
0Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 24. 5. 2012 
- interpelácie poslancov MZ 

 
 

� Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga  
 
Pozitívne hodnotil činnosť TS za posledný týždeň – začali práce s asfaltovaním chodníkov, 
ciest, pokročilo kosenie a pristúpilo sa k výsadbe zelene.  
 

� Príspevok / podnet 
p. Ing. Peter Marko  
 
Pozitívne hodnotil 

• promptný  prístup VVS k riešeniu  problému napojenia kanalizácie z Útulnej ulice. 
Kanalizácia bude prečistená a bude napojená nie podľa projektu, ale niekoľko metrov 
nižšie, aby výškovo vyhovovala a zamedzilo sa zatápaniu suterénnych miestností 
rodinných domov na ulici M. Kukučína.   

• postup pracovníka odboru výstavby p. Mgr. Hrivňáka, ktorý zabezpečil vyčistenie tzv. 
anglického dvora na Krásnohorskej ulici – zistil sa majiteľ i nájomca objektu Agro 
Milk, do 15.6. má byť vyčistený, do dvoch týždňov majú byť urobené opatrenia na 
mrežiach.  

Predložil informáciu o rekonštrukcii námestia, archeologický prieskum sa pozastavil cca o 2-3 
týždne, nakoľko finančné plnenie zo zmluvy bolo už naplnené. Vyvstáva potreba nákladov – 
ďalších 20 000 €. Po prehodnotení zmluvy zistil, že archeologické práce boli riešené zmluvne 
vo výške 9 700 €. Začalo sa vyjednávanie so zhotoviteľom, jeho povinnosťou je zabezpečiť 
realizovanie archeologického prieskumu,  ako aj úhradu. IS zrealizovali verejnú súťaž, 
vybratá bola tá istá firma, za  výraznejšiu nižšiu cenu. Konštatoval, že znovu mesto urobilo 
chybu, narýchlo uzavrelo zmluvu na archeologický prieskum.  IS požiadali písomne 
o predĺženie termínu výstavby z marca 2012 na  jún 2013. Problém prepojenia plynu sa 
doriešil.  
Má taký dojem, že zhotoviteľ hľadá únikové cestičky.  Kriticky sa vyjadril k postoju 
zhotoviteľa k celkovej stavbe.  
 

� Príspevok / podnet 
p. František Focko  
 
Poznamenal, že pre kvalitu prác považuje ukončenie stavby v letných mesiacoch za 
výhodnejšie.  
 
Predložil požiadavku prevádzkovateľov TAXI služieb. Cítia sa v rámci mesta 
diskriminovaní. Pôvodne požiadavku chcel riešiť na príslušnom odbore MsÚ, neuspel. 
Ide o určenie miest na plochách určených pre parkovanie. Odporučil prehodnotiť 
celkovú situáciu.  
odpoveď: Zuzana Mazanová 
Všeobecne záväzné  nariadenie mesta  o prevádzkovaní TAXI služby na území mesta, 
ktoré bolo v čase príprav zverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta 
a konzultované aj s dotknutými orgánmi štátnej správy bolo schválené dňa 27.6.2011. Po 
nadobudnutí jeho účinnosti boli všetci držitelia licencie a oprávnenia na poskytovanie 
služieb TAXI o tejto skutočnosti písomne oboznámení a bola aj určená lehota na 



zosúladenie jestvujúceho stavu s novým právnym stavom a to do 30.9.2011. V tejto 
lehote mali všetci záujemci o pridelenie miesta na stanovište TAXI možnosť písomne 
požiadať mesto, resp. konzultovať problematiku a navrhnúť spôsob riešenia 
prideľovania miest, alebo uhradiť svoje pohľadávky voči mestu Rožňava. Takého 
konania sme zaznamenali len pri určovaní stanovíšť pri bývalom OD Jednota, kde 
vlastník pozemku zabezpečil všetky potrebné opatrenia a splnil podmienky orgánov 
dopravnej polície, aby mohlo byť stanovište TAXI aj v tejto lokalite, ktorá nebola 
pôvodne vo VZN schválená.  
Na schválenom stanovišti pri Potoku Drázus, na pozemku mesta boli prideľované miesta 
podľa dátumu podania a tiež až po uhradení nedoplatkov, ktoré mali prevádzkovatelia 
taxislužby do tej doby. Do doby účinnosti VZN bola situácia na úseku TAXI služby často 
predmetom kritiky a pripomienok občanov a plnenie daňových povinností zo strany 
poskytovateľov služieb nedostatočné. Vyhovoval im taký právny stav a vtedy nemala 
problémy dohodnúť sa na „posúvaní“.  
Dňa 31.5.2012  požiadali prevádzkovatelia TAXI služby  listom o prehodnotenie 
zoradenia taxislužby na parkovisku pri Potoku Drázus, avšak nenavrhli riešenie. 
Podľa skúseností z iných miest by bolo možno riešením rozdielna cena za parkovacie 
miesta – dražba parkovacích miest.  
 
 
Naniesol otázku, z akého dôvodu bola stanovená záruka na vodorovné značenie 9 
mesiacov,  ako mesto uspelo pri reklamácii. On už pri schvaľovaní predpokladal, že 
značenie nevydrží ani jeden rok.  
odpoveď: Mgr. Peter Hrivnák 
Zmluva bola predmetom schvaľovania na zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde boli 
vznesené pripomienky aj k stanovenej 9-mesačnej záruke, ale vznesené pripomienky neboli 
akceptované pri podpísaní zmluvy (poznámka: v roku 2007 bola záruka na VDZ 10-mesačná).  
Mesto Rožňava uzatvorilo s firmou OSFER, s. r. o. Košice. zmluvu o dielo dňa 8. augusta 
2011, ktorej predmetom bola „Obnova vodorovného značenia miestnych komunikácií mesta 
Rožňava“. Dielo bolo prevzaté dňa 31. augusta 2011. Mesto si uplatnilo reklamáciu tohto 
značenia dňa 11. apríla 2012 v rámci trvania záručnej doby. Uskutočnilo sa stretnutie 
so zástupcami firmy OSFER, s. r. o.,  kde reklamácia nebola uznaná.  
 
Pán Pavol Burdiga k problematike taxikárov poznamenal, že zrejme dôjde k losovaniu 
odstavných plôch.  
 

� Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA  
 
V súvislosti s rekonštrukciou námestia upozornil na zmluvu uzavretú s firmou STAR 
EU na marketingové a manažérske služby pre projekt rekonštrukcia námestia 
a Šafárikovej ulice na sumu 26 969 € bez DPH. Citoval predmet zmluvy. Zástupca firmy 
sa nezúčastňuje na kontrolných dňoch,  o čom sa sám presvedčil a  potvrdili to aj ostatní 
účastníci kontrolných dní na stavbe. Mestský úrad by mal osloviť túto firmu a vyzvať, 
aby si plnila svoje povinnosti, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Mali by sledovať celkovú 
stavbu. Nevie na základe čoho tak vypracujú správu. Zrejme na základe podkladov 
predložených mestským úradom, stavebným dozorom. Podľa jeho názoru takto by to 
nemalo fungovať. Uviedol povinnosti externého manažéra. Požiadal pani prednostku, 
aby sa tomuto podnetu venovala.  
odpoveď: Darina Repaská 



 
� Príspevok / podnet 

p. Ing. Ján Lach  
 
Upozornil na nežiadúci stav, poslanci MZ priamo od zamestnancov žiadajú rôzne informácie, 
materiály. Tieto požiadavky by mali byť nasmerované na nadriadeného – prednostu 
mestského úradu, prípadne primátora,  aby informácie, materiály boli úplné a komplexné. 
Zamestnanec mesta by si v prvom rade mal plniť úlohy vyplývajúce z náplne práce, za čo je 
platený.  
 

� Príspevok / podnet 
p. Ing. Peter Marko  
 
Uviedol, že on všetky žiadosti zasiela mailom prednostke mestského úradu. Všetci poslanci 
by mali takto postupovať.  
 

� Príspevok / podnet 
p. Ľudovít Kossuth 
 
Požiadal o pomoc občanov mesta, aby dohliadali na kvetinovú výzdobu, upozornili na 
prípadné krádeže, ničenie záhonov. Poznamenal, že  ku krádežiam dochádza aj v tých 
častiach mesta, ktoré sú monitorované kamerami. Požiadal o pomoc aj mestskú políciu.  
odpoveď: Martin Mikolaj 
Počas dňa vykonávajú preventívne kontroly kvetinových záhonov koordinátori aj 
pracovníci vykonávajúci aktivačnú činnosť 
 
Upozornil na tvorbu nelegálnej skládky na Rožňavskej Bani – oproti sociálnym bytom. 
Tvorí sa napriek tomu, že vo dvore sociálnych bytov je umiestnený veľkokapacitný 
kontajner. Požiadal mestský úrad o spoluprácu pri odstránení nelegálnej skládky.  
odpoveď: Mgr. Peter Hrivnák 
Pracovníci MsÚ zaregistrovali tvorbu skládky v uvedenej lokality. Z dôvodu ťažkej 
prístupnosti terénu nelegálnu skládku je možné riešiť v spolupráci s technickými službami za 
pomoci pracovníkov menších obecných služieb.  
 
Ďalej upozornil na veľký výskyt túlavých psov v okolí sociálnych bytov  – ťažko je už 
prejsť touto ulicou. Požiadal o odstránenie tohto nežiadúceho stavu, kým nedôjde 
k ohrozeniu života.  
odpoveď: Ing. Róbert Temeši  
Mestská polícia je pripravená na odchyt túlavých psov. Čaká sa len na oficiálne 
otvorenie Útulku, resp. karanténnej stanice, aby odchyt bol v súlade so zákonom. 
 
 
K problematike podnikateľských aktivít firmy Gemer Can – upriamil pozornosť na odpoveď 
zástupcu firmy, či by býval v takejto lokalite. Vizitkou namontovanej čističky je stav vody 
Drázusu a Slanej. Potvrdil, že firma ohradila pozemky. Jeden z vlastníkov sa na svoj pozemok 
z uvedeného dôvodu nevie ani dostať. Prehlásil, že sa osobne zúčastní stretnutia, ktoré  bude 
zvolané firmou v mesiaci jún.  
 



Poukázal na svojvoľný zásah občana do komunikácií, chodníkov a  mesto sa tomu len 
prizerá. Ide o nekvalitne vykonávané  opravy, TS musia zabetónovanú časť následne 
vysekať, vyčistiť a zaliať normálnou asfaltovou zmesou.  
odpoveď: JUDr. Erika Mihaliková 
 
Prehlásil, že TS robia všetko, čo je v ich silách.  
 
Ku kritike TS zverejnenej na internete na vysoký trávnatý porast poznamenal, že 
pokiaľ by organizátor akcie bol upozornil na stav zelene, TS by  promptne zabezpečili 
kosbu. Mesto mohlo vyzvať TS a upozorniť ich na organizovanie akcie. 
odpoveď: Martin Mikolaj 
O uvedenej akcii sme nemali informáciu. O plánovaných a ohlásených akciách 
informujeme TS vždy v  predstihu. Je na zváženie prehodnotiť plán kosenia podľa 
frekventovanosti lokalít.  
 

� Príspevok / podnet 
p. Mgr. Dušan Pollák  
 
Poďakoval sa TS za prípravu areálu ihriska pri organizovaní akcie Mini liga talentov.  
 
Požiadal mestský úrad v súčinnosti s MP o doriešenie otázky parkovania kamiónov,  
nákladných áut,   pozdĺž garáží pri pivovare Kaltenecker. Návrh predkladá už tretí 
krát, občania sa nevedia dostať do svojich garáží.  
odpoveď: Ing. Róbert Temeši 
Osobne som bol na tvare miesta s p. poslancom Dušanom Pollákom a skonštatovali sme, 
že spomínaný úsek cesty od pivovaru až po garáže (garáže vpravo) nie je riešený 
žiadnym dopravným obmedzením (v tomto prípade napr. zákazom státia pre nákladnú 
dopravu). Zaujatie odborného stanoviska o prípadných zmenách dopravných 
obmedzení nie je v kompetencii MP. Možnosť prípadnej zmeny dopravného značenia 
môže preveriť kompetentný pracovník Cestného hospodárstva a dopravy odboru 
výstavby, územného plánu, ochrany a tvorby ŽP na MsÚ v spolupráci s Okresným 
dopravným inšpektorátom v Rožňave (dopravným inžinierom). MP v prípade osadenia 
dopravného obmedzenia bude  kontrolovať dodržiavanie tohto obmedzenia tak ako je to 
v prípade príjazdovej cesty na sídlisko Juh od hlavnej cesty smerom od Košíc pri  
čerpacej stanici Shell. Aj na tomto úseku v minulosti parkovali kamionisti a ohrozovali 
plynulosť premávky na tomto úseku.   
 
 
Predložil podnet zástupcov pošty – upraviť doručovanie na dvoch prijímateľov. Mesto 
zbytočne platí vysoké poštovné.  
odpoveď: Ing. Andrea Beshirová 
Mesto Rožňava doručuje písomnosti prioritne vlastnými zamestnancami. 
K doru čovaniu prostredníctvom poštových služieb dochádza spravidla len v tom 
prípade, ak vlastní zamestnanci adresáta nezastihnú.  
Písomnosti, vydané pri správe miestnych daní, sa v súlade s platnými právnymi 
predpismi vo väčšine prípadov doručujú do vlastných rúk adresáta. Adresátom je 
daňový subjekt, výnimočne jeho zákonný zástupca alebo zástupca, ktorého si daňový 
subjekt určí prostredníctvom plnomocenstva. V každom prípade sa písomnosť doručuje 
adresátovi do vlastných rúk, t.j. nie je možné uvádzať dvoch prijímateľov. 
  



� Príspevok / podnet 
p. Ing. Ján Lach  
 
Poznamenal, že mesto je akcionárom VVS, ktorá disponuje majetkami na území mesta 
a nevyužíva ich.  V prípade  posúdenia tohto majetku ako prebytočného, požiadal 
mestský úrad o preverenie možnosti ich nadobudnutia prevodom do majetku mesta.  Ide 
o vodohospodárske zariadenie na potoku Lúč a bývalé sídlo na Betliarskej ceste.  
odpoveď: JUDr. Erika Mihaliková 
 

� Príspevok / podnet 
p. Ing. Ondrej Bolaček  
 
Požiadal o ošetrenie zelene na kruhovom objazde.  
Ďalej o ukončenie úpravy zelene, kríkov na konci Krásnohorskej ulice.  
 
 
Naniesol otázku, kto a kedy zabezpečí vyčistenie koryta rieky Drázus. Koryto je 
znečistené, hlavne od Poschovej záhrady po MsÚ. 
odpoveď: Martin Mikolaj  
V mesiaci jún na základe dohody  s ÚPSVaR začína realizácia projektu na výkon 
protipovodňových opatrení, ktorého cieľom je čistenie koryta Rožňavského potoka. 
 

� Príspevok / podnet 
p. Zoltán Beke 
 
K rekonštrukcii námestia – upozornil na to, že stavenisko je oplotené, ale priestor medzi 
oplotením a budovami t.j. chodník – je rozobratý, na stav však neupozorňuje žiadna 
tabuľa. Na oplotení je síce umiestnených niekoľko tabúľ. Upozornenie je však písané 
malými písmenami a jednojazyčne. Z bezpečnostného hľadiska by mali byť umiestnené 
upozornenia aj na vstupných uliciach. Tabule sú lacnejšie,  ako platenie prípadného 
regresu.  
odpoveď: Ing. Ladislav Farkaš:  
Dňom 14. 06. 2012 boli vyrobené tabule v dvojjazyčnom nápise a to po slovensky a po 
maďarsky a boli osadené zhotoviteľom na chodníkoch na Nám. baníkov, ktoré budú 
občanov upozorňovať „POZOR!  Vstup na stavenisko na vlastnú zodpovednosť“. 
 
Poznamenal, že v severnej časti mesta boli zlikvidované čierne skládky, znovu sa vytvárajú.  
 
K útulku – je rád, že otázka túlavých psov je v štádiu riešenia, zlepší sa aj bezpečnosť 
chodcov, vrátane bezpečnosti doručovateľov pošty a to hlavne v severnej časti mesta.  
Sprevádzkovaním útulku sa jeden problém vyrieši, ďalšie však mestu pribudnú. 
   
Upriamil pozornosť na bezdomovcov – nie je mu známe, či existuje nejaké združenie, 
ktoré sa stará o týchto ľudí, či niekto zmapoval ich počet, za akých podmienok žijú, 
stravujú a či majú zdravotnú starostlivosť.  
odpoveď: Ing. Katarína Valková 
Mapovaniu bezdomovcov sa venujú terénni sociálni pracovníci mesta. Poskytujú im 
jednoduché sociálne poradenstvo /ako si majú vybaviť doklady, dávky v hmotnej núdzi,  
trvalý pobyt a pod../. 



V časoch mrazov mesto každoročne prevádzkuje „krízové ubytovanie“ v priestoroch 
„Rómskeho klubu“ na Krátkej ul., kde majú zabezpečené prenocovanie, sprchovanie, 
pranie a prípravu jedla. Bezdomovcom sa aktívne venuje aj cirkevná organizácia 
Diecézna charita, ktorá má sídlo na Námestí Baníkov. Poskytujú im ošatenia a jedno 
teplé jedlo denne za symbolický poplatok. Diecézna charita zriadila aj Nízkoprahové 
denné centrum  v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov. Kapacita tohto zariadenia je 6 miest a je v prevádzke od 01.03.2012.  
 
 
K venčeniu zvierat – je otázne, či sa sleduje stav kompetentnými,  či za porušenie VZN 
sa vyvodzujú dôsledky.  
odpoveď: Ing. Róbert Temeši 
V prípade zistenia a dokázania porušenia VZN mestská polícia postupuje v súlade so 
zákonom. 
 
 
Podľa jeho názoru v civilizovanej spoločnosti by sa väčšia pozornosť mala venovať ľuďom, 
žijúcim v tiesňových situáciách a podmienkach,  ako štvornohým miláčikom.   
 
Podotkol, že plán opráv ulíc bo schválený MZ, upriamil pozornosť na  strednú časť 
Krásnohorskej ulice, ktorou prechádza denne cca 1000 ľudí. Je v dezolátnom stave. 
Popri rekonštrukcii námestia netreba zabudnúť ani na túto časť mesta. 
odpoveď: Ing. Ladislav Farkaš 
Táto ulica nebola zaradená do schváleného harmonogramu MZ opráv chodníkoch 
v meste, viď. uznesenia MZ č. 271/2011 zo dňa 29. 9. 2011 a č. 401/2011 zo dňa               
24. 11. 2011. Po získaní finančných prostriedkov mesto bude pokračovať aj na ďalších 
úsekoch opráv chodníkov, teda aj na Krásnohorskej ulici. 
 

� Príspevok / podnet 
p. Ing. Peter Marko  
 
Informoval, že 3 tabule už boli objednané, upozornenie bude v slovenskom jazyku.  
 
Naniesol otázku, v akom stave je označenie pre zájazdové autobusy. Pôvodná dohoda 
bola s eurobusom a.s., odporúča dohodu uzavrieť aj písomne s určením miesta na 
osadenie orientačných tabúľ.  
odpoveď: Alena Šikúrová 
Označenie parkoviska pre zájazdové autobusy v lokalite Autobusová stanica Rožňava 
bolo zrealizované TSM osadením zvislých dopravných značiek na uliciach Košická 
a Zeleného stromu v súlade s vypracovanou dokumentáciou dopravného značenia.   


