
prejdem k bodu č. 3 nasledujú Interpelácie poslancov ( 19.11.2020) 

Nech sa páči. Pán Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som mal otázku na riaditeľa technických služieb, ale nie je tu prítomný? 

 

p. primátor Michal Domik 

Tu je. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Je hore? Aha. Dobre ďakujem. Pán riaditeľ v informatívnej, v informatívnych materiáloch, 

ktoré sme dostali k dispozícii je správa Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Tá je 

napísaná takým trošku technickým a, a právnym jazykom, ale ja by som sa teda chcel spýtať, 

že v čom, v čom bola tá chyba, čo mesto nerobilo. A teda čo v najbližších dňoch, týždňoch bude 

robiť, aby sme nemali takéto problémy. Lebo tam z toho vyznelo, ako keby hrozilo nejaké 

správne konanie a teda aj, aj možno nejaká pokuta. Nebolo to tam napísané, ale keď správne 

konanie, tak teoreticky aj nejaká pokuta by mohla hroziť. Čiže čo, čo doteraz mesto nerobilo 

a čo, čo bude robiť, aby nám takéto proste problémy nehrozili. Ďakujem. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPA 

Jedná sa, dobrý deň prajem, jedná sa o invazívne rastliny, ktoré rastú popri ceste okolo dolného 

kruhového objazdu. Tieto pozemky, ktoré sú mestské sčasti vedľa toho aj farské, prípadne aj 

súkromné, sa nikdy v minulosti nikdy, vôbec nikdy nekosili. Pri zistení teda obchodnej 

inšpekcie, resp. teda životného prostredia sa zistilo, že sú tam invazívne rastliny a tieto treba 

nejakým spôsobom zlikvidovať, pokosiť, resp. nejakým spôsobom postriekať. Toto na, na 

základe teda tejto správy zo životného prostredia aj nastalo. My sme to pred 2 týždňami aj 

pokosili tieto pozemky, ktoré sú mestské a sú popri hlavnej ceste okolo Betliara.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte na doplnenie, keď môžem aj ja. Máme s tým problém kvôli tomu, že nie 

všetky pozemky sú naše a my nemôžme vstupovať na cudzí pozemok. Mnoho pozemkov má 

KSK, Košický samosprávny kraj, a vlastne tam to nie je pokosené a vlastne ten zlatobyľ sa 

rozširuje s tými semenami. Takže my to pokosíme a v rámci toho, že kaž... každý rok nám to 

vyrastie taktiež na pozemku. Takže hľadáme aj túto cestu, ako ich osloviť, aby aj oni si pokosili 

tento zlatobyľ vedľa okrajov cesty. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem opýtať MsÚ, zrejme v prvom rade pána náčelníka 

mestskej polície, prípadne ho aj požiadať, aby preveril, keď nemá túto informáciu, že či 

vodorovné a zvislé dopravné značenie na parkovanie pre Občianske združenie Amalion pred 

hotelom Empress na Šafárikovej ulici je oficiálne odsúhlasené a schválené. Ďalšia moja otázka 

znie, smeruje rovnako k pánovi náčelníkovi MP a to je kedy, resp. kedy bolo vykonané, 

prípadne či sa plánuje v blízkej budúcnosti vykonať kontrola na odstavené vraky automobilov 

v meste. V prípade, že to neplánovali, tak by som rovno aj požiadal o vykonanie takejto 

kontroly predovšetkým na tzv. kolóniách na rožňavskej bani, kde som si všimol, že je dosť úzka 

cesta a videl som tam viac takýchto áut. A ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán náčelník Hanuštiak. 

 



náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Pekný deň každému. Môžem odpovedať hneď čo sa týka dopravného značenia pred hotelom 

Empress. Toto sme zdokumentovali začiatkom tohto roku a postúpili sme to príslušnému 

správnemu orgánu, ktorý je špeciálny stavebný úrad na ďalšie riešenie, nakoľko nie je možné 

tento skutok doriešiť v blokovom konaní v rámci našej kompetencii. A čo sa týka vrakov tieto 

kontrolujeme priebežne v rámci pridelených služobných obvodov. O vrakoch na kolóniách 

vieme, len vzhľadom tých majiteľov je niekedy komplikovanejšie sa s tým vysporiadať. Ale 

priebežne máte uvedené túto činnosť aj v správe o činnosti. Zhruba 20, 30, 40 vrakov ročne sa 

nám podarí odstrániť z verejných komunikácií a priestranstiev. Ale doriešime určite aj tieto 

vraky v rámci spolupráce s okresným úradom.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakuje pekne za ústretovosť. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem. Ešte by som mal otázku na hlavného architekta mesta. Medzi informatívnymi 

správami je správa o výlepných plochách a tam sa uvádza, že teda boli zrušené 2 výlepné 

plochy na námestí kvôli rekonštrukcii. A zrejme v tejto súvislosti teda divadlo Actores dňa 28. 

10. doručilo na mesto Rožňava ohlásenie drobnej stavby na osadenie 2 kusov výlepných plôch. 

Chcem sa spýtať, či ich umiestnenie, teda aký typ výlepnej plochy a kde umiestnené, či boli 

konzultované aj s hlavným architektom. Lebo na jednej strane súhlasím s tým, aby bol dostatok 

výlepných plôch pre informovanie občanov, ale bol by som rád, keby aj v tomto smere už začal 

taký nejaký, nejaký systematický prístup, aby tie plochy boli na vhodných miestach a vhodný 

typ. Aby sa to nebilo s najmä, najmä v historickej časti a v ochrannom pásme historickej časti 

s proste s vzhľadom mesta Rožňava. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď poprosíme hlavného architekta o vyjadrenie. Ďakujem. 

 

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 

Ďakujem. Pekný deň. Odpoveď je áno. tak jak si citoval tie veci bolo to prerokované s divadlom 

Actores. Ja som bol proti výlepovej ploche, ktorá tam bola, lebo, inštalovaná tohto roku, bránila 

výhľadu na strážnu vežu pre turistov, ktorí sa prechádzali po vlastne pešej komunikácii okolo 

námestia. Dohodli sme sa s pánom Kobezdom, že nájdeme nejaké iné riešenie do historického 

jadra a tie veci, ktoré boli uplatnené a boli teraz odstránené, že budú plagátové plochy niekde, 

kde to unesie tá plocha. Ja neviem na autobusovej stanici, alebo na sídlisku juh. Čiže zhruba 

takto.  

 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. Pán poslanec Balázs nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Taký drobný návrh. Vidíme, že parkovanie pred MsÚ začína byť stále katastrofickejšie a horšie. 

Chcel by som sa opýtať, tým pádom, že ten MsÚ slúži obyvateľom mesta, či by netrebalo 

vyhradiť aspoň dajaké 2 parkovacie miesta pre návštevy MsÚ. Ľudia, ktorí prídu na ten MsÚ 

vybaviť, do pol hodiny, do hodiny odídu, či by dajaké 2 parkovacie miesta nebolo vhodné 

vyhradiť. Dávam to na zváženie. Taká myšlienka. Ďakujem.  

Šikúrová: Vyhradené parkovisko povolí a použitie príslušného dopravného značenia určí cestný 
správny orgán na základe žiadosti oprávnenej osoby. 



 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Niekto do diskusii. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. 
 


