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Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave na základe  poverenia zástupcu primátora 
mesta otvoril p. Mgr. Dionýz Kemény, poslanec mestského zastupiteľstva. 
 
 Privítal novozvoleného primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, 
zástupcu Obvodného úradu v Rožňave p. Ing. Jána Štefana, zástupcu Mestskej volebnej 
komisie v Rožňave a všetkých prítomných. Konštatoval, že zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave bolo zvolané v zákonnej lehote – do 30 dní od vykonania nových 
volieb primátora mesta, ktoré sa uskutočnili 27.10.2012. 
 
 Za overovateľov zápisnice určil :   p. Bc. Ivana Kuhna, MA 
       p. Mgr. Matúša Bischofa  
 
 
3.  Informácia Mestskej volebnej komisie v Rožňave o výsledku volieb primátora mesta  
 
Informáciu predložil za MVK  p. Árpád Görgei :  

Konštatoval, že  nové voľby primátora mesta boli vyhlásené predsedom NR SR - 
rozhodnutím č. 147 zo dňa 23.7.2012 na základe žiadosti mesta Rožňava z dôvodu 
uprázdnenia mandátu primátora mesta. Mestská volebná komisia plnila úlohy vyplývajúce z § 
14 ods. 4 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
neskorších predpisov. Ďalej konštatoval, že pre voľby primátora mesto tvorilo jeden 
jednomandátový volebný obvod. Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov 
bolo utvorených 18 okrskov. Všetky okrskové komisie odovzdali zápisnicu o výsledku volieb 
mestskej volebnej komisii.  
V zoznamoch voličov bolo zapísaných 15 450 voličov, z toho 123 cudzincov, ktorí majú na 
území mesta trvalý pobyt.  
Volieb sa zúčastnilo 3 114 voličov t.j. 19,89 %.  
Pre jednotlivých kandidátov bolo odovzdaných 3070 platných hlasov nasledovne :  
Pavol Burdiga              MOST-HÍD           1 398    9,06 % 
Mgr. Milan Capák   NEKA    246    1,53 % 
Ing. Karol Kováč  SaS a KDH   664         4,3 % 
Bc. Ivan Kuhn, MA  OKS    599         3,88 % 
Roman Ocelník   NEKA    143         0,93 % 
 
Poznamenal, že pán  Karol Katrenics obdržal  20 hlasov napriek tomu, že v každej okrskovej 
komisii bol zverejnený oznam o jeho vzdaní sa kandidatúry.  

Zápisnicu o výsledku volieb primátora mesta podpísali členovia mestskej volebnej 
komisie dňa 27.10.2012 o 21.15 hod. Po odovzdaní zápisnice Obvodnej volebnej komisii 
v Rožňave mestská volebná komisia odovzdala novozvolenému primátorovi mesta osvedčenie 
o zvolení za primátora mesta. 
 Prehlásil, že Mestská volebná komisia v Rožňave sa dištancuje od údajov, ktoré boli 
odvysielané v priamom prenose Rožňavskej televízie pred podpísaním zápisnice.   
 
Za primátora mesta Rožňava bol zvolený p. Pavol Burdiga, počtom hlasov 1398. Kandidoval 
za  politickú stranu MOST – HÍD. 
Mestská volebná komisia nezaevidovala ani jednu sťažnosť či podnet na priebeh volieb.  
Konštatovala slabú účasť voličov.  
 



Poznamenal, že pevne verí tomu, že nešlo o nezáujem občanov mesta, ale pod slabú účasť vo 
voľbách sa podpísalo zlé počasie.  
Záverom poprial pánovi primátorovi veľa energie, zdravia pri riešení nových, ako aj starých 
problémov, ktoré zdedil, aby  za súčinnosti s mestským zastupiteľstvom  našiel také  riešenia, 
ktoré by nemali negatívny dopad na občanov mesta ako napr. zvyšovanie daní.  Požiadal 
primátora mesta a mestské zastupiteľstvo aby sa držali príslovia :  Aj chudobný gazda môže 
mať poriadok na dvore.  

Požiadal  novozvoleného primátora aby zložil zákonom predpísaný sľub. 
 

Pán Pavol Burdiga prečítal text sľubu primátora mesta, potvrdil ho slovami : „To 
sľubujem“  a svojim podpisom.  
 
Pán  Mgr. Dionýz Kemény odovzdal novozvolenému primátorovi mesta insígnie mesta.  
 
 Konštatoval, že zvolením p. Pavla Burdigu za primátora mesta sa uprázdnil mandát 
poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode číslo 2. Náhradníkom vo volebnom 
obvode  v poradí podľa počtu získaných platných hlasov  je p. Mgr. Árpád Laco, ktorý 
kandidoval za politickú stranu SMK – MKP s počtom platných hlasov 430. 
Požiadal p. Mgr. Árpáda Laca,   aby zložil sľub poslanca mestského zastupiteľstva.  
 

p. Mgr. Árpád Laco prečítal text sľubu, potvrdil ho slovami: „To sľubujem“ a text 
sľubu podpísal.  

 
Primátor mesta zablahoželal pánovi poslancovi a zaželal mu veľa zdravia a úspechov 

pri výkone poslaneckej funkcie.  
 
Predsedajúci požiadal pána primátora o slávnostný príhovor.  

 
V úvode pán primátor upriamil pozornosť na motto :  „Je dôležité byť a  aj ostať 
Rožňavčanom“ ktorým sa prihováral občanom počas predvolebnej kampane na post primátora 
mesta. Poznamenal, že maratón predvolebných aktivít kandidátov na primátora mesta bol 
zavŕšený voľbami, ktoré sa konali 27. októbra. 20 % - ná účasť vo voľbách je zrejme 
dôkazom toho, že veľa občanov mesta sa o veci verejné v meste nezaujíma, neverí 
predstaviteľom samosprávy.  
Poďakoval sa všetkým občanom, voličom, ktorí využili svoje volebné právo a účasťou vo 
voľbách prejavili svoj záujem o život v meste, o jeho súčasnosť a budúcnosť. Osobitne 
a úprimne poďakoval  spoluobčanom, ktorí mu dôverujú a ich hlas prispel k jeho zvoleniu za 
primátora. 
Prehlásil, že po zložení sľubu a oficiálnom prevzatí úradu všetko jeho úsilie a snaha budú 
smerovať k tomu, aby dôveru tých, ktorí ho zvolili nesklamal, a aby ostatných občanov mesta 
presvedčil, že bude primátorom pre všetkých.  
Poznamenal, že pocity nadšenia a víťazstva vo voľbách sa pomaly vytrácajú a nahrádza ich 
pocit zodpovednosti k obyvateľom mesta. Prehodnocuje si rebríček hodnôt v osobnom 
i pracovnom živote. Cieľavedome pracuje na tom, aby sa stal po každej stránke a na všetkých 
úrovniach dôstojným reprezentantom občanov. Vzhľadom na to, že situáciu v meste dobre 
pozná, vie aké úskalia a problémy ho čakajú vo funkcii. V prvom rade chce získať dôveru 
občanov a zmysel pre samosprávu a to spoluprácou s poslancami mestského zastupiteľstva, 
zamestnancami úradu a občanmi mesta.  
Prehlásil, že spoločnou ambíciou musí byť zásadná zmena v rozhodovaní mesta. Bude 
spočívať v preferovaní myšlienky otvorenej samosprávy, ktorá koná transparentne. Zmena  



bude spočívať v priestore, ktorý chce poskytnúť všetkým občanom, aktivistom, organizáciám, 
ktorým záleží na správnom smerovaní mesta a to formou verejných diskusií. Jeho zámerom je 
mesto skôr spájať ako rozdeľovať, chce byť garantom otvorenosti. Verí v orientáciu na 
správne výsledky vo vzájomnej spolupráci. Jeho prvými krokmi budú : vytvoriť priestor pre 
dohodu medzi poslancami a vytvoriť už spomínanú otvorenú samosprávu, aby sa zvýšila 
kvalita života občanov v meste. Nakoľko mesto je živý organizmus a je potrebné každodenne 
zabezpečovať jeho potreby, práca primátora a všetkých jeho spolupracovníkov musí byť 
flexibilná, pružná, dôsledná a predovšetkým zodpovedná.  Jeho nástupom do primátorského 
kresla sa začal na mestskom úrade personálny a procesný audit, ktorý inicioval už ako 
poslanec MZ.  
Uviedol, že najdôležitejšou úlohou v nasledujúcom období  bude ukončenie rekonštrukcie 
Námestia baníkov, aby sa Nový rok mohol privítať v novom šate, ďalej dobudovanie 
priemyselného parku, s výstavbou ktorého sa už začalo a bude pokračovať aj v nastávajúcom 
období. Bude podporovať pokračovanie rekonštrukcie základných škôl, opravu budov 
materských škôl a školských zariadení, podporovať obsadenie vytvorených pracovných miest 
takými ľuďmi, ktorí chcú pracovať.  
Podotkol, že v prvom rade musí dôsledne poupratovať vo verejných financiách, kde je 
potrebné stanoviť priority, hlavne vo výdavkovej časti mesta. Bude presadzovať prehľadné 
a efektívne hospodárenie mesta, vyvinie všetko úsilie na vytvorenie efektívneho tímu 
úradníkov, slúžiaceho potrebám občanov.  
Poznamenal, že sa bude musieť vysporiadať aj s problémami a kauzami, ktoré zanechalo 
predchádzajúce vedenie. Aj napriek neľahkej finančnej situácii v meste bude podporovať 
všetky aktivity, ktoré prispejú k budovaniu mesta a k skvalitneniu života občanov. Medzi ne 
patrí rekonštrukcia či oprava rozsiahlej siete miestnych komunikácií, chodníkov, parkovísk, 
revitalizácia parkov, verejných priestranstiev, dobudovanie karanténnej stanice pre opustené 
zvieratá, zabezpečenie ochrany bezpečnosti a poriadku v meste.  
Prehlásil, že bude podporovať myšlienku rozvoja turizmu a propagácie regiónu. Veľkú devízu 
vidí v podpore mládeže a jej zapojenosti v čo najväčšom počte do rôznych spoločenských, 
kultúrnych a športových aktivít a projektov s využitím priestorov Zóny M. Bude prehlbovať 
spoluprácu s národnostnými menšinami, nakoľko ide o národnostne zmiešané územie.  
Vyslovil želanie,  aby Rožňava bola lepším mestom pre život všetkých ľudí. Vyvinie 
maximálne úsilie a snahu za naplnenie tohto želania. Poznamenal, že je si vedomý toho, že 
bez pomoci a podpory občanov tieto smelé plány istotne nedosiahne. Záverom prehlásil, že 
pripravovať budúcnosť znamená vytvárať prítomnosť.   
 
Príhovor predniesol aj v maďarskom jazyku.  
 
     - - -  
 

Ďalšieho vedenia zasadnutia mestského zastupiteľstva sa ujal p. Pavol Burdiga, 
primátor mesta.  

 
Konštatoval, že z celkového počtu 17 poslancov bolo prítomných15 poslancov, teda 

mestské zastupiteľstvo bolo uznášania schopné. Svoju neúčasť ospravedlnil p. Mgr. Dušan 
Pollák, neospravedlnil p. Roman Ocelník.  
 
 Program II. časti rokovania poslanci MZ schválili so zmenou : 
 
Pán Ing. Karol Kováč požiadal, aby po bode 10 bola vyhlásená prestávka.  
 



 
Poslanci MZ návrh p. Ing. Karola Kováča schválili :        

  12-0-3 
 
/hlasovania sa zdržali : Ing. Ján Lach, František Focko, Mgr. Dionýz Kemény/ 
 
Poslanci MZ schválili  program rokovania so schválenou zmenou :     

15-0-0 
 
 Pán primátor poznamenal, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave sa 
uskutoční v súlade so schváleným harmonogramom zasadnutí 29. novembra 2012, na ktorom 
budú prerokované stále body rokovania MZ :  
Správa o plnení uznesení MZ 
Podnety pre hlavnú kontrolórku  
 
 V súlade s Rokovacím poriadkom MZ v Rožňave upozornil občanov mesta na 
možnosti vystúpenia k jednotlivým bodom rokovania v rámci bodu 16 - Diskusia občanov.  
Uviedol, že občania maďarskej a inej národnosti majú právo hovoriť na zasadnutí svojim 
materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad do slovenského jazyka priamo na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
 
 
9.  Voľba mandátovej a volebnej komisie  
 
Návrhy na zloženie komisií predložil p. Pavol Burdiga, primátor mesta  
 
Poslanci MZ schválili mandátovú komisiu v zložení :   
p. Ing. Peter Marko 
p. Peter Džačár 
p. Cyril Motyka    12-0-3 
 
/hlasovania sa zdržali Ing. Peter Marko, Peter Džačár, Cyril Motyka/ 
 
Poslanci MZ schválili volebnú komisiu v zložení  :  
p. Ing. Karol Kováč 
p. František Focko  
p. Ľudovít Kossuth    12-0-3 
 
/hlasovania sa zdržali Ing. Karol Kováč, František Focko, Ľudovít Kossuth/ 
 
 
10.  Určenie platu primátorovi mesta  
 
Materiál predložil p. Mgr. Dionýz Kemény v súlade s dôvodovou správou.  
 
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Poznamenal, že by nebolo vhodné v období úsporných procesov tak v štáte, ako aj v meste, 
navyšovať zákonom stanovený plat.  Navrhol však symbolickú úpravu platu a to  úpravu na 
výšku  2 000 €.  
 



 
 
Poslanci MZ predložený návrh schválili  
     15-0-0  
 
V rámci prestávky p. Ing. Karol Kováč – člen volebnej komisie požiadal, aby v bode 11 pri 
tajnej voľbe predsedu komisie bol na hlasovací lístok zaradený aj p. Bc. Ivan Kuhn, MA – 
podpredseda komisie, teda aby na hlasovacom lístku boli uvedení všetci členovia komisie.  
 
 
11.  Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta –  
       návrh na zmenu  zloženia, voľba predsedu komisie 
 
Materiál predložil p. Mgr. Dionýz Kemény v súlade s dôvodovou správou.  
 

Pán primátor poznamenal, že za MOST – HÍD bol daný návrh na člena komisie 
z dvoch poslancov  a to na p. Ing. Jána Lacha, za SMK-MKP nastupuje p. Mgr. Árpád Laco.  
 
Poslanci MZ schválili zloženie komisie  
     14-0-0 
/Nehlasoval p. Mgr. Matúš Bischof/ 
 
Na návrh primátora mesta poslanci MZ schválili, aby voľba  predsedu komisie bola vykonaná 
tajným hlasovaním.                         15-0-0 
 
Pán primátor potvrdil, že na hlasovacích lístkoch sú uvedení všetci členovia komisie.  
Požiadal volebnú komisiu, ako aj mandátovú, aby sa ujali svojej činnosti.  
 
S výsledkom tajného hlasovania za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií funkcionármi mesta oboznámil p. Ing. Karol Kováč : 
 
Konštatoval, že z celkového počtu 15 vydaných hlasovacích lístkov bolo platných 13, 
neplatených 2.  
Za predsedu komisie bol zvolený p. Ing. Ján Lach, počtom hlasov 9. 
/Sčítací hárok z hlasovania je pripojený k zápisnici/ 
 
 
12.  Bezodplatné zriadenie vecného bremena z dôvodu preložky skrine technológií plynu  
       a úpravy pripojovacieho plynovodu na Námestí baníkov  
 
Materiál predložil p. Mgr. Dionýz Kemény v súlade s dôvodovou správou.  
 
Pán Ing. Peter Marko predložil stanovisko Komisie výstavby, územného plánovania, 
životného prostredia a mestských komunikácií : 
Komisia odporučila schváliť alt. a/ návrhu na uznesenie.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
     15-0-0 
 
 



 
 
 
13.  Správa mandátovej komisie  
 
Správu predložil p. Ing. Peter Marko, predseda komisie.  
Konštatoval, že mandátová komisia na základe výsledku volieb primátora mesta Rožňava, 
ktoré sa uskutočnili 27.10.2012,  uvedeného v zápisnici Mestskej volebnej komisie v Rožňave 
overila platnosť volieb primátora mesta.  Ďalej konštatoval, že  

• novozvolenému primátorovi mesta p. Pavlovi Burdigovi, ktorý kandidoval za politickú   
stranu MOST - HÍD bolo odovzdané 27.10.2012  Mestskou volebnou  komisiou 
v Rožňave osvedčenie o zvolení za primátora mesta v súlade s § 49 zákona SNR č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 

• novozvolený primátor mesta p. Pavol Burdiga v súlade s § 13 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zložil zákonom 
predpísaný sľub primátora mesta  

• zvolením p. Pavla Burdigu za primátora mesta sa uprázdnil mandát poslanca vo 
volebnom obvode č. 3.  Náhradníkom v uvedenom volebnom obvode v poradí podľa 
počtu  získaných platných hlasov je p. Mgr. Árpád Laco, ktorý kandidoval za politickú 
stranu :  SMK – MKP s počtom platných hlasov 430 

• p. Mgr. Árpádovi Lacovi bolo odovzdané primátorom mesta osvedčenie o zvolení za 
poslanca Mestského zastupiteľstva v Rožňave v súlade s § 51 zákona SNR č. 
346/1990  Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 

• p. Mgr. Árpád Laco v  súlade s § 26 zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov zložil zákonom predpísaný sľub  poslanca  

• Predložil nasledovný návrh na uznesenie :  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  
b e r i e     n a     v e d o m i e 
- Informáciu Mestskej volebnej komisie v Rožňave o výsledku nových volieb 

primátora mesta, ktoré sa uskutočnili 27.10.2012 
-     Správu mandátovej komisie  
k o n š t a t u j e , že  
p. Pavol  B u r d i g a , zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta  
p. Mgr. Arpád L a c o , zložil zákonom predpísaný sľub poslanca mestského 
zastupiteľstva 
v y h l a s u j e  
nastúpenie p. Mgr. Árpáda  L a c a   za poslanca MZ  
na uprázdnený mandát poslanca vo volebnom obvode číslo 3 po poslancovi p. Pavlovi 
Burdigovi  

 
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok.  
     15-0-0 
 
14.   Otázky poslancov  
15.   Diskusia poslancov  
 
V rámci uvedených bodov nevystúpil ani jeden poslanec.  
 
 
 



16.  Diskusia občanov  
 
V rámci uvedeného bodu nevystúpil nikto z prítomných občanov.  
 
 
 Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť 
a zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave ukončil.  
 
 
 
 
 
Pavol Burdiga       Darina Repaská  
primátor mesta       prednostka mestského úradu  
 
Mgr. Dionýz Kemény 
poslanec MZ  
 
 
 
     o v e r o v a t e l i a  
 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA     Mgr. Matúš Bischof  
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Helena Šujanská  
 
 
 
  
 
 


