MZ 30.4.2015
Otázky poslancov
Diskusia
Príspevok / podnet
p. Ing. Karol Kováč
Naniesol otázku, či platí harmonogram rekonštrukcie a výstavby chodníkov
z predchádzajúceho volebného obdobia. Opäť sa prihovoril za opravu chodníka medzi
Budovateľskou ulicou a Lesným závodom a za riešenie Krásnohorskej od Záhradníckej
ul. Odpoveď: Ing. Ferenc Porubán, Ing. Miroslav Tomášik
Harmonogram rekonštrukcie a výstavby chodníkov platí, k rekonštrukcii dôjde podľa
finančných možností mesta. Zatiaľ sa opravujú chodníky podľa harmonogramu opráv
zverejnenom na stránke mesta. Riešenie Krásnohorskej ul. od Záhradníckej taktiež
závisí od financií.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga
Pán primátor prehlásil, že zoznam je platný, pokiaľ by boli nejaké zmeny, budú poslanci
informovaní. Poznamenal, že komunikáciu na Krásnohorskej ulici preveril s riaditeľom TS na
tvári miesta. V prvom rade bude potrebné vykonať odvodnenie, následne upraviť povrch
cesty. Pri obhliadke bolo zistené, že tam jestvujúce pohostinstvo nemá odvedenú vodu do
kanalizácie, na čo budú majitelia upozornení.
Príspevok / podnet
p. Zoltán Beke
Ako predseda komisie informoval, že primátor mesta a všetci poslanci mestského
zastupiteľstva podali oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za kalendárny rok 2014.
Poznamenal, že je tu už letná turistická sezóna a internetová stránka mesta je
v prevádzke len v slovenskom jazyku. Naniesol otázku, kedy sa objavia prvé preklady
aj v inom jazyku. Týka sa to rôznych informácií jednak o meste a jednak pre
zahraničných návštevníkov. Odpoveď: Ing. Marek Krišťák
Mesto pracuje na možnosti zobrazovania webovej stránky v jazykových mutáciách
(jazyky národnostných menšín a svetové jazyky). Jazykové mutácie základných
informácií na webovej stránke mesta Rožňava do jazyka národnostnej menšiny,
prípadne do niektorého zo svetových jazykov je možné doplniť až po vyhotovení
úradných prekladov textov a dokumentov.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga
Pán primátor informoval, že na preklade stránky mesta sa robí, ide však o pomerne veľa
informácií, článkov, dokumentov.

Príspevok / podnet
p. Ing. Karol Kováč
Naniesol problematiku parkoviska pri NsP. Viacerí sa sťažujú, že po 13.00 hod. je ťažko
sa z neho dostať, rampa je uzavretá. Požiadal mestský úrad, aby postreh občanov
prerokoval s vlastníkom parkoviska, aby promptne a operatívne problém riešil.
Odpoveď : Zuzana Mazanová
Interpelácia bola postúpená riaditeľovi NsP, ktorý predložil nasledovné stanovisko :
Parkovací systém v nemocnici je plne automatický, funguje 24 hodín denne. Preto nie je
rozdiel medzi opustením parkovisko do 13:00 a po 13:00. Rampy nikdy nie sú "fixne"
uzavreté, samozrejme opustenie parkoviska je viazané na úhradu príslušného poplatku
za parkovanie.
Fungovanie parkoviska sa riadi príslušným prevádzkovým poriadkom, ktorý je
dostupný jednak priamo na parkovisku, tiež na web stránke nemocnice http://rv.svetzdravia.com/aktuality/a193_prevadzkovy-poriadok-platenychparkovacich-miest-parkovisk-v-areali-nemocnice-svet-zdravia-v-roznave.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga
Pán primátor prehlásil, že tento problém bude osobne riešiť s riaditeľom NsP.
Príspevok / podnet
p. Ing. Juraj Balázs
Pozitívne hodnotil obnovu detského dopravného ihriska. Predložil požiadavku rodičov
detí, ktoré navštevujú toto ihrisko, aby bolo dlhšie otvorené.
Odpoveď: Ing. Ivan Demény
v súvislosti s príspevkom a podnetom poslanca p. Ing. Juraja Balásza týkajúcim sa
predĺženej pracovnej doby na prevádzke Detského dopravného ihriska v Rožňave Vám
oznamujeme, že počnúc dňom 20.07.2015 bola pracovná doba predĺžená z pôvodnej od
09.00 hod do 17.00 hod. na predĺženú, t.j. od 10.00 hod. do 19.00 hod..
Táto skutočnosť bola dňa 14.07.2015 zverejnená aj na webovej stránke mesta Rožňava.
Zmenu pracovnej doby sme prípisom oznámili aj Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva v Rožňave.
Pozitívne hodnotil aj obsadenie voľného pracovného miesta na úseku regionálneho rozvoja,
úspešnej uchádzačke zaželal veľa úspechov a tvorivej činnosti. Jeho snahou je tlačiť na
vedenie mesta o dobudovanie tohto úseku, aby pre mesto prinášal prostriedky z grantov.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga
Pán primátor informoval, že prevádzka detského dopravného ihriska sa upravila už do 18.00
hod., ďalšie predĺženie preverí.
Príspevok / podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA

Požiadal mestský úrad, aby službu „mestský rozhlas“ rozšíril aj na iné informácie
o akciách organizovaných mestom. T.č. sa využíva len na oznam o odstávke elektrickej
energie.
Odpoveď: Ing. Marek Krišťák
Službu mestský rozhlas plánuje mesto rozšíriť aj na iné oznamy ako len oznamy
týkajúce sa prerušenia dodávky elektrickej energie. Momentálne sa pracuje na
presnejšej špecifikácií o aké oznamy sa bude jednať.
Príspevok / podnet
p. Ing. Juraj Balázs
Súhlasil s návrhom p. Kuhna, službu by mohli dokonca využívať aj neziskové a iné
organizácie na informovanie o akciách, ktoré organizujú. Je to vynikajúci informačný kanál,
ku ktorému sa skoro každý už dostane.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Poďakoval sa vedeniu mesta a TS za riešenie problému, ktorý vznikol pri prechodovom
mostíku z Kúpeľnej na Banícku ul. Osvetlenie je osadené, pevne verí že sa tam už nebudú
zdržiavať neprispôsobiví občania a nedôjde k takým situáciám, že bude potrebné sa obrátiť na
mestskú resp. štátnu políciu.
Tlmočil upozornenie občanov, že v prípade veľkej búrky je voda tlačená z tzv.
„Kráľovej lúky“ a preteká priamo na cestu. Pred realizáciu kanalizácie bol osadený
rošt, ktorým pretekala voda popod cestu do potoka.
Odpoveď: Ing. Ferenc Porubán, Ladislav Šalamon
Riešenie zatápania cesty pod "Kráľovou lúkou" mesto rieši komplexne. Chceme
spolupracovať s VŠT Stavebnou fakultou v Bratislave na vypracovaní štúdie, ktorá
bude podkladom k navrhovaným opatreniam, tak aby nedochádzalo k zatápaniu celej
oblasti v severnej časti mesta.
Požiadal náčelníka mestskej polície o preškolenie príslušníkov v prípade výjazdov. Pevne
verí, že si nájdu čas a tieto veci preberú spolu.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga
Pán primátor uviedol, že problém pretekania vody na cestu preveril na tvári miesta
v prítomnosti s riaditeľom VVS, informoval ich o pôvodnom stave. Bol daný prísľub, že sa
t.r. zrealizuje priepust, aký tam bol.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Požiadal mestskú políciu, aby chodili s „otvorenými očami“.
Poukázal na prípade súkromnej záhrady p. Kerekeša – napriek tomu, že je tam osadený
kontajner mesta, je tam veľký neporiadok. Na tento stav už 2 x upozornil príslušníkov MP.
Príspevok / podnet

p. Zoltán Beke
Informoval o tom, že na cintoríne boli skúšobne rozmiestnené kontajnery na plast a sklo.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga
Pán primátor poznamenal, že aj pri vchode na mestský úrad je umiestnený smetný kôš na
separovaný odpad.
Informoval, že prebieha rekonštrukcia objektu bývalého M-Marketu, bude mať názov „Zelená
kocka“. Investorom je M-Market. Chodník od novinového stánku po bývalý objekt
„Mladosť“ investor sponzorsky zrealizuje.
Kruhový objazd na Šafárikovej ulici bude zrealizovaný v polovičke novembra.
Uviedol, že najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa uskutoční v mesiaci
september 2015.

