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24. Otázky poslancov  

25. Diskusia  

 

p. Ľudovít Kossuth 

Poďakoval sa p. Ocelníkovi za návrh na zmenu času zvolávania zasadnutí MZ  a poslancom, 

ktorí podporili jeho návrh. Potvrdil, že v závere rokovaní sa už objavuje po celodennej práci 

únava, na materiály sa už nereaguje tak, ako by sa  malo. 

Uviedol, že poslednom období vedenie mesta evidovalo negatívne pripomienky, podnety 

k výrubom stromov.  

Výruby realizujú TS a realizujú ich v súlade s platnými právnymi predpismi. Informoval 

o výruboch stromov vo veľkom parku. Budú ešte pokračovať z dôvodu, že bresty sú 

napadnuté. Následne budú odfrézované pne a začne sa výsadbou.  

Upozornil na to, že k výrubu líp dôjde aj pri Spojenej škole z bezpečnostného hľadiska.  

Požiadal primátora mesta, aby v budúcnosti pri uvádzaní materiálov nezabudol aj na 

stanovisko komisie výstavby a vyzval k ich predloženiu.  

p. Ing. Juraj Balázs 

Informoval, že existuje Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici, ktorá v prípade 

napadnutia lesov škodcami, vie konkretizovať škodcu, určí opatrenia, akými sa dá proti tomu  

zasiahnuť. Žiaľ výsledkom opatrení je často výrub – ako v prípade brestov vo veľkom parku 

a znovu vysadením.  

p. Ing. Karol Kováč 

Podotkol, že má taký dojem, že čoraz viac žiadostí sa týka výrubu stromov v blízkosti 

obytných blokov, ktoré boli vysadené obyvateľmi.  

Požiadal mestský úrad, aby v spolupráci s komisiou výstavby prehodnotil,  ktoré stromy bude 

potrebné riešiť. Návrh by mal spracovať mestský úrad a predložiť na zasadnutie komisie 

v termíne do ďalšieho vegetačného kľudu.  

Odpoveď: Ing. Porubán, Ing. Baffyová 

Výrub stromov rastúcich v tesnej blízkosti obytných domov z dôvodu, že majú 

negatívny vplyv na bytový dom a to tým, že spôsobujú nadmerné tienenie v bytoch, 

poškodzujú základy, rep. zabraňujú realizácii stavebných úprav na bytovom dome (t. j. 

v minulosti nesprávnym spôsobom vysadených obyvateľmi),  je najčastejším prípadom 

odôvodnených (povolených) výrubov drevín rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve 

mesta a rieši sa priebežne a postupne, v priebehu celého kalendárneho roka.  Ide o cca 

100 stromov ročne.  

 

K Zlatej č. 10 – zaráža ho, že pri búracích prácach sa znečisťuje okolie,  dotknutý objekt nie 

je ohradený. Aj napriek tomu, že to zákon nepožaduje, v rámci dobrých vzťahov, bezpečnosti 

ľudí, by bolo vhodné o to požiadať vlastníka.  Požiadal mestský úrad o účinné kroky, aby 

nedošlo k ohrozovaniu obyvateľov sídliska, resp. najbližších blokov.  

Odpoveď: Ing. Porubán, Ing. Tomášik 

Na uvedenom objekte pri búracích prácach  vo vnútri objektu vznikajúci stavebný 

odpad je priamo nakladaný na nákladné autá a odvezený na likvidáciu. Vlastník budovy 

realizuje práce tak, aby neohrozoval obyvateľov sídliska. 

 

Prezentoval podnety, pripomienky  z Rady školy pri ZUŠ, ktorej je členom :  

- dopad neefektívneho vykurovania budovy,  do ktorej sa presťahovali,   na rozpočet ZUŠ 

   /na radiátoroch nie sú namontované merače tepla, regulácia je problematická/ 



   Požiadal o preverenie stavu a prijatie opatrení, resp. zváženie aj možnosti vypovedania 

zmluvy s firmou TEKO-R.  

-  zabezpečenie bezpečnosti v pasáži pod budovou školy vo večerných hodinách,  

    zabezpečenie uzamykania budovy po 17.00 hodine 

    Požiadal o preverenie stavu a prijatie opatrení na zabezpečenie bezpečnosti žiakov 

-   zabezpečenie obmedzenia rýchlosti medzi dvoma retardérmi na komunikácii na Ul.     

    akademika Hronca z bezpečnostného hľadiska 

Naniesol otázku, či je možné venovať tablet, ktorý obdržal ako poslanec a nevyužíva ho, 

ZUŠ. 

p. PaedDr. Janka Mičudová  

Poznamenala, že je dobré, že sa poukazuje na nedostatky v jednotlivých zariadeniach. 

Riaditelia by však mali poukázať aj na pozitíva, ktoré mesto urobilo pre školy. Uviedla, čo  

všetko sa urobilo v prospech ZUŠ – presťahovanie do nových priestorov, čo mesto stálo 

45 000 €, výmena okien na II. a III. poschodí, pracuje sa na regulácii kúrenia. O problémoch 

vie a vie aj pán primátor, nakoľko 4 roky boli členmi rady školy.  

Dozor medzi 17.00 – 18.30 riešila s riaditeľom ÚPSVaR v rámci 32 hodinovej činnosti, zatiaľ 

odpoveď nedostala.  

Mesto ďalej zabezpečilo parkovanie pre ZUŠ pred sobášnou sieňou.  

Opätovne zdôraznila, že o problémoch mesto vie a snaží sa ich riešiť.  

Čo sa týka rozpočtu, chýbajúcich prostriedkoch, poznamenala, že bude potrebné sa pozrieť na 

vekovú štruktúru, prezamestnanosť a personálne otázky.  

K správe HK – dodatkom bude upravené VZN, poplatky ZUŠ budú upravené tak, aby boli 

adekvátne tomu,  čo potrebuje ZUŠ na prevádzku, osobné a mzdové náklady.  

p. Ing.  Karol Kováč 

Prehlásil, že ZUŠ sa nie z vlastného rozhodnutia sťahovala. Na Normovej ulici mali vlastný 

kotol, vykurovanie regulované, vedeli ušetriť. Zdá sa mu prirodzená požiadavka na reguláciu 

tepla, montáž meračov.  

Zo strany vedúcej odboru malo byť predložené stanovisko k jeho pripomienkam a nie 

prezentácia  zásluh mesta. Zaujíma ho, do akého termínu budú opatrenia prijaté, nedostatky 

odstránené. ZUŠ ich chce riešiť v spolupráci s radou školy. Hľadajú sa riešenia, ako zvýšiť 

príjem ZUŠ. 

Rezervy vidia vo vykurovaní. Upozornil na to, že v budove sú aj iní nájomníci.  

PaedDr. Mičudová: 

Mesto Rožňava ako zriaďovateľ ZUŠ plánuje do budúcnosti presťahovať ZUŠ zo 

Štítnickej ulice (tam má v súčasnosti elokované pracovisko) do priestorov na Ulici Akad. 

Hronca 9 na prízemie,  I. a II. poschodie. Tento plán bude možné zrealizovať  podľa 

finančných možností zriaďovateľa a po ukončení  platnosti zmlúv s nájomníkmi, ktorí 

sú v súčasnosti v priestoroch na prízemí a I. a II. poschodí. Vzhľadom k vysokým 

faktúram za odber tepla, mesto naplánovalo do rozpočtu na rok 2015 aj montáž 

termoregulačných ventilov vo výške 4 000 eur do oboch budov na Ulici  Akad. Hronca 9 

a 9B.   

p. Bc. Ivan Kuhn, MA 

Poznamenal, že poslanci sú na to, aby riešili problémy a nie na to, aby sa prednášali nejaké 

referáty o úspechoch, ktoré sa dosiahli.  

Potvrdil, že ide o budovu, ktorá je neustále vykurovaná, je tam aj služobný byt, sú tam aj iní 

nájomníci, ktorí môžu fungovať aj v čase prázdnin. Teda výpočet na základe plochy nie je 

reálny. Preto je potrebná regulácia, montáž meračov. Otázne je aj oddelenie vykurovania 

zadného traktu bývalej Poľnobanky.  

K novej výsadbe – našiel  informácie z iných miest k výsadbe stromov. Bežne sa vysádzajú 

vzrastlé stromy, našiel aj firmu, ktorá výsadbu realizuje, cenník. Mesto by mohlo niekoľko 



takých stromov vysadiť, malo by sa to zapracovať do rozpočtu mesta. Nemali by sa vysádzať 

živelne. Prípadne sa obrátiť na odborníkov. Požiadal mestský úrad, aby sa s touto 

problematikou zaoberal. 

p. Ing. Juraj Balázs 

Upozornil poslancov na to, aby zvážili predmet otázok a diskusie. Nanesené pripomienky sa 

na zastupiteľstve nedoriešia, majú sa predkladať odborníkom na mestskom úrade a následne 

prerokovať s finančníkmi.  

Upozornil na to, že výsadba stromov sa dá doriešiť, má však dopad na rozpočet mesta.   

p. Ľudovít Kossuth  

K výsadbe – potvrdil, že boli zasadené malé stromky,  ale na základe stanoviska projektanta 

p. Bc. Ivan Kuhn, MA 

Nesúhlasil s pripomienkou p. Balázsa k predmetu otázok a diskusie.  Poslanci sú členmi rád 

škôl, zisťujú problémy a predkladajú ich na MZ. Podľa jeho názoru, ide o najvhodnejšie 

miesto, aby sa mohli adresovať požiadavky na mesto. Sú veci, kde aj poslanci musia 

rozhodovať.  

p. Mgr. Matúš Bischof 

Upozornil na to, že v týchto bodoch ide o voľnú diskusiu, na rôzne témy. Body nie sú 

tematicky obmedzené. Prejednávajú sa tu bežné problémy mesta. Vyprosil si, aby do toho 

niekto zasahoval.  

p. Ing. Juraj Balázs 

Poznamenal, že pokiaľ by si každý poslanec vybral taký časový úsek na takú problematiku, 

akú počuli, nevie, aký dlhý čas by na to potrebovali. Adekvátne treba posúdiť problematiku, 

venovaný čas a vhodnosť prejednávania na MZ. Pokiaľ sa poslanci chcú uberať týmto 

smerom,  budú sa prejednávať maličkosti  a veľké veci budú unikať.   

 

p. Bc. Ivan Kuhn, MA 

Naniesol otázku na pani prednostku, ako sa plánuje riešiť využívanie elektronického 

trhoviska. Pri poslednom schvaľovaní smernice o verejnom obstarávaní bolo povedané, že 

všetky obstarávania podlimitné budú realizované cez verejné trhovisko. 1.7.2014 bolo 

spustené, prečo sa nevyužíva.  

p.. JUDr. Erika Mihaliková  

Uviedla, že elektronické trhovisko sa využíva na prieskumy trhu. Snahou mesta je získať 

všetky potrebné informácie, ostrá prevádzka sa neustále presúva.  Zástupcovia mesta sa 

zúčastňujú školení, SOR pre verejné obstarávania sa už zúčastnila praktického zaškoľovania. 

Od marca prieskum trhu mesto bude zabezpečovať v súlade so zákonom cez elektronické 

trhovisko.  

p. Bc. Ivan Kuhn, MA 

Poznamenal, že mesto má zase zmeškanie. Pokiaľ vie, niektoré samosprávy už začali 

využívať tento systém.  

p. JUDr. Erika Mihaliková  

Prehlásila, že mesto nie je v omeškaní. Úrad aj ministerstvo neustále odkladali účinnosť, 

odklad bol zdôvodňovaný výskytom nedostatkov, problémov. Snahou mesta bolo získať čo 

najviac informácií, aby sa mohol využívať tento systém. Osobne bude len rada, že sa bude 

využívať. Predíde sa rôznym podozrievaniam.  

M. Kardošová: 

Mesto Rožňava  od 01.03.2015 využíva  elektronické  trhovisko (ET) na   zadávanie 

zákaziek bežne dostupných na trhu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  


