
MZ 30.5.2013  
 
Otázky poslancov  
Diskusia   
 
Príspevok / podnet 
p. Roman Ocelník 
 
Opätovne predložil požiadavku na úpravu pracovného času pre aktivačných pracovníkov, 
alebo ich zaradenie do činností mimo frekventovaných miest. Medzi 7.00 – 8.00 hod.  je 
najväčší pohyb obyvateľov. Poukázal na posledný prípad – 3 pracovníci kosili trávnaté 
porasty vedľa chodníkov na Košickej ulici, ide o jednostranných chodník, bol problém tade 
prechádzať ešte aj autami. 
 
Príspevok / podnet 
 
Pán primátor požiadal p. Ocelníka, aby konkretizoval, kde sa majú zaradiť títo pracovníci od 
7.00 – 8.00 hod.  
 
Príspevok / podnet 
p. Roman Ocelník  
 
Prehlásil, že v tom čase by mali kosiť na tých miestach, kde nezavadzajú chodcom. Alebo im 
upraviť začiatok pracovného času na 8.00 hod.  
 
Predložil podnet občanov mesta súvisiaci s riešením kúpaliska, konkrétne predaja lístkov na 
ranné kúpanie. Lístky pred ranným kúpaním nie je možné kúpiť, len deň predtým, alebo 
kúpou týždenného lístka. Tento podnet prezentoval už aj na Technických službách, nejaké 
riešenie by sa malo nájsť.  
 
Príspevok / podnet 
Pán primátor poznamenal, že aj na jeho podnet táto záležitosť už bola doriešená vlani, lístky 
predával plavčík.  
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Požiadal mestský úrad o informáciu – na predchádzajúcom zastupiteľstve sa schválilo 
účtovné vyradenie medzi inými aj projektu  Gotická cesta v hodnote 12 203 €, - kedy bol 
projekt vypracovaný, kto ho vypracoval, akým spôsobom bol obstaraný, či 
z prostriedkov mesta, alebo prostredníctvom nejakého grantu, na aké účely, dôvod 
prečo sa nerealizoval, prípadne nejaké doplňujúce informácie k projektu. 
Odpoveď: Ing. Tímea Bodnárová 
Dňa 29.06.2009 bola vyhlásená 2.výzva na predkladanie projektov v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 schválená 
rozhodnutím EK C/2007/6488 opatrenie 1.3.1. Rozvoj spoločného turizmu, rozvoj produktov 
turizmu, atrakcií, organizácií destinačného manažmentu a súvisiacej infraštruktúry. Mestské 
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.9.2009 schválilo uznesením č. 253/2009: 

- predloženie žiadosti v rámci opatrenia 1.3.1.  Rozvoj spoločného turizmu na realizáciu 
projektu „ Synergické spojenie Gotickej a Vínnej cesty a rozvoj produktov turizmu“ 



- zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadostí 
- financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. 

maximálne do výšky 30 000€. 
Projektová dokumentácia „Návštevnícke centrum Gotickej cesty Rožňava“ bola vypracovaná 
na základe objednávky č. 20090413. Projektová dokumentácia bola jednou z povinných príloh 
pre podanie žiadosti o NFP a pre následné stavebné povolenie. Žiadosť o NFP nebola 
podporená. 
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Karol Kováč  
 
Požiadal obyvateľov v mene realizátorov nemenovanej stavby  na Šafárikovej ulici o zvýšenú 
tolerantnosť pri čistení komunikácie vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky 
a poruchu čistiacich mechanizmov TS, Správy ciest.  
Príspevok / podnet 
p. Zoltán Beke 
 
Uviedol, že v mesiaci január upozornil mestský úrad na prepadnutú komunikáciu 
a chodník pred vstupom do TESCA. 8.3. mu bola doručená písomná správa od zástupcu 
TESCA v ktorej uviedol, že  za vtedajších poveternostných podmienok sa nepovažuje za 
vhodné  zasahovať do podložia uvedeného územia a že so zisťovaním príčin poruchy 
predmetnej komunikácie sa priebežne pracuje. Od napísania listu prešli dva mesiace, 
stav sa nezmenil,  nedostatok sa neodstránil, skôr sa rozšíril na väčšiu plochu čím 
ohrozenie bezpečnosti chodcov je väčšie. Podľa jeho názoru mohli zabezpečiť predbežné 
opatrenia, zasypať jamu. Poznamenal, že prvú jamu zistil pred 18 mesiacmi, koncom 
roka 2011. Je to dôkaz prístupu vedenia TESCA k obyvateľom mesta. Požiadal mestský 
úrad, aby vyzval TESCO na urýchlené odstránenie nedostatku.  
Odpoveď: Alena Šikúrová 
Komunikácia vo vlastníctve TESCO STORES SR, a. s. Bratislava  zasiahnutá poruchou bola 
uvedená do pôvodného stavu. V súlade s predloženým projektom boli odstránené poškodené 
časti komunikácie, upravili sa podzemné nosné zásypové konštrukcie telesa komunikácie, 
vybudovali sa spevňujúce prvky cestného telesa.  Po vyhotovení podkladových konštrukcií 
boli vybudované finálne povrchové úpravy komunikácie pre peších a komunikácie pre 
motorové vozidlá.     
 
Príspevok / podnet 
Pán primátor prehlásil, že TESCO osobne upozorní.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Peter Marko  
 
Predložil informáciu o stave rekonštrukcie námestia : 
Zo strany stavebníka bolo požiadané o predĺženie termínu uzavretia námestia o dva týždne. 
Oplotenie už bolo odstránené od časti chodníka, ktorý sa už užíva, cez Betliarsku cestu je 
umožnené zásobovanie, parkovanie ešte nie je dotiahnuté. Je potrebné realizovať vodoprávne 
konanie, kolaudáciu komunikácie.  Ukončený je nájazd na Betliarsku cestu. Časť medzi 
Šafárikovou a Čučmianskou ulicou je rozdelená do troch etáp – po kvetinárstvo, zelenú 
plochu a roh Čučmianskej ulice.  Po častiach sa dá realizovať, nie je potrebná uzávierka 
námestia. Informoval o riešení výškového rozdielu medzi pôvodným asfaltom a terajšou 
komunikáciou. Harmonogram ukončenia je do 5.7.,  v dodatku ku zmluve je uvedený termín 



31.7.2013. V prvý týždeň júlový by mal dodávateľ práce ukončiť. Bude potrebné doriešiť 
usmernenie dopravy.  
 
Príspevok / podnet 
p. František Focko  
 
Upozornil na to, že už dlhodobejšie nikto z mesta nekontroluje následné opravy 
prekopávok.  
Sledovať by sa mali do dvoch rokov.  
Odpoveď: Alena Šikúrová 
Za technický stav miestnej komunikácie v mieste zásahu sa ručí po dobu  36 mesiacov, počas 
ktorej sa zo strany mesta zabezpečuje priebežná kontrola a následne aj odstraňovanie 
zistených závad.   
 
Príspevok / podnet 
Pán primátor požiadal o konkretizáciu, na ktorých miestach. 
 
Príspevok / podnet 
p. František Focko  
 
Uviedol, že smerom hore na Ul. J. Marikovszkého, ďalej  revízne šachty, ktoré boli VVS 
vlani opravované. Tí, ktorí povolenia vydajú, mali by ich aj skontrolovať 
Odpoveď: Alena Šikúrová 
V danej lokalite bola vykonaná kontrola technického stavu komunikácie v miestach 
vykonaných zásahov. Zistená závada v mieste odstraňovania poruchy na plynovom zariadení  
bude riešená v záručnej lehote. 
Zásahy do komunikácie vykonané VVS pri oprave šácht (asfaltovanie okolo poklopov)           
sú toho času bez závad 
 
 
Príspevok / podnet 
p. Roman Ocelník  
 
Doplnil p. Focka o Okružnú 16 – 18 – 10 m nižšie je prepadnutá cesta po prekopávke 
pre nové tepelné rozvody, ktorá sa môže riešiť v rámci reklamácie.  
Odpoveď: Alena Šikúrová  
Uvedená závada bude riešená v záručnej lehote.   
 


