Interpelácie
z 36. zasadnutia MsZ v Moldave nad Bodvou, konaného dňa 23.8.2017
Interpelácie podané poslankyňou Mgr. Janičovou:
Poslankyňa Janičová informovala, že umiestnený kontajner na komunálny odpad na Severnej č. 23
je zaseknutý.
Odpoveď:
Podzemné kontajnery na Severnej ulici boli zhotoviteľom odovzdané 05. 12. 2016. Na zhotovené
dielo sa vzťahuje záruka v trvaní 60 mesiacov od odovzdania, zhotoviteľ bol dňa 14. 08. 2017
vyzvaný na odstránenie vád diela. Záruka sa však nevzťahuje na škody spôsobené treťou osobou,
ako napr. násilným vtláčaním odpadu do bubna kontajnera, resp. vedomím demolovaním bubna.
Na interpeláciu odpovedala PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. - prednostka úradu
Interpelácia-odpovedané na mieste:
Ľudia z kopca sa sťažujú na novovybudovaný chodník, že je veľmi vysoko urobený a cestná
komunikácia sa tak zúžila, že tam nedokážu prejsť vedľa seba dve autá. Chodník je priveľmi vysoký.
Primátor odpovedal, že chodník musí spĺňať určité normy, preto má takú šírku akú má a cestná
komunikácia nebola nikdy určená na dvojsmernú prevádzku. Ďalej uviedol, že dokončenie chodníka
sa bude riešiť cesta a nevylučuje, že bude určená na jednosmernú prevádzku. Sľúbil, že dopravná
situácia sa tam bude riešiť.
Poslankyňa sa ďalej chcela informovať prečo bolo zrušené EKS na rekonštrukciu pivničných
priestorov ZŠ Severná.
Primátor uviedol, že do EKS sa neprihlásila žiadna firma, nebola predložená žiadna ponuka.
p. Janičová chcela vedieť čo bude s vyčlenenými financiami na rekonštrukciu.
Prednostka uviedla, že tieto peniaze neprepadnú a budú využité na túto rekonštrukciu, ktorá môže
prebiehať aj počas školského roka za plnej prevádzky.
Interpelácia podaná poslankyňou Kmeťovou
P. Kmeťová sa chcela informovať, ako postupuje jej žiadosť týkajúca sa osadenie lavičiek na Nám.
Ľudovíta Štúra.
Odpovedané na mieste:
Prednostka informovala, že sa tým zaoberá investičné oddelenie. Ďalej sa zmienila, že mesto má
trocha problém s tým, že sa ľudia nevedia dohodnúť. Obyvatelia do štvrtého poschodia nechcú
lavičky.
Interpelácia podaná poslancom Szabóm
P. Szabó interpeloval, že na Ul. sv. Rócha sú chodníky v dezolátnom stave. Ďalej upozornil, že pri
budovaní chodníkov firmy nevyniesli stavebnú suť, ale urobili skládky tejto sute, a pritom si tieto
firmy vyfakturovali vývoz sute. Poslanec interpeloval detské ihrisko na Severnej 22 a 23, na ktorom
chýba štrk a navrhol, či je možné tam osadiť gumený podklad.
Odpovedané na mieste:
Primátor informoval, že je pripravený projekt na Novú č. 3, na Huňadiho chýba chodník, a preto sa
tam musí natiahnuť nový chodník. Sv. Róch je súčasť väčšieho plánu, chcem tam urobiť točku pre
autobus a treba tam urobiť chodník, autobusovú zastávku, osvetlenie a parkovanie a následne to bude
nadväzovať na Ul. sv. Rócha. Firmy boli vyzvané na odstránenie medzi skládok na vlastné náklady.
Čo sa týka detských ihrísk, tie sa štandardne vypĺňajú štrkom. Revízne komisie každým rokom
kontrolujú ihriská. Ak odsúhlasí, že možno na ihrisko položiť gumený podklad, tak sa to tam osadí.
Interpelácia podaná poslankyňou Bc. Čajkovskou

P. Čajkovská interpelovala, že na ul. Školskej pod blokom sa sťažuje pani Palčíková, že
v kvetinárstve má problém s odpadovou šachtou, pretože tieto splašky jej 2,3 krát vychádzajú cez
WC von.
Odpovedané na mieste:
Primátor informoval, že mestu nebola doručená žiadna sťažnosť a tento problém dá preveriť.
Interpelácie podané poslancom Ing. Ikrényim
P. Ikrényi interpeloval, že nefunguje pumpa na cintoríne v Budulove.
Odpoveď:
Na daný podnet bolo uskutočnené verejné obstaranie, je potrebné vymeniť celý mechanizmus.
Opravné práce budú realizované v najbližšom čase.
Na interpeláciu odpovedala PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. - prednostka úradu
Ikrényi interpeloval, že prvá etapa chodníkov nie je dokončená, nie sú dopieskované chodníky.
Chodníky, ktoré boli robené minulý rok nie sú dokončené a či sa vôbec dokončia. Odsúhlasili sa
peniaze na ďalšiu etapu chodníkov v Budulove. Budulovská komisia dala doporučenie, že nerobiť
otočku, ale robiť chodníky od domu č. 2 do 21 a nerobí sa ani jedno, ani druhé. Nevedia ktorá etapa
sa bude robiť, či už bolo vyhlásené výberové konanie.
Odpovedané na mieste:
Prednostka uviedla, že všetky konania verejného obstarávania sú zverejnené na webe na nové
chodníky. Prednostka uviedla, že v apríli 2017 boli odsúhlasené chodníky a odvtedy žiadna iná
žiadosť neprišla, uviedla že sa postupuje presne podľa plánu schváleného rozpočtom na rok 2017.
Žiadna iná zmena nenastala zo strany MsZ.
Ikrényi sa opýtal, či sa pripravuje aj tá druhá etapa.
Odpoveď:
Koncom roku 2016 a v termíne marec – apríl 2017 sa v mestskej časti Budulov realizovali chodníky
z dlažieb a to ako prvé sa vyhotovila úprava námestia, kde sa ešte asfaltom prepojilo námestie so
štátnou cestou v celej dĺžke. Následne sa realizoval chodník od cintorína po kultúrny dom tiež
z dlažby, pričom sa doasfaltovali nájazdy na jednotlivé úseky chodníkov. Chodníky boli
zapieskované v zmysle technologického postupu, čo potvrdzuje aj zhotoviteľ Inžinierske stavby, a.
s., pričom zapieskovanie chodníkov je bežná a štandardná záležitosť, samozrejme aj s vibrovaním.
Naplánované chodníky boli riadne dokončené a aj odovzdané do užívania. V prípade vymytia alebo
hlbšieho zanášania „piesku“ na niektorých úsekoch chodníka najmä z dôvodu prudkých dažďov je
nutné vykonať v rámci údržby dopieskovanie. V súčasnosti v Budulove je novým chodníkom
prepojený cintorín až námestie, kde sa nachádza kostol a autobusová zastávka.
V ďalšej etape neboli naplánované iné úseky chodníkov. V súčasnosti je spracovaná projektová
dokumentácia na tzv. „točku“ (rekonštrukciu križovatky) s možným napojením na nový asfaltový
úsek cesty smerom na družstvo. Boli prečistené a pretlačené dažďové odvádzače. V súčasnosti sa
spracováva položkovitý rozpočet, pričom orientačná cena je cca 37.000 Eur.
Požiadavka na alternatívne riešenie realizácie chodníka od č. d .2 po č. d. 21 namiesto tzv. „točky“
na investičné oddelenie nebola podaná.
Na interpeláciu odpovedal Ing. Waldemar Vislay- odbor výstavby, plánovania a projektovania
Ikrényi pripomenul, že bolo schválených 12 lavičiek so smetnými košmi v Budulove a osadené sú
len 2. Pochválil vybudovanie detského ihriska, lenže ľudia by chceli mať toto ihrisko ohradené.
Uviedol že sa nekosí podľa plánu, ale zlepšila sa kvalita kosenia. Ľudia sa sťažujú, že sa nekosia
všetky verejné priestory a ulicu kde býva pán Herceg.
Odpoveď:

V priebehu rokov 2016 a 2017 Mesto Moldava nad Bodvou začalo postupne osadzovať mobiliár, t.j.
lavičky, koše a detské prvky v Moldave nad Bodvou a v Budulove. Záujem obyvateľov, deklarovaný
žiadosťami, bol však natoľko vysoký, že v súčasnosti nie je možné vyhovieť všetkým požiadavkám
na osadzovanie mobiliáru. Z tohto dôvodu sa bude v jeho osadzovaní pokračovať v roku 2018.
Na interpeláciu odpovedala PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. - prednostka úradu
Uviedol, že nedostal finančný rozpis nákladov na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 150 000
eur. Chcel vedieť, v akom stave je príprava osláv Budulova, pretože má podozrenie, že sa to
nepripravuje.
Odpoveď:
Ohľadom opravy kultúrneho domu už bolo odpovedané. Príprava osláv je v kompetencii riaditeľky
MsKS.
Na interpeláciu odpovedala PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. - prednostka úradu
Zamestnanci mesta vraj dostali príkaz, že majú čistiť len úsek od obchodu po kultúrny dom.
S pracovníčkou na mieste sa dohodol, že sa rozšíri úsek až po detské ihrisko a taktiež žiada, aby sa
vykonávali tieto práce na všetkých verejných priestoroch.
Odpoveď:
V interpretácii mylne uvádzate, že zamestnanci mesta dostali pokyn na čistenie úseku. Práce na
verejnom priestranstve sú uskutočňované v spolupráci s ÚPSVaR na konkrétny projekt. Je potrebné
v prípade nedostatočného čistenia verejného priestranstva kontaktovať vedúceho správy zelene – p.
Harsányiho.
Na interpeláciu odpovedala PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. - prednostka úradu
Poslanec Ikrényi požiadal primátora, aby zaradil do rozpočtu cyklotrasu.
Odpovedané na mieste:
Primátor informoval, že prioritné sú chodníky, ktoré ročne stoja okolo 300 000 eur. Posledný rok by
mal byť o úprave ciest. Na cyklotrasu nie sú financie. Primátor odporučil aby cyklotrasu schválili
v novom rozpočte spolu s chodníkmi a opravou ciest. Primátor upozornil na obmedzený rozpočet.
Ikrényi spomenul, že na cyklotrasu existuje vypracovaný projekt.
Prednostka uviedla, že tento projekt sa na MsÚ nenachádza a taký projekt nie je.
Interpelácia podaná poslancom Ing. Kӧtelesom
Poslanec Kӧteles požiadal, aby bola zabezpečená bezpečnosť starších ľudí a detí na Letnej ulici. Už
sa stalo, že na tomto mieste boli napadnutí starší ľudia. Pripomenul problematiku túlavých psov,
ktoré ohrozujú občanov.
Odpovedané na mieste:
Primátor informoval, že v uvedenej oblasti prichádza najviac sťažností na rušenie nočného kľudu
a narúšanie verejného poriadku, avšak ak dôjde k napadnutiu je potrebné takúto udalosť nahlásiť
príslušným orgán aby sa každá vec riešila individuálne. Investičnému oddeleniu už dal pokyn, aby
sa preverili všetky posty a zistilo v akom sú stave a po zistení stavu sa začne s ich rekonštrukciou
s osadením bezpečnostných prvkov ako sú kamery a osvetlenie, ktoré tam chýba.
Náčelník MsP ohľadne interpelácie problému túlavých psov informoval, že už 2x zasahovala firma
na odchyt psov. Naraz vie odchytiť 20 psov a za jedného psa sa platí 60 eur, iným spôsobom sa to
nedá riešiť. V prípade, ak polícia odchytí psa, zavolá veterinára, ten ho musí vyšetriť začipovať
a musí sa zabezpečiť denná strava. Tento pes je zadržaní aspoň 30 dní a potom príde firma, ktorej sa
musí zaplatiť za to, že psa odvezie. Najväčší problém rušenia nočného kľudu je na ulici Debradskej.
Polícia upokojí občanov, ale následne je tam hluk opäť.

Ikrényi upozornil, že rómske deti hádžu kamene do áut. Zároveň sa zmienil, že robenie hluku
rómskymi občanmi patrí do ich kultúry a etnika, je im to vlastné a nedá sa s tým nič robiť.
Kmeťová navrhla kastráciu psov.
Primátor informoval, že mesto to robilo, avšak je to oveľa nákladnejšie ako odchyt.

