Interpelácie
z 38. zasadnutia MsZ v Moldave nad Bodvou, konaného dňa 24.10.2017
Interpelácie podané poslancom Ing. Ikrényim.
1/ Poslanec upozornil, že nie je dobré realizovať chodníky pred Vianocami, pretože budú nekvalitné a mesto
ich bude musieť reklamovať.
Odpoveď:
Prednostka informovala, že výzva je zverejnená, prebiehajú obhliadky a chodníky by mali byť zrealizované
do dvoch týždňov po ukončení verejného obstarávania.
Odpovedala
PaedDr.
Klára
Vranaiová,
PhD,
bližšie:
http://www.moldava.sk/sk/otvorenasamosprava/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.
2/Poslanec spripomienkoval čistenie mestskej časti Budulov len na určitých úsekoch. Poslanec poznamenal,
že táto mestská časť sa má upratovať celá.
Odpoveď:
Jeseň je problematická, čo sa týka lístia, mesto sa s tým bude intenzívne vysporadúvať. Je ho všade veľmi
veľa. Zamestnanci dostanú vrecia nato, aby nemuseli robiť malé kôpky.
Odpovedala PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
Primátor upozornil že je jeseň, je prirodzené, že lístie opadáva a nie je možné, aby mesto v jeseni vyzeralo
ako
v auguste,
bližšie:
http://www.moldava.sk/sk/otvorena-samosprava/zasadnutie-mestskehozastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.
3/Poslanec navrhol, aby sa mesto zúčastňovalo výziev na vybudovanie cyklotrás, aby mesto konečne mohlo
vybudovať cyklotrasy od Moldavy na Jasov, od Moldavy cez kopec na juh o tretiu časť cyklotrasy, a to
z Budulova a relaxačnú zónu moldavčanov z Moldavy na budulovské rybníky. Navrhol, aby sa takýto projekt
zapracoval do rozpočtu na rok 2018
Odpoveď:
Primátor informoval, že na minulom zasadnutí MsZ bolo jasne povedané, že cyklotrasa medzi Moldavou
a Budulovou sa zahrnie do rozpočtu v roku 2018.
Na interpeláciu odpovedal primátor mesta na zasadnutí MsZ, bližšie: http://www.moldava.sk/sk/otvorenasamosprava/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.
Interpelácie podané poslankyňou Kis Pálovou.
1/ Pripomenula, že už viackrát žiadala mesto o odstránenie basketbalového koša na ul. Severná. Schádzajú sa
tam cudzí ľudia, ktorí poškodzujú garáže. Namiesto ihriska, by sa mohlo použiť na parkovacie miesta.
Odpoveď:
Prednostka uviedla, že zamestnanci mesta sa budú zaoberať premiestnením tohto koša, avšak treba brať na
vedomie aj tú skutočnosť, že mládež sa nemá kde stretávať a preto treba hľadať alternatívu.
Odpovedala
PaedDr.
Klára
Vranaiová,
PhD,
bližšie:
http://www.moldava.sk/sk/otvorenasamosprava/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.
2/ Poslankyňa navrhla zrekonštruovať záhradu pri klube dôchodcov osadením lavičiek a úpravu zelene, avšak
zistila, že miesto toho sú dva stromy vypílené. Ďalej uviedla, že zamestnancom mesta zakázalo vedenie mesta
komunikovať s klubom dôchodcov.
Odpoveď:
Primátor informoval, že je to problém, pretože klub dôchodcov nie je právnická osoba a v podstate neexistuje
a mesto nemôže dať peniaze na požiadanie cca 500 eur fyzickej osobe ktorá tvrdí, že zastupuje klub
dôchodcov. Prednostka úradu doplnila, že mesto navrhovalo viacero spôsobov zaregistrovania klubu
dôchodcov tak, ako to funguje všade a však aj to odmietli. Ďalej poprosila p. Kis Pálovú ktorá má s klubom
dobre vzťahy, aby im skúsila vysvetliť situáciu a to, že musia byť registrovaní, ak chcú od mesta dostávať

podporu. Čo sa týka výrubu stromov, mesto malo súhlas od životného prostredia s týmto výrubom, keďže
stromy boli prestárle a bolo treba ich vyrúbať.
Odpovedali primátor mesta a prednostka úradu, bližšie: http://www.moldava.sk/sk/otvorenasamosprava/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.
Interpelácie podané poslankyňou Kmeťovou.
1/ Poslankyňa upozornila na strom, ktorý treba vyrúbať na Mlynskej ulici pri dome p. Héczeya.
Odpoveď:
Strom bol po interpelovaní poslankyňou odstránený.
Odpovedal Ľudovít Harsányi vedúci oddelenia správy zelene.
2/ Zamestnanci Slovesnej pošty podali viacero žiadostí na mesto na osadenie poštových schránok pri vstupe
na polikliniku.
Odpoveď:
Mesto na tejto požiadavke pracuje tak, aby mohli byť poštové schránky dostupné v čo najkratšom čase.
Odpovedala PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.
3/ Majitelia obchodov na sídlisku žiadajú, aby mestská polícia chodila častejšie, pretože dochádza ku
krádežiam.
Odpoveď:
Primátor informoval, že mestská polícia je veľmi zaťažená, pretože kontroluje aj vojenský opravárenský
objekt. Bližšie: http://www.moldava.sk/sk/otvorena-samosprava/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva/38zasadnutie-mz/.
4/ Poslankyňa informovala, že na Nám. Ľudovíta Štúra nesvieti pouličné osvetlenie.
Odpoveď:
Na základe informácií od správcu verejného osvetlenia na Nám. Ľ. Štúra niektoré svetlá mali poruchu, ktoré
sa koncom októbra odstránili. Osvetlenie by malo komplet fungovať.
Odpovedal Ing. Waldemar Vislay-odbor výstavby, plánovania a projektovania.
5/ V mestskej časti Budulov sú na autobusovej zastávke poukladané dlažobné kocky naopak a sú tam skoky
a prečo sú vydláždené vstupy do domov niektorým občanom Budulova.
Odpoveď:
Zámková dlažba bola uložená riadne a v zmysle technologického postupu na to oprávnenou firmou a
školenými zamestnancami.
Odpovedal Ing. Waldemar Vislay-odbor výstavby plánovania a projektovania.
Odpoveď:
Primátor informoval, že dlažba bola uložená len na mestský pozemok.
Odpovedal primátor mesta, bližšie: http://www.moldava.sk/sk/otvorena-samosprava/zasadnutie-mestskehozastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.
Interpelácie podané poslankyňou Janičovou.
1/ Poslankyňa informovala, že materiály na MsZ nie sú nikdy zverejnené na internetovej stránke mesta.
Odpoveď:
Prednostka uviedla, že všetky materiály sú vždy zverejnené na internetovej stránke mesta a ukázala
poslankyni kde predne na webe sa zverejňujú.
Odpovedala PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. - prednostka úradu, bližšie: http://www.moldava.sk/sk/otvorenasamosprava/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.

2/ Poslankyňa informovala, že odkedy sa robila v meste kabeláž, odvtedy je na oplotení školy opreté vedenie.
Odpoveď:
Firmy, ktoré realizovali v minulosti v sídliskovej časti mesta optické rozvody boli upozornené na túto
skutočnosť a boli požiadané o okamžitú nápravu.
Odpovedal Ing. Waldemar Vislay-odbor výstavby, plánovania a projektovania.
3/ Poslankyňa interpelovala prepadnutú cestu pri podzemných kontajneroch, ako aj pokazené dvierka na
kontajneroch.
Odpoveď:
Prednostka pripomenula, že zamestnanec mesta informoval na sídliskovej komisii, že prepadnutá cesta sa
bude riešiť ako aj pokazené kontajnery.
Odpovedala PaedDr. Klára Vranaiová, PhD.-prednostka úradu.
Interpelácie podané poslancom Szabóm.
1/ Pod workoutovým ihriskom prasklo potrubie a bolo by dobré, aby sa ešte v tomto období upravil povrch
tohto úseku.
Odpoveď:
Pri tomto ihrisku nastala vážna porucha na vodovodných rozvodoch, oprava sa vykonala v réžii VVS, a. s.
O požiadavke na spätnú úpravu už kompetentný boli upozornený.
Odpovedal Ing. Waldemar Vislay-odbor výstavby, plánovania a projektovania.
2/ Chodníky na ul. Sv. Rócha úplne prepadávajú chodníky. Tento problém interpeloval už skôr a mesto s tým
ešte stále nič neurobilo.
Odpoveď:
Na dvoch miestach sa už vykonala náprava v danej záležitosti. Následne sa vykoná komplexná kontrola celej
lokality a v prípade potreby sa dá do plánov opráv na budúci rok. Ul. Sv. Rócha už je po záručnej dobe.
Odpovedal Ing. Waldemar Vislay-odbor výstavby plánovania a projektovania
3/ Pred poštou ako je vstup do dvora je prepadnutá zámková dlažba, trebalo by sa na to pozrieť.
Odpoveď:
Je viacero takýchto miest, kde je lokálne spadnutá dlažba z rôznych dôvodov. Táto záležitosť sa bude riešiť
komplexne podľa možnosti hneď v prípade priaznivého počasia, najneskôr však pri realizácii vysprávok na
budúci rok.
Odpovedal Ing. Waldemar Vislay-odbor výstavby, plánovania a projektovania.
4/ Chodníky na sídlisku by trebalo podoplňovať pieskom.
Odpoveď:
Pri realizácii chodníkov sa vykonávalo aj dopieskovanie chodníkov v zmysle technologického postupu, ale
v rámci údržby je potrebné vykonávať aj v budúcnosti v réžii mesta tieto práce, na túto skutočnosť bolo
oddelenie Správy zelene upozornené, v jarných mesiacoch sa dopieskujú chodníky.
Odpovedal Ing. Waldemar Vislay- odbor výstavby, plánovania a projektovania.
Interpelácie podané poslancom Kӧtelesom.
1/ Požiadal primátora, aby predložil správu a stave budovania kamerového systému, pretože to súvisí
s bezpečnosťou občanov.
Odpoveď:
Zmluva o dielo je uzatvorená a je zverejnená na internetovej stránke mesta. Plniť sa má do 30.11.2017. Dielo
sa má odovzdať v tomto termíne a mesto bude informovať či bolo odovzdané alebo nie.
Odpovedal primátora mesta bližšie: http://www.moldava.sk/sk/otvorena-samosprava/zasadnutie-mestskehozastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.

2/ Poslanec chcel vedieť čo je nové s výstavbou zimného štadióna.
Odpoveď:
Mesto splnilo všetky podmienky a čakáme na to či príde mestu odpoveď. Vybraní sme boli pravdepodobne
na to nie sú peniaze. Ďalej ste v uznesení dali na výstavbu celú parcelu a zase ste dali celú túto parcelu na
predaj. Prednostka uviedla, že začína sa štadión stavať v Liptovskom Jáne.
Odpovedal primátor mesta a prednostka úradu, bližšie: http://www.moldava.sk/sk/otvorenasamosprava/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.
3/ Poslanec upozornil na riešenie odtoku prívalovej dažďovej vody v záhradkárskej časti na Komenského
ulici.
Odpoveď:
Stavebná komisia je komisiou odbornou, ktorá pozostáva z odborníkov. Primátor informoval, že návrh na
riešenie bol daný a uvidí sa, či sa tento návrh na zastupiteľstve schváli. Ide o ulice Viničná, Horská a Fábriho.
Odpovedal primátor mesta, bližšie: http://www.moldava.sk/sk/otvorena-samosprava/zasadnutie-mestskehozastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.
Interpelácie poslankyne Čajkovskej:
1/ Poslankyňa Čajkovská uviedla, že na internete našla pozvánku na prerokovanie zmien a doplnkov
územného plánu č. 6, ktoré sa uskutoční dňa 24.10.217 o 13:00hod. Chcela vedieť, či sa preruší rokovanie
MsZ a pôjde sa prerokovávať územný plán.
Odpoveď:
Primátor upozornil, že v pozvánke je určená lehota 30 dní, takže poslanci majú lehotu na pripomienkovanie
a vyjadrenie 30 dní.
Odpovedal primátor mesta, bližšie: http://www.moldava.sk/sk/otvorena-samosprava/zasadnutie-mestskehozastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.
2/ Poslankyňa chcela vedieť, ako dopadla výzva na strážnu službu.
Odpoveď:
Do pondelka minulého týždňa mali záujemcovia predložiť ponuky s tým, že dve ponuky boli vyradené a dvaja
účastníci predložili také ponuky, že rozdiel bol väčší ako 10%, takže sme požiadali firmu, ktorá dala nízku
ponuku aby nám podala vysvetlenie. Primátor dodal, že všetky zápisnice z obstarávania sa budú zverejňovať
na internetovej stránke mesta. Taktiež doplnil, že mesto schválilo len 20 000 eur na stráženie a žiadna firma
toto nevie splniť, preto sa vyhlási nová súťaž.
Odpovedala prednostka úradu a primátor mesta, bližšie: http://www.moldava.sk/sk/otvorenasamosprava/zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva/38-zasadnutie-mz/.
Interpelácie poslanca Ing. Csalu:
1/ Upozornil, že na sídlisku sa zavádzali internetové káble, ale práca nebola dokončená. A naďalej trčia káble
zo zeme.
Odpoveď:
Firmy, ktoré realizovali v minulosti v sídliskovej časti mesta optické rozvody boli upozornené na túto
skutočnosť a boli požiadané o okamžitú nápravu.
Odpovedal Ing. Waldemar Vislay-odbor výstavby, plánovania a projektovania.

