
Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 29. 11. 2012 

- interpelácie poslancov MZ - 

 
Príspevky a podnety 
 
Príspevok podnet 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
 
Naniesol nasledovné požiadavky, otázky : 
Kto má na starosti scenár výzdoby centra mesta pred Vianocami? 
Odpoveď: 
Mazanová Zuzana  
Scenár výzdoby -  inštalácia vianočnej výzdoby sa v meste Rožňava nemení od r. 2007. 
V deväťdesiatych rokoch bola zakúpená prostredníctvom technických služieb farebná 
svetelná výzdoba, pozostávajúca z farebných motívov a farebného osvetlenia. V rokoch 
2004 boli inštalované na vežu svetelné oblúky, jednofarebné, zakúpené v maloobchode 
vo výpredaji. Odvtedy je veža osvetlená počas adventného obdobia. V ďalšom roku sa 
postupne povymieňali farebné osvetľovacie telesá za jednofarebné na Ulici Šafárikovej – 
reťaze cez komunikáciu a tiež sa zabezpečilo osvetlenie niektorých stromov okolo veže. 
V nasledujúcom období v rámci ponukového konania predložili viaceré firmy svoje návrhy  
na zabezpečenie vianočnej výzdoby mesta a jedna z nich, firma MK Illumination 
Production s.r.o. – rakúska firma, vyrábajúca vianočnú výzdobu v Prešove, zaslala 
grafické návrhy na výzdobu radnice a strážnej veže. Ich návrh bol spracovaný vlastným 
grafickým oddelením na základe fotografií z nášho mesta. Ich grafické návrhy boli 
schválené vo vedení mesta a následne objednaná svetelná výzdoba Radnice a „anjel“ na 
strážnu vežu. Grafický návrh, na základe ktorého firma „anjelov“ vyrábala, bol dielom ich 
vlastného grafika a tento vianočný motív firma predávala aj v zahraničí, pretože 
vlastníkom firmy je zahraničná osoba. V rámci dodávky bola aj inštruktáž a pomoc pri 
osadení. 
Fotografia našej strážnej veže s vianočnou výzdobou sa ocitla aj v ponukovom katalógu 
tejto firmy. V nasledujúcom období managér firmy predložil návrh na ďalšej výzdoby 
a v r. 2007 boli na základe ponuky objednané aj vianočné gule pred sochou Františky 
Andrásiovej, s cieľom osvetlenia tejto sochy. Komponenty boli odborne nainštalované 
dodávateľom pod sochou – v blízkosti živého plotu, ktorý je okolo sochy tak, aby svetelné 
gule osvetľovali sochu len z určitej vzdialenosti. V tom istom roku bolo aj doplnené 
osvetlenie jedličky pred Radnicou o farebné reťaze. Odvtedy sa vianočná výzdoba 
v meste nemení, len sa dokupujú nefunkčné komponenty, ktoré majú životnosť len jedno 
zimné obdobie.  
Expresívne vyjadrenia v tlači  o „čínskej výzdobe“ nemá reálny podklad, lebo všetky 
komponenty tejto vianočnej výzdoby boli vyrobené na Slovensku, zo súčiastok 
renomovanej rakúskej firmy, zaoberajúcej sa výrobou a montážou svetelných reklám. 
O kvalite svedčí aj trvácnosť.  „Čínske sú len teraz dokupované  žiarovky a káble, ktoré 
 vydržia len jednu sezónu.   
 
V akom stave je príprava zmluvy s firmou Eurobus na zabezpečenie mestskej 
hromadnej dopravy? 
Odpoveď:  

Ing. Porubán 



Zo záverov vzájomného rokovania so zástupcami  spoločnosti  eurobus, a. s. sa vedenie mesta 

a spoločnosť dohodli na regulácii – obmedzení rozsahu MHD v roku 2013. Spoločnosť  na základe 

prehodnotenia počtu prepravovaných osôb na jednotlivých linkách pripravila návrh na obmedzenie 

rozsahu najmenej využívaných liniek na území mesta Rožňava. Tento návrh prezentoval p. Sústrik, 

riaditeľ dopravného závodu v Rožňave na pracovnom stretnutí poslancov  6.12.2012. Predstavil dve 

varianty úspor. Po prerokovaní sa dohodlo, že do návrhu rozpočtu sa premietne variant č. 2, ktorý je 

úspornejší s platnosťou od 1.2.2013. Po schválení rozpočtu mesta bude uzatvorený aj dodatok 

k zmluve o výkone MHD v roku 2013 

 
Prosím o predloženie, resp. zverejnenie všetkých ostatných protokolov NKÚ z 
kontrol, ktoré boli v MsÚ doposiaľ vykonané 
Odpoveď: 
JUDr. Erika Mihaliková  
 
V akom stave je príprava projektu, resp. realizácia prístupovej cesty do areálu, 
ktorý si prenajala firma Celltex z hlavnej cesty? 
Kedy bude zapojené verejné osvetlenie na priľahlej ceste v bezprostrednej 
blízkosti areálu, ktorý si prenajala firma Celltex? 
Odpoveď: 
Mgr. Peter Hrivnak 
Dňa 9. 11. 2012 sa uskutočnilo otváranie obálok na vypracovanie projektovej 
dokumentácie. Víťazným uchádzačom sa stala firma WOONERF s. r. o., Prešov, ktorá 
predložila návrh zmluvy o dielo. Z dôvodu menších korektúr v návrhu zmluvy bude daná 
na podpis p. primátorovi v 50. týždni.  
Osvetlenie v priemyselnej zóne môže byť zapnuté, nakoľko verejné osvetlenie bolo 
odovzdané dodatkom k Zmluve o zabezpečení verejného osvetlenia spoločnosti F. I. N. 
MOS.  
 
Prosím doplniť na webovej stránke zápisnice zo zasadaní komisií, najmä 
Komisie na ochranu verejného poriadku 
Tajomníci komisií 
Komisia sociálna, zdravotná a bytová – záznamy sú priebežne zverejňované –  

   spravidla do 3 dní od zasadania komisie  
Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku mesta – záznamy sú posielané na 
zverejnenie do 3 dní od zasadnutia komisie. 
Ing. Leskovjanská Erika 
 
 
Ako to vyzerá s pohľadávkami mesta voči daňovým dlžníkom? Sú k dispozícii 
nejaké predbežné čísla?  
posledná aktualizácia je k 30. júnu, predpokladám, že ďalšia bude zverejnená 
v januári budúceho roka 
Odpoveď:  
Ing. Andrea Beshirová 
Pohľadávky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady vrátane dobiehajúcich poplatkov boli k 31.10.2012 v celkovej výške 
1 111 614,58 €. Zoznam daňových dlžníkov bude uverejnený opäť v roku 2013 podľa 
stavu k 01.01.2013. 
 



Žiadam o urýchlené posúdenie možnosti osadiť príslušné zvislé dopravné 
značenie pri prechodoch pre chodcov na komunikácii medzi sídliskom Juh 
a Obchodným centrom 
Odpoveď: 
Alena Šikúrová 
V súčinnosti s OR PZ, Okresným dopravným inšpektorátom v Rožňave bolo Mestom 
Rožňava ako príslušným cestným správnym orgánom vydané pod č. 4490/2012-41980-
VYST dňa 23.8.2012 určenie použitia chýbajúcich zvislých dopravných značiek IP 6 
„Priechod pre chodcov“ na miestach vyznačených vodorovným dopravným značením. 
Doposiaľ bolo prostredníctvom TSM dopravne označených 10 priechodov pre chodcov 
v celkovej cene 2.620,- €. Ďalšie dopravné značky budú zakúpené až po schválení 
rozpočtu mesta na rok 2013.    
 
Prosba 
prosím všetkých, ktorí môžu, aby darovali krv v Nemocnici sv. Barbory, pretože je jej 
nedostatok 

- krv môžete darovať každý utorok alebo štvrtok o 7:00 
- mohlo by sa stať dobrým zvykom, že takéto avízo by zaznelo – nie nutne z mojich 

úst – na konci každého MsZ 
-  

Príspevok / podnet 
p. Zoltán Beke 
 
Predložil požiadavku, aby sa začalo zaoberať s určením pozemku na uskladnenie 
stavebnej sute.  Je nezmysel, aby sa prevážala a uskladňovala, ako doteraz.  
Zbytočne sa platí za odvoz do takej diaľky – 30 – 50 km od mesta. .  Naniesol 
otázku, či v k.ú. Rožňava neexistuje nejaká priehlbina, ktorú je potrebné upraviť 
a tým vylepšiť aj pôdu danej lokality. Sídliská sú znečisťované týmto odpadom, 
zanášajú sa nimi kontajnery. 
Odpoveď:  
Ing. Porubán  
Mesto Rožňava je v rámci platnej legislatívy povinné zabezpečiť len nakladanie 
s drobným stavebným odpadom v množstve cca 300 ton za rok. Nie je povinnosťou 
samosprávy sa postarať o všetok stavebný odpad vznikajúci na jej   území (podnikatelia, 
pri činnosti ktorých stavebný odpad vzniká, majú povinnosť ho zhodnocovať resp. 
zneškodňovať na vlastné náklady). 
Snaha využiť stavebný odpad pri úpravách členitého terénu nachádzajúceho sa v lokalite 
„Biely kameň“, v k. ú. Nadabula bola už v minulosti.  Kvôli  obmedzeniam vyplývajúcim 
zo zákona o ochrane prírody a krajiny (výskyt biotopu), nedoriešenej prístupovej ceste, 
ako aj nesúhlasu vlastníkov niektorých pozemkov, sa táto alternatíva stala 
nepriechodnou. 
Prikláňame sa k názoru p. Ing. Bolačeka (uvedený nižšie) a odporúčame, aby sa pred 
drobným stavebným odpadom doriešilo zákonné nakladanie s biologicky rozložiteľným 
komunálnym odpadom vznikajúcim  (BRKO). 
 
Upozornil na to, že v prílohách materiálov sú pripájané doklady, v ktorých sa uvádza 
nereálny stav  - vykazuje sa orná pôda pričom je cca 50 rokov zastavaný pozemok.  Viď  
 prílohu k bodu 10/12 na Námestí  l. mája je vykázaná orná pôda, čo nezodpovedá 
pravde. Dal na zváženie, či by nebolo potrebné dať preklasifikovať pozemky.  
 
Poznamenal, že pri predaji budovy CVČ upozornil na to, že mesto má 
vypracovaný Zoznam pamätihodností  v meste.  V meste žije 50 rokov, zaujíma 
sa o dejiny a v rámci toho aj o  históriu mesta, považuje sa za lokálpatriota. 
Vďaka územného plánu mesta za socializmu a vyzerá to tak aj po nežnej 



revolúcii, žiaľ na niektoré budovy je už len pamätníkom. Čo bolo cenné a pekné 
sa zbúralo. Málo čo ostalo zo starej Rožňavy. Napriek asanácie ulíc 
Krásnohorskej, Prameňovej a Majerskej ostal prameň “Čurgó“. Onoho času bol 
najvýdatnejším s najkvalitnejšou vodou. Vodu používali aj v „szilvásiovskej  
likérovky“. Výstavbou paneláku nad ním a výstavbou TESCA boli porušené 
vodovodné rúry a pomaly sa strácala voda. Žiaľ, mesto nevyvíja žiadne aktivity, 
aby požiadalo zástupcov TESCA o nápravu a danie prameňa  do pôvodného 
stavu. 19.9. zistil, že prameň nefunguje, niekto rúru výtoku  zapchal silikónom.  
Požiadal kompetentných, aby urobili opatrenia. Občania o túto vodu majú 
záujem, využívajú ju.  
Ďalej predložil požiadavku, aby do rozpočtu mesta na rok 2013 bola 
zapracovaná položka na opravu okolia všetkých prameňov na území mesta. Ich 
stav  zmapoval a poskytol poslancom fotodokumentáciu.  
Odpoveď: 
Ing. Porubán  
Pramene na území mesta musia byť prednostne označené nápisom „NEPITNÁ 
VODA“, nakoľko v rámci analýz vykazujú chemickú alebo biologickú závadnosť.  
Tento oznam je nutné často obnovovať – tak, ako okolie prameňov, sa stáva 
predmetom „vandalizmu“. Starostlivosť o pramene zabezpečujú TSM Rožňava 
v rámci svojho príspevku. 
 
K Vianočnej výzdobe námestia – s pracovníkom  TS, ktorý má na starosti ich montáž,  
dohodol zmenu ich osadenia pri soche Františky Andrássyovej.  
 
Ďalej upozornil na nedostatok, ktorý vznikol pri zabezpečení osvetlenia strážnej 
veže. Osadením stĺpov na osvetlenie nie je možné vyfotografovať strážnu vežu 
cez deň bez toho, aby stĺpy neboli na záberoch.  V súčasnej dobe sa určite nájde 
iný spôsob, ako zabezpečiť osvetlenie strážnej veže.  
Vyzval poslancov, aby stav preverili na tvári miesta. Tesne vedľa schodíkov je 
osadený 3 m stĺp, čo tam nepatrí. 
Odpoveď: 
Mgr. Peter Hrivnák 
Rekonštrukcia námestia je financovaná cez nenávratný finančný príspevok, s čím súvisia 
aj obmedzené možnosti zmien oproti schválenému projektu. Z tohto dôvodu navrhujeme 
súčasný stav zatiaľ ponechať. 
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Peter Marko 
 
Uviedol, že osvetlenie  bolo naprojektované v roku 2006. Každú zmenu projektu musí 
odsúhlasiť SORO a ministerstvo výstavby. Jednu zmenu riešil v rámci rekonštrukciu – 
posun stĺpa o 50 cm  pred kostolíkom v strede námestia. Vzhľadom na financovanie 
rekonštrukcie námestia, odporučil stav ponechať tak, ako je a následne po kolaudácii sa 
začať s tým zaoberať. Aj to je však otázne, nakoľko sa 5 rokov stavba sleduje.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof  
 
Poznamenal, že je nepríjemne prekvapený, že spôsob osvetlenia je súčasťou 
rekonštrukcie námestia.  



 
Príspevok / podnet 
p. Zoltán Beke 
 
Prehlásil, že rozumný človek nenaprojektuje osvetlenie tak, ako je teraz. Zrejme aj 
kontrolný orgán po zistení na tvári miesta by dal za pravdu. V každom prípade sa má 
nájsť riešenie. Zmeny v projektoch sa dajú robiť.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Ondrej Bolaček  
 
Podľa jeho názoru problém nie je t.č. v uskladnení a odvoze stavebného odpadu, aj keď 
to treba riešiť nakoľko má dopad na finančné prostriedky.  
Problémom je množstvo lístia, ktoré je treba likvidovať. Nakoľko mesto nemá 
kompostáreň, je treba hľadať vhodné miesto na jeho zriadenie. Apeloval na komisiu 
výstavby, poslancov, o predloženie riešenia. Má to vplyv na náklady súvisiace s odvozom 
a uskladnením komunálneho odpadu.  
 
Príspevok / podnet 
p. Zoltán Beke 
 
Potvrdil, že je potrebné túto problematiku riešiť. Pokiaľ nie je lokalita v meste, treba 
hľadať možnosti v okolitých dedinách, kde silážne jamy sú.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Peter Marko 
 
Prehlásil, že komisia výstavby sa  s touto problematikou ako aj o zriadenie skládky 
stavebnej sute  bude zaoberať.  
 

Pán primátor poznamenal, že odpovede na otázky, podnety budú predložené 
písomne.  S formou odpovedí poslanci MZ súhlasili.  
 
 


