
Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 25. 10. 2012 

- interpelácie poslancov MZ - 

 
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
 
Požiadal  o aktualizáciu internetovej stránky – sekcie mestské podniky :  
doplnenie zápisníc zo zasadnutí dozorných rád, komisií. Mimo  ML s.r.o. ani 
jedna organizácia nemá zverejnené zápisnice.   
Odpoveď :  JUDr. Erika Mihaliková 
Prostredníctvom konateľov obchodných spoločností, resp. ich štatutárnych orgánov bude 
táto úloha nadnesená na zasadnutí orgánov obchodných spoločností na stanovenie 
rozsahu a pravidiel zverejňovania zápisníc.  
 
Poznamenal, že v meste boli osadené 

-  kontajnery na šatstvo, textil a obuv. Požiadal o informáciu, ako často sa 
vyprázdňujú a ako sa nakladá so šatstvom.  

- odpoveď:  Šalamon L. : 
Kontajnery na šatstvo, textil a obuv sa vyprázdňujú minimálne raz za dva týždne. 
Po pretriedení a prečistení je textil, šatstvo a obuv poskytované charitám, 
detským domovom a krajinám postihnutých vojnou. Zhodnotenie uvedených 
odpadov prevádza spol. PPHU WTÓRPOL ZPChr Leszek Wojteczek 26-110 
Skarzysko-Kamienna, ul. Žuravia 1. 
 

- nádoby na biologický odpad, psie extrementy.  Požiadal o informáciu, ako 
sa s odpadom nakladá,  ako často sa nádoby vyprázdňujú, čistia, ako sa 
zneškodňuje odpad.  Podľa jeho názoru, by sa nemal  sypať do 
zmesového komunálneho odpadu. 

- odpoveď: Šalamon L. : 
Nádoby na psie exkrementy sa vyprázdňujú 1 x za 14 dní. Bežne sa tieto odpady 
aj v iných mestách zbierajú  spolu s klasickým komunálnym odpadom. 
Problematiku odpadu psích exkrementov som nadniesol aj na školení v Košiciach 
25.10.2012 pri novele zákona o odpadoch, kde som dostal odpoveď, že uvedený 
odpad sa môže likvidovať s komunálnym odpadom a zneškodňuje sa 
skládkovaním. Momentálne problematiku psích exkrementov na území Slovenskej 
republiky nerieši žiadna vyhláška ani smernica. Nádoby budú čistené 1x ročne 
prostredníctvom oprávnenej organizácie Brantner Gemer s.r.o.. 
 
 

Požiadal o informáciu, v akej fáze sa nachádza personálny audit.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol  Burdiga 
 
Informoval, že  zmluvu uzavrela firma Brantner, mesto určilo len miesta na osadenie 
kontajnerov na šatstvo. Ide o bezplatnú službu, neplatí sa ani za kontajner, ani za jeho 
obhospodarovanie.  Nádoby na biologický odpad obhospodaruje tiež firma Brantner.  
 
Príspevok / podnet 
p. Darina Repaská  
 
Informovala, že verejné obstarávanie prebehlo druhý krát, upresnila že ide o procesný 
a personálny audit. Prihlásilo sa 5 záujemcov, 2 splnili podmienky, pri výbere 
rozhodovala cena. Po oznámení tejto skutočnosti, jedna z vyradených firiem sa odvolala, 



námietky boli uznané, teda bolo určené poradie na základe ceny, súťaž vyhrala firma 
KOMA s.r.o. Trenčín. Návrh zmluvy bol zaslaný mestu, zatiaľ nebol konzultovaný 
z dôvodu dodržania lehoty na vyjadrenie tretej firmy.  
 
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Karol Kováč 
 
Požiadal  :   

1. O informáciu, či občania mesta majú možnosť získať informácie 
v kancelárii 1. kontaktu, že v akom štádiu sa nachádza vybavenie ich  
požiadavky, podnetu.  odpoveď: odpovedala prednostka MsÚ na MZ  

 

Odpoveď:  M. Koltáš:  

Jednou z možností je aj využitie klientsky zameranej elektronickej služby, ktorú mesto 
Rožňava ponúka občanom, a to – portál e-GOV, ktorý o.i. umožňuje v privátnej zóne 
užívateľovi pozrieť si všetky záznamy týkajúce sa jeho podaní, a to v režime došlej 
i odoslanej pošty vo vzťahu občan – samospráva. Všetky potrebné informácie o privátnej 
zóne e-GOV  sú zverejnené na: http://egov.roznava.sk .  

 
2. Poukázal na  písomné  žiadosti občanov, ktoré  sa týkali životného 

prostredia – výrubu stromov  a ktoré neboli do dnešného dňa riešené.  
 
Odpoveď: Ing. Porubán  

Je potrebné spresniť, že sa nejedná o udelenie súhlasu na výrub drevín, ale o riešenie 
požiadaviek na zabezpečenie výrubu drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta. Požiadavka na výrub dreviny rastúcej  na pozemku vo vlastníctve mesta  je 
spravidla dávaná písomne, na pripravenom tlačive a následne  zaevidovaná  v ISS, chápe 
sa ako upozornenie občanov (spravidla obyvateľov bytového domu) na to, že drevina vo 
vlastníctve mesta spôsobuje občanovi nejakú ujmu (nadmerne tieni, konáre ohrozujú 
sklené výplne, korene poškodzujú základy bytového domu, resp. narúšajú kanalizačné 
prípojky a pod). Je pridelená konkrétnemu pracovníkovi  na vybavenie; následne za 
opatrí katastrálnou mapou (cieľ – vyhotovenie situačných náčrtov) a zaradí do programu 
komisionálnych ohliadok; požiadavky sú zotriedené  podľa  lokalít (JUH, VARGOVO POLE 
.....)   a ohliadky drevín  sa plánujú a konajú postupne, vždy podľa lokalít. Komisia (za 
mesto Rožňava, vlastníka dreviny) posúdi opodstatnenosť požiadaviek. Ak dôvody 
uvedené v požiadavke  sú komisiou  uznané za  opodstatnené, premietne sa do žiadosti 
mesta adresovanej orgánu ochrany prírody a krajiny (OPaK)  o udelenie súhlasu na 
výrub; ak drevina rastie v pamiatkovo chránenom území, alebo v jej ochrannom pásme 
zabezpečí sa aj súhlas Krajského pamiatkového úradu Košice a pod. Orgán ochrany 
prírody a krajiny vydá súhlas na výrub podľa zákona o OPaK, toto sa deje podľa zákona 
o správnom konaní (vydá rozhodnutie). Ak toto rozhodnutie je právoplatné, odstúpi sa na 
vybavenie TSM Rožňava, aby zabezpečili fyzickú realizáciu výrubu, ktorá sa robí 
celoplošne, spravidla v jarných mesiacoch roka  (celoplošne,  1x ročne), vždy len v 
 mimovegetačnom období – od      1. 10. do 31. 3.. Niektoré akútne požiadavky (zlý 
zdravotný stav dreviny, kalamity)  sa vybavujú operatívne, samostatne  – mimo tento 
proces. Takto sa ročne posudzuje cca 100-150 stromov rastúcich pri bytových domoch, 
na pozemkoch vo vlastníctve mesta, aby ich komisia posúdila, stretne sa  7-10 x ročne. 
Vzhľadom na rozsah, na zdĺhavosť postupov obyvatelia sa automaticky písomne 
neupovedomovali o stave  vybavenia ich požiadaviek (v niektorých prípadoch boli 



upovedomení písomne, v niektorých telefonicky, v niektorých osobne – dreviny určené na 
výrub sú v teréne farebne  vyznačované, čo spravidla zaregistrujú  a na čo osobne  
reagujú, konzultujú).   

3.  O preverenie, za akých podmienok  by mesto mohlo obnoviť skládku 
komunálneho odpadu v extraviláne mesta, ktoré podklady sú potrebné 
k zámeru, ktorý rieši v spolupráci s TS.  
 
Odpoveď:  Ing. Porubán  

Prednostne je potrebné zabezpečiť výber vhodných lokalít na výstavbu zariadenia na 
zneškodňovanie komunálnych odpadov. Následne vypracovať zámer výstavby 
a zabezpečiť proces posudzovania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie.    Je dôležité, aby vhodná lokalita bola aj majetkoprávne vysporiadaná. 

 
4. O odpoveď, či sa na zimu zakrýva socha Františky Andrássyovej.  Občania sa 

pýtajú, či v prípade nezakrytia nedochádza k znehodnocovaniu sochy . 
5. K rozpočtu mesta na rok 2013-2015 – požiadal o doplnenie materiálu, 

ktorý obdržali poslanci MZ, tak, aby bolo zrejmé rozlíšenie príjmovej časti  
- objem  príjmu z miestnych daní a poplatkov, objem podielových daní,  
objem dotácií. Obdobne požaduje doplnenie aj výdavkovej časti  resp.  
krytia s uvedením  zdroja príjmu, uvedenie účelu použitia podielových 
daní, vlastných príjmov, vyčíslenie objemu, ktoré je možné poskytnúť 
organizáciám  v priebehu roka.  

Odpoveď: Ing. Klára Leskovjanská : 

Odpoveď nedávam, rieši sa to v príprave návrhu rozpočtu 

 
K bodu 1 požiadal o verejnú odpoveď, k bodu 2 – súhlasil s písomnou odpoveďou, k bodu 
3 – požaduje odpoveď na MZ, k bodu 4 – pokiaľ bude vôľa rozpočet sa dopracuje a bude 
zverejnený na internetovej stránke mesta.  
 
Príspevok / podnet 
p. Darina Repaská  
 
K bodu 1  uviedla, že na 75 % si myslí, že v kancelárii 1. kontaktu by požadovanú 
informáciu o riešení žiadosti, podnetu  vedeli poskytnúť.  Občanom by bola daná 
informácia, kedy spis bol zaevidovaný, komu bol pridelený a v akom štádiu vybavenia je. 
Obeh spisov na mestskom úrade funguje.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Karol Kováč 
 
Poznamenal, že sú žiadosti, na ktoré občania nedostali odpoveď ešte  z rokov 2010, 
2011.  
  
Príspevok / podnet 
p. Ing. Peter Marko  
 
Informoval, že cca pred 3 rokmi bola socha zakrytá, vtedy sochár, ktorý revitalizoval 
sochu upozornil na to, že  karelský mramor je napustený takou chemickou látkou – 
emulziou, ktorá odpudzuje vodu a nie je potrebné ju v zime zakrývať. 
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 



Naniesol otázku , prečo bola odstránená dopravná značka  „Zákaz vjazdu“ na 
nádvorie Radnice. Či ide o dočasné riešenie z dôvodu rekonštrukcie námestia, 
alebo o trvalé riešenie. Ak je to dočasné – dokedy, ak trvalé – kto o tom 
rozhodol. Kto t. č. môže na nádvorí Radnice parkovať.  
Odpoveď: Ing. Porubán  
Na podnet referenta kultúry a styku s médiami došlo s účinnosťou od 1.6.2012  

k obmedzeniu vjazdu motorových vozidiel do dvora radnice uzamknutím jej vstupnej brány. 

Vjazd pre určené vozidlá vrátane zásobovania a odvozu komunálneho odpadu je 

zabezpečený prostredníctvom kľučového systému. Z uvedeného dôvodu TSM dopravnú 

značku odstránili. Za kľúčový systém zodpovedá poverený správca budov.     
 
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Poznamenal, že má taký dojem, že uvedená značka bola odstránená,  odcudzená.  
Informoval, že sa pracuje na určitom rampovom systéme, ktorý by sa mohol ujať 
a obmedzil by  prístup motorových vozidiel.  
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Naniesol  otázku, aký bude ďalší postup.  Pokiaľ sa značka odcudzila, je potrebné ju 
nahradiť, aby mestská polícia mohla konať.  
 Podľa jeho názoru nie je to miesto na parkovanie áut.  Akceptuje zabezpečenie 
zásobovania,  dopravu príslušenstva na kultúrne podujatia, prípadne dočasné riešenie 
z dôvodu rekonštrukcie námestia.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Uviedol, že dopravná značka bude znovu osadená. Poznamenal, že už na 
predchádzajúcom zasadnutí  informoval, že dochádza ku krádežiam dopravných značiek.   
Apeloval na občanov mesta, aby  prípadné zistenia nahlasovali na mestský úrad, 
mestskú, štátnu  políciu.  
 
Príspevok ú podnet 
p. Ľudovít Kossuth 
 
Vystúpil  za príspevkovú organizáciu TS - upozornil na zlú finančnú situáciu, záväzky 
organizácie sa kopia.  Fungujú len vďaka sponzorom.  Nie sú uhradené  záväzky súvisiace 
s ľadovou plochou, nie sú vykonané potrebné revízie, nie je uhradená faktúra za 
posypový materiál z roku 2011. Za daného stavu nebudú môcť zabezpečiť zimnú údržbu, 
starostlivosť o spravované objekty, temperovanie v zimnom období.  Na 
predchádzajúcom zastupiteľstve upozornil aj na problém týkajúci sa zabezpečenia  zimnej 
údržby námestia. TS nedisponujú takou technikou, ktorá čistí zámkovú dlažbu.  Poukázal 
aj na zastaralý vozový park. Poznamenal, že zo strany občanov je kritika na činnosť TS.  
 
K rozpočtu – bola pripomienkovaná položka verejná zeleň – TS zabezpečovali kosbu aj 
v lokalitách MŠ, ktoré nemajú v správe, ďalej na plochách, ktoré možno nie sú ani 
majetkom mesta. Opätovne poukázal na chýbajúci generel zelene.  Požiadal o riešenie 
finančnej situácie TS, aby mohli promptne zabezpečiť zimnú údržbu. 
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Radoslava Kovács 
 



Poznamenal, že posledný krát TS boli riešené na neformálnom stretnutí v mesiaci 
február. Bol dohodnutý určitý postup, ktorý sa neriešil.  Znovu pripomenul, aby sa vrátilo 
k prerokovanému postupu – teda aby bolo rozhodnuté – ako majú TS fungovať, čo majú 
robiť, čo nebudú robiť, čo mesto bude zabezpečovať dodávateľsky.  
 
 
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Peter Marko  
 
Požiadal predsedov komisií, aby sa dodržala dohoda, že zápisnice z jednotlivých komisií 
budú zaslané navzájom predsedom komisií.  Zápisnica z finančnej komisie  nebola 
ostatným predsedom zaslaná cca 3 mesiace.  Nepostačuje, aby stanovisko bolo prečítané 
len na zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
 
Predložil informáciu o stave prác na rekonštrukcii námestia : 

- Dlažba je položená cca na 2/3 námestia,  námestie by malo byť ukončené  cca 
o 1,5 týždňa, v priebehu budúceho týždňa sa ukončí uloženie dlažby na chodníku 
na Betliarskej ceste. Podľa zmluvy je termín určený do konca novembra 2012.  

-  K finančnému plneniu – 350 000 € bolo odkontrolovaných, daných na preplatenie. 
Ostáva prestavať 900 000 €, na realizáciu ostáva v roku 2013 Šafárikova ulica 
a Čučmianska. 

- K verejnému osvetleniu – ostáva namontovať 8 osvetľovacích telies, skúšobná 
prevádzka by sa mala spustiť v priebehu budúceho týždňa. Problém 
s rozvádzačom sa ešte rieši.  

- Ku komunikácii – v dôsledku finančných problémov subdodávateľ odmietol 
pokračovať v prácach, uvedený problém už bol doriešený. Doriešili sa vzťahy 
medzi objednávateľom a dodávateľom.  

- Prekládka elektriky  bude  v priebehu týždňa doriešená. 
 
Príspevok / podnnet 
p. Ing. Karol Kováč  
 
Požiadal o zosúladenie harmonogramu prác, čo sa do konca roku ešte zrealizuje, čo 
prejde na realizáciu do roku 2013.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Peter Marko 
 
Informoval, že bol daný predbežný súhlas na predĺženie termínu ukončenia stavby 
z marca do júla 2013. Bol daný predbežný súhlas aj na požadované  technické zmeny. Do 
konca novembra majú byť ukončené dlažby – chodníky, plocha, cesta. Na realizáciu 
v roku 2013 zostáva cesta, zelené plochy a nejaké drobnosti.  
 
Príspevok / podnet 
 p. Mgr. Dionýz Kemény  
 
V súvislosti s Pamiatkou zosnulých požiadal mestskú políciu o zvýšenie kontrolnej 
činnosti.   
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga  
 
Ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu funkcionárov mesta predložil 
oznámenie, že v súlade s čl. 7 Ústavného zákona č. 253/2004 o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov p. Cyril 
Motyka podal „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 



2011“ v zákonom stanovenej lehote a to do 30 dní od ujatia sa funkcie poslanca MZ a to 
3.10.2012. 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Ján Lach  
 
V súvislosti s pokračovaním prác na kanalizácii na uliciach Kúpeľnej a Čučmianskej 
požiadal o zverejnenie harmonogramu prác na internetovej stránke mesta z dôvodu 
informovanosti občanov.  
 
Príspevok ú podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Uviedol, že predložená požiadavka bude vznesená na najbližšom kontrolnom dni.  
 
Príspevok / podnet 
p. Zoltán Beke 
 
K rekonštrukcii námestia – predložil podnet, aby do pripravených plôch na výsadbu 
stromov boli stromy vysadené striedavo –  v každej druhej ploche by mali byť vysadené 
ruže. Námestie by nemalo vyzerať „ako sivá púšť“.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Peter Marko  
 
Uviedol, že realizáciou návrhu by sa stratil historický kolorit námestia, vysadené stromy – 
kanadský javor - lemovali námestie, čo bolo charakteristické pre toto námestie. Kvety 
môžu byť vysadené v kvetináčoch a rozmiestnené.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga  
 
Poznamenal, že potrebné by bolo vyvolať zmenu projektu, čo by bolo veľmi 
komplikované. Kvetinový záhon je zachovaný pri soche Františky Andrássyovej.  
 
Príspevok / podnet 
p. Zoltán Beke 
 
Pripomienkoval to, že prečo sa pri projektovaní na kvetinové záhony nemyslelo. Ruže sa 
nedajú sadiť do kvetináčov.  
 
Ďalej poukázal na namontované smetné koše. Nemá informácie, že kto ich vyberal, 
objednal. Technické služby majú s nimi len problémy v dôsledku nekvalitného materiálu. 
Pevne verí, že na námestie sú navrhované účelnejšie, kvalitnejšie a krajšie smetné koše. 
Pracovníci TS by vedeli podať informáciu o ich nedostatkoch.  
Odpoveď: Šalamon L. 
Vami kritizované smetné koše boli vybraté z dôvodu zabráneniu prístupu túlavých psov 
k odpadkom, a taktiež rozfukovaniu odpadov na území mesta  pri silnom vetre. 
 
K Sviatku všetkých svätých a k Pamiatke zosnulých  informoval o  zmene otváracích 
hodín v cintoríne v dňoch od 31.10. -  4.11.2012 : od 6.00 – 20.00 hod.   
Ďalej informoval, že parkovisko vedľa cintorína  nebude od 1.11 – 4.11. 2012 
spoplatnené.  
 
 
 
 


