aj pre potkany, ktoré sa tam premnožili.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Alena Šikúrová, Ing. Alena Baffyová, Ing. Slavomír
Zubriczky

1. Kamene pozdĺž vyasfaltovanej cesty na Baníckej ulici netvoria pevnú prekážku
v zmysle cestného zákona, nie sú umiestnené na cestnom pozemku ani na pozemku vo
vlastníctve mesta.
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Rožňava, ktorá je príslušná posudzovať
podmienky chovu zvierat, vykonala kontrolu chovného priestoru u Mgr. Milana
Capáka a skonštatovala, že v čase kontroly neboli u tohto subjektu zistené nedostatky.
3. Na základe zistených skutočností možno konštatovať, že sa nejedná o ,,stavbu vodnej
nádrže“. Jedná sa vyhĺbenú jamu, čiastočné terénne úpravy, ktorými nedochádza
k podstatným zmenám vzhľadu terénu.
Ďalej upozornil na to, že koncom roka pri potoku Drázus boli vyrúbané topole,
v koryte však ostali konáre, čím sa koryto stalo neprietočné.
Odpoveď:
Ladislav Šalamon
Po vykonaní miestnej obhliadky bolo zistené, že už koryto Drázusu nie je
zanesené uvedeným odpadom.
Poznamenal, že ako zamestnanec mesta v prechádzajúcom období v rámci
svojich kompetencií presadil, že sa vyčistilo koryto. Bolo by vhodné znovu
zorganizovať takúto aktivitu buď cez MOS alebo vyzvať správcu vodného toku.
Pán primátor poznamenal, že mestský úrad vyzve správcu toku. K podnetom, týkajúcich
sa pána Capáka bude daná písomná odpoveď.
Príspevok /podnet
p. Roman Ocelník
Potvrdil, že mestský úrad má vyzvať a nie pracovať za niekoho a za spoločné peniaze.
Pán primátor citoval prípis k rekonštrukcii komunikácie na Štítnickej a Šafárikovej ulici.
Poznamenal, že vynaložil maximálne úsilie, aby sa realizovala. Je to prvý výsledok práce
ako poslanca KSK. Zúčastnil sa rokovania s riaditeľom Správy ciest KSK, kde sa dohodlo
na určitých veciach.
/prípis je pripojený k zápisnici/

Požiadal občanov mesta, aby boli zhovievaví, nebude to malá stavba, budú dopravné
obmedzenia, rôzne pohyby strojov.

