
Diskusia – Otázky poslancov zo dňa 4.12.2013 
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
 
K schválenému VZN o verejnom poriadku – zistil v ňom rozpor so skutkovým stavom. V § 6 
bod 3 písm. e/ sa hovorí, že sa nesmie predávať alkohol v okruhu 200 m od detských ihrísk 
a predškolských zariadení. Minimálne na sídl. JUH to neplatí. V okruhu 200 m sú detské 
ihriská, predškolské zariadenie a aj dve pohostinské zariadenia. Čo s uvedeným nesúladom.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Juraj Halyák  
 
Uviedol, že predaj je povolený, užívanie alkoholických nápojov nie. Pre reštauračné 
a pohostinské služby je udelená výnimka. Citoval príslušné ustanovenie VZN.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
 
Vykreslil skutkový stav. Podľa toho VZN nechráni malé deti. To je v poriadku ? 
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Juraj Halyák 
 
To nie je v poriadku. VZN ochraňuje deti na detskom ihrisku, v materskej škole, nie v letnej 
záhradke reštauračného zariadenia.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Prehlásil, že pokiaľ existuje výnimka, VZN nechráni deti.  
 
Príspevok / podnet 
p, Mgr. Juraj Halyák 
 
Potvrdil, že výnimka je z  VZN, nevie si predstaviť, aby sa alkohol nepredával 
v pohostinskom zariadení.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
 
Prehlásil, že podstata veci je v tom, že je rozpor medzi VZN a skutkovým stavom. Do 200 m 
je škôlka a aj sa požíva alkohol. Ľudia vstupujú s alkoholom i cigaretou na ihriská, do areálu 
škôlky.  
 
Píspevok / podnet 
p. Mgr. Juraj Halyák 
Poznamenal, že alkoholické nápoje sa vynášať z letnej terasy nemôžu.  
 
 
 



Príspevok / podnet 
p. Ľudovít Kossuth  
 
Apeloval na občanov mesta, aby nezamedzovali čisteniu komunikácií v rámci zimnej údržby. 
Neodstavovali autá na niektorých zúžených vozovkách. Kvitoval výzvu mestskej polície, 
zverejnenú na internetovej stránke.  
 
Vzhľadom na ťažkosti pri čistení Šafárikovej ulice požiadal, aby sa riešilo parkovanie 
v zimnom období, aby bolo aj keď striedavo po týždni po jednej strane.  
Odpoveď: Ing. Hanuštiak ( aktualizácia ) 
Obmedzenie parkovania je možné zabezpečiť len prostredníctvom dopravného značenia, čo 
však nie je v kompetencii mestskej polície. V tomto prípade o osadenie dopravného značenia 
teda musia požiadať Technické služby mesta Rožňava, ktoré osadenie v rámci mesta i sami 
zabezpečujú na základe vydaného rozhodnutia príslušného správneho orgánu, ktorým je 
mesto Rožňava. Mestská polícia v rámci svojej pôsobnosti následne zabezpečí dodržiavanie 
tohto dopravného obmedzenia v súlade s vydaným rozhodnutím a osadeným dopravným 
značením. 
 
Podnet na kontrolu hlavnej kontrolórke predložil z dôvodu, že stav komunikácie 
v Rožňavskej doline je neúnosný. Na jednom zo zastupiteľstiev za účelom riešenia 
komunikácie predložil návrh, aby boli zvolaní dotknutí za účelom zabezpečenia 
spolufinancovania opravy komunikácie. 
Odpoveď: Mgr. Halyák 
Stretnutie sa uskutočnilo dňa 19. 8. 2013 za účasti zástupcu Rímskokatolíckej cirkvi – 
Biskupstva Rožňava, Mestských lesov Rožňava, s. r. o. a Zariadenia pre seniorov J. 
Schoppera, n. o. Dňa 17. 10. 2013 bola oslovená písomne obec Čučma. Z uvedených 
subjektov, okrem Mestských lesov Rožňava, s. r. o., žiadny nevidí možnosť 
spolufinancovania opravy komunikácie , ktorá nie je v ich vlastníctve.  
 
Upozornil na to, že 

- po odpojení elektriky v Agitačnom stredisku Nadabula, došlo k výpadu 
internetového pripojenia v mestskej časti.  Požiadal o riešenie.  

- na Rožňavskej Bani a v m. č. Nadabula nie na pozemkoch mesta sa vytvárajú 
nelegálne skládky. Požiadal o prijatie opatrení. /v m. č. Nadabula cca 50 m od 
hornej zastávky popri Slanej/  

- Odpoveď: Šalamon 
- Na Rožňavskej Bani – halda je opakujúca záležitosť. Od 15.01.2014 sa vyčisťujú 

pozemky a následne sa vykonajú opatrenia aby sa zamedzilo prístupu na uvedený 
pozemok. 

- V úseku Nadabula cca 50 m od hornej zastávky popri rieke Slanej bola vykonaná 
miestna ohliadka dňa 15.01.2014 a odstránenie odpadov sa vykoná dňa 20.01.2014. 

 
K problematike TS – stav je neúnosný. Spomínala sa pri jednom bode miera inflácie, 
zamestnanci robia za 300 € plat. Nevie dokedy sa to dá tak „ťahať a udržať stav taký, aký je“. 
Zvýšenie daní bude mať dopad na každého. Zrejme lepšie je nerobiť a mať dôchodok 
z priemerného platu zamestnanca v národnom hospodárstve. Poďakoval vedeniu mesta za 
získanie nového mechanizmu pre TS.  
 
 
 



Príspevok / podnet 
p. Ing. Robert Hanuštiak 
 
Potvrdil, že výzvu zverejnili na internetovej stránke a hliadky ich denne rozdávajú vodičom. 
Vyzývajú vodičov k tolerantnosti a ohľaduplnosti pri parkovaní, aby prispeli k zvýšeniu 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj vytvoreniu podmienok pre kvalitnú 
a bezproblémovú zimnú údržbu. Ubezpečil občanov mesta, že postup príslušníkov mestskej 
polície – zasúvanie výziev za stierače, fotenie motorových vozidiel, nech nepovažujú za 
začatie konania o priestupku, zámerom je zabezpečiť tolerantnosť voči vodičom a TS, ktoré 
zabezpečujú zimnú údržbu.  
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Požiadal o informáciu, v akom čase sa bude realizovať elektronická aukcia na 
parkovacie služby.  
Odpoveď: Kardošová 
Dátum a čas uskutočnenia elektronických aukcií sa uverejňuje najmenej dva dni pred 
uskutočnením aukcie na webovom sídle mesta „Verejné obstarávanie“, kde je uvedené pod 
názvom - Elektronické aukcie  - „ Práve prebiehajúce  EA“ a „Ukončené EA“. Uskutočnenie 
EA na parkovacie služby bola   uverejnená na uvedenej stránke mesta. Elektronická aukcia sa 
uskutočnila na predmetnú zákazku dňa: 05.12.2013 so začiatkom od 10:00:00 

 
 
Príspevok / podnet 
p. JUDr. Erika Mihaliková  
 
Uviedla, že termín uviesť nevie, elektronickú aukciu realizuje Úrad pre verejné obstarávanie. 
Nemá k dispozícii ani prístupové heslo, takže ani ona nebude môcť sledovať priebeh aukcie.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Dušan Pollák 
 
Zaželal občanom mesta, vedeniu mesta, poslancom šťastné a veselé sviatky. Pozval všetkých 
na akciu „Legendy deťom“ ktorá sa uskutoční 14.12.2013 na zimnom štadióne. Zúčastnia sa 
ho bývalí reprezentanti v hokeji, futbaloví internacionáli z Košíc.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ľudovít Kossuth 
 
Oznámil, že v predpoludňajších hodinách odpratávali TS lavičky zo severnej časti námestia. 
Naniesol otázku,  čo bude s novými lavičkami, či sa ponechajú vonku.  
Odpoveď: Šalamon 
Prenosné zariadenia na Námestí baníkov po úspešnom ukončení kolaudačného konania budú 
odovzdané do správy Technických služieb mesta Rožňava.  
 
Príspevok / podnet 
p. Zoltán Beke 
 



Na základe obsahu rokovania MZ prehlásil, že mesto by sa malo o svoj majetok lepšie 
starať. Viď strážna veža – je viditeľné, že došlo k jej poškodeniu. Urýchlene by bolo 
potrebné prijať opatrenia a pristúpiť k jej oprave. Má vedomosti o tom, že cenová 
ponuka na opravu už bola vyhotovená v lete, napriek tomu sa rieši len v decembri. Do 
jarných mesiacov môže dôjsť ešte k väčšiemu poškodeniu. Živým príkladom je hrad 
Krásna Hôrka a múr cintorína. Do návrhu TS už vyše  10 rokov predkladá požiadavku 
na opravu múra, bezúspešne. Omietka opadáva, múr sa rozpadáva.  
Odpoveď: Ing. Tomášik 
Po potvrdení výšky cenovej ponuky na opravu fasády strážnej veže bol materiál zaslaný na 
schválenie do komisie výstavby ( november 2013)a do komisie finančnej(november 
2013).Komisie tento návrh schválili s tým, že navrhovaná suma na opravu vo výške 6000 € 
bola ponížená na sumu 5000 € so záverom, že oprava bude realizovaná v jarných mesiacoch 
v roku 2014. 
Čo sa týka opráv múra cintorína, po zistení finančnej výšky bude tento materiál zaradený na 
schválenie príslušným komisiám.  
 
Poznamenal, že v jednom z bodov odznel návrh na zrušenie Rožňavskej televízie. Je to 
najjednoduchšia cesta, ale nemal by byť taký trend, že všetko sa ruší. Zrušilo sa vydávanie 
novín, zámerom je zrušiť TIC, MsD mesto nepotrebuje a podľa niektorých je treba zrušiť a 
televíziu. Nepovažuje to za správnu cestu. Vyzerá to tak, že mesto nepotrebuje médiá.  
Podľa jeho názoru je nepostačujúce, že materiály a informácie o činnosti mesta sa zverejňujú 
len na internetovej stránke mesta. Nie každý občan má pripojenie na internet a k informáciám 
sa môže dostať len cez televíziu alebo v papierovej forme cez noviny. Navrhol udržanie 
spomenutých inštitúcií a zavedenie vydávania novín, ktoré občania postrádajú.  Pokiaľ mesto 
má finančné problémy, pri poskytovaní informácií by sa nemalo ustupovať, ale vrátiť sa 
k trendu predchádzajúcich desaťročí, kedy mesto bolo v poskytovaní informácií príkladom 
pre iné mestá.  
Odpoveď: PaedDr. Mičudová 
Rok 2009 bol posledným rokom, keď v rozpočte mesta Rožňava bola naplánovaná 
a schválená položka na vydávanie Rožňavských listov, ako informačného periodika pre 
obyvateľov mesta. Pôvodne sa jednalo o sumu 36.513,- €, čo v tej dobe postačovalo na 
vydávanie tohto mesačníka. Z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie sa rozpočet v druhom 
polroku krátil a na rok 2010 sa na vydávanie mesačníka nevyčlenili žiadne finančné 
prostriedky. Len vďaka sponzorským financiám sa podarilo vydať jedno dvojčíslo (apríl-máj 
2010).  
Nakoľko v ďalšom období sa zo spomenutých finančných dôvodov nevydalo ani jedno číslo 
tohto periodika, Ministerstvo kultúry SR dňa 11.7.2011 vykonalo výmaz zo zoznamu 
periodickej tlače.  
V prípade znovuobnovenia vydávania informačného periodika, je okrem podstatnej náležitosti 
a to schválenia finančného krytia v rozpočte mesta, potrebné pristúpiť aj k novej registrácii na 
Ministerstve kultúry SR v zmysle zákona č.167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom 
spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon). 
 
Záverom zaželal každému všetko dobré k blížiacim sa vianočným sviatkom.  
Poďakoval sa mestskej polícii za súčinnosť pri zabezpečení verejného poriadku, občanom 
mesta a všetkým za súčinnosť pri zabezpečení čistoty a poriadku v cintoríne, pred i počas 
Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.  
 
 


