
Interpelácia MZ 26.3.2015  

 

 

4. Otázky poslancov 

5. Diskusia  

 

p. Mgr. Matúš Bischof  

Uviedol, že 24.3. sa uskutočnil verejný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ. Ocenil prácu 

pedagógov a kvalitný výkon zúčastnených pedagógov a žiakov. Koncert hodnotil ako 

vysokokvalitný,  vysoko profesionálny počin a zážitok v jednom. Poznamenal, že na celej 

záležitosti ho mrzí technický stav budovy ZUŠ na Štítnickej ulici. Kriticky sa vyjadril 

k podlahe, ktorá  je z bezpečnostného hľadiska nevyhovujúca. Požiadal o informáciu, v akom 

termíne bude opravená.  

p. Mgr. Dionýz Kemény 

Požiadal predsedajúceho o vyhlásenie minúty ticha za zosnulého kolegu - Mgr. Milana Fila.  

p. Roman Ocelník  

V súvislosti s recyklátorom asfaltu – požiadal o informáciu, či sa už začali nejaké práce.  

Upozornil na komunikáciu smerom k nákupnému centru, aj tá si vyžaduje opravu. 

Poznamenal, že snahou mesta by malo byť maximálne využitie uvedeného stroja, aby sa 

v roku 2015 opravilo čo najviac ciest a chodníkov.   

 Pán primátor informoval, že od budúceho týždňa sa už bude stroj využívať,  prvá 

servisná prehliadka bola uskutočnená. Zmapované sú všetky výtlky, ktoré je potrebné opraviť.  

Cesta, ktorú pripomienkoval p. Ocelník bude zaradená medzi prvé,  nakoľko ide 

o frekventovanú cestu.  

p. Ľudovít Kossuth 

Poukázal na divoké skládky, ktoré sa tvoria na Rožňavskej Bani a aj v iných lokalitách 

napriek tomu, že mesto vynakladá veľké úsilie na to, aby ich vzniku zabránila, zabezpečila 

likvidáciu  – k náprave však zatiaľ nedošlo.  

Na Rožňavskej Bani  je to v lokalite nad haldami pri Bani Štefan. Podľa jeho názoru nie je 

potrebné vynaložiť ani veľké úsilie na to, aby sa zistilo, kto ju vytvoril – v blízkosti je len 

jeden rozostavaný rodinný dom. Požiadal mestský úrad, aby konal v tomto smere, využijúc aj 

možné sankcie.  

 Pán primátor potvrdil, že mesto vyvíja maximálne úsilie na to, aby zabraňovalo vzniku 

divokých skládok, ako aj na ich likvidáciu. V spolupráci s mestskou políciou sa robí 

monitoring divokých skládok.  

Podal informáciu pre poslancov z Rady ZMOS, na ktorej sa prerokovávala  problematika 

novely zákona o odpadoch. Snahou miest a obcí je, aby prezident SR tento zákon nepodpísal 

a bol vrátený na prerokovanie NR SR.   

Obsahuje viac nedostatkov, medzi iným aj to, že mestá a obce budú zodpovedné aj za 

vytvorenie skládok na pozemku súkromného podnikateľa, súkromných osôb.  

p. PaedDr. Janka Mičudová  

Uviedla, že mesto je informované o stave podlahy v uvedenom objekte. Oprava nie je 

zaradená do rozpočtu. Zámerom mesta je  toto pracovisko presťahovať do terajších priestorov 

ZUŠ a koncerty organizovať v priestoroch sobášnej siene a na radnici.  

p. Mgr. Matúš Bischof 

Kladne hodnotil zámer mesta koncerty organizovať v uvedených priestoroch. Ide o peknú 

kultúrnu akciu, zaslúži si aj vhodné priestory, mimo spomenutých napr. aj v OKC.  

 Pán primátor poznamenal, že na koncertoch ZUŠ sa zúčastňuje jednak ako člen rady 

školy a jednak ako primátor mesta. Nevidí problém v tom, aby sa koncerty organizovali 

v iných priestoroch za využitia jeho kompetencie v odpustení poplatku.  



Poznamenal, že na takýchto akciách by sa mali zúčastňovať poslanci vo väčšom počte.  

p. Mgr. Milan Capák  

Potvrdil stav týkajúci sa vytvárania divokých skládok. Má konkrétne skúsenosti zo severnej 

časti mesta. Pozitívne hodnotil to, že pán primátor bol na tvári miesta, videl stav, prijali sa 

opatrenia. Pán Ocelník urobil zábery, zverejnil ich na svojej stránke. Pozitívne hodnotil aj 

prácu mestskej polície, občania kladne hodnotia rajonizáciu, ďalej prácu p. Šalamona, ktorý 

promptne reaguje na požiadavky, podnety. Hneď na tvári miesta rieši problémy.  

Upozornil na to, že na starom cintoríne prespávajú bezdomovci, bolo by to potrebné riešiť.  

Odpoveď : Ing. Robert Hanuštiak, náčelník MsP 

Mestská polícia bezodkladne prijala opatrenia na zvýšenie kontrolnej činnosti 

v uvedenej lokalite a v súčinnosti s MOS bol aj odpad po neprispôsobivých občanoch 

zlikvidovaný. 

 Pán primátor poďakoval p. Capákovi za aktivity v severnej časti mesta, týkajúce 

sa zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev.  

 Informoval, že dňa 23.3. bolo odovzdané stavenisko na výstavbu nového 

kruhového objazdu. Ukončený by mal byť koncom roka.  

 


