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15.  Otázky poslancov  
16.  Diskusia 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku, či by bolo možné vyhovieť požiadavke občanov prijať VZN, ktoré by zakazovalo 
voľný pohyb hospodárskych zvierat, resp. kde sa môžu – nemôžu pohybovať. Aké kompetencie má 
mesto v riešení tejto problematiky. 
 Pán primátor poznamenal, že vo veci sa uskutočnilo jednanie so zainteresovanými. Konať 
môže veterina.    
Odpoveď: Mgr. Halyák 
Mesto nemá žiadne možnosti regulovať chov hospodárskych zvierat na svojom území, ide 
o oblasť, ktorá patrí do pôsobnosti orgánov štátnej správy. 
 
p. Ľudovít Kossuth 
Naniesol nasledovné otázky :  

- v akom stave je ním predložená požiadavka na vykonanie deratizácie na Rožňavskej Bani, 
stav je neúnosný, 

- ako sa bude realizovať oprava lávky v m. č. Nadabula, 
Odpoveď: Šalamon 
Lokálna deratizácia verejných priestranstiev na Rožňavskej bani č. 175 bola vykonávaná 
Firmou DESKOS od 19.08. 2014 na základe požiadavky občanov. 
 

- kedy budú napojené sociálne byty na Rožňavskej Bani na už fungujúcu kanalizáciu, 
prípojky sú urobené 

- kedy budú napojené domy na kolónii, prípojky sú aj tam urobené, WC by mali byť napojené 
do riadnej kanalizačnej stoky,    

Kladne hodnotil rekonštrukciu komunikácie na Šafárikovej a Štítnickej ulici. Poznamenal, že určitý 
zásah do komunikácie sa už musel realizovať pri bývalej STS v dôsledku poruchy. Upozornil však 
na to, že na Štítnickej ulici sa pozabudlo na obrubníky, ktoré delili chodník od cesty. Obrubníky sú 
zaliate novým kobercom. Pripomienkoval funkčnosť zberných šácht, ktoré sú osadené od 
železničnej stanice.  
Odpoveď: Ing. Tomášik 
Riešenie napojenia sociálnych bytov na Rožňavskej Bani je v štádiu riešenia, je nutné 
dokladovať projektovú dokumentáciu (zatiaľ som ju nenašiel v archívoch) potrebnú 
k ohláseniu drobnej stavby a následne po vydaní ohlásenia zrealizovať prípojky do 
VK.Potom požiadať VVS.a.s o pripojenie sociálnych bytov do verejnej kanalizácie. 
Požiadal o informáciu, kto zastupuje novú firmu Ekoplastika s.r.o. Rožňava. Proti výstavbe sa 
pripravuje petícia.  
Odpoveď: Mgr. Halyák 
Ku dňu 16. 10. 2014 spoločnosť s uvedeným názvom nie je zapísaná v obchodnom 
registri. Zapísaná je EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s r. o. (konateľ Dušan Oláh), 
EKOPLASTIKA PLUS,        s. r. o. (konateľ Dušan Olah) a Ekoplastika, s. r. o. (konatelia 
Ing. Pavol Čagánek a Dušan Olah).   
 
Čo sa týka brigády v Poschovej záhrade, prezentovali sa niektorí poslanci, neberie im to, zarazil ho 
však komentár k TS „že opäť zlyhali“. Dotknutí kolegovia – poslanci si mali preveriť okolnosti,  TS 
nebola daná požiadavka.  
Požiadal o napojenie 6 b.j. Nadabula  na kanalizáciu.  
Na základe zistenia z ROEP informoval, že cesta v novej časti m. č. Nadabula,  v časti kde býva, nie 
je vysporiadaná. Pozemky sú vo vlastníctve súkromných osôb.  Aj v tejto lokalite bola vybudovaná 
kanalizácia z fondov EÚ. 
 
p. Ing. Karol Kováč 
V súvislosti s prejednávanou  problematikou voľného pohybu hospodárskych zvierat požiadal 
o prijatie zákonnej normy,  ktorá by chránila občanov a to smerom  VZN,  sankcia, pokuta, 
nezaplatená pokuta, exekúcie.  
Naniesol otázku, ako je to so správou dažďovej kanalizácie na pozemkoch mesta. Pri riešení 
upchatia kanalizačnej vpuste boli zainteresovaní :  VVS, TS i mesto. 
 Pán primátor informoval, že odtok vpuste po hlavnú rúru je mestský, hlavné potrubie je 
VVS. O spoluprácu pri čistení vpustí boli požiadané aj VVS. Čistenie vpustí je povinnosťou mesta. 
p. Ľudovít Kossuth 



Ozrejmil, o aké pozemky išlo pri prerokovávaní bodu 10/5. Dúfal, že bude schválený ich odpredaj, 
TS by sa vyhli starostlivosti o problémovú lokalitu. Ide o nerovný terén, nachádzajú sa tam panely, 
rôzny stavebný materiál  po bývalej výstavbe nájomných bytov. Údržbu zelene mechanizmami 
nevedia zabezpečiť. Je na škodu veci, že MZ tak rozhodlo. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ozrejmil vyjadrenie zverejnené po brigáde v Poschovej záhrade – reagoval len na vyjadrenie p. 
Ing. Marka, ktoré aj citoval. Bolo to len faktické skonštatovanie.  
 Pán primátor uviedol, že požiadavka napriek dohode zo strany združenia mu nebola 
predložená. Následne sa náradie narýchlo doriešilo cez TS. Pokiaľ sa poverený zástupca združenia 
nevedel naňho nakontaktovať,  vinu berie na seba. TS vinu nenesú, zachraňovali situáciu. 
 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Potvrdil, že nič sa nestalo,  išlo len o chybu v komunikácii. Práca bola vykonaná.  
 Pán primátor sa poďakoval všetkým, čo sa brigády zúčastnili a urobili kus práce. Smeti sa 
vyzbierali, odviezli. 
 
p. Ing. Ján Lach 
Pripomenul požiadavku na osadenie zábradlia na moste smerom  k bývalému Sanatóriu.  
 Pán primátor poznamenal, že p. Ing. Lacha bude informovať, kde nastal problém. Potom 
zrejme zmení názor na niekoho. Aj on bol podvedený. Prehlásil, že zábradlie určite bude. 
 
p. Ing. Ján Lach 
Kladne hodnotil to, že rigol bol vykopaný asi pracovníkmi MOS. 
 Pán primátor ho opravil, že ide čisto o iniciatívu mesta.  Na vykopanie rigolu využilo mesto 
pracovníkov MOS, firmy – dlžníkov mesta. Urobili sa určité úpravy, výspravky  na komunikácii budú 
ešte realizované.  
 
p. Ing. Ján Lach  
Upozornil na cestu na Hornocintorínskej ulici, smerom k rodinnému domu Urbánovcov – 
motorovým vozidlom je ťažko prejazdná z dôvodu, že cesta je vymytá. Na tvári miesta preveril 
stav a požiadavku občanov považuje za opodstatnenú. Ulice by sa mali v prvom rade odvodniť.  
 Pán primátor poznamenal, že s úpravou sa bude musieť mesto zaoberať, zrejme  sa vysype 
drťou.  
 
p. Ing. Karol Kováč  
Prehlásil, že zistil pokrok na Zlatej 10. Cítiť tam nejaké zlepšenie, ale v dôsledku odstavenia vody 
cítiť tam iné zápachy, oveľa silnejšie.  
Upozornil na nežiadúci stav pri Záhradníckej 1 a 3 – v dôsledku silných dažďov sú tam nánosy 
štrku, kamenia.  
 Pán primátor informoval, že na Zlatej 10 sa nachádza už len posledná rodina. Behom 
týždňa by sa mala vysťahovať. Následne sa bude môcť  pristúpiť k rekonštrukcii. Kladne hodnotil 
prácu odboru sociálneho. 
 
p. Ing. Peter Marko  
Informoval, že poslancom MZ e-mailom zaslal rozvoj aktivity pre PHSaR na roky 2014 -2020. 
Požiadal poslancov o predloženie ďalších návrhov. Informácia ako aj výzva o predloženie návrhov 
bude zverejnená na internetovej stránke mesta. 
 
p. Ing. Karol Kováč 
Predložil požiadavku obyvateľov Budovateľskej  č. 1 – 11 – upraviť chodník smerom k Lesnému 
závodu osadením záhonových obrubníkov a vysypaním štrku.  
Odpoveď: Ing. Tomášik 
Táto požiadavka bude postúpená na príslušného spravcu komunikácii a chodníkov 
 
p. Zoltán Beke 
Poznamenal, že jeho snahou je promptne riešiť nedostatky, požiadavky občanov priamo so 
zodpovednými pracovníkmi.  
Ako správca cintorína kladne hodnotil spoluprácu s mestskou políciou. Napriek častejšiemu 
hliadkovaniu MP dochádza ku krádežiam. Preto vyzval návštevníkov cintorína, aby na svoje veci 
dávali pozor, nenechávali bez dozoru.  
Požiadal o riešenie sťažnosti obyvateľov severnej časti mesta, ktorá bola predložená v rámci 
diskusie občanov. Ako správca cintorína s hrôzou zistil, že na hornom cintoríne v dôsledku voľne 
pohybujúcich sa zvierat dochádza k poškodzovaniu hrobov, ničeniu kvetov.  



V minulosti mesto vydalo VZN na usmernenie chovu hospodárskych zvierat, určite sa nájde 
v archíve mesta. Podľa jeho názoru určite sa nájdu zákonné možnosti na vydanie VZN.  
 
Upozornil na vzniklú dopravnú situáciu na ulici Akademika Hronca v dôsledku presťahovania ZUŠ do 
nových priestorov. Je tam väčšia premávka motorovými vozidlami, odporučil preto prehodnotiť 
dopravné značenie a rozšíriť možnosti parkovania v uvedenej lokalite. Navrhol parkovanie riešiť aj 
pred obradnou miestnosťou.  
Odpoveď: Šikúrová 
Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí dňa 9. 9. 2014 odporučila pre ZUŠ  
povoliť vyhradené parkovacie miesta na ploche pred sobášnou sieňou. Počet parkovacích miest 
sa spresní po miestnej obhliadke. 
 
 
Upozornil na stav cesty na Krásnohorskej ulici – je frekventovaná, prejde ňou denne cca 1 000 ľudí. 
Fotodokumentácia je. 
Požiadal poslancov, aby sa nezabudlo na pramene na území mesta – okolie prameňov by sa malo 
dať do poriadku, nie však tak, ako naposledy. Kvôli neprispôsobivým ľuďom sa vyrúbali stromy, 
odstránil prístrešok pri prameni „Čurgó“.  
 Pán primátor poznamenal, že odstránením prístrešku sa situácia zlepšila. Určitá úprava 
okolia bude ešte realizovaná. 
p. Zoltán Beke 
Upozornil na to, že neprispôsobiví ľudia sa presťahovali od prameňa k orechu, oproti TESCA. Pýta 
sa, či aj orech sa vyrúbe.   
 


