
Pokračujeme bodom 16 Otázky poslancov.  Z     25.4.2019  
Pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem opäť za slovo. Z tých mnohých podnetov, ktoré som adresoval pani prednostke, na 
ktoré odpovede ešte čakám, budem potom priebežne tých,  ktorí  sa ma pýtali  informovať. 
V podstate aj o mojich podnetoch ako boli vybavené až sa ku mne dostanú. Ale z mnohých 
vyberiem 1, ktorý nie som si istý, či som aj písomne posielal, tak pre istotu aj takouto formou 
mám otázku kedy a kým bude dokončená rekonštrukcia chodníka na Čučmianskej dlhej od 
Námestia baníkov po Špitálsku. To je priestor medzi chodníkom a komunikáciou. Ďakujem. 
M.  Bernáth:  Uvedený  úsek  pracovníci  preverili  a Technické  služby  mesta  Rožňava  si 
naplánovali asfaltovanie uvedeného úseku na mesiac jún

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ďakujem. Budeme písomne odpovedať na otázku. Ďalej pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Dnes sme schvaľovali VZ teda zmeny, zmeny vo VZN o taxislužbe a v tejto súvislosti ma 
oslovil  občan  mesta  Rožňava,  že  teda  v článku  8  už  aj  v tom znení  pred  schválením  a, 
a ostáva  to  v platnosti  aj  po  schválení,  v článku  8  výkon  taxislužby  sa  uvádza:  zmluvu 
o preprave  osôb môže vodič uzavrieť  s cestujúcim kdekoľvek okrem zastávok pravidelnej 
dopravy. Tento občan ma upozornil,  že údajne jedna konkrétna taxislužba vraj pravidelne 
parkuje na zastávke na Juhu. Údajne je to dokonca, že rovno pod kamerou MP. Takže chcel 
som sa spýtať náčelníka MP, či evidujú nejaké priestupky, ktoré zaznamenala táto kamera, 
alebo, alebo mali  nahlásené od občanov, alebo sami prišli na to a nejakým spôsobom toto 
riešili. Lebo vraj sa to, vraj sa to teda deje pravidelne, že na tomto mieste parkujú taxíky. 

p. poslanec Ing. Ján Lach
Prosím odpovedať náčelníka MP.

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Takže ešte  raz  pekný deň.  Neevidujeme podnety  občanov na  tento  konkrétny  prípad,  ale 
priestupky  vo  veci  porušovania  VZN,  ktoré  spadajú  do  kompetencie  MP  vo  vzťahu 
k taxislužbe riešime bežne. Čakáme teraz na nadobudnutie účinnosti tohto VZN a mám pred 
diskutovanú súčinnostnú spoločnú preventívno-bezpečnostnú akciu aj s okresným dopravným 
inšpektorátom práve zameranú na prevádzkovateľov a vodičov taxislužby.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ďakujem za odpoveď. Je dostatočná. Ďalej kto má ešte nejaké otázky. No pán kolega. Pardon. 
Nie ja som tiež chcel predniesť otázku pána kolegu, ktorý tu nie je prítomný. Ale potom, keď 
skončíte kolegovia. Nech sa páči pán poslanec Kemény.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ospravedlňujem sa,  že  zdržujem aj  zapisovateľke  aj  overovateľovi,  ale  sľúbil  som,  že  to 
prednesieme a bola taká vyslovene požiadavka. Denné centrum, konzultoval som to s pani 
vedúcou, pán riaditeľ tu tak jak som hovoril nie je prítomný z technických služieb, sťažujú sa, 
je tam dlhodobo prepadnutý nejaký kanál v areáli denného centra, bývalého klubu dôchodcov, 
kde sa tvorí mláka, možnosť úrazu atď. Takže keby sa, ja som to sledoval cez plot, ale bolo 
zavreté, nevedel som identifikovať, že čo, aby sa na to pozrelo. 



Ing.  K.  Valková:  Odpoveď:  Kontaktovali  sme  Technické  služby  mesta  ako  správcu 
nehnuteľnosti. Bola vykonaná miestna obhliadka  a  problém s kanalizáciou bude riešený a 
odstránený správcom nehnuteľnosti
Stretol  som  pána  riaditeľa  ZŠ  Zlatá,  mal  nejakú  fotodokumentáciu  o čiastočnej  úprave 
multifunkčného ihriska, novej pokládky trávy. Boli tam veľké nedostatky údajne, že 3 nejaký 
tam robili, ktorý zmizli, nechali tam náradie atď. Neviem či sa posunuli veci, ukončili, či je 
nejaký preberací protokol, aká bola kvalita, či je tam nejaká záruka, či sa to dotiahlo. 
A v neposlednom rade musím už takto verejne na, niekoľkokrát som to preberal, termín už je 
v dohľadne, ale u mňa v nedohľadne. Ulica Hviezdoslavova tam je ten nedokončený chodník, 
obdobne asfaltovanie a vyrúbali sa tam tie pôvodné stromy. Ostali tam pni, už tam nejaký 
vodič si to nevšimol, ostal tam visieť na tom. Pán riaditeľ spomínal, že čaká na nejaký strom, 
ktorý to vyoperuje tie pni a zase následne riešenie, že čo tam chceme mať. Či zelený pás, či 
parkovacie plochy. aby sa s tým kompetentný zaoberali a v nejakom dohľadom čase riešili 
túto  problematiku,  lebo frekventovaná  oblasť.  Na tú  poštu dennodenne chodia,  v  prípade 
dažďa vynášajú blato na vozovku a, a atď., atď. 
Riaditeľ TSM Rožňava,  M. Bernáth
Technické služby mesta objednajú a  odstránia pne frézou na stromy v priebehu mesiaca jún 
2019. Ohľadne o zelenej plochy – zeleného pásu je na jednaní so zriaďovateľom. Návrh TSM 
je vytvorenie odstavnej plochy zatrávňovacou dlažbou. 
K požiadavke  denného  centra: Po  konzultácii  s riaditeľom  Technických  služieb  mesta 
Rožňava ohľadom problému v areáli denného centra sa uvedenú poruchu pokúsia odstrániť 
sami. 
K požiadavke „chodník na Hviezdoslavovej“: Dokončenie asfaltovania chodníka na Ulici 
Hviezdoslavovej je naplánované na mesiac jún tohto roka 

Z druhého  kalichu.  Troška  pozitívnejšie.  Mne  oficiálne  iste  príde  stanovisko,  resp.  už 
pripravená zmluva na kúpu mantinelov. Ja mám informáciu z, dá sa povedať, z ohniska, že 
sme boli úspešní. Takže mantinely by nám mali byť k dispozícii, či to riešiť situáciu pomôže, 
ja som nad tým tiež uvažoval od počiatkov. V každom prípade či už tá, alebo tá alternatíva, či 
nová výstavba ja si myslím, že táto položka výrazne odbremení prípadný rozpočet aj novej 
výstavby haly, lebo musia byť kvalitné, museli spĺňať, hrala tam reprezentácia KHL, takže 
muselo byť. 
No  a v neposlednom  rade  by  som  chcel  informovať  vás,  resp.  využiť  aj  tento  priestor 
a informovať  aj  obyvateľov  a vyzvať  ich  na  to,  že  sa  spustil  1.,  vlani  bol  0.  ročník 
participatívneho rozpočtu. Beží etapa propagácie, zbierania návrhov na projektov. Mali sme 
prvé diskusné fórum. Trošku som sklamaný z účasti. Možno termín bol zlý. Možno sme veci 
určité nedotiahli, čo s týka propagácie. Takže touto cestou by som poprosil obyvateľov, ktorí 
majú záujem v tejto oblasti prispieť svojím pričinením, vkladom pre zveľadenie priestoru. Sú 
tam 3 témy. Oproti vlaňajšku teda obohatený záber možností.  Medzitým mi volali  nejaký 
študenti,  pýtali  sa  na  rôzne  veci,  dali  sme  si  stretnutie  na  zajtra.  Nemajú  ešte  16  rokov 
a podobne, takže zase sme pri tom, aby  sme hľadali možnosti ako. Lebo tu by sme sa mali 
stretávať s nejakou pozitívnou energiou tí, ktorí chcú a hľadajú možnosti a riešenia. My sme 
takí  koordinátori  na  to,  aby  sme  to  ukočírovali,  zadefinovali  kritériá,  podmienky  a boli 
nápomocní pri realizácii. Takže teším sa na spoluprácu so všetkými. Aj s výkonným výborom 
resp. s obyvateľmi.  Bude, Marek Krišťák už robí chvalabohu a všetko bude zverejnené na 
stránke mesta  či  už zásady, štatút,  tlačivá,  formuláre,  manuál  a pod.,  kontakty výkonného 
výboru. Budeme k dispozícii. Ja verím, že ako projekt 2-ročný cyklus bude tak isto prínosom 
pre všetkých zainteresovaných. Ďakujem za pozornosť. 



p. poslanec Ing. Ján Lach
Ďakujem za príspevok. Ďalej sa neprihlásil nikto. 
Tak pán kolega Kováč sa nemohol zúčastniť z dôvodu pracovného zaneprázdnenia, ale poslal 
nám otázky od občanov Rožňavy. Ako poslanec sa chce spýtať: 1. bolo by možné, aby sa 
vybudovalo detské ihrisko na letnom kúpalisku. Bolo by možné preložiť,  predložiť návrh na 
jednanie MZ. Tak neviem, či to bolo myslené na dnešný, keď to poslal včera. 
TSM Rožňava – vybudovanie   detského ihriska  by  mohli  byť  súčasť  rekonštrukcie  a výstavby 
zážitkového bazéna, ktoré je naplánované na rok 2020  
A po 2. bolo by možné vysadiť kvety na zelenom ostrovčeku oproti krámikom na Námestí 
baníkov, napr. znak Rožňavy. Zašleme písomnú odpoveď potom.
Dobre  máme ešte  otázky poslancov.  Mail  posielal.  Neviem z toho vyčítať  odkiaľ.  Dobre. 
Ďalší do otázok poslancov.
M. Bernáth:  poslali sme žiadosť na riadiaci orgán aby sa vyjadrili  k prekrývaniu sa tohto zámeru s 
projektom "Rekonštrukcia Námestia baníkov" aby sa vyjadrili či na zelenej ploche pred "Krámikmi" na 
námestí  je možne vysadiť resp. umiestniť kvety. Zatiaľ sa nám nevyjadrili.
Interpelácie poslancov. Idem podľa programu. Otázky, interpelácie.  Dobre tak... Áno teraz 
otváram teda bod diskusiu poslancov. Alebo in...otázky poslancov, diskusia.  Dobre bod 17 
interpelácie poslancov. 
Sa musíme už dohodnúť nejak. Dobre. Pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Je to taká novinka. Schválili sme zmenu rokovacieho poriadku a už máme 
interpelácie poslancov po novom. Takže na môj dotaz z minulého zastupiteľstva som dostal 
nasledujúcu odpoveď. Pýtal som sa na možnosť vyčistenia potoka Drázus od komunálneho 
a iného odpadu. Odpoveď znela: telefonicky som kontaktoval povodie Slanej, kde mi bolo 
oznámené, že oni ako správca majú na starosti čistenie toku len od nánosov, nie od smetí. 
Toto čistenie majú v pláne tohto roku. Čakám na bližšie informácie mailom. Áno ďakujem, 
ale následne hneď poviem návrh svoj. Navrhujem, aby mesto Rožňava vyžiadalo súhlas od 
dotknutého správcu a zorganizovalo v spolupráci s technickými službami čistenie potoka od 
komunálneho odpadu. A zároveň preveriť možnosti odstránenia vyvaleného stromu pri moste, 
pri veľkej svetelnej križovatke na Ulici Košickej. Zachytáva sa tam značné množstvo odpadu 
a myslím, že ten strom aj z hľadiska bezpečnosti pri prípadnej povodni, už dávno nemá čo 
robiť. Neviem, kto vydáva súhlas na výrub, odstránenie takéhoto stromu. Nemám problém, aj 
osobne to prídem odstrániť. Veľmi rád sa sám osobne zapojím. Gumáky mám nachystané, 
prídem. To je prvá moja interpelácia.
M.Bernáth: Správcu povodia slanej sme požiadali o vydanie písomného súhlasu na vyčistenie 
rožňavského  potoka  „Drázus“  a požiadali  sme  ho  o spoluprácu  pri  čistení  rožňavského 
potoka. Čakáme na doručenie písomného súhlasu od povodia Slanej 

A druhá. V poslednom čase som bol účastníkom mnohých kultúrnych, spoločenských akcií, 
na ktorých, ktoré buď organizovalo mesto, spoluorganizovalo, alebo boli zástupcovia mesta 
pozvaní. Takže pri významných kultúrnych, spoločenských, športových akciách v Rožňave 
a regióne je podľa môjho názoru nevyhnutné, aby bol prítomný zástupca mesta Rožňava. Na 
takéto  podujatie  dostáva  primátor  pozvánky  a je  neospravedlniteľné,  aby  nikto  na  takúto 
pozvánku  buď  už  nereagoval,  alebo  sa  v mene  mesta  Rožňava  nezúčastnil  s mandátom 
predniesť  príhovor,  poďakovanie  a pod.  V prípade  ak  sa nemôže  takýchto  akcií  zúčastniť 
primátor, alebo zástupca primátorov, primátora je namieste osloviť poslancov, napr. keď je to 
kultúrna akcia členov kultúrnej komisie, to len taký malý postreh. Osloviť poslancov, ktorí by 
mohli reprezentovať mesto. Z tohto dôvodu navrhujem vypracovať systém, kde budú poslanci 



oboznamovaní  so všetkými uvedenými akciami v meste  a regióne.  Aj takými,  ktoré mesto 
neorganizuje,  ale je pozvané.  V prípade,  že sa nebudú môcť zúčastniť primátor a zástupca 
primátora, aby boli oslovení poslanci a poverení reprezentovaním samosprávy. Ďakujem.
I. Nemčok Všetky akcie, ktoré sú organizované našim odborom, alebo mesto a náš odbor je 
spoluorganizátorom akcie a zo strany organizátora je očakávaná prítomnosť primátora mesta, 
alebo iného zástupcu mesta, je konzultovaná so sekretariátom a zapísaná do termínovníka na 
sekretariáte  aj  s požiadavkami.  Zosúladenie  programu  primátora  je  v kompetencii 
sekretariátu. 
Š. Barczi -  budeme to  riešiť emailovou notifikáciou cez emailový zoznam poslancov
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ďakujem  za  návrh.  Ďalšia  interpelácia.  Nikto  nič.  No  využijem  teda  ja  príležitosť  ešte. 
Vyzerá, že už sa teda blíži strhujúce finále. 07. 05 bude Vatra slobody tam, jak tradične býva, 
nad pamätníkom Jána Pavla II. Všetkých srdečne pozývam, občanov mesta, aby teda prišli na 
to  spoločenské  podujatie,  kde  si  budeme  pripomínať  teda  výročie  oslobodenia,  teda  deň 
víťazstva nad fašizmom a bude tam v celku tak ako aj vždy bolo, v celku veselo. Čiže srdečne 
pozývam každého.
Ďalej  Rožňava  v minulosti  bola,  alebo  mala  to  šťastie,  že  Dionýz  Andrassy  so  svojou 
manželkou  Františkou  podporili,  prispievali  na  dobročinnosť  v Rožňave.  Vybudovali  tu 
sirotinec  a ďalšie  veci,  prispievali  teda.  A Rožňava  z vďaky  teda  týmto  manželom 
Andrássyovcom pomenovala po Dionýzovi Andrássym ulicu a postavila  z verejnej  zbierky 
sochu  Františke  Andrássyovej.  Teraz  Slovenské  národné  múzeum,  Múzeum  Betliar  dalo 
žiadosť,  alebo teda žiadosť,  vstúpilo do súťaže Nadácie VÚB Poklady Slovenska a žiada, 
alebo má možnosť teda získať 50 000 eur na rekonštrukciu a reštaurovanie miesta posledného 
odpočinku  manželského  páru  Andrássyovcov  Dionýza  a Františky.  Myslím  si,  že  aj  naša 
generácia by mala prejaviť dostatočnú úctu voči týmto ľuďom a prispieť, ani nie finančne, len 
chvíľkou a zapojiť sa do hlasovania Nadácie VÚB Poklady Slovenska.  Keď budeme, keď 
dostaneme dostatočný počet hlasov tak Múzeum Betliar, Slovenské národné múzeum získa 
50 000 eur  na opravu tohto mauzólea.  Myslím,  že to  je  to  minimum,  čo môžeme urobiť 
a pripomenúť  si  týchto  manželov  Andrássyovcov.  Ďakujem.  Áno  podmienka  je,  že  do 
dvadsiat...súťaž  končí  28.  04.  Veľmi  natesno  sme  s Oravskou  Porubou?  A myslím  si,  že 
predsa len by sme mali byť akože taký nejaký šikovnejší trošku jak Poruba a myslím, že sme 
väčší počtom obyvateľov. Tak prejavme na tom správnom mieste a užitočným spôsobom náš 
lokálpatriotizmus. Ďakujem. A pán poslanec Kuhn faktická.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Len som ťa chcel doplniť, že včera, keď som ja hlasoval, sme viedli o 100 hlasov, aktuálne 
prehrávame o 70. Je tam 9, je tam 9 z celého Slovenska a sme momentálne na 2. mieste, takže 
aj Oravci sú veľmi dobre zorganizovaní, jedna silná komunita. Tak máme šancu ukázať, že aj 
Gemerčania sa vedia zorganizovať.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ďakujem. Ešte má niekto nejaký, nejakú interpeláciu, alebo niečo? Dobre. Ďakujem.


