
 
 V úvode pán zástupca primátora predložil návrh, aby rokovanie mestského 
zastupiteľstva nebolo odvysielané v priamom prenose, bol vyhotovený záznam, ktorý 
odvysiela Rožňavská televízia v riadnom vysielacom čase 30.10.2012. Návrh predložil 
z dôvodu dodržania volebného moratória pred novými voľbami primátora mesta, ktoré sa 
uskutočnia 27.10.2012, nakoľko vo voľbách kandidujú 4 poslanci mestského zastupiteľstva. 
 
Poslanci MZ predložený návrh schválili :  10-0-0 
 
 Na požiadanie zástupcu primátora mesta konateľka Mestského televízneho štúdia s.r.o. 
Rožňava p. Ažbeta Palcsóová  zabezpečila oznam o tejto skutočnosti v Rožňavskej televízii.  
 
1.    Otvorenie  
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol p. Pavol Burdiga, 
zástupca primátora mesta. Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých 
prítomných. Konštatoval, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne 
a včas pozvaní. 
Z celkového počtu bolo v úvode zasadnutia prítomných 11 poslancov, v priebehu rokovania 
sa počet upravil na 15. 
Neprítomní – ospravedlnení boli :  
p. František Focko  
p. Ing. Dušan Pavlík  
p. Mgr. Dušan Pollák 
 

Zástupca primátora za overovateľov zápisnice menoval :  
p. Petra Džačára  
p. Zoltána Bekeho  

 
 Program rokovania uvedený v pozvánke bol upravený nasledovne :  
 
I. na návrh p. Ing. Karola Kováča bol doplnený materiál do bodu 11, s posunom číslovania 
ďalších bodov :  
Návrh na zmenu rozpočtu Turistického informačného centra Rožňava 
/uvedený materiál bol p. Ing. Kováčom doručený poslancom MZ/ 
                                                           11-0-0 
 
II. na návrh p. Dariny Repaskej, prednostky mestského úradu  
boli doplnené materiály :  
do bodu 2/5  
Ing. István Mátyus – výzva na doplnenie programu rokovania MZ o zabezpečenie 
vykonania opatrení na zrušenie uznesenia MZ č. 28/2008 zo dňa 24.1.2008. 
     11-0-0 
do bodu 7/5 
Mestské lesy Rožňava s.r.o. – návrh na zvýšenie nájomného na rok 2012 
     11-0-0 
Presun bodu 7/2  
7.2. Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie MsD Actores k 30.9.2012  
za materiály zaradené do majetkoprávnych záležitostí mesta  
     10-0-4 



 
 
Stiahnutie materiálu o čo požiadala aj p. Ing. Nataša Vjesztová e mailom, ktorý citovala 
12.5  Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Nadabula 
     11-0-0 
  
Poslanci MZ schválili celkový program rokovania  
     11-0-0 
 
 
2.    Plnenie uznesení MZ 
 

1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
 
p. Helena Šujanská  
Požiadala o opravu plnenia  
U MZ 213/2012 – v texte má byť uvedený ZMOS na miesto ZPOZ 
U MZ 267/2012 – rok 2012 bude spracovaný do 30.6.2013 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s predloženými opravami. 
     11-0-0 
 
 

2. Informácia v súlade s uznesením MZ č.224/2011-1 o kontrolách prebiehajúcich 
na MsÚ, o súdnych sporoch vedených voči mestu a o pokutách uložených mestu 

 
p. Mgr. Juraj Halyák predložil informáciu o súdnych sporoch vedených proti mestu Rožňava 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
K sporu Mesto Rožňava c/a Rímskokatolícka cirkev – biskupstvo Rožňava naniesol otázku, či 
ešte nebolo vo veci žiadne rozhodnutie a či nebolo vytýčené pojednávanie. 
K sporu Mesto Rožňava c/a Úrad pre verejné obstarávanie SR naniesol otázku či mestu ešte 
nebol doručený rozsudok. 
p. Mgr. Juraj Halyák 
V prvom prípade nebolo ešte vytýčené pojednávanie a v druhom prípade rozsudok ešte nebol 
písomne doručený mestu. 
 

 
3. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy „Rozhodnutie 

úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty“ 
 
Informáciu podala p. JUDr. Erika Mihaliková, právnička mestského úradu. Uviedla, že súdne 
pojednávanie sa uskutočnilo 19.10.2012 pred Krajským súdom v Bratislave. Rozsudok zatiaľ 
nebol doručený mestu, je možné proti nemu podať odvolanie v lehote do 15 dní od jeho 
doručenia. Mesto podá odvolanie na Najvyšší súd SR. 
 
 
 
 
 



 
4. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 55/2012 o priebehu verejných 

obstarávaní, elektronických aukcií a výberových konaní 
 
Pani Darina Repaská, prednostka mestského úradu konštatovala, že informácia o verejnom 
obstarávaní bola predložená písomne. 
Predložila informáciu o kontrolách, ktoré sa na mestskom úrade uskutočnili v mesiaci 
október. /Informácia je v pripojená k zápisnici písomne/ 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku, prečo uvedený materiál nebol doručený poslancom písomne. 
p. Darina Repaská  
Poznamenala, že ide len o informáciu, potvrdila, že ide o administratívnu chybu.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na to, že informácia o kontrolách mala byť predmetom rokovania 2/2. 
p. Darina Repaská  
Opätovne uviedla, že materiál o verejnom obstarávaní je predložený v písomnej forme.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Vytkol mestskému úradu, že pri podprahových zákazkách oslovuje len minimálny počet 
subjektov. Upozornil na to, že už viackrát navrhol, aby sa pri tejto forme verejného 
obstarávania oslovilo viac subjektov. Vo viacerých prípadoch bol oslovený minimálny počet, 
pričom sa do súťaže prihlásili aj ďalší. V snahe dosiahnuť výhodnejšie ceny apeloval na 
mestský úrad, aby jeho požiadavke bolo vyhovené. 
 
 
Ing. István Mátyus – výzva na doplnenie programu rokovania MZ o zabezpečenie 
vykonania opatrení na zrušenie uznesenia MZ č. 28/2008 zo dňa 24.1.2008. 
 
Materiál uviedla p. JUDr. Erika Mihaliková, právnička mestského úradu. Konštatovala, že bol 
doručený poslancom MZ v elektronickej forme. Zo strany mestského úradu bol oslovený p. 
MUDr. Vladislav Laciak, zatiaľ však jeho vyjadrenie nebolo doručené mestu.  
Ďalej uviedla, že p. Ing. Mátyus svoj podnet predložil aj kontrolnej skupine NKÚ, ktorá si 
vyžiadala od mesta všetky materiály a informácie súvisiace s touto problematikou. V tomto 
smere odpovedala aj p. Ing. Mátyusovi. Výsledky kontroly budú predložené mestskému 
zastupiteľstvu po ukončení kontroly. K vytknutým bodom mestský úrad bude musieť prijať 
opatrenia. Poznamenala, že materiál bol zaradený do rokovania na požiadanie p. Ing. 
Mátyusa.  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal o informáciu o tom, kedy NKÚ ukončí kontrolu. 
p. Pavol Burdiga 
Uviedol, že ku koncu mesiaca október budú známe výsledky NKÚ. Súčasťou záveru bude aj 
vyjadrenie k podnetu p. Ing. Mátyusa. Výsledky kontroly budú predložené na najbližšie 
zasadnutie mestského zastupiteľstva. 
p. Ing. Ján Lach 
Podotkol, že celá kauza vo veci výplaty odmeny pre bývalého primátora je premlčaná. 
Z právneho hľadiska, mesto môže prijať len morálne stanovisko, nie právne záväzné. MZ nie 
je orgánom ktorý by tvoril etické normy, ale mal by sa nimi riadiť. Pripomenul 
z predchádzajúceho obdobia kauzy, ktoré boli tiež premlčané – ide o problematiku APEX – 



ručenie za úver, mesto prišlo o dve budovy – bývalú budovu MSP, Mliečneho bufetu – zrejme 
si na túto kauza pamätá aj p. Ing. Mátyus. Ďalej pripomenul problematiku strážnej veže.  
Občiansku odvahu p. Ing. Mátyusa považuje za obdivuhodnú, len prišla neskoro. 
V budúcnosti takého kauzy je potrebné riešiť zavčasu. 
p. Mgr. Radoslav Kováč 
Naniesol otázku, či bráni mestskému úradu alebo mestskému zastupiteľstvu, aby vyvinulo 
maximálne úsilie, ako tie finančné prostriedky dostať späť mestu. Či je potrebné čakať na 
výsledky kontroly NKÚ.     
p. JUDr. Erika Mihaliková 
Uviedla, že zrušiť uznesenie mestského zastupiteľstva je možné v súlade so zákonom 
o obecnom zriadení - a to pozastavením uznesenia primátorom mesta. Ďalšiu možnosť má 
okresná prokuratúra a to do 3 rokov od jeho schválenia. 
 
 
3.   Menovanie konateľa spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava 

 
Materiál  uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
                                                         11-1-0    

 
  
4.   VZN o verejných kultúrnych, telovýchovných a športových podujatiach na     
      území mesta Rožňava 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. Predložila aj stanovisko 
komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku :  
Komisia odporúča schváliť návrh VZN s tým, že navrhuje zloženie finančnej zábezpeky na 
kultúrne podujatia v objekte v sume 100 €.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Podporil spracovanie a predloženie VZN. Predložil nasledovné pripomienky : 
k čl. III bodu 8 – upozornil na to, že vo vete chýba časť textu 
k čl. IV bodu 2 c/ - požiadal o konkretizáciu „iných odôvodnených prípadov“  
k čl. VIII bodu 3 – prečo len body 2 b, e  - zábezpeky zahrnúť vo všetkých prípadoch 
k čl. VIII bod 4 – k spoluorganizátorstvu mesta – nie je konkretizovaná  
p. Ing. Ján Lach 
Požiadal o stiahnutie materiálu z rokovania z dôvodu formálnych chýb, ako aj chyby v 
celkovej filozofii nariadenia. Poukázal na to, že podľa nariadenia povinnou osobu je aj 
galéria, gemerské osvetové stredisko, knižnica – ktorých predmetom činnosti je  
zabezpečovanie kultúrnych podujatí. Nie je mysliteľné, aby každú akciu nahlasovali mestu 
a v prípade nenahlásenia znášali vysokú pokutu. Upozornil aj na to, že VZN nebolo 
prerokované ani v komisii na ochranu verejného poriadku, hoci z nariadenia vyplývajú úlohy 
v súvislosti so zabezpečením verejného poriadku počas uvedených akcií.  
 
Poslanci MZ schválili návrh na stiahnutie materiálu z rokovania. 
                                                       13-0-0 
 
 
 
 



5.   Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad   
      v školách a školských zariadeniach – zmena 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. Predložila aj stanovisko 
komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku : 
Komisia odporúča schváliť navrhované zmeny VZN.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  

12-0-0  
 
 
6.   VZN o trhovom poriadku pre príležitostnú akciu Vianočný trh 2012 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. Predložila aj stanovisko 
komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku :  
Komisia odporúča schváliť VZN v predloženom znení.  
 
p. Mgr. Dionýz Kemény  
Vytkol, že materiál nebol prerokovaný v komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky.  
Pevne verí, že ešte v mesiaci november sa prerokuje otázka ekonomická a otázka propagácie.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.  
                                                        12-0-0 
 
 
7. 1. Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií – plnenie   
         rozpočtu k 30.9.2012 
 
Materiál uviedla p. Ing. Klára Leskovjanská, vedúca odboru finančného, miestnych daní 
a poplatkov.  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na to, že podľa aktualizovaného odhadu Inštitútu pre finančnú politiku pri MF SR 
bude výber daní z príjmu fyzických osôb o 2,4 % nižší,  ako bol pôvodný odhad, z ktorého sa 
vychádzalo pri tvorbe rozpočtu.  Dôjde k zníženiu podielových daní o 100 tisíc. Poznamenal, 
že očakával, že v mesiaci október 2012 bude poslancom MZ doručený súčasne aj návrh na 
zmenu rozpočtu. Bude musieť dôjsť k radikálnym škrtom v rozpočte mesta.  
p. Ing. Klára Leskovjanská  
Informovala, že komisia finančná odporučila návrh na zmenu rozpočtu predložiť na 
novembrové zasadnutie. Aj na predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve bolo dohodnuté, že 
sa predloží vyhodnotenie rozpočtu k 30.9.2012 a na jeho základe sa prijmú opatrenia.  
 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie. 
     7-0-2 
 
 
7.3.   Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie TS Rožňava k 30.9.2012 
 
Materiál uviedol p. Ing. Ivan Demény, riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava  
 



p. Ing. Klára Leskovjanská 
Predložila stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku : 
Komisia odporúča zobrať na vedomie plnenie rozpočtu, odporúča spustenie zimnej sezóny na 
štadióne od 1.12.2012 s tým, že pokiaľ budú priaznivé poveternostné podmienky alebo sa 
nájde sponzor na zafinancovanie počiatočných nákladov na zahájenie zimnej sezóny, je 
možné zahájiť aj v skoršom termíne.  
 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie. 
     8-0-1 
 
 
7. 4.  Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie TIC Rožňava k 30.9.2012 
 
Materiál uviedla p. Ing. Karin Cseh, riaditeľka Turistického informačného centra Rožňava. 
Predložila stanovisko komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky a dozornej komisie.  
Komisia odporučila v budúcnosti prehodnotiť outsourcing účtovníckych služieb. 
Prednostka mestského úradu p. Darina Repaská predložila stanovisko finančnej komisie.  
Komisia odporúča správu zobrať na vedomie. Stanovila riaditeľke predložiť do 29.10.2012 
predstavu o ďalšom fungovaní spoločnosti. Odporúča mestskému zastupiteľstvu zrušiť TIC 
k 31.12.2012 a vyhlásiť OVS na prenájom priestorov do 31.10.2012 tak, aby zmluva 
obsahovala bod, v ktorom bude uvedené, že v daných priestoroch bude sedieť zamestnanec 
mesta, ktorý bude poskytovať  doterajšie služby TIC. V prípade, že MZ rozhodne o zrušení 
TIC a schválení OVS odporúča riaditeľke rozviazať pracovný pomer s doterajšími 
zamestnancami k 31.10.2012.  
p. Pavol Burdiga 
Informoval, že na stretnutí s poslancami bolo deklarované, že uvedený materiál sa zoberie na 
vedomie, nakoľko návrh komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku je 
potrebné prerokovať aj v ostatných komisiách MZ. Ďalej je potrebné počkať výsledok 
kontroly, ktorú vykonala hlavná kontrolórka mesta.  Riešenie TIC bude predmetom rokovania 
MZ v mesiaci november. 
p. Ing. Karol Kováč 
Vzhľadom na výsledok rokovania poslancov odporučil, aby komisie  

- brali na vedomie to, že TIC má priestor  a možnosť zarábať,  viac vyvíjať 
podnikateľské aktivity, 

- preverili právne a ekonomické podmienky fungovania, 
aby mestskému zastupiteľstvu bol predložený hodnoverný návrh.  
p. Ing. Peter Marko 
Prehlásil, že je zásadne proti zrušeniu Turistického informačného centra. Ide o 11 ročnú 
činnosť, ktorá by mala začať prinášať ovocie. Vykázaná návštevnosť organizácie je dôkazom, 
že TIC je treba zachovať. Možnosti fungovania sú.  Zo strany TIC je potrebné pripraviť 
materiál s dôrazom aj na ďalšiu perspektívu činnosti, získania partnerov na spoluúčasť.  
p. Ing. Karol Kováč 
Informoval o tom, že v súvislosti s TIC zverejnil v mestských médiách otvorený list. Upriamil 
pozornosť na návrh rozpočtu na rok 2013 - je potrebné nájsť finančné prostriedky 
a nasmerovať investície mesta k iným príjmom a k iným métam.   
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na to, že TIC sa snaží získať finančné prostriedky aj prostredníctvom grantov, 
rozšírením  podnikateľskej činnosti. 
 
 



p. Roman Ocelník  
Poznamenal, že je potrebné zobrať do úvahy aj fakt, že niektoré mestá teraz otvárajú turistické 
informačné centrá. Viď Štítnik, ktorý v priebehu budúceho týždňa otvára takéto zariadenie. 
Bola by škoda, keby mesto urobilo krok späť.  
p. Ing. Klára Leskovjanská 
Upozornila na povinnosť príspevkovej organizácie prijať opatrenia na zlikvidovanie straty 
z podnikateľskej činnosti v prípade, ak do 30.9.2012 vykáže stratu. Strata má byť do konca 
roku odstránená. Opatrenia majú byť schválené mestským zastupiteľstvom.  
p. Ing. Karin Cseh 
Poznamenala, že opatrenia sú zahrnuté do dôvodovej správy, ktoré citovala. Prehlásila, že 
k 31.12.2012 bude strata zlikvidovaná. 
 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie a opatrenia predložené riaditeľkou schválili. 
     12-0-0 
 
  

5. Mestské lesy Rožňava s.r.o. – návrh na zvýšenie nájomného za rok 2012  
 
Materiál uviedol p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda dozornej rady ML s.r.o.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
     13-0-0 
 
 
8. Ponuka na dodávku elektrickej energie 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. 
 
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Poznamenal, že  firma  FIN.M.O.S. predložila len podnet na získanie energie za nižšiu sumu.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie  
     14-0-0  
                                                            
 
9. Zámer mesta Rožňava uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok     

z operačného programu Vzdelávanie v rámci výzvy MŠ SR pod názvom „Aktívne 
starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu 
života seniorov“  

 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
 
p. Ing. Karol Kováč  
Predložil výhrady k predkladanému materiálu : 
Na základe konzultácie s p. Mgr. Kmeťom, ktorý sa zaoberá realizáciou obdobných projektov 
v praxi poznamenal, že veľa informácií nie je uvedených v materiáli. Postráda stanovisko 
budúcich dotknutých, nie je jasné, či tento zámer bude mať perspektívu, či bude dostatočný 
záujem.  
Poznamenal, že uvedený program sa zaoberá okrem vzdelávania, výchovy seniorov aj 
vzdelávaním a výchovou učiteľov nad 50 rokov, ktorí to môžu využiť v rámci kreditného 



systému, ktorý má vplyv na zvýšenie kvalifikácie a finančnej motivácie. Z ich strany 
predpokladá záujem, napriek tomu je potrebné ich osloviť. Čo sa týka seniorov – /Klub 
dôchodcov, Jednoty dôchodcov, Domu sociálnych služieb/  postráda ich stanovisko. Na jednu 
skutočnosť bol p. Mgr. Kmeťom upozornený – 5 % spoluúčasť mesta je povinná, ale v rámci 
oprávnených nákladov si mesto môže zúčtovať túto výšku ako nájomné. Pokiaľ je to 
z časového hľadiska možné, požiadal o dokompletizovanie predloženého materiálu v zmysle 
jeho pripomienok. Navrhol stiahnuť materiál a doplniť.  
p. Mgr. Peter Hrivňák 
Upozornil na časové hľadisko, výzva musí byť predložená v utorok na ministerstvo.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Vytkol, že materiál nebol predložený komisii sociálnej a bytovej politiky. Do komisie 
cestovného ruchu bol predložený bez písomných podkladov a zámer neodporučila.  
p. Ing. Karol Kováč 
Upustil od stiahnutia materiálu z rokovania. 
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Poznamenal, že rozhodnutie MZ nezaväzuje na realizáciu zámeru. Dáva len priestor na možné 
získanie finančných prostriedkov. Náklady súvisiace s projektom sa týkajú roku 2014. T.č. 
nevidí dôvod, aby MZ neschválilo predložený zámer.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na dátum vyhlásenia výzvy – 28.8.2012 a termín na podanie výzvy – 29.10.2012. 
Mestské zastupiteľstvo je pod tlakom niečo schváliť bez predloženia textu žiadosti. Takýto 
predbežný materiál mali poslanci obdržať v mesiaci september. Na terajšie MZ mala byť 
predložená už konkrétna žiadosť. Upozornil na zlú finančnú situáciu mesta. Prehlásil, že na 
základe predložených podkladov nebude hlasovať za zámer.  
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že od augusta bol časový priestor na predloženie relevantnej informácie. Súhlasil 
však s p. Ing. Bolačekom, že t. č. ide len o predbežný súhlas. Žiadosť môže byť predložená 
spätne. 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Stotožnil sa s p. Kuhnom. 
p. Ing. Ján Lach 
Potvrdil, že materiál nie je detailne spracovaný, zámer podporuje a vidí  možnosť získania 
finančných prostriedkov z EÚ.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že pri takýchto projektoch sa školenia a aktivity  prostredníctvom verejného 
obstarávania kontrahujú a môže sa stať, že firmy nebudú z Rožňavy. Niečo sa urobí 
v Rožňave, ale peniaze nemusia prísť do mesta.  
p. Ing. Ján Lach  
Prehlásil, že vzdelanie ľudí po  päťdesiatke je produkt, ktorý by mesto nemalo odmietnuť.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.  
     10-4-0  
 
 
10. Žiadosť Spojenej školy na Ul. J.A.Komenského v Rožňave o predbežný súhlas   
       mesta  na poskytnutie finančnej spoluúčasti pri realizácii zateplenia objektu    
       telocvične v roku 2013 v prípade schválenia dotácie z Environmentálneho     
       fondu 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. 



 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA  
Predložil stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku : Komisia 
odporúča schváliť predbežný súhlas na poskytnutie finančnej spoluúčasti mesta pri realizácii 
zateplenia objektu telocvične v roku 2013 za podmienok, že spoluúčasť mesta sa rozdelí 
medzi mesto, rodičovské združenie školy a sponzorov.  
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že materiál prerokovala aj komisia výstavby. Vzhľadom na technický stav 
objektu, možnosti úspory nákladov a eminentný záujem o telocvičňu žiadosť odporučila 
schváliť.   
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na zlú finančnú situáciu mesta, je otázne, či mesto má prostriedky na krytie 
spoluúčasti. Ide o finančný záväzok. V oblasti školstva sú aj iné priority - viď ZŠ Zlatá, na 
ktorej by bolo tiež vhodné vymeniť okná.  
p. Ing. Peter Marko  
Nesúhlasil s predloženým názorom. Pokiaľ je iniciatíva zo školy, majú svoje odôvodnenie, 
požiadali mesto o súhlas, žiadosti by sa malo vyhovieť.  
ZŠ Zlatá má prioritu v spracovaní projektovej dokumentácie, Spojená škola už má túto etapu 
za sebou.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Upozornil na záver stanoviska komisie finančnej. Obdobne sa riešilo spolufinancovanie aj 
v prípade rekonštrukcie ZŠ JUH. Na krytí spoluúčasti mesta sa podieľali viacerí.  Podporil 
schválenie žiadosti. MZ tak vytvorí priestor na možné získanie finančných prostriedkov 
z fondu. 
p. Ing. Ján Lach 
Prehlásil, že pokiaľ MZ neschváli žiadosť, vzdá sa akejkoľvek šance na získanie finančných 
prostriedkov.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Stotožnil sa s návrhom komisie finančnej, predmetom schvaľovania je však záväzok mesta. 
Nie je proti rekonštrukcii, otázne je finančné krytie.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Upozornil na to, že by sa nemali v rámci jednej oblasti stavať proti sebe investície 
jednotlivých škôl. Považuje to za veľmi nebezpečný a nevhodný precedens.  
Dôkazom rozpravy je absencia celomestského konsenzu – čo majú byť priority – ktoré 
v meste sú, majú byť a musia byť uskutočnené. Uľahčilo by to rozhodovanie  MZ. Pre neho 
vzdelávanie,  súčasťou čoho je aj vybavenie škôl, je prioritou samosprávy.  
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že komisia výstavby na začiatku roka sa uzhodla na tom, že prioritou roku 2012 
sú školy a školské zariadenia.  
p. Ing. Karol Kováč 
Súhlasil s názorom, že je dôležité, aby boli stanovené priority mesta. Očakáva, aby pri tvorbe 
rozpočtu na roky 2013 – 2015 boli tieto stanovené.  Prehlásil, že bude hlasovať za schválenie 
žiadosti. 
p. Mgr. Dionýz Kemény  
Predložil návrh na schválenie stanoviska komisie finančnej. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prehlásil, že pre neho prioritou sú školy a len potom telocvične.  
p. Pavol Burdiga 
Prehlásil, že telocvične sú súčasťou školy.  
 



p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prehlásil, že pokiaľ sú ešte školy v zlom technickom stave, je treba najprv tie riešiť. 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Naniesol otázku, či je už známe, akým spôsobom sa bude 5 % ná účasť mesta deliť. Malo by 
sa dohodnúť, aby spoluúčasť mesta bola minimálna.  
p. Pavol Burdiga  
Predložil navrhované uznesenie s tým, že návrh komisie finančnej bude rešpektovaný.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie. 
     13-1-0 
      
      
      Turistické informačné centrum Rožňava – návrh na zmenu rozpočtu na rok 2012 
 
Materiál predložila p. Ing. Karin Cseh, riaditeľka Turistického informačného centra.  
Predložila stanovisko komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky. 
 
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Poznamenal, že o žiadosti by sa nemalo zatiaľ hlasovať, komisia finančná zaviazala  
riaditeľku TIC, aby spracovala plán ďalšieho  fungovania organizácie do 29.10.2012.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poukázal na skutočnosť, že už pri schvaľovaní rozpočtu p. riaditeľka upozornila na výpadok 
príjmu od Slovenskej agentúry cestovného ruchu. Išlo o sumu 7 800 €. MZ napriek tomu túto 
sumu pre TIC neschválilo. V tejto chvíli TIC žiada sumu 4 900 €, je chvályhodné, že 
z vlastných príjmov vedeli vykryť zostávajúcu časť napriek pretrvávajúcim negatívnym 
vplyvom na finančnú situáciu / finančná kríza, hrad Krásna Hôrka, rekonštrukcia námestia/. 
Podľa jeho názoru, návrh na zmenu rozpočtu mesta sa už mal riešiť na terajšom zasadnutí.  
Súhlasil so žiadosťou, pokiaľ bude potrebné, navrhne aj krytie. 
p. JUDr. Katarína Balážová  
Informovala, že t. č. vykonáva kontrolu v TIC. Na základe predbežných zistení, organizácia 
nedodržala uznesenie MZ – čerpať rozpočet vo výške 90 %. V prípade TIC išlo o čerpanie 
rozpočtu vo výške 105 %. Organizácia eviduje pohľadávky vo výške 1 719 €,  ktoré neriešia 
tak, ako by mali. Ak by sa vymáhali, bol by to tiež určitý zdroj príjmu. Riaditeľka neprijala 
opatrenia na zníženie výdavkovej časti rozpočtu. Odporučila, aby sa dozorná komisia 
venovala aj tejto oblasti.  
p. Ing. Peter Marko  
Informoval, že sa komisia zaoberala aj nákladovou časťou rozpočtu. Riešila otázku 
vykurovania. Je zarážajúce, že niekto rozhodol o zmene spôsobu vykurovania kancelárie bez 
ohľadu na ekonomický dopad. Komisia rieši túto skutočnosť a prijme opatrenia.    
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Poznamenal, že komisia finančná zaviazala riaditeľku už pri preberaní plánu činnosti na rok 
2012 riešením tejto problematiky. Od marca do októbra  sa týmto nezaoberala, napriek tomu, 
že to malo byť jedno z podmienok, aby plán na rok 2012 bol schválený, aby bol objektívny 
a reálny. Aktívne mala riešiť túto problematiku a zabezpečiť zmenu vykurovacieho média 
v priebehu roka.  
p. Ing. Karol Kováč 
Prehlásil, že TIC je potrebné zachovať, nájsť v rozpočte mesta krytie. Komisia cestovného 
ruchu navrhla niekoľko riešení získať reálne peniaze. Potvrdil, že rezervy sú a treba ich nájsť 
spoločne. Odporučil zmenu rozpočtu schváliť.  
 



p. Mgr. Matúš Bischof  
Poznamenal, že problém vykurovania TIC sa riešil už aj na predchádzajúcom zastupiteľstve, 
upozornil na to, že TIC je nájomcom, nie majiteľom objektu.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Zdôvodnil nárast čerpania rozpočtu vytknutý hlavnou kontrolórkou – túto skutočnosť by 
nevyčítal, nakoľko predajom a nákupom lístkov jednej cestovnej kancelárie získala 1 500 €. 
Rozpočet navýšili z dôvodu, že vykonávajú ziskovú činnosť.  
p. JUDr. Katarína Balážová 
Poznamenala, že ide o iné výdavky, iné položky. 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Podotkol, že zrejme poznámka hlavnej kontrolórky bola účelová.  
p. Ing. Karin Cseh 
Prehlásila, že sa kúrením zaoberala v rámci svojich možností. Podľa jej výpočtov by TIC 
ušetrila 200 €, pričom samotné prepojenie podľa zistenia by stálo 500 €. Nakoľko nemala 
relevantné podklady k dispozícii na prepočet v prípade napojenia na kúrenie radnice, ďalej to 
neriešila. Na základe odhadu náklady na kúrenie by asi boli také isté ako teraz. 
p. Ing. Karol Kováč  
Požiadal, aby v budúcnosti sa možnosť rezervy konkretizovala. Je to zavádzajúce, ak sa 
prehlási, že rezervy sú. Nie je však povedané, že kde.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že diskusia nie je diskusiou o konkrétnostiach, ale je to „delostrelecká“ na 
nejaký krok, ktorý bude nasledovať ďalej. Je to vedomý, jasný zámer likvidovať TIC.  
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že dozorná komisia má prehľad o vývoji nákladov od roku 2005 do roku 2011. 
Je potrebné hľadať kroky technickým rozumom, nie zamestnancami TIC.  
p. Ing. Karol Kováč 
Navrhol schváliť zmenu rozpočtu a to navýšenie o 4219,39 €.  
   
Poslanci MZ schválili predložený návrh  
     8-3-3  
 
  
11. Účasť mesta Rožňava na 19. veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR 2013 v Bratislave 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. 
 
p. Mgr. Radoslav  Kováč 
Požiadal o spresnenie počtu zúčastnených za mesto. Ide o 4 -  pričom alternatívne návrhy 
uvažujú o dvoch. Naniesol otázku, kto sa má zúčastniť za mestský úrad a požiadal 
o vysvetlenie ku kultúrnym pracovníkom.  
p. Ing. Karin Cseh 
Podala vysvetlenie, jedná sa o dvoch pracovníkov – pracovníka mestského úradu a pracovníka 
TIC. Kultúrni pracovníci budú zástupcovia folklórneho súboru, ktorí budú robiť program. 
Program je hradený z celkového rozpočtu.  
p. Ing. Karol Kováč  
Požiadal o vysvetlenie, prečo sa veľtrhu nezúčastnia 2 pracovníci TIC.  
p. Ing. Karin Cseh 
Poznamenala, že TIC má 3 zamestnancov, v uvedenom období sa odovzdávajú celoročné 
závierky, teda nie je možná účasť 2 zamestnancov na veľtrhu.  
 



p. Ing. Karol Kováč  
Predložil a zdôvodnil stanovisko komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky. Uvedený 
veľtrh je pre mesto zaujímavý z dvoch dôvodov – TIC prvýkrát nesie na trh vlastný turistický 
produkt, ktorý by mal mať vplyv na ich vlastné príjmy.  Ide o sprostredkovanie gotických 
ciest, ktoré sú v troch produktoch pripravené a prezentované v materiáli. Snahou komisie je, 
aby veľtrh bol prezentovaný v zmysle toho, že je to veľtrh, do ktorého je mesto Rožňava 
zapojené. Navrhli grafické úpravy, kde bude prezentované mesto. Bude sa dbať na to, aby 
Rožňava ako mesto  bolo prezentované s produktmi, ktoré k dispozícii má. Mesto Rožňava 
má čo turistom ponúknuť aj okrem atrakcií, ktoré sú v okolí. Samotná prezentácia mesta na 
veľtrhu bude pozmenená, mesto Rožňava bude jasne prezentovaná ako centrum turistického 
ruchu horného Gemera.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Odporučil schváliť príspevok mesta , ide o najväčší veľtrh na Slovensku. Budúci rok mesto 
Košice bude niesť titul Európske hlavné mesto kultúry a predpokladá sa, že Košice navštívi 
oveľa viac turistov ako po iné roky, čo znamená pre mesto príležitosť, že časť turistov 
navštívi aj okolité regióny. Je potrebné preto potencionálnych návštevníkov osloviť resp. 
osloviť turistické agentúry.  
Poznamenal, že v roku 2011 navštívil veľtrh a kladne hodnotil stánok, v ktorom sa 
prezentovala TIC.  
p. Ing. Karol Kováč  
Podporil účasť dvoch pracovníkov TIC, je otázne či by bolo možné preložiť termín na 
odovzdanie ročných závierok.  
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že prvýkrát budú prezentované produkty Turistickým informačným centrom, čo 
bude prvým krokom k tomu, aby mesto začalo takéto produkty presadzovať cudzincom. 
Turisti mimo obhliadky okolia určite budú chcieť pobudnúť jeden – dva dni aj v meste.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Poznamenal, že mesto sa zúčastňuje tohto veľtrhu už od roku 1997. Naniesol otázku, či aspoň 
jeden rok bol vyhodnotený, čo  priniesla účasť na veľtrhu pre mesto. Ďalej či je reálne, aby sa 
zasiahlo do rozpočtu mesta. Ide o ďalší výdavok na TIC.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na to, že ide o náklady budúcoročného rozpočtu. V predchádzajúcich dvoch rokoch 
to bolo mestskému zastupiteľstvu predkladané na poslednú chvíľu. Konečne  je požiadavka 
predložená načas.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie. 
     10-1-3 
 
 
12. Majetkoprávne záležitosti mesta 

 
 
     1. Prevod budovy OKC a pozemkov do vlastníctva mesta Rožňava 
Materiál uviedla p. JUDr. Erika Mihaliková, právnička mestského úradu.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
     13-0-0  
 
 
 



2. Východoslovenská distribučná a.s. Košice – priamy predaj pozemku        mesta  
 
Materiál uviedol p. Mgr. Juraj Halyák, poverený vedením odboru právneho a správy majetku.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/1 návrhu na uznesenie bez pripomienok. Cenu podľa návrhu 
komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku.  
     13-0-0 
 
 

3. Ing. Ernest Rozložník a manželka – priamy predaj pozemkov mesta 
 
Materiál uviedol p. Mgr. Juraj Halyák, poverený vedením odboru právneho a správy majetku.  
Stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila p. 
Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
Komisia odporúča zriadenie vecného bremena.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
     14-0-0  
 
 
       4.  Ing. Peter Čorej, PhD. - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku  mesta  

 
Materiál uviedol p. Mgr. Juraj Halyák, poverený vedením odboru právneho a správy majetku. 
Stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila p. 
Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
Komisia súhlasí so stanoviskom komisie výstavby. 
 
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Napriek stanoviskám komisií prehlásil, že nie je potrebné pozemky ponechať pre dôvody, 
ktoré sú uvedené v stanoviskách. Podľa jeho názoru 6 000 – 6 500 m2 je možné odpredať. Pre 
mesto je nevyužiteľný, z každej strany je neprístupný, záujem by mohol mať jedine sused. 
Odporučil rokovať so žiadateľom, požadovanú výmeru znížiť o pozemky potrebné na 
zachovanie prístupových možností pod záhradami. Teda 2 000 m2 by ostalo mestu.  
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že komisia výstavby sa vyjadrovala k žiadosti, teda predmetom bol celý 
pozemok a ten v celosti sa nedá odpredať. Pokiaľ má žiadateľ iný zámer, mal by predložiť 
novú žiadosť na posúdenie. Nie je pravdou, že pozemok nemôže nik iný kúpiť, teoreticky by 
mohli o predaj žiadať aj zhora – t.j. z Útulnej ulice. Tam bývajúci si však už dokupovali 
pozemky.  
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Odporučil materiál stiahnuť a dať priestor na rokovanie so žiadateľom.  
 
Poslanci MZ schválili stiahnutie materiálu.  
     14-0-0 
 
       
     5. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Nadabula 

 
Materiál bol stiahnutý pri schvaľovaní programu rokovania.  
 



 
 
 

6. Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava 
 

Materiál uviedol p. Mgr. Juraj Halyák, poverený vedením odboru právneho a správy majetku. 
Stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila p. 
Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
Komisia súhlasí so stanoviskom komisie výstavby.  
 
p. Ing. Peter Marko 
Prehlásil, že žiadosť je v rozpore s územným plánom mesta. Pozemok by mal ostať v celosti, 
počíta sa s výstavbou bytových domov.  
 
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie. 
     14-0-0 
 
 

7. Róbert Podracky – zriadenie vecného bremena na pozemky mesta  
 
Materiál uviedol p. Mgr. Juraj Halyák, poverený vedením odboru právneho a správy majetku.  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku, či ide o „čiernu stavbu“.  Mesto má teda dať súhlas na vecné bremeno na 
prístup ku čiernej stavbe.  
p. Ing. Ján Šramko  
Informoval, že stavba sa začala v roku 2011 alebo 2010, nebola v súlade s územným plánom 
– na túto lokalitu nebol spracovaný. Pozemky neboli mestské, žiadateľ ich odkúpil od 
súkromných osôb. Nakoľko stavba bola začatá, prebieha konanie o dodatočnom povolení 
k územnému rozhodnutiu. Pre dodatočné povolenie je treba riešiť iné právo k pozemkom 
s tým, že sú tam vodné stavby, rozhodnutie vydáva špeciálny úrad. Mesto dalo súhlas na svoj 
pozemok ešte v štvrtom mesiaci t.r. Ide len o súhlas, ktorý postačuje pre územné konanie.  
p. Ing. Marko Peter  
Zdôraznil, že mesto sa nevyjadrovalo teraz, ale ešte v apríli a to k pozemkom, na ktorých 
v budúcnosti malo byť zriadené vecné bremeno.  
p. Ing. Karol Kováč 
Požiadal p. Ing. Šramka, aby podal informáciu o celkovom slede udalostí okolo týchto 
stavieb. Pripadá mu tak, že mesto ide legalizovať čierne stavby, pričom nie je známe, kto 
chybu spôsobil – stavebník alebo mesto.  
p. Ing. Ján Šramko 
Informoval, že stavebník začal svojvoľne stavať, bez schváleného územného plánu s tým, že 
následne bola zmena  územného plánu  objednaná, objednalo ju mesto, náklady na zmenu 
znášal stavebník. Zmena územného plánu bola schválená v roku 2011.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prehlásil, že je proti napomáhaniu zlegalizovania čiernych stavieb. Naniesol otázku, či bolo 
vedené priestupkové konanie, či je ukončené. Či boli  uložené sankcie a v akej výške.  
p. Ing. Ján Šramko  
Potvrdil, že priestupkové konanie bolo vedené, ukončené, sankcie boli uložené. Konanie bude 
pokračovať ďalej, sú tu možné sankcie aj následne. Výška sankcie je vecou priestupkového 
konania, nie je to pre túto diskusiu.  



p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol hlasovať o alt. b/ - neschvaľuje.  
 
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie. 
     10-0-4  
 
 

8. AGREX s.r.o. Rožňava – žiadosť o odpustenie nájomného  
 
Materiál uviedol p. Mgr. Juraj Halyák, poverený vedením odboru právneho a správy majetku. 
 
p. Darina Repaská  
Podala informáciu, že firma Agrex dlhuje mestu 5 411,58 € - ide o neuhradené faktúry, 
v rámci daní a poplatkov o sankčný poplatok. Predpis na rok 2012 je polročne hradený.  
Predložila stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku.  
Komisia odporúča schváliť zníženie nájomného štvrťročne o sumu 477 € - čo predstavuje 
sumu nájomného za letnú terasu – od zahájenia do ukončenia rekonštrukcie. Pri nedoplatku na 
nájomnom postupovať v zmysle nájomnej zmluvy.  
 
p. Bc. Ivan  Kuhn, MA 
Naniesol otázku, z ktorého roku sa evidujú neuhradené faktúry. 
p. Darina Repaská 
Informovala, že faktúry sú splatné k 30.6., k 30.9., 17.10., 30.10.2012. Sankčný poplatok 
narastá v dôsledku nedoplatku.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že žiadosť mala byť podaná skôr, nie v okamžiku, keď mala byť uhradená.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Predložil návrh, aby sa hlasovalo za alt. b/ návrhu na uznesenie. 
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že výhovorka na rekonštrukciu námestia nie je na mieste. Podnikatelia boli na 
tento zámer upozornení. Nesúhlasil s poskytnutím úľavy, spustil by sa určitý precedens.    
 
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie. 
     8-0-6  
 
 

9. Slovenská pošta a.s. Banská Bystrica – dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č.  
    37/2007 

 
Materiál uviedol p. Mgr. Juraj Halyák, poverený vedením odboru právneho a správy majetku.  
Stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila p. 
Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
Komisia odporúča postupovať v zmysle nájomnej zmluvy a trvať na navýšení nájomného 
o mieru inflácie za rok 2011.  
 
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
     14-0-0  
     

 
 



10. Gemer – Can, s.r.o. Košice – zverejnenie zámeru priameho prenájmu    
     pozemku mesta v priemyselnom parku 
 

Materiál uviedol p. Mgr. Juraj Halyák, poverený vedením odboru právneho a správy majetku.  
Stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila p. 
Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
Komisia trvá na svojom stanovisku zo dňa 24.9.2012. 
 
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
     13-0-1 
 
 

11. HKM 98 –mládeže Rožňava – žiadosť o poskytnutie bezplatného nájmu   
      zimného štadióna  

 
Materiál uviedol p. Ing. Ivan Demény, riaditeľ TS mesta Rožňava. 
Stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila p. 
Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
Komisia neodporúča schváliť odpustenie nájomného pre HKM a trvá na svojom pôvodnom 
stanovisku.  
 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Navrhol hlasovať za stanovisko komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.  
p. Cyril Motyka  
Naniesol otázku, na základe akého výpočtu sa dopracovalo k sume 5 800 €. Ide o 150 hodín 
v čase tréningov.  
p. Ing. Ivan Demény 
Poznamenal, že v správe je cenník uvedený. Konkretizoval výpočet.  
p. Cyril Motyku  
Upozornil na to, že ide o mládežnícke družstvo, ani jedno – futbalové, basketbalové -   neplatí 
za plochy. Ďalej na to, že ide o využívanie času, kedy nie je o ľadovú plochu záujem. Podľa 
jeho názoru ide len o úpravu ľadovej plochy. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku, či v cenníku sa uvažuje len o jednej sadzbe bez ohľadu na čas využitia 
ľadovej plochy.  
p. Ing. Ivan Demény 
Potvrdil, že v cenníku sa sadzby rozlišujú.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Naniesol otázku, či dlžoba zo strany HKM bola vysporiadaná. 
p. Ing. Ivan Demény 
Prehlásil, že dlžoba bola uhradená. 
p. Ľudovít Kossuth 
Poznamenal, že predmetom rokovania je riešenie bezplatného prenájmu, je však otázne, či TS 
budú môcť za danej finančnej situácie otvoriť prevádzku zimného štadióna. Mimo úpravy 
ľadovej plochy sú aj iné náklady. Samotná príprava ľadovej plochy je veľmi nákladná. 
Upozornil na to, že nie sú uhradené revízie z minulého roku, čo podmieňuje začatie 
prevádzky.  
Podotkol, že mestské zastupiteľstvo „rozdáva“ peniaze a TS nemajú vykrytú zimnú údržbu. 
Dotácie by sa mohli konečne pozastaviť.  
 



p. JUDr. Katarína Balážová  
Poznamenala, že svoj názor prezentovala na komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku. Jej názor vyplynul z diskusie s kontrolórmi NKÚ. Preverovali aj   
poskytnuté dotácie za rok 2011 – jednoznačne majú výhrady proti schvaľovaniu 1 € nájmov, 
resp. odpúšťaniu režijných nákladov, k tomu, aby sa akákoľvek činnosť športových klubov 
a spoločenských organizácií dotovala. Nesúhlasila s poskytnutím bezplatného nájmu zimného 
štadióna jednak v súvislosti so stavom  rozpočtu a jednak by došlo k porušeniu zákona.   
p. Mgr. Dionýz Kemény 
V súvislosti s diskusiou p. Kossutha, odporučil v prvom rade pripraviť podmienky na 
otvorenie zimného štadióna. Požiadal o predloženie materiálu.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Uviedol, že komisia finančná požiadala TS o predloženie prepočtu nákladov na zriadenie 
ľadovej plochy. Komisia navrhla otvorenie sezóny od 1.12. a to za predpokladu vhodnej 
poveternostnej situácie. Zriadiť a udržiavať ľadovú plochu pri plusovej hodnote by bolo 
neúnosné. Pokiaľ by sa otvoril zimný štadión počas zimných prázdnin, je potrebné riešiť 
finančné prostriedky na zriadenie ľadovej plochy.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že sa nestačí diviť, ako sa názory poslancov vyvíjajú. Poslanci, ktorí boli proti  
poskytovaniu dotácií  boli stále prehlasovaní. Naniesol otázku, či je rozdiel medzi deťmi, 
ktoré športujú v jednom alebo inom športe. Predpokladá, že nie. Ak školy nepýtajú nájom za 
telocvičňu, ktorú využívajú deti, za použitie ľadovej plochy by mali platiť ?  
p. Ing. Karol Kováč  
Upriamil pozornosť na prípravu rozpočtu na roky 2013 – 2015, mali by sa stanoviť priority, 
na základe ktorých bude potrebné rozhodnúť, či mestské zastupiteľstvo bude môcť  podporiť 
prevádzkovanie zimného štadióna, detský,  mládežnícky šport. 
Teda zatiaľ by túto požiadavku presunul do riešenia rozpočtu, TS by mali predložiť prepočet 
nákladov na 1 hod.  pre tento prípad.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Navrhol stiahnutie materiálu z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti  a vôbec podmienok 
prevádzky.  
 
Poslanci MZ schválili návrh na stiahnutie materiálu.  
     9-4-1 
 
 
       12.     Informatívna správa o neúspešnej opakovanej obchodnej verejnej   

      súťaži na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Rožňava  
 
Materiál uviedol p. Mgr. Juraj Halyák, poverený vedením odboru právneho a správy majetku.  
Stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložil p. Bc. 
Ivan Kuhn, MA, podpredseda komisie.   
Komisia berie na vedomie informatívnu správu.  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku, akým spôsobom bola obchodná verejná súťaž inzerovaná.  
p. Mgr. Juraj Halyák 
Uviedol, že zverejnenie bolo zabezpečené na internetovej stránke mesta, na úradnej tabuli, 
v denníku Korzár, v Infotexte spoločnosti KID. 
 
 



p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol zopakovať súťaž, zverejniť ju v médiu pre samostatne hospodáriacich roľníkov, pre 
poľnohospodárske farmy, prípadne vyžiadať zo Slovenskej poľnohospodárskej komory 
zoznam poľnohospodárov, alebo nájsť na internetovej stránke ministerstva pôdohospodárstva 
zoznam poľnohospodárov, ktorí sa obhospodarovaniu pôd venujú v okruhu cca 30 km. 
Uvedený návrh naniesol už aj na zasadnutí komisie finančnej.  
p. Mgr. Juraj Halyák 
Poznamenal, že návrh p. Kuhna využil pri oslovení 24 možných záujemcov z okresu Rožňava 
a Revúca a to náhodným výberom zo stránky Poľnohospodárskej platobnej agentúry.  
p. Ing. Ján Lach  
Navrhol zopakovať obchodnú verejnú súťaž so zníženou cenou.  
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Poznamenal, že eviduje záujem dvoch záujemcov, k informácii o súťaži sa dostali pozde.  
Odporučil zopakovať súťaž a pozemky sa prehodnotili a niektoré ponúkli na predaj. 
Vzhľadom na nízky nájom je zbytočné držať tieto pozemky v majetku mesta. 
p. Roman Ocelník  
V prípade opakujúcich sa materiálov požiadal o priebežné dopĺňanie nákladov, ktoré mesto 
vynaložilo pri riešení toho ktorého problému. 
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Navrhol zopakovať súťaž s tým, že sa rozšíri aj o možnosť predaja.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Požiadal mestský úrad, aby zadefinoval a konkretizoval dotknuté pozemky na predaj. 
p. Mgr. Juraj Halyák  
Upozornil na to, že súťaž môže byť vyhlásená buď na predaj alebo nájom. Informoval o výške 
nákladov za inzerciu v Korzári a za doručenie písomnosti. 
p. Ing. Ondrej Bolaček  
V I. kole odporučil predaj,  následne nájom, prípadne naopak. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol uznesenie – informáciu zobrať na vedomie, zopakovať obchodnú verejnú súťaž, 
zaradiť uvedené pozemky do zoznamu majetku mesta vhodného na predaj. 
 
Poslanci MZ schválili predložený návrh na uznesenie. 
     14-0-0  
 
 
      13.      Občianske združenie Folklórny súbor Borostyán Drnava – prenájom    

      kongresovej sály na Radnici – zníženie sadzby nájomného 
 

Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. Predložila stanovisko 
komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu a komisie finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku : Komisie navrhli postupovať v súlade s platnými zásadami. 
 
Poslanci MZ schválili uznesenie podľa návrhu komisií MZ. 
     8-3-2 
       
 
Diskusia občanov mesta  
p. Mgr. Milan Capák  
Naniesol otázku na p. Burdigu – čo ho viedlo k tomu, že za zástupcu si  vybral p. Mgr. 
Keménya a naďalej nechal vo funkcii prednostu mestského úradu p. Darinu Repaskú.  



Uviedol, že pán Kemény má zápisy v knihe ŠtB a p. Repaskú pol mesta nemá rado z dôvodu 
jej arogancie.  
p. Pavol Burdiga 
Poznamenal, že výber zástupcu nebude zdôvodňovať, jeho minulosť nelustroval a ani o to 
nemal žiadny záujem. K zmene funkcie prednostu mestského úradu – on sa dostal do funkcie 
1.6., bolo známe, že nové voľby primátora mesta budú vypísané. Treba počkať na výsledok 
volieb. 
p. Mgr. Milan Capák  
K zásahu do vlastníctva mesta, k oprave chodníkov  – malo by sa zvážiť čo je dôležitejšie, či 
bezpečnosť chodcov, oprava chodníkov alebo kritika. Nie je jedno, ak sa dieťa nedostaví na 
vyučovanie z dôvodu, že utrpelo úraz. Upozornil na to, že už druhý rok sa nepristúpilo 
k oprave chodníkov smerom do mesta.  
p. Pavol Burdiga  
Informoval, že t.r. sa oprava chodníkov nebude realizovať, boli určené priority mesta a to 
rekonštrukcia a oprava objektov  škôl, predškolských zariadení.  
p. Mgr. Milan Capák  
Podotkol, že už na predchádzajúcom zasadnutí požiadal o informáciu, kto vykonával dozor na 
akcii na Okružnej ulici – časť asfaltu je ešte stále pohodená v poli.  
p. Pavol Burdiga  
Informoval, že stavbu realizovali Inžinierske stavby. Tvrdia, že sa im asfalt nezvýšil a nie je 
ani pohodený do poľa. Podľa informácií sa skontaktovali aj s p. Capákom.  
p. Mgr. Milan Capák  
Potvrdil to, že sa s ním skontaktovali, žiadali o ospravedlnenie na MZ. Opätovne si však 
preveril stav na tvári miesta, asfalt je na mieste, kde povedal. Urobil aj fotodokumentáciu. 
p. Pavol Burdiga  
Prehlásil, že na tvári miesta sa stav preverí za prítomnosti p. Capáka a zástupcu Inžinierskych 
stavieb. 
p. Ľubomír  Stickner 
Naniesol otázku na základe čoho bol stiahnutý z rokovania materiál :  
12.5  Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k.ú. Nadabula. Bolo  mu 
oznámené, že na podnet p. Vjesztovej, ktorý predložila  p. Repaskej.  
p. Pavol Burdiga 
Prečítal zaslaný podnet :“ Správne konanie vo veci dodatočného povolenia stavby p. Sticknera 
nie je ukončené. Rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť v predmetnej veci. Zo strany 
účastníka bolo podané odvolanie na Krajský stavebný úrad.“  
Poznamenal, že do doriešenia odvolania mestské zastupiteľstvo nebude o veci rokovať.  
p. Ľubomír Stickner  
Uviedol, že má iné informácie. Komisia výstavby neodporučila predaj, nakoľko sa zabráni 
prístup na pozemky.  
p. Ing. Peter Marko  
Informoval, že komisia výstavby neodporučila predaj pozemkov už pred podaním žiadosti p. 
Sticknera. Komisia trvá na tom, že pozemok bol nevhodne ponúknutý do predaja. Nachádza 
sa tam cestička, ktorú používajú obyvatelia, ide krížom z jednej cesty na druhú, predajom sa 
možno zruší uvedený prechod. Stanovisko komisie bolo odhlasované 7 členmi komisie.  
p. Ľubomír Stickner 
Upozornil na to, že sa jedná o iný pozemok a nie o cestičku.  
p. Pavol Burdiga  
Prehlásil, že do rozhodnutia Krajského stavebného úradu mestské zastupiteľstvo by nemalo 
riešiť predaj pozemku. Stotožnil sa s podnetom p. Ing. Vjesztovej.  
 



p. Ľubomír Stickner  
Poznamenal, že p. Ing. Vjesztová je členkou komisie výstavby. Vlani jej manžel požiadal 
o predaj predmetného pozemku, bola vyhlásená obchodná verejná súťaž. Prihlásil sa aj on do 
súťaže, na to bola stiahnutá. Menovaná má záujem o tento pozemok, zrejme preto sa vec 
naťahuje.  
p. Pavol Burdiga  
Zopakoval svoje stanovisko. Čaká sa na rozhodnutie Krajského stavebného úradu. 
p. Ľubomír Stickner 
Poznamenal, že s predajom pozemku podnet nemá nič spoločné. Skutočný dôvod mu nebol 
prezentovaný. Podotkol, že predmetný pozemok bol zarastený, on ho vyčistil a udržiava.  
Naniesol otázku, akým spôsobom by mohol podať návrh na odvolanie člena komisie. Podľa 
jeho názoru nie je v súlade so zákonom, čo sa v komisii deje.  
p. Pavol Burdiga 
Uviedol, že členovia komisie boli zvolení poslancami mestského zastupiteľstva. Odvolať 
člena môže len mestské zastupiteľstvo. Návrh predložili politické strany a poslanci. 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Poznamenal, že aj vďaka p. Capákovi sa dopátral prekvapujúcich momentov. Nie je prvý ani 
posledný, ktorý sa do zoznamu dostal nevedomky, nevie akým pričinením. Niečoho sa 
dopátral. Podstatné je, že túto skutočnosť vysvetlil svojim deťom, svojej blízkej rodine. Nie si 
je vedomí, že by z tohto „titulu“ niekomu ublížil, pokiaľ náhodne áno, požiadal ho, aby sa 
prihlásil, aby sa mu verejne ospravedlnil.  
 
 
7.2. Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie MsD Actores k 30.9.2012 
 
Materiál predložila p. Mgr. art. Tatiana Masníková. Predložila stanoviská dozornej rady 
a komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku – obidve odporučili správu 
zobrať na vedomie.  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal riaditeľku, aby v budúcnosti príjmová časť rozpočtu bola konkretizovaná, presne sa 
vymedzil aj príspevok mesta, dotácie, vlastné príjmy. Aby bolo jasné, koľko stojí mesto 
divadlo.  
p. Mgr. art. Tatiana Masníková 
Prehlásila, že materiál doplní mimo požadovaných údajov aj o materiál, v ktorom uvedú 
alternatívne návrhy na úsporu finančných prostriedkov, ktorý materiál sa t.č. pripravuje.  
 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie  
                                                        9-0-0 
 
 
13. Materiál hlavnej kontrolórky :  
      Zásady finančnej kontroly v samospráve mesta Rožňava – zmena  
 
Materiál uviedla p. JUDr. Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
     14-0-0 
 
 



14.  Podnety pre hlavnú kontrolórku 
 
p.  Bc. Ivan Kuhn, MA 
Uviedol,  že ako občan sa zúčastnil pojednávania vo veci pokuty udelenej Úradom pre verejné 
obstarávanie. Zaujala ho jedna skutočnosť,  ktorá bola konštatovaná aj na pojednávaní, že 
existujú dve zmluvy – teda jedna s dvoma dátumami. Jedna je s dátumom 29.1.2009 a druhá 
je asi s dátumom  4.2.2009. Predpokladá, že na mestskom úrade existujú určité pravidlá obehu 
účtovných dokladov. Požiadal hlavnú kontrolórku o preverenie, akým spôsobom tieto zmluvy 
vznikali.  Podľa jeho informácií, zmluvu predložil mestskému úradu zhotoviteľ, teda musela 
byť zapísaná v podateľni ako došlá pošta, musela byť niekomu pridelená na vyjadrenie. 
Predpokladá, že v archíve sa bude nachádzať zmluva s jedným dátumom a s druhým 
dátumom bola zaslaná ministerstvu resp.  ŠFRB. Informačnú správu požaduje predložiť na 
najbližšie zasadnutie MZ. 
p.  Ing.  Peter Marko 
Požiadal hlavnú kontrolórku o preverenie – na aký podnet, kedy a kto dal návrh na predaj 
pozemku v k. ú.  Nadabula.  Ide o samostatný sólo pozemok v strede m.č.   
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Požiadal, aby na každé zasadnutie MZ bola zaradená informácia o plnení harmonogramu 
rekonštrukcie námestia.  
 
 
15.  Otázky poslancov  
16.   Diskusia  
 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Požiadal  o aktualizáciu internetovej stránky – sekcie mestské podniky :  doplnenie zápisníc 
zo zasadnutí dozorných rád, komisií. Mimo  ML s.r.o. ani jedna organizácia nemá zverejnené 
zápisnice.  Poznamenal, že v meste boli osadené 

- kontajnery na šatstvo, textil a obuv. Požiadal o informáciu, ako často sa vyprázdňujú 
a ako sa nakladá so šatstvom.  

- nádoby na biologický odpad, psie extrementy.  Požiadal o informáciu, ako sa 
s odpadom nakladá,  ako často sa nádoby vyprázdňujú, čistia, ako sa zneškodňuje 
odpad.  Podľa jeho názoru, by sa nemal  sypať do zmesového komunálneho odpadu. 

Požiadal o informáciu, v akej fáze sa nachádza personálny audit.  
p. Pavol  Burdiga 
Informoval, že  zmluvu uzavrela firma Brantner, mesto určilo len miesta na osadenie 
kontajnerov na šatstvo. Ide o bezplatnú službu, neplatí sa ani za kontajner, ani za jeho 
obhospodarovanie.  Nádoby na biologický odpad obhospodaruje tiež firma Brantner.  
p. Darina Repaská  
Informovala, že verejné obstarávanie prebehlo druhý krát, spresnila že ide o procesný 
a personálny audit. Prihlásilo sa 5 záujemcov, 2 splnili podmienky, pri výbere rozhodovala 
cena. Po oznámení tejto skutočnosti, jedna z vyradených firiem sa odvolala, námietky boli 
uznané, teda bolo určené poradie na základe ceny, súťaž vyhrala firma CoMa Consulting  
s.r.o. Trenčín. Návrh zmluvy bol zaslaný mestu, zatiaľ nebol konzultovaný z dôvodu 
dodržania lehoty na vyjadrenie tretej firmy.  
p. Ing. Karol Kováč 
Požiadal  :   

O informáciu, či občania mesta majú možnosť získať informácie v kancelárii 1. 
kontaktu, že v akom štádiu sa nachádza vybavenie ich  požiadavky, podnetu.   



1. Poukázal na  písomné  žiadosti občanov, ktoré  sa týkali životného prostredia – výrubu 
stromov  a ktoré neboli do dnešného dňa riešené.  

2.  O preverenie, za akých podmienok  by mesto mohlo obnoviť skládku komunálneho 
odpadu v extraviláne mesta, ktoré podklady sú potrebné k zámeru, ktorý rieši 
v spolupráci s TS.  

3. O odpoveď, či sa na zimu zakrýva socha Františky Andrássyovej.  Občania sa pýtajú, 
či v prípade nezakrytia nedochádza k znehodnocovaniu sochy . 

4. K rozpočtu mesta na rok 2013-2015 – požiadal o doplnenie materiálu, ktorý obdržali 
poslanci MZ, tak, aby bolo zrejmé rozlíšenie príjmovej časti  - objem  príjmu 
z miestnych daní a poplatkov, objem podielových daní,  objem dotácií. Obdobne 
požaduje doplnenie aj výdavkovej časti  resp.  krytia s uvedením  zdroja príjmu, 
uvedenie účelu použitia podielových daní, vlastných príjmov, vyčíslenie objemu, ktoré 
je možné poskytnúť organizáciám  v priebehu roka.  K bodu 1 požiadal o verejnú 
odpoveď, k bodu 2 – súhlasil s písomnou odpoveďou, k bodu 3 – požaduje odpoveď 
na MZ, k bodu 4 – pokiaľ bude vôľa rozpočet sa dopracuje a bude zverejnený na 
internetovej stránke mesta.  

p. Darina Repaská  
K bodu 1  uviedla, že na 75 % si myslí, že v kancelárii 1. kontaktu by požadovanú informáciu 
o riešení žiadosti, podnetu  vedeli poskytnúť.  Občanom by bola daná informácia, kedy spis 
bol zaevidovaný, komu bol pridelený a v akom štádiu vybavenia je. Obeh spisov na mestskom 
úrade funguje.  
p. Ing. Karol Kováč 
Poznamenal, že sú žiadosti, na ktoré občania nedostali odpoveď ešte  z rokov 2010, 2011.  
p. Ing. Peter Marko  
Informoval, že cca pred 3 rokmi bola socha zakrytá, vtedy sochár, ktorý revitalizoval sochu 
upozornil na to, že  kararský mramor je napustený takou chemickou látkou – emulziou, ktorá 
odpudzuje vodu a nie je potrebné ju v zime zakrývať. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku , prečo bola odstránená dopravná značka  „Zákaz vjazdu“ na nádvorie 
Radnice. Či ide o dočasné riešenie z dôvodu rekonštrukcie námestia, alebo o trvalé riešenie. 
Ak je to dočasné – dokedy, ak trvalé – kto o tom rozhodol. Kto t. č. môže na nádvorí Radnice 
parkovať.  
p. Pavol Burdiga 
Poznamenal, že má taký dojem, že uvedená značka bola odstránená,  odcudzená.  Informoval, 
že sa pracuje na určitom rampovom systéme, ktorý by sa mohol ujať a obmedzil by  prístup 
motorových vozidiel.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol  otázku, aký bude ďalší postup.  Pokiaľ sa značka odcudzila, je potrebné ju nahradiť, 
aby mestská polícia mohla konať.  
 Podľa jeho názoru nie je to miesto na parkovanie áut.  Akceptuje zabezpečenie zásobovania,  
dopravu príslušenstva na kultúrne podujatia, prípadne dočasné riešenie z dôvodu 
rekonštrukcie námestia.  
p. Pavol Burdiga 
Uviedol, že dopravná značka bude znovu osadená. Poznamenal, že už na predchádzajúcom 
zasadnutí  informoval, že dochádza ku krádežiam dopravných značiek.   Apeloval na občanov 
mesta, aby  prípadné zistenia nahlasovali na mestský úrad, mestskú, štátnu  políciu.  
p. Ľudovít Kossuth 
Vystúpil  za príspevkovú organizáciu TS - upozornil na zlú finančnú situáciu, záväzky 
organizácie sa kopia.  Fungujú len vďaka sponzorom.  Nie sú uhradené  záväzky súvisiace 
s ľadovou plochou, nie sú vykonané potrebné revízie, nie je uhradená faktúra za posypový 



materiál z roku 2011. Za daného stavu nebudú môcť zabezpečiť zimnú údržbu, starostlivosť 
o spravované objekty, temperovanie v zimnom období.  Na predchádzajúcom zastupiteľstve 
upozornil aj na problém týkajúci sa zabezpečenia  zimnej údržby námestia. TS nedisponujú 
takou technikou, ktorá čistí zámkovú dlažbu.  Poukázal aj na zastaralý vozový park. 
Poznamenal, že zo strany občanov je kritika na činnosť TS.  
K rozpočtu – bola pripomienkovaná položka verejná zeleň – TS zabezpečovali kosbu aj 
v lokalitách MŠ, ktoré nemajú v správe, ďalej na plochách, ktoré možno nie sú ani majetkom 
mesta. Opätovne poukázal na chýbajúci generel zelene.  Požiadal o riešenie finančnej situácie 
TS, aby mohli promptne zabezpečiť zimnú údržbu. 
p. Mgr. Radoslava Kovács 
Poznamenal, že posledný krát TS boli riešené na neformálnom stretnutí v mesiaci február. Bol 
dohodnutý určitý postup, ktorý sa neriešil.  Znovu pripomenul, aby sa vrátilo 
k prerokovanému postupu – teda aby bolo rozhodnuté – ako majú TS fungovať, čo majú 
robiť, čo nebudú robiť, čo mesto bude zabezpečovať dodávateľsky.  
p. Ing. Peter Marko  
Požiadal predsedov komisií, aby sa dodržala dohoda, že zápisnice z jednotlivých komisií budú 
zaslané navzájom predsedom komisií.  Zápisnica z finančnej komisie  nebola ostatným 
predsedom zaslaná cca 3 mesiace.  Nepostačuje, aby stanovisko bolo prečítané len na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
Predložil informáciu o stave prác na rekonštrukcii námestia : 

- Dlažba je položená cca na 2/3 námestia,  námestie by malo byť ukončené  cca o 1,5 
týždňa, v priebehu budúceho týždňa sa ukončí uloženie dlažby na chodníku na 
Betliarskej ceste. Podľa zmluvy je termín určený do konca novembra 2012.  

-  K finančnému plneniu – 350 000 € bolo odkontrolovaných, daných na preplatenie. 
Ostáva prestavať 900 000 €, na realizáciu ostáva v roku 2013 Šafárikova ulica 
a Čučmianska. 

- K verejnému osvetleniu – ostáva namontovať 8 osvetľovacích telies, skúšobná 
prevádzka by sa mala spustiť v priebehu budúceho týždňa. Problém s rozvádzačom sa 
ešte rieši.  

- Ku komunikácii – v dôsledku finančných problémov subdodávateľ odmietol 
pokračovať v prácach, uvedený problém už bol doriešený. Doriešili sa vzťahy medzi 
objednávateľom a dodávateľom.  

- Prekládka elektriky  bude  v priebehu týždňa doriešená. 
p. Ing. Karol Kováč  
Požiadal o zosúladenie harmonogramu prác, čo sa do konca roku ešte zrealizuje, čo prejde na 
realizáciu do roku 2013.  
p. Ing. Peter Marko 
Informoval, že bol daný predbežný súhlas na predĺženie termínu ukončenia stavby z marca do 
júla 2013. Bol daný predbežný súhlas aj na požadované  technické zmeny. Do konca 
novembra majú byť ukončené dlažby – chodníky, plocha, cesta. Na realizáciu v roku 2013 
zostáva cesta, zelené plochy a nejaké drobnosti.  
p. Mgr. Dionýz Kemény  
V súvislosti s Pamiatkou zosnulých požiadal mestskú políciu o zvýšenie kontrolnej činnosti.   
p. Pavol Burdiga  
Ako predseda komisie na ochranu verejného záujmu funkcionárov mesta predložil oznámenie, 
že v súlade s čl. 7 Ústavného zákona č. 253/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov p. Cyril Motyka podal 
„Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 2011“ v zákonom 
stanovenej lehote a to do 30 dní od ujatia sa funkcie poslanca MZ a to 3.10.2012. 
p. Ing. Ján Lach  



V súvislosti s pokračovaním prác na kanalizácii na uliciach Kúpeľnej a Čučmianskej požiadal 
o zverejnenie harmonogramu prác na internetovej stránke mesta z dôvodu informovanosti 
občanov.  
p. Pavol Burdiga 
Uviedol, že predložená požiadavka bude vznesená na najbližšom kontrolnom dni.  
p. Zoltán Beke 
K rekonštrukcii námestia – predložil podnet, aby do pripravených plôch na výsadbu stromov 
boli stromy vysadené striedavo –  v každej druhej ploche by mali byť vysadené ruže. 
Námestie by nemalo vyzerať „ako sivá púšť“.  
p. Ing. Peter Marko  
Uviedol, že realizáciou návrhu by sa stratil historický kolorit námestia, vysadené stromy – 
kanadský javor - lemovali námestie, čo bolo charakteristické pre toto námestie. Kvety môžu 
byť vysadené v kvetináčoch a rozmiestnené.  
p. Pavol Burdiga  
Poznamenal, že potrebné by bolo vyvolať zmenu projektu, čo by bolo veľmi komplikované. 
Kvetinový záhon je zachovaný pri soche Františky Andrássyovej.  
p. Zoltán Beke 
Pripomienkoval to, že prečo sa pri projektovaní na kvetinové záhony nemyslelo. Ruže sa 
nedajú sadiť do kvetináčov.  
Ďalej poukázal na namontované smetné koše. Nemá informácie, že kto ich vyberal, objednal. 
Technické služby majú s nimi len problémy v dôsledku nekvalitného materiálu. Pevne verí, že 
na námestie sú navrhované účelnejšie, kvalitnejšie a krajšie smetné koše. Pracovníci TS by 
vedeli podať informáciu o ich nedostatkoch.  
K Sviatku všetkých svätých a k Pamiatke zosnulých  informoval o  zmene otváracích hodín 
v cintoríne v dňoch od 31.10. -  4.11.2012 : od 6.00 – 20.00 hod.   
Ďalej informoval, že parkovisko vedľa cintorína  nebude od 1.11 – 4.11. 2012 spoplatnené.  
 
17.   Záver  
 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán zástupca primátora zasadnutie mestského 
zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
 
Pavol Burdiga       Darina Repaská  
zástupca primátora       prednostka mestského úradu  
 
 
 
    o v e r o v a t e l i a 
 
 
 
 
Peter Džačár       Zoltán Beke 
 
 
 
Zapísala : Helena Šujanská  



 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 


