MZ 26.6.2014
32. Otázky poslancov
33. Diskusia
Príspevok / podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Predložil pripomienky
• k verejnému obstarávaniu : Aktualizácia webového sídla
Zverejnené bolo
20.6.2014 v piatok a ponuky mali byť predložené
25.6.2014. Naniesol otázku z akého dôvodu bola stanovená taká krátka
lehota.
Odpoveď:
Kardošová Mária
•

•
•

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon“)
podľa § 9 ods. 9 (podľa ktorého zákazka bolo zadávaná) neustanovuje,
koľko dní má mať záujemca na vypracovanie ponuky. K predmetnej
zákazke nebolo potrebné predložiť všetky doklady osobného postavenia
podľa § 26, finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 alebo
technického charakteru podľa § 28 zákona. Podmienkou účasti
uchádzačov bolo predloženie kópie dokladu o oprávnení podnikať
v predmete zákazky, vyplniť cenovú ponuku v prílohe č. 1 uverejnenej
vo Výzve a predloženie vizuálneho návrhu úvodnej stránky webového
sídla. Vzhľadom na nenáročnosť prípravy cenovej ponuky, verejný
obstarávateľ považoval čas na jej prípravu primeraný aj vzhľadom na to,
že
komunikácia
medzi
verejným
obstarávateľom
a záujemcami
/uchádzačmi bola elektronická.
Zámerom pri zadávaní
každej
zákazky nie je to, aby verejný
obstarávateľ vo Vás, alebo ako píšete, v mnohých iných vyvolal pocit,
„že to bolo tak naschvál urobené“.
Povinnosťou verejného obstarávateľa, v súlade so zákonom, je
zabezpečiť, aby vynaložené náklady na zadanie každej zákazky boli
primerané jej kvalite, cene a aby zadávanie bolo transparentné.

•

K verejnému obstarávaniu záhradníckej techniky : Motorový krovinorez
a kosačka
Aké boli kritériá, aká bola váha kritérií. Z predloženej tabuľky vyplýva, že
cena nebola jediným kritériom.
Odpoveď:
Kardošová Mária
Predmetná zákazka je uverejnená na webovom sídle mesta v sekcii verejné
obstarávanie http://roznava.sk/sk/--187-5316-archiv-rok-2014, kde vo
Výzve sú uvedené v bode 11 kritériá aj váha kritériá na hodnotenie ponúk.

Súhlasil s písomnou odpoveďou na 2. otázku, k 1. požiadal vysvetlenie.
Podotkol, že mnohí majú taký pocit, že to bolo tak naschvál urobené.
Pán primátor poznamenal, že nemali by sa hneď spochybňovať veci, keď do lehoty
bola započítaná sobota - nedeľa. Aj on pracuje 24 hodín a možno aj tí, ktorí spracúvajú
ponuky.
Príspevok / podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA

Prehlásil, že práve takýto postup vyvoláva pochybnosti. Odpoveď chcú vedieť aj občania
aj on.
K správe hlavnej kontrolórky predložil otázku, prečo niektoré športové kluby sú
uprednostňované ako napr. futbalový, basketbalový. Oni majú bezodplatný
prenájom telocvične a napr. bedminton nie. Nie je mu jasné, prečo sú tak
uzavreté zmluvy, či ich uzatváralo Mesto alebo Gymnázium.
Príspevok / podnet
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že zmluvu o využívaní multifunkčnej telocvične schvaľovalo mestské
zastupiteľstvo. Žiadne dodatky k zmluve sa neuzatvárali. Na základe zmluvy bol Mestu
vyčlenený určitý čas a ten je vyhradený športovým klubom. Tieto kluby mali následne
uzatvoriť so správcom telocvične zmluvu, v ktorej sa mali zaviazať, že budú uhrádzať
náklady na miesto Mesta. Ak ich neuhradia, automaticky náklady hradí Mesto. Zmluvy
môže uzatvárať len správca, ktorým je Gymnázium. Mesto je len menšinovým
podielovým spoluvlastníkom.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že na predchádzajúcom rokovaní predložil niekoľko otázok k technickému
stavu komunikácií na sídl. JUH. Odpovede a stanoviská na otázky zverejnené na stránke
mesta považuje za vyhýbavé, všeobecné. Nie sú uvedené konkrétne riešenia, termíny na
odstránenie nedostatkov.
Upozornil na to, že znovu nie je užívateľná komunikácia pri predajni Chlieb –
pečivo medzi ulicami Zakarpatská a Edelényska.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Alena Šikúrová

Vzniknutá závada je odstránená.
Neboli prečistené všetky rigoly,
preveroval na tvári miesta. Nebol
centra. Pri búrke znovu došlo
komunikáciu. Poznamenal, že tieto
tráva nepohrabe.
Odpoveď:
Ing. Ivan Demény

jeden za prítomnosti primátora mesta
prečistený od rekonštrukcie obchodného
k upchatiu rigolu a vytekaniu vody na
rigoly sa upchávajú po kosení tým, že sa

Rigoly okolo obchodného centra CBA na ulici Kyjevskej boli v 31. týždni prečistené a
7.8.2014 s firmou VVaK a.s. boli prečistené aj kanalizačné zariadenia.
Ostatné rigoly na sídlisku Juh čistia malé obecné služby priebežne.

K požiadavke na úpravu dopravného značenia bola daná odpoveď, že je to
v štádiu riešenia. Požiadal o konkrétny termín.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Alena Šikúrová

Dňa 14. 7. 2014 bolo doručené stanovisko Okresného dopravného inšpektorátu
v Rožňave (ďalej ODI), v ktorom sa uvádza, že ODI sa k našej žiadosti vyjadrí až po
doručení projektovej dokumentácie predmetného trvalého dopravného značenia, ktorú
musí vypracovať odborne spôsobilý projektant.
Požadovaná projektová dokumentácia bola objednaná, po jej doručení na tunajší úrad
budeme vo veci ďalej postupovať.

Pán primátor upresnil požiadavku pána poslanca. Odstránenie nedostatkov aj on
urgoval.
Príspevok / podnet
p. Ing. Robert Hanuštiak
Uviedol, že požiadavku pána poslanca riešil spolu s odborom výstavby. Zvislé dopravné
značky boli objednané, dodané, sú uložené na TS. Čaká sa na legislatívny proces –
vyjadrenie príslušného dopravného inšpektorátu. Následne po obdržaní kladného
vyjadrenia dopravné značky budú osadené a pristúpi sa k realizácii vodorovného
značenia.
Pán primátor prehlásil, že čistenie rigolov bude riešené s TS. Potrebné je doriešiť
závadu pri pivárni Gemer.
Príspevok / podnet
p. Ľudovit Kossuth
Požiadal o informáciu vo veci napojenia sa na priemyselnú zónu zo štátnej cesty
I/67.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Miroslav Tomášik
Po dovolenkovom období vedenie mesta plánuje zvolať jednanie vo veci
financovania výstavby napojenia na priemyselnú zónu zo štátnej cesty I/67.
Príspevok / podnet
p. Ing. Ferenc Porubán
Poznamenal, že v rámci doplnku č. 4 k územnému plánu, ktorý bolo odsúhlasené aj
riešenie dotknutej križovatky.
Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
Uviedol, že zo strany vedúceho odboru nepadla zmienka o žiadnom termíne od ktorého
by sa mala odľahčiť doprava na miestnej komunikácii, ktorá na takúto doprava nie je
stavaná. Bolo by vhodné informovať občanov, kedy môžu očakávať odľahčenie dopravy
na Rožňavskej Bani a v m. č. Nadabula.
Predložil požiadavku občanov Rožňavskej Bane o zabezpečenie deratizácie
v lokalite nájomných bytov.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon
Lokálna deratizácia nájomných bytov na Rožňavskej bani je plánovaná po
15.08.2014.
Ďalej požiadal
- o riešenie komunikácie
• medzi Rožňavskou Baňou a m. č. Nadabula
• na Rožňavskej Bani – kolónii
- o opravu lávky na rieke Slaná – úvoz od Domova dôchodcov k m. č. Nadabula.
Potvrdil, že ide o most – lávku, ktorú vybudovalo mesto.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon

- Komunikácie na kolónii Rožňavskej bani sa vysypávajú priebežne asfaltovou
drťou zamestnancami Technických služieb mesta Rožňava v spolupráci so
zamestnancami malých obecných služieb v mesiaci júl a august 2014.
- Oprava lávky na rieke Slaná – úvoz od Domova dôchodcov k m. č. Nadabula
bude zrealizovaná zamestnancami Technických služieb mesta Rožňava.
Pán primátor uviedol, že mestský úrad preverí majetko - právnu podstatu lávky.
Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
Požiadal mestský úrad, aby vyzval Povodie Hrona na zabezpečenie pohrabania
trávy a odvoz po kosbe brehu potoka Drázus.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia
Slanej bol písomne vyzvaný ohľadom pohrabania trávy a jej odvozu po každej
kosbe z bočných svahov potoka Drázus.
Poznamenal, že niektorým zamestnancom sú dopriate rekondičné pobyty, na rozdiel od
TS, kde platy zamestnancov sú veľmi nízke. Bolo by dobré, keby sa pozrelo aj na ich
nízke odmeňovanie.
Kladne hodnotil pomoc vedenia mesta na obnovu techniky TS.
Príspevok / podnet
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal komisiu výstavby aby v zmysle uznesenia 271/2011, ktorým bola
schválená koncepcia opráv chodníkov, pripravila hodnotiacu správu, nakoľko
k veci boli prijaté ďalšie uznesenia počas rokov 2011 – 2013.
Odpoveď:
Ing. Peter Marko – predseda komisie
Ing. Miroslav Tomášik – tajomník komisie
Hodnotiacou správou a novou koncepciou zahrňujúcu navrhované opravy
chodníkov v uznesení MZ 271/2011 a 401/2011 sa bude zaoberať komisia
výstavby na svojom septembrovom zasadnutí.
T.č. je v príprave oprava chodníka na Čučmianskej dlhej ulici a výstavba
chodníka pred prevádzkou BFZ.
Požiadal náčelníka mestskej polície o posilnenie kontroly a usmerňovanie
cestnej premávky v mesiaci september pri ZŠ Ul. pionierov, aby nedochádzalo
k zbytočným kolíziám.
Odpoveď:
Ing. Robert Hanuštiak
Mestská polícia v rámci svojich kompetencií príjme adekvátne opatrenia na
zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v uvedenej lokalite.
Naniesol otázku, v akom štádiu je uvoľnenie bytov na Zlatej 10. Má taký dojem,
že sa nič nezmenilo od posledného zasadnutia MZ.
Odpoveď:
Mgr. Ľudmila Černická
Pán primátor poznamenal, že k problematike Zlatá 10 pánovi poslancovi bude
daná písomná odpoveď. Nie je to jednoduchá záležitosť, ide o zdĺhavý legislatívny
proces. Budova je ešte majetkom mesta.
Mestský úrad od rozhodnutia o predaji budovy na Zlatej 10, v rámci
zákonných možností, rieši uvoľnenie obytných jednotiek (OJ).

V prvom štádiu boli obyvateľom obývajúcich OJ doručené výzvy na ich
dobrovoľné odovzdanie. Pri pravidelných kontrolách zamestnanci mesta
intenzívne komunikovali s obyvateľmi o riešení ich bytovej otázky. U tých, ktorí
nemali záväzky voči mestu, mesto riešilo bytovú otázku
pridelením bytu,
o ktorý požiadali.
V druhom štádiu bolo realizované zádržné právo u tých, u ktorých to právne
predpisy umožňujú. Zároveň bolo riešené poškodzovanie majetku mesta
podaním podnetu na OO PZ Rožňava.
V treťom štádiu bol podaný prostredníctvom právneho zástupcu mesta návrh na
vypratanie OJ na Okresný súd v Rožňave. Zároveň je mesto nápomocné v rámci
svojich možností tým, ktorí si sami našli iné bývanie a dobrovoľne odovzdajú
byt.
Z 23 obytných jednotiek je v súčasnosti obývaných 6 , 17 OJ sa uvoľnilo
týmito spôsobmi:
jeden nájomca zomrel, 3 odišli do zahraničia, u 5 sa
realizovalo zádržné právo a 8 dobrovoľne odovzdali OJ.
Na záver je potrebné podotknúť, že hoci sa môže zdať, že mesto v danej veci
nekoná, resp. koná málo, opak je pravdou. Hoci v objekte je obývaná len 1/3
OJ, nezabránime tomu, že ich obyvateľov „navštívia“ rodinní príslušníci, bývalí
susedia a pod., čo môže navonok pôsobiť, ako by tam ešte bývali desiatky ľudí.
Ak mesto chce dodržať všetky právne predpisy, ide o zdĺhavý proces.
Príspevok / podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že táto skutočnosť ho prekvapila, nakoľko predaj budovy bol mestským
zastupiteľstvom schválený. Zmluva bola podpísaná, kúpna cena uhradená. Podľa jeho
názoru je to záležitosť nového majiteľa.
Príspevok / podnet
p. JUDr. Erika Mihaliková
Potvrdila, že zmluva je platná, účinná. Nebol však ešte povolený vklad do katastra
nehnuteľností. Podľa LV vlastníkom je ešte mesto.
Príspevok / podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku na náčelníka mestskej polície, či sa im už podarilo odchytiť túlavého psa,
na sídl. Vargove pole.
Príspevok / podnet
p. Ing. Robert Hanuštiak
Uviedol, že nie, ale sa im podarilo odchytiť iného psa. Poznamenal, že odchyt nie je
jednoduchou záležitosťou. Spolupracujú s OZ Život je pes, s regionálnou veterinárnou
správou, s príslušným veterinárnym lekárom. Žiaľ, podľa súčasnej legislatívy nemôžu
používať narkotizačné zbrane.
Príspevok / podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku, kedy bude funkčná nová kašňa.
Pán primátor informoval, že funkčná bude na budúci týždeň, v utorok.
Príspevok / podnet

p. Ing. Ján Lach
Požiadal mestský úrad – odbor výstavby na vykonanie kontroly ciest v severnej
časti mesta po rekonštrukcii kanalizácie. V prípade nedostatkov upozornil na
možnosť uplatnenia reklamácie.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Miroslav Tomášik
Zamestnanci MÚ dňa 30.07.2014 v spolupráci s poslancom Jánom Lachom
prekontrolovali stav komunikácií vo vlastníctve mesta na ktorých bola
realizovaná
rekonštrukcia
kanalizácie
a
zdokumentovali
nedostatky.
Reklamačný protokol sa zasiela investorovi stavby - VVS a.s Košice.
Upozornil na chýbajúce zábradlie na moste smerom na Gulyapalag. Požiadal
mestský úrad, aby tak promptne zabezpečil opravu, ako v prípade požiadavky
pána Capáka na opravu mostíka pre peších.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon
Zábradlie na moste smerom na Gulyapalag vyhotoví Alexander Szöllös, bytom
Čučma. Po telefonickom rozhovore potvrdil, že s prácami začne v mesiaci august
2014.
Pán primátor prehlásil, že zábradlie bude osadené.
Príspevok / podnet
p. Ing. Ján Lach
Upozornil na to, že pri povodni bola opäť narušená regulácia potoka Drázus.
Znovu sa na toku robia zábrany z materiálu regulácie a vytvárajú „letné
kúpaliská“. Požiadal mestský úrad, aby upozornil správcu toku.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon
Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia
Slanej bol písomne vyzvaný ohľadom vytvárania zábran v potoku Drázus
a taktiež o odstránenie týchto predmetov, nakoľko znečisťujú potok.
Upozornil na to, že verejné osvetlenie tienia stromy a to v časti od „Belapartu“
po Kúpele, teda cesta nie je osvetlená. Je otázne, kto to má riešiť. Zbytočne sa
svieti, na ceste je tieň. V časti pri rybníkoch to realizuje Správa ciest.
Odpoveď:
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon
V mesiaci júl bola vykonaná miestna obhliadka celého mesta Rožňava ohľadne
tienenia svietidiel verejného osvetlenia drevinami. Bol spracovaný zoznam
adries a odovzdaný Technickým službám mesta Rožňava, ktoré majú uvedený
nedostatok riešiť.
Príspevok / podnet
p. Roman Ocelník
Informoval, že podľa vyjadrenia starostu obce Čučma, je záujem o opravu mosta,
zábradlie by mal zabezpečiť on, drevo by malo dodať mesto.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Matúš Bischof
Naniesol otázku, či na ZŠ Zlatej sa odstráni porucha na plynovom kúrení do
vykurovania.

Odpoveď:
PaedDr. Janka Mičudová
Porucha na plynovom kúrení bude odstránená do obdobia, kedy začína
vykurovacia sezóna. Vzhľadom k tomu, že škola potrebuje rekonštrukciu, mesto
(ako zriaďovateľ školy) využilo možnosť zapojiť sa do projektu pod názvom
rekonštrukcia základnej školy ZLATÁ – len stavebný objekt 04 – telocvičňa –
projekt
vypracovaný
na
podporu
formou
dotácie:
126 898,26
eur
(spolufinancovanie: 6 678,86 eur) spolu: 133 577,12 eur, ktorý Mesto Rožňava
podalo v termíne do 31.07.2014.
Príspevok / podnet
p. Ing. Peter Marko
Informoval, že komisia výstavby sa zaoberala týmto problémom. Technici dnes preverili
stav, v priebehu zajtrajška bude podaná správa, čo je potrebné vykonať.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Matúš Bischof
Požiadal, aby na najbližšie zasadnutie bola podaná kompletná informácia.
Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
K zámeru výstavby nájomného bytu v m. č. Nadabula – naniesol otázku, či by bola
ochota odpredať predmetný pozemok aj so zámerom výstavby bytovej jednotky. Zámer
by sa mohol riešiť aj takouto formou. Vie zabezpečiť dodávateľa.
Pán primátor poznamenal, že záujemca nech podá žiadosť, v mesiaci september
bude zasadať mestské zastupiteľstvo.
Príspevok / podnet
p. Cyril Motyka
Požiadal mestský úrad – odbor školstva, aby na septembrové zasadnutie
mestského zastupiteľstva pripravil vyhodnotenie reštrikčných opatrení
s dôrazom na možné zníženie poplatkov v rámci MŠ, ktoré boli navýšené.
Odpoveď:
PaedDr. Janka Mičudová

Vzhľadom k tomu, že Materská škola, Ulica kozmonautov 4 v Rožňave je zrušená
k 31.08.2014, nie je možné v tomto momente vyčísliť úsporu v rámci prevádzky.
Podrobnejšie sa touto problematikou budeme zaoberať v nasledujúcom období.
Príspevok / podnet
p. Zoltán Beke
Poznamenal, že počas 4 rokov pôsobenia vo funkcii poslanca nanášal podnet viacerých
občanov, aby sa obnovilo vydávanie mesačníka a to aj s prekladom do maďarského
jazyka. Bolo povedané, že takýto mesačník nie je nutné vydávať, nakoľko k informáciám
sa občania mesta dostanú prostredníctvom webovej stránky.
Kladne hodnotil to, že mesto pristúpilo k obnove, resp. k aktualizácii webovej
stránky mesta. V rámci tejto obnovy požaduje zverejňovanie informácií aj
v maďarskom jazyku v zmysle platnej legislatívy. Požiadavku zdôvodnil aj tým,
že na poslednom stretnutí so zástupcami družobných miest v Budapešti,
s členmi zväzu rožňavských starých študentov, táto požiadavka odznela.

Poznamenal, že dvojjazyčné webové stránky majú niektoré mestá a obce na
južnom Slovensku, mestá menšie a nižším rozpočtom.
Odpoveď:
Ing. Marek Krišťák
Mesto uvažuje nad možnosťou zobrazovania webovej stránky v jazykových
mutáciách (jazyky národnostných menšín a svetové jazyky). Jazykové mutácie
základných informácií na webovej stránke mesta Rožňava do jazyka
národnostnej menšiny, prípadne do niektorého zo svetových jazykov je možné
doplniť až po vyhotovení webovej stránky v slovenskom jazyku. Pre použitie
jazykových mutácií webovej stránky je vyžadovaný úradný preklad.
Pochválil organizátorov pietneho aktu
z Rožňavy. Bol dôstojne pripravený.

z príležitosti

70.

výročia

odvlečenia

Židov

Požiadal mestský úrad, aby pri vydávaní povolenia na organizovanie akcií preverili, či sa
nepriečia termíny s inými akciami, sviatkami. Tak sa stalo pri organizovaní akcie firmou
AVON a najväčším sviatkom kresťanov - Dňom svätej trojice. Postavila sa tribúna tak, že
sa zamedzil prístup k Morovému stĺpu – pomníku svätej trojice. Stačilo tribúnu postaviť
na druhú stranu. Je aj otázne, či bola potrebná tribúna, keď je k dispozícii prístrešok na
námestí.
Pán primátor poznamenal, že tribúna sa stavia na základe požiadavky
organizátora. Mesto neevidovalo inú oznamovaciu povinnosť. Ospravedlnil sa za tento
nedostatok.
Príspevok / podnet
p. Beke Zoltán
Upresnil, že slávnosť nebola pripravovaná, ale malo sa prihliadať na termín sviatku
kresťanov.

