
Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 26. 4. 2012 

- interpelácie poslancov MZ - 
 

 

 
� Príspevok / podnet 

p. Ing. Ondrej Bolaček  
 

� Požiadal o informáciu, ako sa pokročilo v realizácii kanalizácie Rožňavskej bane, m. č. 
Nadabula a severnej časti mesta. Podľa zistenia určité práce sa už realizujú smerom na 
Rudniansky kopec.  

Odpoveď : Ing. Ladislav Farkaš – s realizáciou kanalizácie sa pokročilo tak, že je komplet zrealizovaná 
Štitnícka ul. s odbočením na Rožňavskú baňu. Práce na tkz. Rudňanskom kopci, t. j. odbočenie zo 
Štitníckej ul. na Rožňavskú baňu sú zrealizované. Momentálne sa pracuje na Útulnej ulici. 
 
 Pán primátor informoval, že realizátorom je firma ARPROX s VVS a.s. Požiadavka o informáciu 
bude odstúpená mestským úradom.  
 

� Príspevok/ podnet 

p. Ing. Karol Kováč 
 
Naniesol nasledovné otázky : 

� Kto zostavuje parametre verejných obstarávaní a či sú predmetom odborných komisií MZ.  
Odpoveď : Mária Kardošová – Pri stavebných prácach časti textov sú vypracované podľa  PD 
a konzultované s odborom výstavby. 
 

 
� Aké sú zámery s 1. Rožňavskou a.s.,  zatiaľ sa vo veci nerokovalo, či sa už niečo pripravuje. 

Odpoveď : JUDr. Erika Mihaliková: Dňa 4.5.2012 sa uskutočnilo zasadnutie predstavenstva 1. 
Rožňavskej a.s., prokuristovi boli uložené úlohy , aby v tejto veci rokoval s audítorom  a právnou 
zástupkyňou spoločnosti. Spracovaný materiál bude predložený na zasadnutie predstavenstva dňa 
25.5.2012 a následne na zasadnutie komisie finančnej v mesiaci jún.   

 
� Začala sa realizovať rekonštrukcia námestia a v severnej časti došlo k zmene organizácie 

dopravy. Požiadal kompetentných – TS, odbor výstavby v spolupráci so  štátnou políciou,  
aby zamerali pozornosť na organizáciu parkovania v tejto časti námestia, časť parkoviska 
bola uzavretá, vytvorili sa nové parkovacie miesta, veľakrát je znemožnený výjazd, 
zamedzený je prístup do prevádzok, ktoré sa nachádzajú v podchode na námestí č. 21, 23. 
Nejde len o maloobchodný predaj, ale aj o prevádzky ktoré zabezpečujú služby. 

Odpoveď :  Alena Šikúrová 
Situácia pred prevádzkami na Námestí baníkov č. 21, 23 bude riešená vodorovným dopravným 
značením V 12a, ktorým sa vyznačí priestor, kde bude zakázané státie vozidiel.  Značenie bude 
zrealizované v rámci obnovy vodorovného dopravného značenia v meste.      
   

� V rámci rekonštrukcie námestia sa riešil určitý zámer na podporu organizovania jarmokov – 
podľa informácií tieto z realizácie boli vypustené /vodovodné prípojky, kanalizácia/ a vraj 
je otázne, či sa jarmoky budú organizovať na námestí z dôvodu, že niektoré stánky – najmä 
občerstvujúce by mohli poškodiť novú povrchovú úpravu. Požiadal o informáciu, ako sa 
táto záležitosť rieši, či neohrozí organizáciu jarmokov na námestí. 

Odpoveď :  Zuzana Mazanová : Organizovanie jarmokov v budúcnosti: 



Neboli prijaté žiadne zásadné opatrenia v súvislosti s organizovaním predajných akcií na 
Námestí baníkov po jeho rekonštrukcii. Osadenie stálej tribúny však samo o sebe predpokladá 
organizovanie kultúrno-spoločenských akcií na námestí, k čomu patrí aj poskytovanie 
občerstvujúcich služieb. Znečisťovaniu plochy sa dá zabrániť aj uložením podmienky, aby si 
účastníci pod grilovacie zariadenie uložili na plochu nepremokavú fóliu, ako to býva napr. aj 
na automobilových pretekoch. Znečistenie pri príprave jedál je však ľahko umývateľné, 
pretože ide o jedlé oleje a poživatiny, ktoré sa dajú odstrániť bežnými čistiacimi 
prostriedkami, aké sa používajú aj v domácnosti. Väčší problém môže byť znečistenie olejmi 
z automobilov, ktoré môžu zanechať stopy na parkovisku. 
Zabezpečenie el. prípojky a vody k jednotlivým predajným stánkom v prípade organizovania 
podobných akcií na jarmoku bude možné znovu len doteraz zaužívaným spôsobom, ktorý je 
už v dnešnej dobe veľmi nevyhovujúci a aj značne nákladný. 
 

� Či je zákonná možnosť vymáhania dlhu voči mestu iným adekvátnym spôsobom - odčiniť 
/odpracovať /. Na základe získaných informácií je to možné.  

Odpoveď :  Mgr. Juraj Halyák: Dlžníci by teoreticky mohli uzavrieť s mestom dohodu o zrážkach 
z príjmu, v praxi to však považujeme za nerealizovateľné. Dlžníci by prišli o príjem a museli by de 
facto pracovať zadarmo.     
 

� Či má niekto zo zamestnancov  mestského úradu v náplni práce organizovať verejné 
podujatia  

Mgr. Peter Gallo  
 

� V súvislosti s rekonštrukciou námestia požiadal o informáciu, kde je uložený búrací 
materiál z námestia, kde sa ukladá zemina. Či sa nedá využiť  tento materiál  pri iných 
aktivitách mesta.  

Odpoveď : Ing. Ladislav Farkaš - Vybúraný materiál z Námestia baníkov ako zemina, hlina, 
makadam a pod. je uložený obďaleč od Útulku pre psov na pozemku mesta v areáli Priemyselnej 
zóny, kde materiál vyváža aj spoločnosť ARPROX a. s., ktorá realizuje odkanalizovanie Rožňavskej 
bane – Nadabula. Odfrézovaný asfalt z Nám. baníkov je uložený na dvore Technických služieb mesta. 
 

- Predložil pochvalu organizátorom malých obecných služieb za badateľný pokrok, ktorý 
dosiahli v tejto činnosti. Nezabudlo sa na priestory, ktoré boli dlhodobo neudržiavané 
a znečistené. 

 
Pán primátor prehlásil, že otázky budú písomne zodpovedané. 

 
 

� Príspevok / podnet 

p. Ing. Karol Kováč  
 
Uviedol, že otázky, podnety predloží písomne. Čo sa týka parametrov – práve mu ide o technické 
časti textov verejných obstarávaní, ktoré nie raz kritizoval a pripomienkoval. Požaduje informáciu, či 
sú parametre odborne konzultované, má dojem, že tomu tak nie je.  
 
 Pán primátor poznamenal, že komisie sú poradnými orgánmi, môžu sa k podmienkam VO 
vyjadriť, odporučiť nejakú podmienku. Následne vyhlasovateľ zváži, či ho bude rešpektovať.  
 
 

� Príspevok / podnet 

p. Ľudovít Kossuth 



 
K problematike rekonštrukcie námestia – uviedol, že na prechádzajúcom zastupiteľstve bola 
predložená skladba naviac  prác – vypustené boli práce, ktoré sa týkali jarmokov – prípojky vody 
k stánkom a odkanalizovanie stánkov.  Podotkol, že je na zváženie, či sa kvôli vypusteniu uvedených 
prác budú môcť organizovať jarmoky na námestí.  
 

� Dopravné značenie bolo vypracované, TS postupovali podľa projektu. Chaos 
spôsobuje skutočnosť, že staré  vodorovné značenie preráža. Dopravné značenie, 
ako aj upozornenie na zmenu dopravnej situácie bolo realizované. Potvrdil, že 
k chaosu dochádza aj na križovatke miestnej komunikácie a štátnej cesty na 
Betliarskej ceste. Postráda osadenie dopravnej značky na štátnej ceste.   

Odpoveď :  Alena Šikúrová 
Osadené dopravné značenie na Betliarskej ulici považujeme za postačujúce.     
 
Materiál z námestia je uložený pri vstupe na Technické služby. Predmetom rokovania na úrovni 
primátora mesta bude 27.4.o 11.00 hod. ďalší postup súvisiaci s archeologickým  prieskumom.  
 

� Príspevok / podnet 

p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Poznamenal, že v mesiaci február požiadal, aby mu boli poskytnuté údaje o príjmoch a výdajoch, 
týkajúcich sa plesu mesta. Naniesol otázku, kedy mu bude informácia predložená.  
 
p. Ing. Eva Petruchová  
Uviedla, že informáciu predložia po úhrade všetkých faktúr. Posledná zmluva bola mestu doručená 
cca  pred 3 týždňami.  
 
 

� Príspevok / podnet 

p. Ing. Ján Lach  
 
Upozornil na otázku čiernych stavieb a to hlavne v severnej časti mesta – Kúpeľná, Banícka a v m.č. 
Nadabula. Naniesol otázku, kto má povinnosť zabezpečovať vyhľadávaciu činnosť na úseku 
porušovania stavebného zákona. Podľa jeho názoru mala  by sa vykonávať súčinnosťou odboru 
výstavby a príslušníkov mestskej polície. Je potom zbytočný územný plán, pokiaľ sa nedodržiava 
a čierne stavby dodatočne legalizujú. Zákony by mal dodržiavať každý v meste.  
 
p. Ing. František Porubán 
Prehlásil, že kontrolná činnosť je vykonávaná pracovníkmi stavebného úradu. Požiadal však 
o súčinnosť všetkých občanov mesta. V súvislosti s letnou terasou informoval, že sa začalo konanie 
o pokute. Problematika bude riešená v súlade so stavebným zákonom.  
 

� Príspevok / podnet 

p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 

� Naniesol otázku, ako sa rieši jeho podnet vo veci letnej terasy pri hoteli Empress, 
kedy sa začne správne konanie. V tom období vedúca odboru argumentovala tým, 
že na odbore výstavby je veľa roboty, čakajú na personálne doobsadenie.  

Odpoveď :  Ing. Mária Dovalová: 
Správne konanie o pokute bolo vykonané, bolo vydané rozhodnutie o pokute.  Stavebník podal 
žiadosť  o schválenie splátok. 
 



V súvislosti s letnou terasou informoval, že sa začalo konanie o pokute. Problematika bude riešená 
v súlade so stavebným zákonom. 
 

� Príspevok / podnet 

p. Ing. Karol Kováč 
 
Informoval, že komisia CR na poslednom zasadnutí požiadala o predloženie materiálov súvisiacich 
s čiernymi stavbami. Pozval poslancov na najbližšie zasadnutie komisie CR. 
 

� Príspevok / podnet  

p. Ing. Peter Marko  
 

� K rekonštrukcii námestia – archeologický prieskum bude predĺžený, nakoľko sa 
našli určité veci, o ktorých by mali byť občania mesta informovaní. Otázne je však 
to, kto uvedené práce zaplatí,  aj keď v zmluve o dielo je zapracované, že cena 
obsahuje aj archeologický prieskum. Táto skutočnosť bude predmetom  
spomínaného rokovania. Nevie, prečo mesto uzavrelo zmluvu na archeologický 
prieskum.   

Odpoveď :  Ing. Ladislav Farkaš : Zmluva o archeologickom výskume sa uzavrela z dôvodu, že 
podľa rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu z  r. 2005, sa  I. etapa archeologického výskumu 
mala začať 1 mesiac pred stavbou. Keďže zhotoviteľ začal so zariaďovaním staveniska až  22. marca, 
kedy začali aj prvé stavebné práce, archeologický výskum mal začať už vo februári. Keďže klimatické 
podmienky to nedovoľovali (tuhá dlhá zima), archeologický výskum začal 8. marca. Z uvedeného 
vyplýva, že bolo potrebné uzavrieť zmluvu na archeologický výskum skôr, než začnú samotné práce. 
Uvedenú sumu si mesto bude refaktúrovať u zhotoviteľa. Ďalšiu časť archeologického výskumu, t. j. II. 
etapu bude financovať už zhotoviteľ stavby, nakoľko to má uvedené v zmluve o dielo. 
 
Poznamenal, že sa zatiaľ nedopracovalo k zoznamu prác, ktoré projektant mal predložiť ešte pred 
začatím verejného obstarávania. Trvalo mu to týždeň, kým zistil o aké práce ide – západná časť 
a južná časť po chodník v kompletnom rozsahu, celá západná časť plochy, že budú parkoviská so 
zábranami, komunikácia od ústia Šafárikovej ulice po ústie Betliarskej cesty, zároveň  komunikácia od 
ústia Šafárikovej ulice po ústie Čučmianskej. K uvedeným plochám patrí odvodnenie chodníkov, 
plôch, komunikácií do odlučovača ropných látok. Verejné osvetlenie je komplet riešené, ďalšie 
vedenia /KID, kamerový systém/ sú v štádiu riešenia. Ďalej projekt uvažuje s výmenou trávnatej 
plochy na západnej časti a východnej časti od veže, čo je zapracované do ceny. Oporné časti od veže  
- oblúkové múry už nie sú súčasťou ceny.  
Mrzí ho skutočnosť, že projektant  pri spracovaní zoznamu prác nebral do úvahy ucelenú časť a mal 
zahrnúť aj Betliarsku cestu z dôvodu, že ide o pomerne veľký výškový rozdiel.  
Úlohou mesta bude rozhodnúť o osadení sochy Partizána Tótha, ktorá sa bude musieť premiestniť.   
Ďalej ho mrzí výsledok verejného obstarávania, mesto mohlo získať viac finančných prostriedkov 
z EÚ. Pokryli by práce, ktoré nie sú súčasťou realizačného projektu. Námestie mohlo byť komplexne 
rekonštruované.  
 
Podal informáciu o stave archeologického prieskumu – objavila sa priekopa cca z 13. storočia, 
o ktorej ani pamiatkari nevedeli. Ďalej jedna minca, zatiaľ nie je identifikovaná, z akého obdobia. 
Ďalej to boli drobnosti, bežné veci, ktoré sa nájdu pri archeologických prieskumoch.  
 
V súvislosti s akciou VVS požiadal o preverenie napojenia kanalizácie, hydrotechnických prepočtov na 
ulici M. Kukučína, tam bývajúci majú obavy, že môže dôjsť k zahlteniu kanalizácie a výronu 
splaškových vôd do suterénov domov.  
 



V súvislosti s verejným obstarávaním okien na ZŠ J.A.Komenského poznamenal, že v podmienkach 
verejného obstarávania by mala byť zapracovaná určitá kaucia, v prípade neuzavretia zmluvy.  
 
Informoval, že predložil podnet na vyčistenie priestoru v hĺbke cca  2 m pri predajni Agrowild. Dlhé 
roky je už znečistený. Ide o jedno z najfrekventovanejších miest. 
 
K jarmokom – nevidí problém s ich organizovaním na námestí, problém je len s občerstvujúcimi 
stánkami, bola by škoda, ak by sa znehodnotila nová betónová zámková dlažba.  
 
Požiadal TS, aby v zátačke na Jasnej ulici vyspravili asfaltom  komunikáciu – dve jamy.  
 
 Pán primátor potvrdil, že zmluvu na okná podpisoval so štvrtým v poradí.  
 

Informoval, že v súvislosti s rekonštrukciou námestia, mesto nebude musieť vracať finančné 
prostriedky, budú mu preplatené prostriedky len na základe žiadosti o platbu. Žiaľ aj v tom prípade sa 
suma vo VO znížila. Situácia sa opakovala aj pri elektronickej aukcii na upratovacie služby. 
Poznamenal, že na základe skúseností, elektronické aukcie  a verejné obstarávania prinášajú úžitok, 
ale majú aj svoje slabiny. Preto je potrebné sa dôkladne venovať podmienkam.  

 

� Príspevok / podnet 

p. Mgr. Radoslav Kovács 
 
Poznamenal, že nemali by sa spochybňovať elektronické aukcie. Aj v prípade okien chybou bolo to, že 
sa zle nastavili podmienky. Prehlásil, že pri aukciách by nemala byť len cena určujúca. Mala by to byť 
cena v pomere ku kvalite.  
 
Uviedol, že v mesiaci február požiadal mesto, aby sa skontaktovalo s firmou Gemer Can, či 
prisľúbené stretnutie s občanmi mesta  zorganizujú. Sťažnosti občanov na ich aktivity sa množia.  
 

Pán primátor informoval, že 27.4. sa uskutoční s firmou  rokovanie na jeho úrovni.  
 
 

� Príspevok / podnet 

p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Naniesol otázku na právny odbor, či zákon umožňuje uplatniť dražobnú zábezpeku v prípade 
verejného obstarávania.  
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Uviedla, že odpovie písomne. Podľa jej názoru zákon stanovuje lehotu viazanosti a práve v tejto 
lehote môže uchádzať odmietnuť podpísanie zmluvy.  
Odpoveď : Mária Kardošová Podľa § 36  Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní... verejný 
obstarávateľ môže pri väčších zákazkách viazanosť ponuky zabezpečiť zábezpekou. 
Zábezpeka nesmie presiahnuť 5% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 
300 000 eur.  
Ak verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zábezpeku, v súťažných podkladoch určí 
podmienky jej zloženia a podmienky uvoľnenia  alebo vrátenia. Zábezpeka prepadne v prospech 
verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk.  
 
 

� Príspevok / podnet 

p. Ing. Dušan Pavlík  
 



� Požiadal náčelníka MP o odpovede na otázky – ako sa doriešilo označenie trávnikov 
v okolí škôl zákazom venčenia psov, ako sa doriešila Mierová 12.  S problematikou 
bol náčelník oboznámený.  

Odpoveď : Ing. Róbert Temeši, náčelník MP  
Okamžite po zastupiteľstve som osobne informoval p. poslanca o vybavení týchto jeho otázok, ktoré 
mi už oznámil aj osobne niekoľko dní pred zastupiteľstvom. Išlo o zistenie možnosti (najmä z 
právneho hľadiska) či sa dajú  osadiť označenia na určitých miestach na trávnatých plochách napr. 
pred ZŠ na Ul pionierov a pod., ktoré zakážu vstup psíčkarom so svojimi psami na takto označené 
miesta. Podľa VZN o ochrane verejného poriadku existuje takáto možnosť (§3 odst. 5 písm. a) – 
„vodenie psov je zakázané na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný“). 
Určenie a schválenie takýchto miest, schválenie, následná výroba a osadenie takýchto označení nie je 
v kompetencii MP. Po schválení takýchto vybraných miest na území mesta a osadení označení 
mestská polícia môže  kontrolovať dodržiavanie aj tohto zákazu vo VZN mesta o ochrane verejného 
poriadku. 
Druhý problém na Ul mierovej je v riešení (je dohodnutá spolupráca oznamovateľa s MP – stála ).        
 
 

� Príspevok / podnet 

p. PaedDr. Janka Mičudová  
 

� Naniesla podnet domového dôverníka na Zakarpatskej 1 – pri nadmerných 
zrážkach okolo bytového domu ostáva stáť voda,  v dôsledku čoho zateká do 
pivničných priestorov. Ide o dlhoročný problém.  

Odpoveď : Ing. František Porubán  
 

� Príspevok / podnet 

p. Ing. Karol Kováč  
 

� Upozornil na havarijný stav MŠ na Štítnickej ulici, zateká cez nemenovaný priestor, 
podľa jeho názoru nie cez strechu. Požiadal príslušné orgány mesta, aby sa s touto 
problematikou promptne zaoberali. MŠ eviduje sťažnosti rodičov.  

Odpoveď : Ing. Ladislav Farkaš : Na opravu strechy v pavilóne „A“ MŠ na Štítnickej ul. na základe 
podnetu p. riaditeľky, prebieha v týchto dňoch verejná súťaž na zhotoviteľa opravy strechy. Termín 
predloženia cenových ponúk je do 23. 05. 2012. Okrem uvedeného podotýkam, že pred každým 
zasadnutím komisie výstavby, členovia komisie spolu s Ing. Farkašom navštevujú jedno školské 
zariadenie, na ktorom je potrebné riešiť urýchlene nápravu a dohodnú sa na ďalšom postupe. Zatiaľ  
sa zišli na MŠ Kyjevskej ul. a CVČ. 
 

� Príspevok / podnet 
p. Ľudovít Kossuth 
 
Nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí p. Bc. Kuhnom bola spochybnená uvedená výmera zelene, 
prezrel generel z roku 2007. Zistil, že od spracovania došlo k veľkým zmenám, preto by sa mal 
aktualizovať, aby nedošlo k tomu, že TS udržiavajú cudzie pozemky.  
 
K MOS – prehlásil, že MOS by nedokázali bez  spolupráce s   TS vykonávať tú činnosť, ktorú 
vykonávajú. Týždenne sa zvolávajú pracovné porady, čo môže potvrdiť aj pani prednostka. Vyčistenie 
dlho neudržiavaných plôch navrhol on. Je však na škodu veci, že ľudia vyčistené plochy opätovne 
znečisťujú. Spoluprácu TS a koordinátorov MOS hodnotil  kladne.  
Vyčistil sa svah na Ul. J. Marikovszkého, je však potrebné, aby mesto rozhodlo, čo s ním. Mala by sa 
vypracovať nejaká štúdia, napr. na zriadenie parku, pokiaľ lokalita nebude využitá na výstavbu 
rodinných domov.  



Kriticky sa vyjadril k stavu lokality – svah Vargového pola nad garážami.  
� Ďalšou lokalitou je bývalé dopravné ihrisko, vyčistí sa, je na zváženie,  čo ďalej 

s uvedeným priestranstvom.   
Odpoveď : Blanka Fábiánová  
Pozemky v areáli býv. dopravného ihriska o výmere 11 042 m2 sú vo vlastníctve mesta -  v mesiaci jún 
bude do orgánov mesta predložený materiál ohľadne využitia predmetnej plochy. 
 
Uviedol, že výtlky na komunikáciách budú  TS od pondelka zarezávať a následne upravovať.  
Upozornil na zlú finančnú situáciu Technických služieb. Zo strany mesta sa nedodržiava výška 
príspevku.  
 
K občianskej iniciatíve – čistenie Slanej – organizátori urobili veľkú reklamu, zapojili sa TS, MOS – zo 
strany organizátorov bolo menej ľudí, nepáčilo sa mu ich vyjadrenie, akým hodnotili organizátori 
prácu ostatných.  
 
Potvrdil kritizovaný stav v súvislosti s aktivitami Gemer Can. Stav je zdokumentovaný. 
  

� Príspevok / podnet 

p. Ing. Ondrej Bolaček  
 
Poďakoval sa za vyčistenie Záhradníckej a Ul. J. Marikovszkého. Požiadal o ukončenie prác – čistenia 
konca Krásnohorskej ulice, porast je veľmi rozšírený, treba ho vysekať.  
 
K 1. Rožňavskej a.s. – bol  stanovený termín stretnutia na 4.5.2012, aby sa preriešil podnet 
z mestského zastupiteľstva.  
 
K námestiu a organizovaniu jarmokov – nič nebráni ich organizovaniu, len stánky s občerstvením je 
treba rozmiestniť tam, kde sa rekonštrukcia nerealizovala.  
 

� Príspevok / podnet 

p. Mgr. Radoslav Kovács 
 
Potvrdil riešenie osadenia stánkov s občerstvením. 
 
K zápisnici z komisie vzdelávania : 
- riešenie priestorov na letné akcie – nevie z akého dôvodu boli presunuté do priestoru za zimným 
štadiónom. Nie je mu známe, prečo sa k tomu pristupuje teraz,  keď sú už evidované aktivity 
Rožňavčanov. Podľa jeho názoru kúpalisko je vhodné na organizovanie takýchto letných akcií.  
 
p. Darina Repaská  
 
Potvrdila, že komisia na predchádzajúcom zasadnutí obdržala tri žiadosti o súhlas na organizovanie 
letných akcií. Na základe vlaňajších skúseností, kritických podnetov občanov,  komisia sa zaoberala 
tým, kde tieto povoliť. Ona si tiež osobne myslí, že nie je vhodné organizovať takéto akcie na 
kúpalisku. Jednak z dôvodu hlučnosti, zanechaním stavu areálu kúpaliska po akcii, čo vedia potvrdiť 
pracovníci TS,  z bezpečnostných dôvodov – bazén je otvorený. Preto sa začali hľadať nové lokality 
a najvhodnejšou sa javí priestor za zimným štadiónom. Je mimo areálu kúpaliska. Väčšina členov 
komisie súhlasila s návrhom. S návrhom oboznámili záujemcov o organizovanie akcií, súhlasili s ním, 
ale spochybnili to, či mesto bude schopné do termínu pripraviť a upraviť priestor. Zabezpečenie tejto 
úlohy si zobrala za svoje.  
 
 



p. PaedDr. Janka Mičudová  
 
Potvrdila, že komisii bolo predložených 6 žiadostí, žiadatelia boli pozvaní na zasadnutie komisie, 
prezentovali svoj zámer. Stručne oboznámila poslancov so žiadosťami. Poznamenala, že súhlasné 
stanovisko žiadateľov je podchytené v zápisnici.  
 
p. Ing. Karol Kováč  
 
Prehlásil, že k predloženému návrhu by mala byť vedená širšia verejná diskusia. Upozornil na to, že 
v blízkosti navrhovaného priestoru sa nachádza rodinný dom. Mal by sa brať ohľad aj na tam 
bývajúcich. Podľa jeho názoru nie priestor -  ale podmienky organizovania akcií sú dôležitejšie. 
Podmienky musia byť prijaté v súlade so zákonom.  
 
 

� Príspevok / podnet 

p. Mgr. Matúš Bischof 
 
Poznamenal, že na poslednom zasadnutí komisie nebol, bol však na predposlednom, kde sa 
prejednávali 3 žiadosti. Prekvapil ho predložený návrh. Medzi navrhovaným priestranstvom 
a kúpaliskom je veľký rozdiel. Ide o kultúrnu akciu, teda mala by byť organizovaná v kultúrnom 
prostredí ako je kúpalisko. Prípadné škody, ktoré vzniknú počas organizovania akcie sa majú 
dohodnúť zmluvne a na náklady organizátora. V každom prípade je potrebné nastaviť podmienky tak, 
aby občanom bývajúcim v okolí vyhovovali, neboli rušení nadmernou hlučnosťou, bola zabezpečená 
bezpečnosť návštevníkov.  
 
p. Pavol Burdiga 
Podotkol, že sa zúčastnil všetkých akcií organizovaných na kúpalisku. Našťastie, že počasie bolo 
vyhovujúce,  v prípade dažďa by určite priestor bol zdevastovaný. 
 
p. Ing. Karol Kováč 
 
Opätovne prehlásil, že nie je podstatný priestor, podstatné sú podmienky, ktoré musí dodržať 
organizátor.  
 

� Príspevok / podnet 

p. Mgr. Matúš Bischof 
 

� Naniesol otázku, či akcie organizované mestom budú naďalej na kúpalisku, ostatné 
budú presunuté za zimný štadión ? 

Odpoveď : Mgr. Peter Gallo  Na ploche za zimným štadiónom bude vytvorená plocha, ktorá bude 
po dokončení slúžiť na všetky kultúrne podujatia, vrátane tých, ktoré organizuje mesto na 
kúpalisku.  
 
p. Pavol Burdiga 
 
Upriamil pozornosť na lokalitu za futbalovým štadiónom. Vlani na tomto priestranstve bol koncert 
jednej skupiny. Nebol žiadny problém.  Ide o mestský pozemok. Je vhodný aj na umiestnenie 
cirkusov.  
 
p. Ľudovít Kossuth 
 
Upozornil na to, že v navrhovanej lokalite pozemky nie sú mestské. Zistil vlastníka pozemku.  


