
 
 

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 04.12.2017 
 
 

Odpovede na interpelácie z 2. MZ dňa 20.12.2018 
 
Zoltán Dobos: 

‐ Na sídlisku sa vykonávali výkopové práce, ktoré boli označené sprejmi, požiadal, aby sa 
sprejový náter z chodníkov odstránil 

‐ Na ul. Bartalosová smerom na Krátku ulicu medzi blokmi je väčšinou obrovské blato, stojí 
tam voda. Navrhol to dať do poriadku a vybudovať chodník. 

‐ Na ul. Vodnej č. 46 je zarastené verejné osvetlenie, požiadal o odstránenie buriny 
‐ Na ul. Rožňavskej 25, pred hasičským záchranným zborom je zrkadlo, ktoré cez zimné 

obdobie je väčšinou zamrznuté. Pýtal sa, či by sa nedalo prerobiť na vyhrievané zrkadlo, 
z bezpečnostného hľadiska by to bolo nutné spraviť. 

‐ Na ulici Obchodná č. 1 a Podhorská č. 765, na začiatku serpentínky, sú staré nepoužívané 
kovové stĺpy. Z estetického hľadiska by bolo dobré to odstrániť.  

‐ Pred domom smútku mesto umiestnilo informačnú tabuľu. Pýtal sa, prečo hlavný nápis 
nespravili dvojjazyčne?  

‐ Na kopci serpentínky smerom na Horskú ulicu by som odporúčal vyčistiť od zarastenej 
buriny, od trniek, celý úsek. 

Odpovedal Ing. Vislay 
‐ Na sídlisku sa vykonávali výkopové práce, ktoré boli označené sprejmi, požiadal, aby sa 

sprejový náter z chodníkov odstránil 
Na takéto označovanie sa používajú profesionálne spreje slúžiace na dočasné značenie na 
pozemných a inžinierskych stavbách, na staveniskách a v cestnej výstavbe, sú to spreje vhodné pre 
geodetov a pre vyznačovanie inžinierskych sietí (najčastejšie je to značka Dupli – Color, ktorá je vo 
viacerých farbách podľa použiteľnosti organizácie). Väčšinou to mizne po cca 3. mesiacoch. 

‐ Na ul. Bartalosová smerom na Krátku ulicu medzi blokmi je väčšinou obrovské blato, stojí 
tam voda. Navrhol to dať do poriadku a vybudovať chodník. 

Je spracovaná projektová dokumentácia na medziblokový priestor ul. Krátka, je to zaradené medzi 
priority mesta a bolo to aj na schválení MZ. 

‐ Na ul. Vodnej č. 46 je zarastené verejné osvetlenie, požiadal o odstránenie buriny 
Burina sa odstránila v rámci údržby Správou zelene mesta Moldava nad Bodvou. 

‐ Na ul. Rožňavskej 25, pred hasičským záchranným zborom je zrkadlo, ktoré cez zimné 
obdobie je väčšinou zamrznuté. Pýtal sa, či by sa nedalo prerobiť na vyhrievané zrkadlo, 
z bezpečnostného hľadiska by to bolo nutné spraviť. 

V minulosti sa už zvažovalo použitie takýchto dopravných zrkadiel. Sú to zrkadlá s tzv. Antifrost 
systémom, ktoré sú vo viacerých rozmeroch od najmenšieho s priemerom 800 mm (cena cca 1400-
1500 Eur s DPH) po najväčší s priemerom 1000 mm (cena cca 1900-2000 Eur s DPH). Je nutné 
zabezpečenie prístupu ku elektrike formou riadneho odberného miesta alebo iným spôsobom 
zabezpečiť elektrické napojenie. 

‐ Na ulici Obchodná č. 1 a Podhorská č. 765, na začiatku serpentínky, sú staré nepoužívané 
kovové stĺpy. Z estetického hľadiska by bolo dobré to odstrániť. 

V prípade neupotrebiteľnosti stĺpikov je možné ich odstránenie (napr. mohli byť ako označenie 
inžinierskych rozvodov, stĺpik pre dopravnú značku, hydrant, označenie geodetického alebo iného 
bodu, ...) 



 
 

 

Odpovedali Tomáš Fülöp a Adriana Biľová 
 

‐ Pred domom smútku mesto umiestnilo informačnú tabuľu. Pýtal sa, prečo hlavný nápis 
nespravili dvojjazyčne?  

Pri grafickej podobe informačnej tabule dodávateľ vopred určil rozmery tabule -  rozmer 2,9x2 m, 
do ktorého bolo treba uviesť vyše troch tisícok mien spoločne s celkovou mapou cintorína s 
čitateľným označením každého hrobového miesta. Použité veľkosti písmen a čísel sú na hranici 
čitateľnosti, ak vezmeme ohľad aj na staršiu generáciu či osoby nižšieho vzrastu. Preto sa musel 
využiť čo najväčší priestor na prezentáciu hlavnej podstaty informačnej tabule.  
Tým pádom na názov ostal úzky priestor, do ktorého sa zmestil iba slovenský názov, ktorý má na 
tak veľkú tabuľu malý rozmer. Zdalo sa rozumnejšie uprednostniť čitateľnosť mien pred 
dvojjazyčnosťou. 
Na žiadosť je možné prelepenie názvu tabule s dvojjazyčným uvedením názvu, s tým, že názov 
mesta nebude uvedený - náhľad.  
 

 
 
 
Ing. István Zachariaš: 

‐ pri kostole z vonkajšej strany pri kríži na južnej strane, sú poodhadzované orezané konáre 
a lístie, požiadal o odstránenie 

‐ na uličke od katolíckeho kostola na Záhradnú je tiež veľa lístia pri orechu 
‐ pripojil sa k interpelácii p. Dobosa, na sídlisku, na začiatku a na konci chodníkov sú diery, 

ktoré tam zanechali firmy, ktoré vykonávali výkopové práce, požiadal o zasypanie dier. 



 
 

 

Odpoveď PaedDr. Klára Vranaiová, PhD 
Vykoná sa zásyp takýchto dier. Konáre a lístie bude odstránené ak to umožní počasie.  
 

 

Ladislav Zupko:  
Šport v meste nefunguje tak, ako by mal. Aktívny je Atletický klub pre deti. Ďalší úspešný klub je 
Taekwando, ktorý funguje v ťažkých podmienkach. Trebalo by vytvoriť dobré podmienky pre 
mladých, aby nemuseli odchádzať do Košíc. Neexistujúú kolektívne športy ako futbal, stolný tenis. 
Najlepší kolektívny šport majú šachisti, ktorí sú bez pohybu. Žiadal o riešenie problému komplexne, 
aby boli vytvorené vhodné podmienky. V budúcnosti treba pripraviť plán, aby to bolo úspešné. 
Športový klub by bol pre rôzne odvetvia, nielen pre futbal. O klub by sa mala starať skupina ľudí. 
Na budúci rok by chceli futbalisti osláviť storočnicu futbalu, chcel by sa poďakovať trénerom 
a fanúšikom. Na oslavu je pozvaný futbalový klub z Budapešti. Žiadal o založenie Mestského 
športového klubu, kde by garantom bolo mesto.  Predloženie návrhu žiadal na nasledujúce MZ.  
 
Odpoveď PaedDr. Klára Vranaiová, PhD 

‐ predmetná interpelácia bola predložená na zasadnutie komisie športu dňa 17.1.2019 


