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Prijaté
uznesenia
materiálom:

súvisiace

s týmto

Finančný a majetkový dopad na rozpočet
mesta:
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
nevyžaduje sa
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:
nevyžaduje sa
Oznámenie
osobného
záujmu
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:

podľa Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný
záujem o vec predtým, ako na rokovaní
vystúpi.
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Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou dňa 21. 10. 2021
Zoltán Dobos:
1) Na ulici Námestie budovateľov naďalej chýba verejné osvetlenie aj napriek starším
interpeláciám. Úsek – chodník vedúci ku garážam, medzi garážový priestor a taktiež úsek za
bytovým domom je v neustálej tme.
Odporučil vyčleniť financie na riešenie daného problému.
(Interpelácia č. 81 z 19. zasadnutia MsZ dňa 15. 05. 2020 - zodpovedané primátorom mesta priamo
na rokovaní MsZ – v tom čase o pozastavení všetkých investičných akcií).
Riešenie: Ing. Monika Al Aliová, investičný odbor
Mesto Moldava nad Bodvou pripravuje celkovú rekonštrukciu verejného osvetlenia v zmysle
Uznesenia č. 464/2021, v ktorej sa bude venovať aj novým úsekom, v ktorých v súčasnosti verejné
osvetlenie nie je riešené.
2) Na ulici Rožňavskej medzi križovatkou pri „Redute“ a mostom pri firme Stavomark už cca
2 mesiace nefunguje verejné osvetlenie. Keďže ide o frekventovaný úsek, odporúča ho čím skôr
opraviť.
Riešenie: Ing. Monika Al Aliová, investičný odbor
Porucha verejného osvetlenia na ulici Rožňavská pri križovatke s Vodnou a Tehelnou bola
odstránená 02. 11. 2021. Úsek bude pre časté výpadky naďalej monitorovaný.
3) Podobná je situácia na uliciach: Hviezdoslavova 46, taktiež medzi ulicami SNP a Viničná je
chodníkový prechod neosvetlený. Odporúča skontrolovať a sfunkčniť verejné osvetlenie na
uvedených úsekoch.
Riešenie: Ing. Monika Al Aliová, investičný odbor
Porucha verejného osvetlenia na ulici Hviezdoslavova 46 bola odstránená 02. 11. 2021. Úsek bude
pre časté výpadky naďalej monitorovaný.
4) Ďalej na spomínanom chodníku - prechode medzi ulicami SNP a Viničná je poškodený
obrubník. Je potrebné ho opraviť čím skôr než sa poškodia aj schody.
V mene občanov poďakoval za vybavenie požiadaviek.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
Po miestnom zisťovaní na tvári miesta v 45. kalendárnom týždni 2021 sa začne s realizáciou
opravy obrubníkov z úrovne zamestnancov správy budov a nehnuteľností. Oprava sa bude
realizovať v priebehu 2 dní.
5) Mestu tlmočil prosbu obyvateľov ulice Obrancov mieru, aby prístupovú cestu vedúcu k ich
domom, na ktorú bola pred nedávnom vysýpaná asfaltová drvina bolo možné prejsť vibračným
valcom. Cesta je momentálne veľmi prašná. V mene občanov poďakoval za vybavenie ich
požiadavky.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor, Ľudovít Harsányi, správa zelene
Interpelácia realizovaná, asfaltová drvina na ceste ul. Obrancov mieru bola prevalcovaná
vibračným valcom.
6) Obyvatelia ulice ČSA 26, 28, 29 a 30 sa pýtajú, či mesto plánuje opravu ciest. Na danom úseku
sa vytvorilo pár priehlbín, ktoré sú rušivé a nadhadzujú auta. Daná problematika už bola taktiež
dávnejšie interpelovaná.
(Interpelácia č. 120 z 22. zasadnutia MsZ na uvedenej ulici riešený problém s poklopmi).
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
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Na ulici ČSA mesto registruje miernu priehlbinu v komunikácii, ale výtlkom nie je poškodený
asfalt. V prípade súvislej opravy cestnej komunikácie na ulici ČSA v budúcnosti, jej realizácia
musí byť schválená na úrovni mestského zastupiteľstva.
7) Podobná situácia je aj na ulici ČSA 3, kde sa nachádza veľká a hlboká diera na ceste, ktorú
ak by bolo možné, odporučil zaasfaltovať.
(Interpelácia č. 141 z 26. zasadnutia MsZ dňa 29. 04. 2021 Problém na ulici ČSA vedľa materskej
školy na chodníku skoro oproti ZŠ sa nachádza veľká diera, pravdepodobne po výkopových
prácach v lete – riešené Ing. Eva Tóthová)
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
Opravu diery na ulici ČSA 3 bude realizovať v termíne do jedného týždňa Správa zelene.
PaedDr. Jana Ločova:
1) Parkovisko ČSA 15, cieľ parkoviska bolo odbremenenie zápchy, ku ktorej dochádza každé
ráno, keď rodičia privážajú detí do školy. Parkovisko má len jeden vstup, nie je aj výstup
z parkoviska, čo nezabráni, aby neboli zápchy. Keďže parkovisko je ešte v realizácii, či by sa
nedalo prehodnotiť a urobiť aj výstup z pracoviska.
Riešenie: Ing. Martina Krajňáková, investičný odbor
Parkovisko na ul. ČSA bolo realizované na základe projektovej dokumentácie, ktorá bola
schválená dotknutými orgánmi. Realizácia stavby bola ukončená dňa 5. 11. 2021. Na stavbu
Parkovisko na ul. ČSA bolo vydané stavebné povolenie, čiže po ukončení stavby je potrebné
požiadať o kolaudáciu. Po ukončení kolaudačného procesu je možné prehodnotiť situáciu
a navrhnúť úpravu resp. druhú etapu výstavby, na ktorú sa spracuje projektová dokumentácia
a prejde schvaľovacím procesom dotknutými orgánmi.
2) Interpeláciou reagovala na projekt týkajúci sa Základnej školy ČSA na zateplenie strechy,
ktorý bol stiahnutý z programu rokovania z dôvodu vysokej hodnoty a potreby dofinancovania
projektu. Strecha je však vo veľmi zlom stave. Apelovala, aby mesto našlo finančné prostriedky
na riešenie jej rekonštrukcie.
Riešenie: Ing. Monika Al Aliová, investičný odbor
Mesto Moldava nad Bodvou sa nevyhovujúcim stavom strešnej konštrukcie nad Jedálňou pri ZŠ
ČSA zaoberá, v mesiaci august 2021 boli na objekte prevedené primárne stavebné práce, ktorých
účelom je dočasná sanácia, zabraňujúca zatekaniu v období dažďov. V súčasnosti sa naďalej
riešia možnosti financovania celkovej opravy strechy objektu.
Ing, Roland Cingeľ:
1) Keďže v tomto období vzniká záhradný odpad, obracajú sa na neho občania a urgujú termíny
odvozu tohto odpadu.
Riešenie: Ing. Oliver Kovács, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva
V období od 1. 11. 2021 do 30. 11. 2021 sa bude ako každý rok v meste Moldava nad Bodvou
vykonávať zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad. Na tento účel sa nebudú tohto roku
používať veľkokapacitné kontajnery. Konáre, kríky a iný zelený odpad je potrebné zhromaždiť na
viditeľné miesto pred rodinný dom. Následne pracovníci Správy zelene zabezpečia jeho odvoz
podľa nasledovného harmonogramu:
Odvoz sa uskutoční v dňoch 2. 11. 2021, 8. 11. 2021, 15. 11. 2021, 22. 11. 2021, 29. 11. 2021 z
územia celého mesta.
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Odvážať sa bude len biologicky rozložiteľný odpad. Iné druhy odpadov z upratovania ako aj
biologicky rozložiteľný odpad v inom termíne ako je uvedený je možné odviezť na Správu zelene na
ulici Hlavnej č. 127 na zberový dvor Správy zelene.
Ing .Vojtech Bodnár:
1) Ukončil sa odvod dažďovej vody smerom na Mokrance. Bohužiaľ kanál za areálom neziskovej
organizácie Voda a Život je veľmi zanesený a jesenné dažde tadiaľ nepretečú.
Odporúča vyčistenie kanála (doložená fotodokumentácia).
Riešenie: Ing. Martina Krajňáková, investičný odbor
Vyčistenie kanála – rigolu realizované dňa 22. 10. 2021 Správou mestskej zelene.
2) Interpeláciu predniesol na podnet občianky Budulova, aby sa zabezpečilo osadenie 3 – 4 ks
malých smetných košov. Momentálne v Budulove sú osadené iba pri zastávke SAD a pri
detskom ihrisku. Videl model malých smetných košov ohradených, v Budulove by to pomohlo.
Riešenie: Ľudovít Harsányi, vedúci správy zelene
Interpelácia realizovaná, smetné koše v počte 3 osadené.
3) Navrhuje osadenie troch spomaľovačov (retardérov)
- smerom od Moldavy nad Bodvou pri vstupe do Budulova. Kamióny voziace štrk chodia veľkou
rýchlosťou,
- od Mokraniec do Budulova, hlavne autá firiem zabezpečujúcich zásobovanie,
- pri Balogovcoch pred opravenou cestou od bývalého družstva.
Riešenie: Ing. Eva Tóthová, investičný odbor
Osadenie troch spomaľovačov na komunikáciách v Budulove je v riešení. Z úrovne mesta bola
podaná žiadosť na Správu ciest Košického samosprávneho kraja, keďže cestná komunikácia č.3307
je v ich správe. Ostatné dva spomaľovače sú na miestnych komunikáciách a riešené budú podaním
žiadosti mesta na Dopravný inšpektorát.
4) Na ulici smerom na Mokrance je rozkošatený orech, ktorý bráni vo výhľade do polovice cesty,
je obava aby to nebolo nebezpečné pre motorové vozidlá. Odporúča realizovať orezanie
Technickými službami. Strom patrí majiteľovi.
Riešenie: Ing. Oliver Kovács, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva
Vlastník bude vyzvaný na riešenie problému.
Ing. Július Grulyo:
1) Interpeloval ohľadom problému s kanalizáciou na Budulovskej ulici. Jeden deň vytiahne
splašky zo žumpy, na druhý deň je plná. Možno keď sa robila cesta na ul. Budulovská, či
nedošlo k jej poškodeniu.
Vysvetlené primátorom mesta priamo na rokovaní MsZ.
2) Informoval o problémoch s neochotou či už vodičov vyťahovacej cisterny, odvozu odpadu,
ak ich zavolá, nie sú ochotní ísť do osady, je to spôsobené aj veľkým množstvom smetia,
veľkým neporiadkom.
Informoval, že s danou situáciou je potrebne niečo robiť.
Riešenie: Ing. Oliver Kovács, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva
Odvoz zmesového komunálneho odpadu je realizovaný podľa potreby po naplnení troch
veľkokapacitných kontajnerov (cca 1x za mesiac). Po odvoze a vyprázdnení kontajnerov sú tieto
vrátené na stojisko v ten istý deň. Odpad nahromadený okolo kontajnerov a okolo bytoviek je
takisto v riešení, bola vyžiadaná cenová ponuka od zvozovej spoločnosti a hľadajú sa finančné
prostriedky na odstránenie odpadu z rómskej osady na ulici Budulovská.
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3) Interpeloval problém Debraďskej ulice, keď prší voda sa dostáva do domov obyvateľov.
Prosí mesto o spoločné riešenie situácie.
Vysvetlené primátorom mesta priamo na rokovaní MsZ.
Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu


berie na vedomie

Odpovede na interpelácie poslancov prednesené na 31. zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Moldave nad Bodvou dňa 21. 10. 2021.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržiavania
podmienok § 12 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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