
| Tibor Takáč 24.5.2010 12:15:57
Žiadam poslancov Mesta Rožňava, aby prijali uznesenie, ktorým sa pre nové volebné obdobie 
zníži počet poslancov zo súčasných 19 na 13 a počet volebných obvodov zo súčasných 4 na 2. 

Okrem už spomenutých dôvodov (šetrenie verejných financií, zvýšenie operatívnosti 
mestského parlamentu) sa tým zvýši aj váha poslaneckého mandátu, ktorý bude zastupovať v 
priemere miesto terajších 989 až 1446 občanov, čo zvýši zodpovednosť poslancov pri 
rozhodovaní. 

A v neposlednom rade týmto uznesením Mesto Rožňava vyšle signál aj ostatným mestám a 
obciam v republike, aby sa konečne započalo s ďalšou etapou reformy verejnej správy tak, aby 
SR neostala na večné časy krajinou poslancov (v komunálnych voľbách si dnes v SR volíme 
spolu 2 926 starostov a primátorov a 21 644 poslancov, ktorí za nás rozhodujú o veciach 
verejných). 
Odpovedať

| Ivan Kuhn 23.5.2010 18:50:38
Dobrý deň,
ako občan mesta Rožňava žiadam poslancov, aby odhlasovali zníženie počtu poslancov pre 
nasledujúce volebné obdobie (2010-2014) z 19 na 13, čo je v súlade so zákonom o obecnom 
zriadení. Súčasne navrhujem, aby poslanci odhlasovali zníženie počtu volebných obvodov zo 
4 na 2, čo je v súlade so zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
Zdôvodnenie:
Znížením počtu poslancov dôjde k nemalým finančným úsporám, ktoré bude možné využiť na 
rozvoj mesta Rožňava alebo na riešenie havarijného stavu mnohých objektov vo vlastníctve 
alebo v správe mesta. Zároveň zníženie počtu poslancov nebude mať žiadny negatívny vplyv 
na fungovanie mesta Rožňava, keďže ani v súčasnosti sa väčšina poslancov mestského 
zastupiteľstva vôbec nezapája do diskusie o riešení zlej ekonomickej situácie mesta.
Odpovedať

| Jano 22.5.2010 13:28:28
Dobrý deň prajem. Chcem odkázať terajším poslancom, aby hlasovali za zníženie počtu 
poslancov. Toto mesto nepotrebuje mať 19 poslancov. Je potrebné šetriť aj takýmto spôsobom.
Odpovedať

| junior88 22.5.2010 12:02:00
Som za znizenie poctu poslancov z dovodu: polovica nepovedala ani slovo - zbytocne su tam, 
zbytocne im platime peniaze ...
Odpovedať

| Eva 22.5.2010 7:58:42
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Som za znizenie poctu poslancov
Odpovedať

| Attila Zoller 21.5.2010 17:53:02
Osobne som za znizenie poctu poslancov a volebnych obvodov.
Menej je niekedy viac - a mozno sa tam dostanu konecne taki, ktori si nebudu davat odmeny 
za nic.
Setrit sa da aj tak, ze mesto usetri 10x3000 eur, nie len 30 000 eur jednou supou.

Nech zvitazi zdravy rozum!
Odpovedať

| Alena 31.5.2010 12:49:36
Aj ja podporujem myšlienku zníženia súčasného počtu poslancov v našom meste. Číslo 19 sa 
mi zdá byť príliš vysoké. 
Odpovedať

| Eva 30.5.2010 14:52:25
Dobrý deň,

tiež si myslím, že by Rožňave postačilo menej poslancov tým by sa ušetrilo. A mesto by 
ušetrené peniaze mohlo vynaložiť na účinnejšie veci. Je kríza a treba utiahnuť opasky tam kde 
sa dá. 
Odpovedať

| Tibor Takac 27.5.2010 21:07:28
Je to legitimna poziadavka, aby mala aj Roznava-bana svojho zastupcu, ale potom si myslim, 
ze by svojho zastupcu mal mat aj trinast poschodovy cinziak na Edelenyskej, v ktorom byva 
mozno viac ludi ako v celej Nadabulej, ci Roznava bani.
A samozrejme by mali mat zastupenie aj obyvatelia z Jarnej ulice a to uz nehovorim o 
Zakarpatskej. A takto by sme mohli pokracovat po uliciach az do ich vycerpania.
Nikto nema nic proti tomu, aby bol poslancom clovek aj zo Strelnice, Roznavskej bani, alebo z 
Nadabulej, len musi byt lepsi, ako kandidat napriklad z Edelenyskej. 
Odpovedať

| timika 25.5.2010 21:29:48
Tym, ze by sa znizil pocet volebnych obvodov, mali by sme vacsiu moznost vyberu - preco by 
obyvatel sidliska Juh nemohol volit niekoho, kto byva na Strelnici, alebo obyvatel Nadabuly 
niekoho zo Stredu? Myslim, ze tym by boli tieto volby objektivnejsie.
Odpovedať

 | vlado 28.5.2010 8:51:15
Suhlasím, je to presne tak.
Radšej nech volím odborníka ktorého poznám čo býva napr. na Strelnici, ako niekoho z Juhu 
o kom nič neviem. 
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| Zuzana 24.5.2010 21:25:59
Mne je jedno kolko bude volebnych obvodov, ale myslim si, ze nielen obcania z casti 
Nadabula by mali mat v zastupitelstve poslanca, ale tak isto aj Roznvska Bana by mala mat 
garantovane, aby tam mala svojho poslanca. A som aj za to, aby bolo poslancov celkovo 
menej.
Odpovedať

| Robo 2.6.2010 14:39:15
Je ťažké objektívne posúdiť či by zníženie počtu poslancov aj napriek prezentovanej úspore 
financií, neprinieslo len jednoduchšie presadenie lobistických skupín, alebo presadzovanie 
straníckych záujmov na úkor záujmov mesta a voličov. Uvádzaná úspora by tak reálne 
nemusela byť až taká veľká a petíciu v tomto období je možné vnímať aj ako predvolebnú 
kampaň. Skôr som za ponechanie pôvodného počtu poslancov, ktorých počet cca pomerne 
zodpovedá počtu obyvateľov (viď zákon SNR č.369/1990), avšak zameral by som sa skôr na 
osoby, ktoré nie sú viazané závermi politických grémií a lobistických skupín, ale rozhodujú sa 
len na základe odporúčania svojich voličov a svojho a svedomia. Aj malý počet volebných 
obvodov v rámci volieb do NR SR prináša len presadzovanie záujmov politických strán, 
Bratislavy a blízkeho okolia na úkor záujmov regiónov. ] 
Odpovedať

 | Klara 2.6.2010 15:08:10
Robo aj ja mam taky nazor ako ty. Myslim si, ze urcitej skupinke ludi (kazdy si domysli 
ktorej) ide o to, aby sa konecne dobre zviditelnila pred volbami a samozrejme ze by im 
vyhovoval nizsi pocet poslancov v presvedceni, ze sa sa do mestskeho parlamentu dostanu vo 
vacsej miere a budu mat vystarene. Ja som za to, aby ostali volebne obvody a aj poslanci tak 
ako su doteraz.

| Martin 2.6.2010 13:04:14
Počet poslancov by sa mohol znížiť, pretože pri počte 19 sú podľa mňa náklady na chod 
samosprávy vysoké. Naozaj je najvyšší čas šetriť aj týmto spôsobom. Náklady na jedného 
poslanca ročne nie sú malé. Znížením počtu poslancov by samospráva tiež ušetrila.
Odpovedať

| Občiansky klub Rožňava 1.6.2010 16:04:29
Občiansky klub Rožňava, email: okroznava@gmail.com

Občiansky klub predkladá svoj návrh nasledovne: 

znížiť počet poslancov z 19 na 13 a počet volebných obvodov zo 4 na 2.

Volebné obvody číslo 1, 2 a 4 navrhujeme zlúčiť do jedného nového volebného obvodu č.1 a 
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volebný obvod číslo 3 navrhujeme tak len prečíslovať na nový volebný obvod číslo 2. 
Vzhľadom k počtu obyvateľov mesta (viac ako 19 tis.) predpisuje zákon min. 13 poslancov. 
Ak je počet poslancov v obci, resp. v meste viac ako 12, zákon prikazuje najmenej 2 volebné 
obvody.

Vo volebnom obvode č. 1 (doteraz 1, 2 a 4) s počtom obyvateľov 10.765 by sa tak volilo 7 
poslancov a vo volebnom obvode č. 2 (doteraz č.3) s počtom obyvateľov 8.624, by sa volilo 6 
poslancov. Vo volebnom obvode č. 1 by tak pripadalo na jedného poslanca 1437 obyvateľov a 
volebnom obvode č.2 1538 obyvateľov.

Zníženie počtu poslancov z 19 na 13 by znamenalo finančnú úsporu podľa aktuálneho 
odmeňovania poslancov vo výške cca 40 tisíc eur (1,2 milióna Sk) za jedno volebné obdobie. 
Zároveň by to znamenalo rovnomernejšie počty hlasov potrebných pre získanie mandátu 
poslanca, než je tomu doteraz. Napr. na zvolenie poslanca vo volebnom obvode č. 4 stačilo v 
ostatných voľbách len 231 hlasov a vo volebnom obvode č. 3 bolo potrebných až 543 hlasov, 
čo je 2,3 krát viac.

Obavy, že „niektoré časti mesta nebudú mať v zastupiteľstve zastúpenie“ a že „lepšie 
postavenie získajú kandidáti hlavných politických strán a nezávislí kandidáti, ktorých poznajú 
v celom meste“, sú absurdné. Volebné obvody sú predsa zo zákona rovnomerne rozdelené 
podľa počtu voličov do volebných okrskov, čím je zabezpečená spravodlivá volebná súťaž a 
rovnosť šancí zvoliť si svojho zástupcu vo svojom volebnom obvode, teda v každej časti 
mesta. Je výlučným právom a slobodným rozhodnutím voličov, kto ich bude zastupovať v 
mestskom zastupiteľstve – v akej miere kandidáti politických strán, alebo nezávislí kandidáti. 
Navyše, kandidáti za poslancov v takomto prípade – teda v dvoch volebných obvodoch, budú 
musieť získať vyšší počet hlasov voličov pre získanie poslaneckého mandátu, čo môže byť 
šancou pre skvalitnenie poslaneckého zboru.

Za OK Rožňava: Matúš Bischof, hovorca [/b] [/b] [b] [b] 
Odpovedať

| ZA 31.5.2010 23:41:28
Myslím, že by sa mohli znížiť aj počty členov jednotlivých komisií pri MZ.
Jeden a ten istý človek je vo viacerých komisiách,
mnohokrát sa deje, že sú kosmisie v rovnakom čase.
A príslušný člen sa príde len zapísať, predpokladám, kvôli finančnej odmene, ktorá z účasti 
vyplýva. Žiaľ. Myslím, že okrem iného, je to aj nemorálne...... 
Odpovedať

| Ján P. 31.5.2010 17:52:39
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Znížením poslancov sa s tomto období zaoberajú aj v iných mestách. Nie je to nič neobvyklé. 
Podporujem myšlienku znížiť súčasný stav poslancov v Rožňave.
Odpovedať

| iko 31.5.2010 17:24:52
Urcite som za znizenie, minimalne po dobu kym sa nevyriesi zla financna situacia mesta a tym 
vyriesenim nemyslim rozpredanie polky mesta.
Odpovedať

| Katarína 3.6.2010 20:01:09
Každý súdny človek uzná, že sa znížením počtu poslancov ušetria finanačné prostriedky (a 
nejedná sa len o odmeny poslancom) a aj zasadnutia (diskusie, rozpravy) budú mať iný 
charakter! 
Odpovedať

| Zuzana 3.6.2010 17:54:14
Samozrejme ze som za mensi pocet poslancov. Podla mna by malo byt niekde zakotvene aj to, 
ze ten isty psolanec moze byt poslancom max. 3 volebne obdobia a tiez by tam mala byt aj 
urcita horna vekova hranica. Sucasni pani poslanci uz nie su bohvieakym prinosom pre mesto 
a hlavne pre ludi. 
Odpovedať

| timika 2.6.2010 20:36:46
Ja by som sa chcela opytat, preco niektori ludia maju problem pridat sem prispevok? Aj po 
niekolkych pokusoch sa im nepodari odoslat svoj nazor.
Odpovedať

 | Marek Koltáš 3.6.2010 8:03:02
Dobrý deň,

"Návštevná kniha - diskusné fórum" je zabezpečovaná prostredníctvom modulu 
spoločnosti WEBBER.CZ WEB TOOLS, ktorá o.i. poskytuje aj túto službu pre webové 
stránky. Spomenutý modul "beží" na serveroch uvedenej spoločnosti, nie na 
www.roznava.sk. Pri prenose a zápise údajov mohlo dôjsť ku krátkodobým výpadkom, 
pretože spol. webber.cz práve v tomto období začala s rozsiahlou úpravou databáz na 
svojich serveroch, o čom už informuje aj na svojich stránkach a zároveň sa užívateľom 
ospravedlňuje za prípadné výpadky. 

V prípade, že ani opakovane nie je možné odoslať príspevok prostr. tohto modulu, na webovej 
stránke mesta www.roznava.sk sú uvedené všetky mailové kontakty na jednotlivé odbory, 
oddelenia, resp. zamestnancov, vedenie mesta a poslancov MZ, zároveň sa tu nachádza aj 
všeobecné DISKUSNÉ FÓRUM. Príspevky je možné poslať aj týmto spôsobom. Okrem toho 
sa občania k tejto téme môžu vyjadriť aj na zasadnutí MZ 8. 6. 2010 v rámci diskusie, resp. 
Mesto Rožňava pripravuje práve k tejto téme aj verejné zhromaždenie občanov, ktoré sa 
uskutoční už čoskoro.
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 | Marek Koltáš 3.6.2010 23:38:47

Dobrý deň,

ešte by som sa rád doplnil svoj predchádzajúci príspevok:

Na základe preskúmania fungovania "NÁVŠTEVNEJ KNIHY - diskusného fóra" - 
konkr. modulu, ktorý bol použitý pre účely verejnej diskusie na našej stránke - 
www.roznava.sk, prevádzkovateľ a autor spol. WEBBER.CZ WEB TOOLS uvádza, že 
situácia, keď užívateľ nevedel odoslať príspevok mohla nastať predovšetkým v prípade, 
že používa staršie verzie internet. prehliadača INTERNET EXPLORER. V novších 
verziách IE, resp. aktuálnej a zároveň vo všetkých iných bežných webových 
prehliadačoch (Firefox, Google chrome, Opera atď) takáto situácia nenastane. 

mailto:marek.koltas@roznava.sk

