
Správa o rekonštrukcii tribúny na futbalovom štadióne a zhodnocovaní  
drevnej hmoty z výrubu drevín na území mesta Rožňava 

 
Odpovede na otázky poslancov: 
 
1. K rekonštrukcii tribúny 
 

1. Ako malo byť naložené s odpadom po starej tribúne? 
V súlade  so zákonom  č. 223/2001 o odpadoch v platnom znení. 
2. Kde a ako  mal byť tento drevený a kovový odpad uložený? 
Odpad mal byť prednostne materiálovo  a v prípade dreva aj energeticky  zhodnotený. 
3. Kde v skutočnosti skončil? 
Dňa 16.8.2010 bola vystavená objednávka  pre firmu  Vertikal – solid s.r.o. Rožňava ako 
havarijný stav na  rozobratie  strechy  futbalového  štadióna   porušenej  veternou 
smršťou.  Práce boli  urobené a vyfakturované  bolo mestu  5 518,63 €. Zo súpisu prác 
bolo zistené, že  bola  vykonaná  demontáž  oceľových prvkov  s hmotnosťou   768 kg.  
Spôsob zhodnotenia  druhotných surovín nebol vopred dojednaný. Zhodnotila ich 
dodávateľská firma. Stavebná suť bola odvezená dodávateľskou firmou na skládku. Cena 
za uloženie  odpadu bola 149,81 €. ( Uvedené v súpise vykonaných prác.) 
Časť  dreva  z drevenej konštrukcie  strechy bola spálená na dvore technických služieb 
mesta Rožňava – vykurovanie . Plech  je uložený na dvore Technických služieb.                 
( Vykonali sme miestnu  obhliadku  dvora technických služieb.) 
4. Je možné určiť, ktorá právnická, či fyzická osoba týmto odpadom disponuje? 
Technické služby mesta Rožňava, firma Vertikal –solid s.r.o. Rožňava. 
5. Doložiť zmluvu o zmene vlastníctva odpadu. 
Druhá časť dreva  zo strechy štadióna bola odpredaná p. Rézművesovi Alexandrovi, 
Krátka 7, Rožňava. Faktúru  vystavili Technické služby na prevoz dosiek v hodnote 23,80 
€ a dopravu  v hodnote 16,46 €, celkom  40,26 €. Faktúra bola odberateľom uhradená. 
6. Došlo  k nejakému výrubu stromov  v areáli štadióna  za posledný kalendárny rok?      

( ak áno, či bol výrub legálny podľa predpisov?) 
Mesto Rožňava  nevydalo  súhlas  na výrub drevín   na pozemku 509/1 KN-C, ani na  
pozemku 1458/1 KN –E, ani neprijalo oznámenie o výrube podľa §47 ods.4 zákona  
o ochrane prírody a krajiny. 
7. Ak došlo k výrubu, kde skončilo drevo z týchto stromov, ak bolo predané, doložiť 

kúpnu zmluvu...) 
V roku 2010 došlo k nelegálnemu výrubu stromov  v lokalite futbalového štadióna             
( parcely  uvedené v predchádzajúcom bode) 
Bolo vyrúbaných 12 stromov : 
2 kusy  topoľov osikových, 6 kusov  vŕb, 1 breza previsnutá, 3 kusy brestov. 
Nezákonný výrub vyšetruje  Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Rožňave, odbor  
kriminálnej polície v Rožňave. Bol vykonaný odborný odhad   výšky vzniknutej škody 
konateľom Mestských lesov  Rožňava s.r.o.   Ing.  Bohušom Hudačekom.  
Škoda bola   odhadnutá vo výške 476,82 €. 
8. V akom štádiu je rekonštrukcia tribúny? 
Ku dňu  22.9.2011 nebola začatá realizácia  rekonštrukcie tribúny , nakoľko prebieha 
verejná súťaž  na výber  zhotoviteľa stavby.  Uchádzači môžu  podľa výzvy predkladať 
svoje ponuky do 27.9.2011 do 11.00 hod. Prebiehajú aj  stavebné konania na 
rekonštrukciu tribúny aj na  prístavbu  šatní. Stavebné povolenie  na   rekonštrukciu 
tribúny  bude vydané  dňa 23.9.2011. Stavebné povolenie na  prístavbu šatní bude vydané 
v priebehu  budúceho týždňa. 



9. Čo už bolo postavené? 
Zatiaľ nebolo postavené nič. 
10. Aká suma z poistky už bola vyplatená mestu? 
 20 tis € 
11. Aká suma z poistky už bola použitá? 
Zatiaľ boli uhradené dve faktúry. Prvá faktúra   č. 20110857 na 1 152 € pre firmu  Roboko 
- Ing. Kolesár Robert Ing. PhD., Jasná 8, Rožňava projekt na prístavbu  šatne na 
futbalovom štadióne ,faktúra bola uhradená.  
Druhá faktúra  č. 2011984 na 1176 €  tiež  pre firmu  Roboko- Ing. Kolesár Robert Ing. 
PhD., Jasná 8, Rožňava , projekt  na  rekonštrukciu tribúny, faktúra bola uhradená. 
12. Z akých zdrojov  pochádzajú finančné prostriedky, z ktorých sa  budujú  šatne 

a sociálne zariadenia  na ihrisku? 
Šatne ako prístavba k jestvujúcim  šatniam sa vybudujú z finančných prostriedkov zo 
sponzorských darov niekoľkých miestnych stavebných firiem. 
 
 
2. Ako  má mesto riešené  zhodnocovanie drevín po výrube, ako TS  nakladajú 
s majetkom mesta? 
 
Výruby drevín  na verejných priestranstvách mesta Rožňava  boli realizované v zmysle  
platných rozhodnutí na výrub vydaných  mestom Rožňava výlučne prostredníctvom 
Technických služieb mesta Rožňava. 
Dodávateľskou  formou boli  realizované výruby v roku 2010 v počte 3 ks suchých 
stromov napadnutých chorobou na  cintoríne z dôvodu, že stromy sa nachádzali medzi 
hrobmi a nebolo možné sa k nim priblížiť s dostupnou mechanikou. 
Výber dodávateľa prác sa uskutočnil prieskumom trhu.  Práce realizovala firma TESKI – 
práce vo výškach p. Zubko Mikuláš formou zlaňovania, výrubom po častiach. 
 
Vyťažená drevná hmota sa  podľa informácie od riaditeľa TS spotrebovala nasledovne: 
1. Ako palivové drevo na vykurovanie areálu TSM Rožňava v kotolni  (listnaté menej 

hodnotné drevo) 
2. Hrubšie ihličnaté dreviny  boli porezané na dosky a následne použité  na opravu 

lavičiek, hojdačiek, točníc  a ohraničení  pieskovísk. 
3. Konáre  a kry sa sústreďovali  na zbernom dvore firmy Brantner Gemer s.r.o. na 

likvidáciu  v zmysle zmluvy  s mestom Rožňava –odpad separovaný na 
kompostovanie. 

 
 
 


