
Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 21. 3. 2013 
- interpelácie poslancov MZ - 

 
 
Otázky poslancov 
Diskusia 
 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal mestský úrad o predloženie informatívnej správy o súdnom spore mesto 
Rožňava a Rímskokatolícka cirkev, ako aj o predloženie rozsudku, materiál od právneho 
zástupcu mesta,  zdôvodnenia,  aké argumenty zo strany mesta boli predložené. 
/budova ZUŠ/  
Mgr. Juraj Halyák  
Bude pripravená správa na rokovanie MZ 25.4.2013. 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Požiadal o informáciu, či mesto vypovedalo zmluvu s OZ Život je pes.  
p. Pavol Burdiga 
Prehlásil, že mesto zatiaľ zmluvu nevypovedalo. Na úrovni RÚSZ sa uskutočnilo 
rokovanie, mesto požiadalo o povolenie prevádzkovať karanténnu stanicu. Bolo 
povedané, že s karanténnou stanicou hygiena problémy nemá. Nesúhlasí však 
s umiestnením útulku vo dvore karanténnej stanice.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Naniesol otázku, či existuje nejaký písomný záznam o tom, že sa nemôže tam zriadiť 
útulok.  
p. Pavol Burdiga  
Uviedol, že písomný záznam nie je, išlo o ústne rokovanie a to aj na základe petície  
občanov mesta.  
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Uviedla, že mesto dostalo pokutu vo  výške 165 €, o čom už MZ bolo informované 
28.2.2013, z dôvodu, že priestory neboli dané do prevádzky RÚVZ. Z ich strany kontrola 
bola vykonaná 14.1. so záverom, že zistili nesúlad stavu  s projektovou dokumentáciou. 
Na základe zisteného stavu, petície a sťažnosti občanov bola uložená pokuta a nebol daný 
súhlas na uvedenie karanténnej stanice do prevádzky. Mesto žiadosť podalo, zatiaľ 
rozhodnutie vydané nebolo. 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Naniesol otázku, ako sa pokračuje s reklamáciami na bytovky Družba. Bol upozornený 
niekoľkými nájomníkmi na nedostatky – opadávanie omietok, zatekanie, plesnivenie 
stien. Či mesto už začalo tento problém riešiť, alebo riešenie bude predmetom rokovania 
komisie.  
Mgr. Juraj Halyák  
Zhotoviteľ stavby je od minulého roku opakovane písomne vyzývaný na odstránenie 
závad bytových domov. Dňa 2. 4. 2013 mu bola zaslaná ďalšia výzva.  
 
 Pán primátor prehlásil, že bude daná p. Kovácsovi písomná odpoveď.  
 
p. Mgr. Matúš Bischof  
Naniesol otázku, z akého dôvodu nemôže byť útulok spolu s karanténnou stanicou. Keď 
sa robil výber budovy a projekt, kde došlo k zlyhaniu. Ďalej či sa uvažuje o novom mieste 
na zriadenie útulku.  
 
 Pán primátor prehlásil, že karanténna stanica bude prevádzkovaná, tam problém 
nie je. Problém nastal petíciou, kapacitou útulku. V čase kontroly bolo v útulku 52 psov. 
Pre mesto je dôležitá karanténna stanica,  o mieste presťahovania útulku neuvažovalo. 
Mesto bude postupovať v súlade so zákonnými možnosťami.  
 
 



p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že karanténna stanica má určitú kapacitu. Čo bude s ostatnými psami, ktoré 
sa potulujú po meste.  
 
 Pán primátor opätovne zdôraznil, že mesto bude postupovať v zmysle zákona 
a veterinárnych pravidiel, odchyty bude môcť vykonávať pravidelne.  
 
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Informovala, že mesto rokovalo so zástupcom OZ Život je pes za prítomnosti zástupcu 
RÚVZ. Pani Ing. Klincková bola oboznámená s tým, že  problémom je hlučnosť z útulku. 
Prehlásila, že do 30.6. sa pokúsi nájsť riešenie, navrhne vhodný pozemok mesta na 
zriadenie útulku.  
p. Roman Ocelník  
Upozornil na stav cesty k bytovkám na Družbe – v čase dažďa a snehu je v jednej časti 
úplne zaliata. V rámci reklamácie by bolo potrebné situáciu riešiť.  
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Miroslav Tomášik  
Je dohodnuté stretnutie na úrovni primátora, odboru výstavby a zástupcov zhotoviteľa 
stavby na obhliadku realizovaného diela, kde sa špecifikujú reklamačné vady a následne 
sa vyzve dodávateľ na ich odstránenie v rámci ZoD. 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal mesto, aby pri hľadaní vhodného pozemku na útulok bolo voči OZ Život je pes 
ústretové. 
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Upozornil poslancov MZ na povinnosti vyplývajúce z čl. 7 Ústavného zákona 357/2004 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – podať do konca 
marca písomné oznámenie na tlačivách, ktoré poslanci MZ obdržali v mesiaci január 
a doručiť do konca apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov 
fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok.  
p. Ľudovít Kossuth 
Požiadal mestský úrad, aby vyzvalo Vsl. distribučnú a.s. o likvidáciu vzdušných vedení 
a ich uloženie do zeme. V prípade kalamít dochádza k výpadku elektriny. Spoločnosť by 
sa nemala starať len o príjem, ale  mala by aj  investovať. 
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Miroslav Tomášik 
Mestský úrad vyzval listom  Východoslovenskú distribučnú a.s. o realizáciu podzemných 
vedení el. siete a následnú likvidáciu nadzemných vedení v mestskej časti Nadabula. 
Upozornil na nefunkčnosť zvonice v m. č. Nadabula.  
Mgr. Juraj Halyák  
Nakoľko budovu zvonice majú v správe Technické služby, bol im dňa 11. 4. 2013 zaslaný 
list, aby navrhli technické riešenie obnovenia dodávky elektrického prúdu pre zvonicu. 
 
Opätovne upozornil na nevhodné parkovanie áut pri potoku Drázus. Na vrakovisku je 
čoraz viac áut. 
Mestská polícia  
Uvedenému problému mestská polícia venuje aj naďalej adekvátnu pozornosť. Okrem už 
vykonaných opatrení (uvedené v poslaneckých interpeláciách z 31.1.2003) bola zistená 
konkrétna osoba (J.D.), ktorá autá pri potoku Drázus zaparkovala a ktorá sa zápisnične 
priznala, že uvedené vozidlá  vlastní. Z uvedeného dôvodu za nedovolený záber 
verejného priestranstva a odstavenie „vrakov“ na verejnom priestranstve mu bola 
uložená sankcia a bolo mu nariadené odstránenie týchto vozidiel. Pán J.D. uloženú 
blokovú pokutu odmietol zaplatiť, ako aj odmietol odstrániť uvedené motorové vozidlá 
z verejného priestranstva. Nakoľko mestská polícia vyčerpala všetky zákonné možnosti 
voči uvedenej osobe, uvedený priestupok bol odstúpený na doriešenie v správnom konaní 
príslušnému správnemu orgánu t.j.  ObÚ Rožňava. 
Mestská polícia súčasne predvoláva aj pôvodných vlastníkov odstavených vozidiel 
s platným EČV, nakoľko nie všetky vozidlá boli v evidencii vozidiel prehlásené na osobu 
J.D.  



 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Pozval kolegov poslancov, pracovníkov mestského úradu na workshop, ktorý sa bude 
konať v sobotu v Rožňave s názvom Právo na dobrú samosprávu nielen na Gemeri 
Organizuje ho Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika, pre ktorý pracuje, je financovaný 
grantom z Úradu vlády. Bližšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke 
Inforoznava.  
 

Pán primátor poznamenal, že ide o zaujímavú pozvánku, so zaujímavými ľuďmi, 
určite sa tam objaví.  
 
p. Cyril Motyka  
Predložil požiadavku občanov mesta o prijatie systému ošetrovania resp. výrubu stromov 
na cintorínoch. V dôsledku kalamity by mohlo dôjsť ku veľkým škodám.  
p. Zoltán Beke 
Poukázal na dôsledky kalamity v cintoríne v Štítniku. Na cintorínoch sú aj staré stromy, 
ktoré by bolo vhodné vyrúbať. Komisia by mala prijať opatrenia, posúdiť výrub. 
p. Ing. Ferenc Porubán 
Informoval, že došlo k zmene predpisov, výrub stromov povoľuje Obvodný úrad ŽP.  
p. Cyril Motyka 
Požiadal, aby sa s jeho podnetom zaoberalo. Určite sa riešenie nájde.  
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Alena Baffyová  
Údržbu drevín na miestnom cintoríne,  vrátane ich odstraňovania, zabezpečujú Technické 
služby v Rožňave. Mesto Rožňava prijíma podnety občanov, resp. technických služieb na 
zabezpečenie výrubu, opatruje ich zákonnými náležitosťami,  vybavuje potrebné záväzné 
stanoviská a nakoniec samotný  súhlas na výrub podľa zákona o ochrane prírody 
a krajiny (od 1. 1. 2013 výrub drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve mesta 
povoľuje Obvodný úrad životného prostredia v Rožňave). 
Zatiaľ najväčším problémom je finančná náročnosť údržby a výrubu stromov 
mohutnejšieho vzrastu, rastúcich v sťažených podmienkach, ktoré sú na miestnom 
cintoríne. Tieto sa musia robiť s maximálnou opatrnosťou, bez použitia techniky. 
Napríklad pri výrube sa používa metóda „per partes“ – po častiach sa odstránené časti 
spúšťajú lanami. 
 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že existuje určité výrubové konanie, ktoré by sa malo zverejňovať podľa 
zákona na internetovej stránke mesta. Naniesol otázku, či to funguje aj v meste. 
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Alena Baffyová  
Mesto Rožňava, ako príslušný  orgán ochrany prírody na vydávanie súhlasov na výrub drevín rastúcich 
mimo lesa, v k. ú. Rožňava a v k. ú. Nadabula,  na pozemkoch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta,  na 
území s I. stupňom ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny,  zatiaľ nezverejnilo na svojej  
internetovej stránke informáciu o začatí  správneho konania podľa § 47 zákona o ochrane prírody a 
krajiny, nakoľko mu táto povinnosť zatiaľ nevznikla - nenastala situácia, kedy by toto oznámenie bolo 
povinné zverejniť. 
 
p. Mgr. Dušan Pollák  
Upozornil na to, že v areáli štadióna futbalového klubu za hotelom Medišport pri Slanej je 
zarastená plocha stromami, ktorá sa postupne vyrubuje určitými osobami.  
Ing. Ferenc Porubán, Ing. Alena Baffyová 
Výrubom drevín v lokalite futbalového ihriska sa zaoberalo Okresné  riaditeľstvo 
Policajného zboru, oddelenie kriminálnej polície v Rožňave. 
  


