
MZ 27.6.2013 
 
24. Otázky poslancov 
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prekvapila ho povinnosť zverejňovať na internetovej stránke kolektívne zmluvy. Za 
pôsobenia bývalého primátora požiadavke poslancom MZ v tomto smere nebolo vyhovené. 
Konkrétne to požadoval on a p. Ing. Ondrej Bolaček.  
Upozornil mestský úrad,  že túto povinnosť neplní, na internete nie je kolektívna zmluva 
zverejnená. Požiadal mestský úrad a mestské podniky o jej zverejnenie.  
Odpoveď: Kolektívna zmluva je zverejnená na internetovej stránke Mesta. 
JUDr. Mihaliková Erika 
Jarmila  Breuerová  
 
Požiadal o informáciu, ako sa naložilo s reťazou, ktorá oddeľovala komunikáciu a zeleň 
na námestí. Nebol by rád, ak by sa reťaz stratila, možno má nejakú históriu a dá sa ešte 
použiť.  
Odpoveď: 
Reťaz bola počas likvidácie stĺpikov v malom parku odstránená a vzal si ju ako odmenu 
pracovník, ktorý likvidoval menované stĺpiky. 
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Miroslav Tomášik  
 
Požiadal o zverejnenie vizualizácie navrhovaného pamätníka baníckej práce na 
internetovej stránke mesta, aby občania boli informovaní o zámere. Uznesenie bolo 
schválené, otázkou ostáva finančné krytie.  
Odpoveď: 
Vizualizácia Pamätníka baníckej práce vrátane sprievodného listu a výpisov z uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Rožňave k tomuto pamätníku  bola zverejnená na webovom 
sídle mesta. 
Mgr. Gallo Peter   
 
Požiadal pána Kossutha, aby sa vyjadroval a pripomienky predkladal konkrétne, nie 
inotajoch. Pokiaľ má určité informácie,  mal by s nimi oboznámiť aj ostatných poslancov. 
Aby problémy len nenaznačoval, ale aj dopovedal.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Ivan Demény 
Poznamenal, že reťaz neodstraňovali TS.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ľudovít Kossuth 
Pri likvidácii oplotenia trávnika bolo snahou, nejaké rúry zachrániť, reťaz zostala tam. 
Podotkol, že pokiaľ niekomu chýba, môžu mu doručiť. Likvidáciu zabezpečoval dodávateľ, je 
súčasťou rozpočtu.  
 
K pripomienke p. Kuhna -  poznamenal, že príde čas, keď bude otvorenejší. Čo sa týka 
kinosály, má k dispozícii určitý elaborát. Treba si prezrieť vklady do katastra, v ktorom roku 
boli urobené. Nadabula patrí k Rožňave, preto mesto muselo predložiť stanovisko, malo trvať 
na zachovaní  práva prechodu. Niekto schybil, raz to povie nahlas. 



Príspevok / podnet  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Podotkol, že na predchádzajúcom zasadnutí sa nezúčastnil. Preto svoje poďakovanie 
primátorovi mesta a p. Ing. Lachovi predkladá teraz – za promptný zásah  počas živelnej 
pohromy dňa 12.5.2013 hlavne na sídl. JUH.  
 
Poznamenal, že škody sú citeľné na chodníkoch, detských ihriskách na sídl. JUH – pred 
hlavnou bránou do MŠ zostali diery, nános blata a to hlavne na svahu na juhozápadnom 
cípe oplotenia MŠ, prechod nie  je možný, svah je treba obchádzať. Aj keď oprava 
chodníkov je závislá od finančných prostriedkov, blato by sa mohlo odstrániť cez 
aktivačných pracovníkov. Prístup do škôlky je ťažký.  
Odpoveď: 
Vstup do Materskej škôlky aj uvedená plocha bude v dohľadnom čase vyčistená.  
Aktualizácia. Uvedený priestor bol vyčistený. 
Ing. Ivan Demény 
Bc. Martin Mikolaj  
 
Ihrisko medzi škôlkou a dvoma blokmi na Ul. Kyjevskej bolo znehodnotené pri 
rekonštrukcii teplovodného potrubia. Navozil sa makadam, čo znemožnilo používanie 
ihriska.  Požiadal zodpovedných o úpravu plochy. Navrhol navozenie jemného materiálu 
z  frézovaného asfaltu a zvalcovanie plochy. Podotkol, že ihrisko bolo zanesené  aj pri 
povodni bahnom a štrkom a t.č. zarastá. Deti prišli znovu o jedno ihrisko.  
Odpoveď: 
Vstup do Materskej škôlky aj uvedená plocha bude v dohľadnom čase vyčistená. 
Aktualizácia. Uvedený priestor bol vyčistený. 
Ing. Ivan Demény  
Bc. Martin Mikolaj  
 
Ďalej na Ul. Kyjevskej 16 a v lokalite celého vnútrobloku došlo počas povodne aj 
zničeniu asfaltu, živičných krytov, t. č. sú tam jamy.  
Celý odtokový režim by sa mal v postihnutej lokalite vyčistiť, upraviť, vyriešiť.  
Odpoveď: 
Po miestnej obhliadke a ústnej konzultácii dňa 17.07.2013 s Ing. Deményom, riaditeľom 
TSM Rožňava a s Bc. Mikolajom, referentom MOS, projekty, sa dohodlo, že vyčistenie 
a pozametanie rozdrobeného liateho asfaltu na chodníkoch v uvedenej lokalite sa 
zabezpečí zamestnancami malých obecných služieb a po vykonaní týchto prác 
a nahlásení Ing. Deményovi odvoz  odpadov zabezpečia zamestnanci TSM Rožňava. 
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon  
Ing. Ivan Demény  
 
 
Poznamenal, že parkovisko pred Zakarpatskou 7 bolo na jeho podnet upravené, znovu 
však v dôsledku dažďov sa znehodnocuje asfalt, vznikajú jamy. Parkovisko by sa malo 
riešiť, nakoľko voda sa dostáva do blokov. /Zakarpatskú 1,3,7/  
Odpoveď: 
Po miestnej obhliadke a ústnej konzultácii dňa 17.07.2013 s Ing. Deményom, riaditeľom 
TSM Rožňava a s Bc. Mikolajom, referentom MOS, projekty, sa dohodlo, že na 
parkovisku pred bytovými domami na Zakarpatskej ulici č. 5, 7, 9 a 11 v Rožňave je 
potrebné prečistiť chodníkové obrubníky aby vznikla  bariéra – prevýšenie medzi 
chodníkom a parkoviskom a aby sa zamedzilo čiastočnému pretekaniu dažďovej vody 



na chodníky. Uvedené prečistenie chodníkových obrubníkov sa zabezpečí 
zamestnancami malých obecných služieb a odvoz odpadov po nahlásení  vykonajú 
zamestnanci TSM Rožňava. 
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon 
Ing. Ivan Demény  
 
 
Potvrdil požiadavku p. Hlaváča, ktorý vystúpil v rámci bodu diskusia, o riešenie 
dopravného značenia – prechody, zníženie rýchlosti od Zakarpatskej  - od ZŠ po 
Edelénysku, Kyjevskú po predajňu Chlieb, pečivo za Inkubátorom.  
Odpoveď: 
1. Riešenie nových priechodov pre chodcov zatiaľ neumožnila finančná situácia mesta. 
Toho času sa zabezpečuje obnova existujúcich priechodov.  
2. Návrh na zníženie rýchlosti na Aleji Jána Pavla II. bude prerokovaný na najbližšom 
zasadnutí Komisie ochrany verejného poriadku. 
Ing. Ferenc Porubán, Alena Šikúrová  
 
 
Príspevok / podnet 
p. Ľudovít Kossuth  
Požiadal o informáciu, kedy bude odovzdaná kanalizácia, vytýčená skúšobná prevádzka. 
Má informácie, že došlo k určitej zmene, posunu bodu napojenia, či táto zmena nebude 
mať vplyv na termín ukončenia stavby.  
Odpoveď: 
Kanalizácia bude ukončená v mesiaci august 2013 a následne investor (VVS a.s.) 
požiada o kolaudáciu stavby. Predpokladaný termín kolaudácie je október-november 
2013. Termín ukončenia kolaudácie ohlási VVS a.s verejne a následne budú môcť 
žiadatelia zasielať požiadavky na napojenie do verejnej kanalizácie na zákaznícke 
centrum VVS a.s. v Rožňave. Menovaná stavba je bez skúšobnej prevádzky. 
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Miroslav Tonmášik  
 
 
Predložil požiadavku nájomníkov 6 b.j. o osadenie jedného osvetľovacieho telesa na 
parkovisku vo dvore.  
Odpoveď: 
Po ústnej konzultácii dňa 17.07.2013 s p. Teleckým, konateľom Progres TC bolo 
konštatované, že nakoľko sa jedná o nový svetelný bod verejného osvetlenia je potrebný 
súhlas MZ v Rožňave. 
 Ing. Ferenc Porubán. Ladislav Šalamon 
 
 
Upozornil na stav komunikácie od mosta k Hospicu /Sanatórium/ - navrhol riešiť 
formou združených investícií a zapojiť do opravy aj Biskupský úrad. Mala by sa tam 
realizovať súvislá výspravka, TS to zo svojho rozpočtu nedokážu.  
Odpoveď: 
Riešenie bude navrhnutý po miestnom šetrení so všetkými stranami. 
Ing. Ferenc Porubán 
 
K útulku, karanténnej stanice – TS zabezpečili pokosenie areálu. Naniesol otázku, či sa 
znížil počet psov. Konštatoval, že je tam veľký zápach, hluk.  



Odpoveď: 
Dňa 17.07.2013 som ústne konzultoval v útulku karanténej stanice s p. Rášim 
Gabrielom, ktorý mi potvrdil, že v marci 2013, kedy bola podaná petícia zo strany 
občanov bol stav psov 50 ks a stav psov k 16.07.2013 poklesol na 26 ks. 
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon  
 
Upozornil na zlý stav lávky cez Slanú. Dosky sú v dezolátnom stave. TS kosbu tejto lokality 
zabezpečili.  
 
Opätovne požiadal mestský úrad, aby požiadal správcov o zrušenie  vzdušných vedení 
v m.č. Nadabula,  o riešenie osadenia vedenia – aj po menších búrkach dochádza 
k výpadom elektriny a je problém sa dovolať nahlasovania porúch.  
Odpoveď: 
Mesto Rožňava opätovne zašle požiadavku na VSD Košice, ale by pomohlo, keby 
súčasťou žiadosti boli  aj termíny, kedy došlo k poruche, v akom rozsahu a koľko trval 
čas od nahlásenia po opravu poruchy. 
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Miroslav Tomášik  
 
Poďakoval sa pracovníkom MOS, ktorí promptne pomohli pri odstraňovaní škôd po živelnej 
pohrome na sídl. JUH.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof  
Kladne hodnotil promptný zásah pri riešení a odstraňovaní  škôd po živelnej pohrome. Vďaka 
patrí všetkým, ktorí sa do prác zapojili. Potvrdil, že niektoré chodníky ostali nepoužiteľné. 
 
 
Príspevok / podnet 
p. Ľudovít Kossuth  
Poznamenal, že sa ďakuje každému, len akosi sa zabúda na Technické služby.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
Poďakoval sa aj vojsku, ktoré okamžite poskytli pomoc. 
 
Príspevok / podnet 
p. Roman Ocelník  
Požiadal o vyčistenie priestoru medzi kúpaliskom a cestou I/67 a tak zabezpečiť to, aby 
výhľad na kúpalisko bol bezplatnou reklamou pre Rožňavu. Je možné, že sa potom 
turisti zastavia a mesto, i kúpalisko navštívia.  
Odpoveď: 
Uvedený priestor bude v dohľadnej dobe vyčistený. 
Aktualizácia. Uvedený priestor bol čiastočne vyčistený, zvyšná časť bude vyčistená na 
jar. 
 
Ing. Ivan Demény  
Bc. Martin Mikolaj  
 
Upozornil na to, že nebola mu zaslaná odpoveď na otázku vo veci čiernych stavieb. Koľko 
bolo začatých konaní, koľko pokút vyrúbilo mesto.  



 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal o úpravu prístupovej cesty ku garážam pod svahom Vargoveho poľa. 
V prípade nedostatku finančných prostriedkov postačí aj provizórna oprava. 
Odpoveď: 
Dňa 17.07.2013 bol ústne konzultovaná úprava prístupovej cesty ku garážam pod 
svahom Vargového poľa s Ing. Deményom, riaditeľom TSM Rožňava, ktorý mi potvrdil, 
že uvedenú prístupovú cestu provizórne upravia svojimi zamestnancami  navozením 
frézovaného asfaltu do existujúcich jám a následne sa vykoná zhutnenie. 
Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Ján Lach  
Poďakoval sa vojsku za promptnú pomoc pri povodni, ako aj TS. 
Ospravedlnil sa občanom za chybne zverejnenú informáciu o nahlásení škôd povodňou – 
neuviedol sa termín nahlásenia – do 10 dní.  
V termíne nahlásené škody boli vyčíslené, zosumarizované a odoslané cestou štátnej správy 
na riešenie ďalej. Z rezervy vlády budú uvoľnené nejaké finančné prostriedky, nepokryjú však 
škody v plnej výške.  
 
Príspevok / podnet 
p. František Focko  
Prehlásil, že už pri výstavbe sídl. JUH namietal, že ryha je vyhovujúca. Požiadal mesto, aby 
sa riadne staralo o dažďovú kanalizáciu, mala by odviesť vodu, pokiaľ sa neupchá. 
Odvodňovací systém je zanesený, preto došlo k takému stavu. V obdobnom stave sú aj uličné 
vpuste.  
 
K vodorovnému značeniu – upozornil na to, aby mesto ustrážilo kvalitu prác, podklad by mal 
byť čistý.  
 
Upozornil na to, že prekopávka na Ul. Marikovszkého a Šípkovej nie je odstránená.  
 
Upozornil na časté parkovanie autobusu na Páterovej ulici.  
 
Požiadal o dosledovanie požiadavky a plánu opravy komunikácie od MsÚ smerom na 
Brzotín. Zo strany KSK bol daný prísľub. Komunikácia je aj po provizórnej oprave 
v dezolátnom stave.  
Odpoveď: 
1. Závady v mieste vykonaných zásahov budú riešené v záručnej lehote. 
2. Realizácia budúcej stavby „Cesta II/526 prieťah Rožňava“ je v právomoci vlastníka 
pozemnej komunikácie – KSK Košice. Termín realizácie stavby vlastník predpokladal 
v druhom polroku 2013 (v prípade pridelenia finančných prostriedkov z fondov EÚ). 
Ing. Ferenc Porubán, Alena Šikúrová  
 
Mestská polícia Rožňava sa bude v rámci svojej pôsobnosti uvedenému problému 
priebežne venovať a pokiaľ sa zistí porušovanie zákona v rámci parkovania autobusu 
na Páterovej ulici, príjme adekvátne opatrenia s cieľom zabrániť protiprávnemu 
konaniu. 
Ing. Robert Hanuštiak MP 



 
Kladne hodnotil kultúrne vystúpenie ZŠ Ul. pionierov v OKC. Poďakoval sa všetkým 
učiteľom za vykonanú prácu, zaželal im príjemný oddych počas prázdnin. Zaželal všetko 
dobré každému, kto v týchto dňoch oslavuje meniny a každému zaprial príjemnú dovolenku.  
 
Príspevok / podnet 
p. Roman Ocelník  
Požiadal komisiu ochrany verejného poriadku, aby sa zaoberala dopravnou situáciou 
pri Daňovom úrade. Riešiť odstránenie zábradlia, zriadiť jednosmernú premávku  
a umožniť po jednej strane parkovanie.  
Odpoveď :  
Ing. Ferenc Porubán, Alena Šikúrová  
Vec bude riešená v súlade s uznesením komisie.  
 
 Pán primátor požiadal p. Ocelníka, aby písomný podnet predložil komisii.  
 
Príspevok / podnet 
p. Zoltán Beke 
Poďakoval sa za opravu komunikácie a chodníka pred TESCO-m. Išlo o nedostatok trvajúci 
cca 1,5 roka.  
Predložil podnet občanov  

• na opravu mostov cez Drázus, železné platne na mostoch  sa kývu, nie sú stabilné. 
Ďalej na odstránenie kríkov vedľa potoka. Mestský úrad by mal upozornil 
Povodie Hrona.  

• na to, že na námestí – pred Garantom prerastá tráva na zámkovej dlažbe, je 
otázne či bol dodržaný technologický postup 

Odpoveď: 
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Miroslav Tomášik, Ladislav Šalamon  
Opravu mostu cez potok Drázus („kývajúce“ sa železné platne) pri obchodnom dome 
Billa možno zabezpečiť prostredníctvom Technických služieb mesta Rožňava.  
K prerastaniu trávy na zámkovej dlažbe pred Garantom: Na kontrolných dňoch bol 
dodávateľ stavby upozornený na prerastajúcu trávu. Technologický postup bol 
dodržaný. Tráva vyrastá z dôvodu, že pri jej siatí v zeleni okolo stromov vietor rozfúkal 
semeno trávy na zámkovú dlažbu. Dodávateľ prisľúbil na základe požiadavky mesta, že 
tento nedostatok odstráni do ukončenia stavby. 
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Naniesol otázku na náčelníka MP vo veci pokutovania za nesprávne parkovanie áut na 
Šafárikovej ulici – konkrétne v zákrute pred hotelom Empress oproti parkovisku 
taxíkov. Pravidelne tam parkuje jedno športové auto.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Robert Hanuštiak  
Prehlásil, že vodiči sú pokutovaní bez ohľadu na typ a cenu motorového vozidla. Pokiaľ nie je 
porušený zákon 8 o cestnej premávke, mestská polícia nemôže represívne konať, pokiaľ auto 
je zaparkované za priechodom pre chodcov alebo 5 m pred. Iniciovať sa môže zmena 
dopravného značenia.  
 


