
Úlohy z Mestského zastupiteľstva zo dňa  25.4.2013 
 
Príspevok/ podnet 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Naniesol otázku, čo sa robí s drevnou hmotou vyťaženou na území mesta. Ako sa s ním 
nakladá, či sa spracúva, využíva pre vlastné účely, predáva alebo daruje. Upresnil, ide 
o vyrúbané stromy  na území mesta,  nešpecifikuje dôvod výrubu. 
Upozornil na skutočnosť, že mesto nezverejňuje oznamy o výrubových konaniach, čo by 
malo.  
Odpoveď: Ing. Alena Baffyová     Termín: 14.6.2013 
S využiteľnou drevnou hmotou z vyrúbaných drevín (stromov a krov), ktoré rástli mimo lesa, 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta, nakladajú Technické služby mesta Rožňava.  
Nevyužiteľné časti (tenšie konáre, korene, .... ) sú biologicky rozložiteľným odpadom 
zo záhrad a parkov (komunálnym odpadom) a sú Technickými službami mesta Rožňava 
odovzdávané oprávnenej organizácii na nakladanie s komunálnymi odpadmi (Brantner Gemer 
s.r.o.), ktorá ich materiálovo zhodnocuje kompostovaním na zariadení nachádzajúcom sa 
mimo územia mesta.    
Konania podľa zákona o ochrane prírody a krajiny o udelení súhlasu na výrub drevín 
rastúcich mimo lesa a na pozemkoch vo vlastníctve mesta vedie a súhlas  na výrub (resp. 
nesúhlas s výrubom)  vydáva  Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ktorý bol na 
základe Vášho príspevku písomne požiadaný, aby na svojej internetovej stránke zverejňoval 
oznámenia o začatí každého správneho konania,  predmetom ktorého je výrub takýchto 
drevín.  
 
Požiadal o zabezpečenie kanálového poklopu pri Kyjevskej 15. 
 
Odpoveď: Ladislav Šalamon    Termín: 14.6.2013   
Dňa 29.05.2013 bol uvedený nedostatok oznámený správcovi Spravbyt s.r.o. Rožňava Ing. 
Lackovi. Prekrytie kanálového poklopu bolo zrealizované 30.05.2013. 
  
Príspevok/podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal mestský úrad, aby do najbližšieho zasadnutia pripravili informatívnu správu o tom, 
aký je postup a aké by boli náklady súvisiace s vypracovaním cenovej mapy za mesto 
Rožňava, prípadne uviesť,  aké sú  skúsenosti  miest,  kde takúto mapu majú vypracovanú.  
Odpoveď: Mgr. Juraj Halyák     Termín: MZ 27.6.2013 
Materiál bude predložený na rokovanie MZ dňa 27. 6. 2013. 
 
Príspevok/podnet 
p. Ľudovít Kossuth 
Upozornil na nedostatok pri Nájomných bytoch v m. č. Nadabula – rigol sa veľmi  znížil 
a prietočnosť sa nedotiahla. Pri jednom stretnutí s občanmi mu bolo vytknuté, že mesto platí 
za odčerpávanie vody.  Navrhol, aby sa rigol na odkúpenom pozemku vedľa odkaliska 
prečistil a vyspádoval. Tým by mesto nemalo náklady s čerpaním vody.  
Odpoveď: Ing. Ferenc Porubán    Termín: 14.6.2013 
Uvedený problematický bod rigolu plánujeme riešiť prostredníctvom Technických služieb 
mesta Rožňava. 
 
Zaujal stanovisko k vytknutým nedostatkom na TS hlavnou kontrolórkou – konkrétne ku 
mzdám a vyplateným príplatkom za službu  v jeho prípade a dispečera. Požiadal o predloženie 



návrhu, ako sa má potom riešiť služba počas kalamitných situácií pri takom počte 
zamestnancov a pri takej technike,  ako TS majú.  Práce zabezpečovali  promptne  aj v noci, 
vo sviatok.  Čo sa týka jeho osoby, nemá  príplatok za riadenie motorového vozidla, ani za 
práce súvisiace so zimnou údržbou ciest,  a naviac  robí aj pilčíka.  
Nesúhlasil s tvrdením hlavnej kontrolórky, že záhradníčky v zime nie sú potrebné. Mala sa 
presvedčiť, čo ešte  vykonávajú.  Ide o ženy, ktoré majú odpracovaných v TS 42 rokov, robia 
za minimálne platy. 
Poznamenal, že za posledné tri roky zamestnanci nedostali montérky, baganče,  šesť rokov 
zimné oblečenie. Čo sa týka spotreby PHM – nech sa posúdia tie staré vraky.  V zlom stave sú 
aj hygienické zariadenia pre zamestnancov. 
 
- zorganizovať neformálne stretnutie poslancov k TS   
Zodpovedný: Mgr. Veronika Bodnárová   Termín: 31.5.2013 
Neformálne stretnutie poslancov MZ k TS sa uskutočnilo 30.5.2013. 
 
Príspevok/podnet 
p. Gabriel Borzy 
Naniesol otázku, či KSK bude riešiť kompletnejšiu úpravu komunikácie na Šafárikovej ulici.  
Odpoveď: Alena Šikúrová     Termín: 14.6.2013 
Na nevyhovujúci technický stav cesty č. II/526 - prieťah Rožňava (ulice Šafárikova 
a Štítnická) sme listom zo dňa 12.2.2013 upozornili Úrad KSK Košice a taktiež Správu ciest 
KSK Košice, ktorí nám poskytli nasledovné informácie: 
• predmetný úsek cesty v dĺžke 2,738 km je zaradený do skupiny projektových zámerov 

s názvom „Cesty KSK 10 Rožňava – napojenie na Rožňavu“ s predpokladaným 
rozpočtovým nákladom na realizáciu vo výške 560 tis. € a financovaním zo štrukturálnych 
fondov EÚ 

• zastupiteľstvo KSK v Košiciach spolufinancovanie projektu schválilo 

• predmetom realizácie budúcej stavby je frézovanie poškodeného úseku obrusnej vrstvy, 
úprava výšky kanalizačných šácht a vodovodných poklopov, odvodnenie a realizácia 
novej obrusnej vrstvy z asfaltobetónu 

• termín realizácie stavby sa predpokladá v druhom polroku 2013 
Upozornil na problém túlavých psov, objavujú sa nielen v okrajových častiach mesta,  ale aj 
na sídliskách. Napádajú cyklistov, chodcov i  „psíčkárov“ .  Naniesol otázku, ako majú 
postupovať občania mesta, na koho sa majú obrátiť v takýchto prípadoch.  
 
Odpoveď: Mgr. Andrea Číková    Termín: 14.6.2013 
V prípade ohrozenia alebo napadnutia túlavým psom sa občania môžu obrátiť na Mestskú 
políciu. Príslušníci Mestskej polície vykonajú odchyt psa, ktorý je následne umiestnený do 
karanténnej stanice.   
 
 
Je novým poslancom, nemá vedomosti o tom,  aké kroky mesto urobilo, či urobí nejaké 
v súvislosti s držaním psov . Chovatelia psov platia daň za psa. Mali by mať k dispozícii 
určité koše na zber výkalov. Dotazoval sa, či táto problematika je riešená VZN, či je možnosť 
uplatnenia prípadnej sankcie.  
Odpoveď: Ladislav Šalamon    Termín: 14.6.2013 
       Mgr. Juraj Halyák 
Na území mesta Rožňava je rozmiestnených 10 ks košov na psie exkrementy. Zberné miesta 
sú označené na mapke, ktorá je dostupná na internetovej stránke mesta Rožňava. 



 
Podľa § 3 ods. 4 VZN o ochrane verejného poriadku: „Ak pes znečistí verejné priestranstvo, 
je ten, kto psa vedie, povinný výkaly z verejného priestranstva bezodkladne odstrániť do 
mikroténového vrecka, vrecko uzatvoriť a následne ho uložiť do zberných nádob určených 
pre psie exkrementy resp. pre zmesový komunálny odpad.“ Porušenie tohto ustanovenia je 
priestupkom, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 33,- € v blokovom konaní a do výšky 
65,- € v správnom konaní. 
 
Príspevok/podnet 
p. Ing. Karol Kováč  
Vzhľadom na nedostatky na úseku výrubu, ošetrenia stromov, ktoré sa vyskytli v roku 2012,  
/sťažnosti občanov, nerealizovanie opatrení z komisionálnej obhliadky/ naniesol otázku, či by 
sa na internetovej stránke mesta nemohli zverejňovať žiadosti občanov a ich riešenie, aj 
napriek tomu, že o žiadostiach rozhoduje Obvodný úrad ŽP.  
Požiadavky o výrub a ošetrenie stromov eviduje aj zo strany občanov na sídl. JUH, 
Budovateľskej č. 1-5.  
Odpoveď: Ing. Alena Baffyová    Termín: 14.6.2013 
V súčasnosti sa každá žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesa a  na pozemkoch 
vo vlastníctve mesta dopĺňa potrebnými náležitosťami vyplývajúcimi z vykonávacej vyhlášky 
a bezodkladne odstupuje na Obvodný úrad životného prostredia Rožňava, ktorý je od 1. 1. 
2013 príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny. O tomto úkone (aj o ďalších, 
podstatných) bol, resp. je alebo bude každý žiadateľ písomne mestom upovedomený (týka sa 
to aj výrubov na sídlisku JUH – zrejme Okružnej ulice,  Budovateľskej 1-3-5, opakovanej 
žiadosti o výrub na Jarnej 8-10 a pod.) Zároveň bol príslušný orgán ochrany prírody a krajiny 
písomne požiadaný o to, aby na svojej internetovej stránke zverejňoval oznámenia o začatí 
každého správneho konania,  predmetom ktorého je výrub drevín rastúcich mimo lesa a na 
pozemkoch vo vlastníctve mesta.  
 
Koncom roka 2012 sa riešila dopravná situácia na sídl. JUH. Komisia s mestským úradom 
vypracovala odborné stanovisko. Občania boli ubezpečení, že pokiaľ budú finančné 
prostriedky, bude sa situácia riešiť. Prechody pre chodcov na Zakarpatskej ulici neboli 
vyznačené, došlo aj k zmene rýchlostných pomerov, ktoré predtým pomáhali obmedzovať 
rýchlosť. Mala by sa venovať tejto otázke zvýšená pozornosť zo strany MP a komisie. 
Požiadal o úpravu dopravného značenia v prospech občanov, hlavne detí, ktoré sa na 
neďalekom detskom ihrisku hrajú.   
Odpoveď: Alena Šikúrová     Termín: 14.6.2013 
K riešeniu nových priechodov pre chodcov ako aj vykonanie údržby existujúcich 
vodorovných dopravných značení pristúpime podľa finančnej situácie mesta.   
 
Príspevok/podnet 
p. Roman Ocelník  
Požiadal o spracovanie celkovej informácie o ekonomickom stave Turistickej ubytovni  a jej 
predloženie na najbližšie zasadnutie MZ. Na základe získaných informácií by mala táto 
ubytovňa byť v strate, čo sa mu  nezdá. Súčasťou informácie by mal byť aj  prehľad 
o technických nedostatkoch, ktoré by sa mali akútne riešiť.  
 
Odpoveď: Ing. Ivan Demeny – TS    Termín: 14.6.2013 
 



 
 
 
K čiernym stavbám v severnej časti mesta – požiadal o predloženie správy, čo sa na tomto 
úseku urobilo, aké opatrenia boli prijaté. Týka sa to aj čiernych stavieb na celom území mesta.  
Správu požaduje predložiť na najbližšie zasadnutie MZ.  
Odpoveď: Ing. Ferenc Porubán    Termín: 14.6.2013 
Existencia nelegálnych stavieb je na Slovensku celospoločenským problémom. Táto situácia 
vznikla ešte v minulom storočí a pasivita vlastníkov nehnuteľností, zákonodarcu a výkonnej 
moci len ďalej rozšíril tento problém. Príčinou existencie nelegálnych obydlí v Rožňave o.i. je 
aj nenaplnenie podmienok legálnej výstavby a nezabezpečenie náhradného ubytovania. 
 
 
Naniesol otázku, čo mieni mesto urobiť s reklamnými valcami, ktoré sú umiestnené 
v severnej časti námestia. Sú neestetické, hrdzavé, je na zváženie, či sa ponechajú za 
predpokladu realizácie údržby, alebo odstránia.  
Odpoveď: Mgr. art. Tatiana Masníková – ACTORES Termín: 14.6.2013 
Pútače na Námestí baníkov sú v užívaní Mestského divadla ACTORES. Súhlasíme 
s názorom, že ich stav nie je lichotivý. Divadlo pripravuje ich postupnú rekonštrukciu 
v mesiaci júl 2013 po tom ako sme sa dozvedeli, že sa nebudú odstraňovať. Je to z dôvodu, že 
musíme počkať do ukončenia prebiehajúcej aktuálnej divadelnej sezóny, ktorá si vyžaduje 
propagáciu jednotlivých podujatí divadla a iných organizácií. Zároveň nebolo možné pútače 
renovovať v zimných mesiacoch. Tohtoročná zima sa na ich momentálnom stave podpísala vo 
veľkej miere. Rekonštrukcia nebola možná ani v daždivom období. 
Taktiež si myslíme, že ich odstránenie by nebolo šťastným riešením, nakoľko územie centra 
mesta je pre propagáciu najstrategickejším miestom. Bohužiaľ architektonický zámer 
renovovaného námestia opomenul na inštaláciu reklamných plôch. 
 
 
K aktivačným pracovníkom – začiatok pracovného času pri čistení verejných priestranstiev by 
mali mať o 8.00 hodine. Od 7.00 – 8.00 hod. je najviac peších ľudí, títo pracovníci prášia, 
zavadzajú.  
Odpoveď: Bc. Martin Mikolaj    Termín: 14.6.2013 
Výkon aktivačnej činnosti prebieha na základe podmienok  stanovených v dohode uzavretej 
s Ú radom práce sociálnych vecí a rodiny, kde je  stanovená doba výkonu činnosti od 7 – 11 
hodiny. Počas zimnej a letnej údržby verejnej zelene, komunikácii a chodníkov je nevyhnutne 



sprejazdniť chodníky či už od snehu alebo vyčistiť  od odpadkov. V lete je tiež lepšie začať 
ráno s prihliadnutím na vysoké denné  teploty.  
 
Príspevok/podnet 
p. Ing. Peter Marko  
Upozornil na to, že po realizácii rozvodu plynu na Ul. čučmianskej vlani na jeseň ostal 
neupravený terén, rozbité chodníky, betónové bloky, ďalej upozorni aj  na zásah do cesty.  
Odpoveď: Alena Šikúrová    Termín: 14.6.2013 
Za účelom dodržania podmienok vydaného rozhodnutia o zvláštnom užívaní predmetnej 
komunikácie bola vykonaná kontrola terénnych a povrchových úprav súvisiacich so stavbou 
„Odstránenie havarijného stavu na STL plynovodom potrubí na Ulici Sama Czabana“. 
V rozhodnutí stanovenom termíne (30.4.2013) bol dotknutý chodník uvedený do pôvodného 
stavu. Zistené nedostatky pri úprave verejnej zelene budú ešte odstránené (dosypanie zeminy 
pri trasovom uzávere a vyzbieranie kameňov na konci trasy). 

Zásah do cesty súvisí s odstránením poruchy na teplovodnom  potrubí. Podmienky vydaného 
rozhodnutia o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie boli spoločnosťou STEFE Rožňava, s. 
r. o. k stanovenému dňu 15.5.2013 splnené. 
 
K firme Brantner – firma zabezpečuje separovaný zber. Zaviedli aj oranžové sáčky na zber 
fliaš od aviváže, čistiacich prostriedkov. Pri poslednom zbere neboli dané občanom mesta 
k dispozícii.  
Odpoveď: Ladislav Šalamon    Termín: 14.6.2013 
Podľa schváleného harmonogramu zberu pre rok 2013 sa zber plastových fliaš od aviváže a 
plastových fliaš od čistiacich prostriedkov vykonáva v nasledovných termínoch: 10.04.2013, 
03.07.2013 a 09.10.2013. Oranžové plastové vrecia boli dodané občanom mesta 05.06. 2013. 
 
K letným sedeniam, prístreškom – bolo dohodnuté, že sa v historickom centre zjednotia. Malo 
by byť vypracované VZN. Bolo dohodnuté v komisii, že v mesiaci september – október sa 
spracuje.  
Odpoveď: Zuzana Mazanová    Termín: 14.6.2013 
                  Mgr. Veronika Bodnárová 
Požiadali sme Okresnú prokuratúru Rožňava o metodické usmernenie z dôvodu prípravy 
Všeobecne záväzného nariadenia o umiestňovaní letných terás na území mesta Rožňava. 
Metodické usmernenie by sa malo týkať toho, či mesto Rožňava môže vo VZN určiť 
majiteľom letných terás akú majú mať podobu. 
 
K revitalizácii malého parku – jeho návrh by sa mal realizovať, predčasne bude odovzdaná 
komunikácia smerom na Betliarsku cestu a malý park v takom stave ako je bude špatiť. 
V každom prípade bude potrebné túto časť námestia riešiť. 
Odpoveď: Ing. Miroslav Tomášik    Termín: 14.6.2013 
Revitalizáciu malého parku – materiál na obnovu parku bol prerokovaný v komisii výstavby 
a komisii finančnej, ktoré súhlasili s požiadavkou na revitalizáciu. Mestský úrad bude 
postupovať v zmysle uznesení vyššie uvedených komisií. 
 
Príspevok/podnet 
p. Ing. Ján Lach  
Kladne hodnotil to, že sa v severnej časti realizuje kanalizácia. Občanov tejto časti mesta 
nesužuje len táto činnosť, ale aj prašnosť komunikácií smerom k sanatóriu. Požiadal, aby boli 
prijaté opatrenia na obmedzenie prašnosti.  
 



Upozornil na dezolátny stav komunikácie na Čučmianskej dlhej. Sú tam veľké jamy, mala by 
sa presadiť cez KSK jej oprava.  
Odpoveď: Alena Šikúrová    Termín: 14.6.2013 
Vzniknuté výtlky na ceste III/0675 Čučmianska dlhá ulica boli správcom cesty odstránené.  
 
Príspevok/podnet 
p. Mgr. Dionýz Kemény  
Vyzval o súčinnosť terénnych sociálnych pracovníkov a malých obecných služieb pri 
odstraňovaní nedostatkov a realizácii požiadaviek občanov mesta.  
 
Verejné osvetlenie – poškodené sú niektoré stĺpy, chýbajú spodné kryty na stĺpoch a to pred 
Baníckym učilišťom, pri obchode Belito, ZŠ Ul. pionierov, Poschova záhrada. 
Odpoveď: Ladislav Šalamon    Termín: 14.6.2013 
Dňa 29.05.2013 bola vykonaná miestna ohliadka Vami uvedených lokalít. Nedostatky boli 
odstránené firmou Progress TC, Šafárikova 2, 048 01 Rožňava. 
 
Požiadal o odstránenie kôpok lístia ešte z jesene – z priestranstva pred Budovateľskou 21, 27, 
29, Zlatou 19, 21. Bolo by vhodné doručiť kontajner, možno  občania by kôpky odpratali.  
 Eviduje požiadavky na opravu lavičiek, hojdačiek, konkrétne na Zlatej ulici.  
Odpoveď: Ladislav Šalamon    Termín: 14.6.2013 
Dňa 10.06.2013 na Budovateľskej ulici č. 21, č. 27, č. 29 a Zlatej ulici č. 19, č. 21 bola 
vykonaná miestna ohliadka a kôpky lístia už boli odvezené pracovníkmi TSM Rožňava. 
Oprava lavičiek bola prevedená na ulici Zlatej č. 16 na podnet pani Szombatyovej 
pracovníkmi TSM Rožňava. 
 
Príspevok/podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof  
Požiadal kompetentných, aby na parkovisku na ul. Zakarpatskej 5 a 7 odstránili už dieru, 
pomaly sa prepadáva kanálový poklop celým vpustom do vozovky. Teraz je to riešené 
provizórne dopravným značením a nejakými konármi.  
Odpoveď: Ladislav Šalamon    Termín:  14.6.2013 
Dňa 03.05.2013 bol vyzvaný správca VVS a.s. Košice p. Bučkom M., ktorý dňa         05.06. 
2013 dal nedostatok odstrániť. 
 
 


