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Daňové priznanie k dani 
z nehnuteľností je povinný po-
dať daňovník, ktorému vznik-
la daňová povinnosť, alebo 
u ktorého v porovnaní s pred-
chádzajúcim obdobím nastali 
zmeny skutočností rozhodu-
júcich na vyrubenie dane. 
Do konca januára! 

Dane,
ako na ne
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József Baska od-

išiel z Rožňavy, ale rád 

sa sem vracia. Hoci už 

takmer polstoročie žije, 

maľuje a učí v Buda-

pešti...

RoDák s paletou
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Hurá! Konečne! Vízia prie-
myselného parku v Rožňave 
dostáva po niekoľkoročnom 
predchádzajúcom márnom 
úsilí reálnejšiu podobu. Rož-
ňava dostane priamu dotáciu 
takmer 170 miliónov korún.

Primátor Rožňavy MUDr. 
Vladislav Laciak bol tesne 
pred Vianocami v Bratisla-
ve, aby podpísal zmluvu o 
poskytnutí finančných pros-
triedkov zo štátneho rozpoč-
tu medzi Mestom Rožňava a 

Ministerstvom hospodárstva 
SR. Podľa nej sú finančné 
prostriedky určené na nákup 
pozemkov stavieb, financo-
vanie technickej a dopravnej 
infraštruktúry súvisiacej s re-
gionálnym rozvojom. Vláda 
SR tak plní jedno zo svojich 
uznesení, ktoré prijala pred 
rokom na svojom výjazdovom 
zasadnutí v Betliari.

V zmluve, ktorá má trinásť 
strán a na ktorej je dátum 
20. december 2007, sú sta-

novené podmienky, na zákla-
de ktorých ministerstvo po-
skytne dotáciu, ale i spôsob 
kontroly použitia predmet-
ných finančných prostried-
kov. Uvedená suma - presne 
169 974 833 Sk - sa má po-
užiť na nákup pozemkov a 
stavieb v Priemyselnej zóne 
Rožňava, v katastrálnom 
území Rožňava a Nadabula; 
ďalej na búracie práce, hrubé 
terénne úpravy, komunikácie 
a spevnené plochy, na vodo-
jem, dažďovú kanalizáciu, na 
úpravu odvodňovacieho ka-
nála, na splaškovú kanalizá-
ciu, plynové a elektrické roz-
vody a iné potrebné súvisiace 
objekty a práce.

Tento významný krok v his-
tórii Rožňavy, po ktorom by 
mali nasledovať ďalšie najmä 
na úrovni mesta, by mal pri-
niesť rýchlejší rozvoj spojený 
aj s vytvorením stoviek pra-
covných miest pre obyvateľov 
Rožňavy a okolitých obcí.

(čiž)

Pán primátor, do funkcie ste 
boli zvolený ako „nepopísaný 
list“. Ako predstaviteľ Rožňavy 
máte veľkú moc, ale aj veľkú 
zodpovednosť. Čo vás za rok vo 
funkcii prvého muža mesta naj-
viac prekvapilo?

- Možno najväčším prek-
vapením, ale pozitívnym, 
bolo zistenie koľko mimo-
riadnych a nadaných ľudí je v 
meste. Doposiaľ som pôsobil 
vo svojom okruhu profesie 

lekára, a nie vždy som ich vi-
del. Prekvapilo ma tiež to, že 
práca primátora je skutočne 
časovo mimoriadne náročná. 
Ale dá sa do nej celkom vhup-
núť a celkom sa jej oddať.

Ako sa vám darilo napĺňať 
svoj volebný program? 

- Najväčším úspechom 
je jednoznačne obdržanie 
priamej dotácie na infraštruk-
túru priemyselnej zóny vo 
výške 170 miliónov korún, 

čo sa v minulosti opakova-
ne nedarilo. Boli aj ďalšie 
úspechy, napr. vybudovanie 
multifunkčného miniihriska, 
v kultúre sme do mesta pri-
tiahli vystupovať legendárnu 
kapelu Olympic i známe kva-
litné slovenské formácie IMT 
Smile, Pehu, atď. 

Jeden človek, hoci rozhodu-
júci, v samospráve veľa neuro-
bí. Ako sa vám spolupracovalo 
s ľuďmi, ktorých ste „zdedili“ 
a kde sa museli urobiť zmeny? 

- Tak ako ma v dobrom 
prekvapilo, koľko šikovných 
ľudí, resp. občanov je v mes-
te, tak ma v dobrom prekvapi-

Po roku vo funkcii nový muž na radnici Vladislav Laciak hodnotí:

„Práca primátora je mimoriadne
náročná, ale dá sa jej oddať.“

Nádherný darček mestu a jeho obyvateľom

Rožňava dostane
takmer 170 miliónov

Komunálni politici majú za sebou prvý rok nového funkčné-
ho obdobia. Medzi nimi je aj primátor MUDr. Vladislav LACIAK, 
ktorému obyvatelia Rožňavy dali pred rokom najviac hlasov 
spomedzi uchádzačov o post prvého muža na radnici. Pri tejto 
príležitosti sme ho vyspovedali.

(pokračovanie na str. 3)

Na prvého občianka Rožňavy sme si počkali do 3. januára. 
Vtedy Jana Urbančíková priviedla na svet za pomoci MUDr. 
Kontrovej syna Samuela Alexa, ktorý mal 3120 gramov 
a 50 cm. Doma sa naňho tešili otec Róbert a 6-ročná sestrič-
ka Lucia. Pozdravil a obdaroval ich aj primátor V. Laciak. 

Takto sme vítali nový rok

Po polnoci zabávala Rožňavčanov Katka Knechová a jej Peha.

foto: Štefan Fabián

Primátor Rožňavy pri podpise zmluvy spolu s generánym riadi-
teľom sekcie stratégie MH Ing. Vojtechom Ferenczom a vedú-
cou odboru regionálneho rozvoja MsÚ Ing. Evou Petruchovou.
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Z PoLicajNých hLáseNí

Ani DesAťtisíc 
icH neoDRADí

Ani hrozba 10-tisícovej 
pokuty, ktorú môže uložiť 
Okresný dopravný inšpekto-
rát Rožňava, nezastraší tých 
vodičov, ktorí počas nakupo-
vania v obchodných domoch 
zaparkujú svoje motorové 
vozidlá na miestach vyhra-
dených pre vozidlá prepra-
vujúce ťažko zdravotne pos-
tihnutých. Mestskí policajti 
pokutovali až sedem takýchto 
nedisciplinovaných vodičov. 

FAjčí sA KADe-tADe
Ešte vždy mnohí fajčiari 

nevedia (alebo nechcú ve-
dieť?) o Všeobecnom záväz-
nom nariadení Mesta Rož-
ňava o ochrane verejného 
poriadku, ktoré okrem iného 
zakazuje fajčenie na verejne 
prístupných miestach. Raz 
darmo, cigaretka na auto-
busovej zastávke skráti čas 
čakania. Ale ... kto tak urobí, 
môže dostať pokutu. Mestskí 

policajti pristihli dvadsať ta-
kýchto hriešnikov.

Mestská polícia bude na-
ďalej monitorovať lokality 
mesta, kde najčastejšie do-
chádza k nerešpektovaniu 
zákazu fajčenia na verejne 
prístupných miestach (na 
krytých nástupištiach, prí-
streškoch na zastávkach a 
v čakárni AS SAD). Robí to 
kvôli ochrane nefajčiarov 
pred škodlivými účinkami faj-
čenia a pred vznikom závis-
losti od nikotínu.

AlKoHol PAtRí 
Do KRčmy

Priestupku sa dopustili aj 
piati občania mesta, ktorí ne-
odolali túžbe uhasiť smäd al-
koholom. Nie však tí, ktorí ho 
konzumovali v pohostinských 
zariadeniach alebo doma, 
ale tí, čo si na to zvolili verej-
ne prístupné miesta. Aj to je 
v rozpore s vyššie spomína-
ným Všeobecne záväzným 
nariadením mesta o ochrane 
verejného poriadku. „Odme-
nou“ je bloková pokuta.

Z prehľadu, ktorý našej redakcii poskytol náčelník Mestskej polície 
Ing. Robert Temesi, vyplýva, že príslušníci Mestskej polície v Rožňave 
zadokumentovali od 15. decembra 2007 do 15. januára 2008 celkom 
129 priestupkov. Až 104 z nich riešili uložením pokuty. 

V tomto období Mestská polícia šetrila tiež šesť oznámení o prie-
stupkoch, ktoré podali občania. Svoju spokojnosť s prácou mestských 
policajtov pri nastoľovaní verejného poriadku v meste vyjadril jeden z 
oznamovateľov pochvalným listom, adresovaným primátorovi mesta. 
To, samozrejme, poteší, lebo mestskí policajti sa pri svojej práci stretá-
vajú s mnohými konfliktnými osobami a činmi.

DAň z neHnuteľností

Daňové priznanie k dani 
z nehnuteľností je povinný 
podať daňovník, ktorému 
vznikla daňová povinnosť, 
alebo u ktorého v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím 
nastali zmeny skutočností 
rozhodujúcich na vyrubenie 
dane.

Daňová povinnosť vznikla 
každej fyzickej a právnickej 
osobe, ktorá nadobudla do 
vlastníctva pozemok, stavbu 
alebo byt. Za zmeny sku-
točností rozhodujúcich na 
vyrubenie dane sa považujú 
zmeny v osobe daňovníka, 
zmena druhu alebo výme-
ry pozemku, skolaudovanie 
stavby, zmena v užívaní stav-
by, prístavba podlažia, rozší-
renie zastavanej plochy stav-
by a pod.

Daňovník je povinný v pri-
znaní uviesť skutočnosti, 
ktoré sú rozhodujúce pre 
výpočet dane – druh a popis 
nehnuteľností, výmeru po-
zemku, výmeru zastavanej 
plochy stavby, počet podlaží, 

výmeru podlahovej plochy 
bytu, a pod. Daňovník je po-
vinný vyplniť všetky údaje 
podľa daňového priznania 
a daň si sám vypočítať.

K daňovému priznaniu 
je vhodné doložiť doklady, 
preukazujúce skutočnosti 
potrebné na výpočet dane, 
najmä doklady o vlastníctve, 
resp. inom právnom vzťa-
hu k nehnuteľnosti, doklady 
preukazujúce výmeru ne-
hnuteľnosti (výpis z katastra 
nehnuteľností, geometrický 
plán, kúpno-predajná zmlu-
va, a pod.).

Tlačivá daňového prizna-
nia si daňovníci môžu vyz-
dvihnúť na Mestskom úrade 
v Rožňave, v kancelárii pr-
vého kontaktu, v úradných 
hodinách. 

PoPlAtoK zA Ko-
munálne A DRobné 
stAVebné oDPADy

Pri vyrubení poplatku na 
daný kalendárny rok Mesto 
Rožňava vychádza z posled-
ných jemu známych údajov 
k 31. januáru príslušného 

roka. Z toho 
dôvodu je po-
trebné, aby po-
platníci k tomuto 
termínu nahlásili 
Mestu Rožňava 
všetky zmeny, 
ktoré majú vplyv 
na výšku ich po-
platkovej povin-
nosti. Ide najmä 
o zmenu v počte 
poplatníkov (na-

rodenie dieťaťa, úmrtie, resp. 
odsťahovanie člena rodiny, 
zmena v počte pracovníkov, 
a pod.) alebo o zmenu v sa-
dzbe poplatku (prechodný 
pobyt mimo územia mesta, 
a pod.).

Zároveň upozorňujeme 
poplatníkov, že doklady, na 
základe ktorých si nárokujú 
odpustenie, resp. zníženie 
poplatku (potvrdenie o dlho-
dobom pobyte mimo územia 
mesta za účelom štúdia ale-
bo zamestnania, potvrdenia 
o hmotnej núdzi, a pod.), sú 
povinní predložiť správcovi 
poplatku taktiež do 31. janu-
ára bežného roka. V opač-
nom prípade nebudú zohľad-
nené pri vyrubení poplatku na 
daný rok. 

Všeobecne záväzné na-
riadenie o miestnych da-
niach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpa-
dy na území mesta Rožňa-
va, ktorým sú stanovené 
sadzby daní a ďalšie ná-
ležitosti určovania a vybe-
rania daní, je zverejnené 
na úradnej tabuli na Mest-
skom úrade v Rožňave 
a na internetovej stránke 
mesta www.roznava.sk. 

Andrea Beshirová 
vedúca oddelenia miestnych 

daní a poplatkov MsÚ 

V prvom čísle Rožňavských lis-
tov v roku 2008 má slovo prvý 
v abecednom poradí mest-
ských poslancov - PaedDr. 
Viktor BALÁŽ (na obr.). Je po-
slancom už tretie volebné ob-
dobie, tentoraz za 1. volebný 
obvod. Je pôvodným povola-
ním učiteľ, toho času pôsobí 
ako riaditeľ Obchodnej aka-
démie v Rožňave.

„Na funkciu poslanca MZ 
som kandidoval som so svo-
jím programom, ktorý bol to-
tožný s programom občanov 
zapojených do Občianskeho 
združenia Za krajšiu Rožňa-
vu. 

Rok je ešte krátka doba na 
to, aby som mohol bilancovať 
svoj volebný program, ale to 
čo sa naplnilo, môžem kon-
kretizovať.

Vo všeobecnosti pre mňa 

ako poslan-
ca a zároveň 
riaditeľa ško-
ly to bol veľmi 
úspešný rok. 
Chcel by som 
však podot-
knúť, že pokiaľ 
vo funkcii riadi-
teľa plánujem aj 
zabezpečujem 
požiadavky, ako 
poslanec na-
vrhujem, iniciujem a aj schva-
ľujem, pričom zabezpečenie 
je v rukách výkonných orgá-
nov, samozrejme v závislosti 
od financií, kapacít a od poli-
tiky.

Na zastupiteľstve často vy-
stupujem v súvislosti s prácou 
Mestskej polície, ktorá sa už, 
vďaka aj mojim interpeláciám, 
viac sústreďuje na nočný ži-

vot v mes-
te. Jed-
noznačne 
podporu -

jem zavedenie ka-
merového systému 
a budem podporo-
vať jeho rozšírenie.

Čistotu kritizu-
jem najmä v súvis-
losti s neporiadkom 
okolo kontajnerov, 
so separovaným 
zberom a s nedos-
tatočným kosením 
sídlisk. 

Úprava chodní-
kov a niektorých častí mesta 
sa rozbehla na úrovni finan-
čných možností, takže sa Uli-
ca J. Kráľa a priestory pred 
bývalou reštauráciou Po-
ľovník dali do poriadku. Žiaľ, 
chodníky na Čučmianskej dl-
hej a na sídlisku P.J. Šafárika 
sú ešte stále vo veľmi zlom 
stave. 

Moja základná oblasť 

činnosti v mestskom zastu-
piteľstve je hlavne práca 
s mládežou, školstvo a šport. 
V súčasnosti sa v komisii sna-
žíme vypracovať ucelenú kon-
cepciu vzťahu mesta k sociál-
nym, športovým a kultúrnym 
inštitúciám a pripravujeme vy-
pracovanie koncepcie rozvoja 
športu v meste. Pri vypraco-
vávaní tejto koncepcie budem 
vychádzať zo skúseností čle-
na komisie na vypracovanie 
Koncepcie rozvoja športu v 
Košickom samosprávnom 
kraji, ktorý bol v decembri 
2007 schválený zastupiteľ-
stvom KSK. Na základe aj 
mojich podnetov sa dostal 
do koncepcie plán výstavby 
športovej haly v Rožňave.

Výstavba ihrísk a športo-
vých plôch bola tiež v mojom 
volebnom programe. Teší ma, 
že v Rožňave vlani pribudli dve 
viacúčelové ihriská - v areáli 
ZŠ Ul. Pionierov (z prostried-
kov vlády a mesta) a v pries-

toroch Obchodnej akadémie 
(takmer 3 milióny korún za-
bezpečil KSK ako zriaďovateľ 
a vedenie školy). 

 Mojou snahou je skvalitne-
nie komunikácie mladých ľudí 
s mestskou samosprávou, 
prístupu mladých ľudí k infor-
máciám o dianí v meste, vybu-
dovanie pozície Študentského 
parlamentu ako partnera pre 
participáciu na veciach verej-
ných týkajúcich sa predovšet-
kým problematiky mládeže. 
Bol som iniciátorom a aj lek-
torom pri spracovaní projektu 
v spolupráci so Študentským 
parlamentom pri CVČ, ktorý 
mal za cieľ zvýšiť záujem mla-
dých ľudí o mesto, a vytvoriť 
podmienky na ich spolupodie-
ľaní sa na aktivitách pre nich.

Máme ešte pred sebou tri 
roky pôsobenia v mestskom 
parlamente, ktoré budú nároč-
nejšie, aj v súvislosti s kom-
plexnou prípravou podmienok 
pre priemyselnú zónu.“

Poslanec skladá účty

január patrí miestnym daniam a poplatkom

Zmenu treba nahlásiť, 
o úľavu požiadať

Mesto Rožňava ako správca miestnych daní 
a  miestneho poplatku za komunálne odpady upo-
zorňuje občanov, že daňové priznanie k dani z neh-
nuteľností ako aj potvrdenia o nároku na zníženie 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady sa podávajú do 31. januára.

„Vypadla“ telefónna ústredňa
Stará telefónna ústredňa na Mestskom úrade vypadla na dlhší čas. Do 

odstránenia poruchy sa dovoláte na čísla: sekretariát primátora mesta 
058 / 73 23 215, sekretariát prednostu mÚ 058 / 73 23 507 a matrika 
058 / 73 21 301.

V prípade požiadavky občanov im poskytnú mobily na zamestnancov 
úradu, alebo si ich môžno stiahnuť z webovej stránky www.roznava.sk.
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najprv nám, prosím, 
predstavte spoločnosť. 

- TEKO-R, spoločnosť 
s ručením obmedzeným, 
vznikla 1.mája 1993 a je spo-
ločným podnikom STEFE SK, 
a.s. a Mesta Rožňava. STE-
FE SK, a.s. pôsobí v dvanás-
tich mestách a štyroch ob-
ciach na Slovensku, teplom 
zásobuje dohromady 70 000 
bytov. Pre informáciu- STEFE 
SK, a.s. vlastní rakúska spo-
ločnosť Stierishe Gas-Wärme 
GmbH so sídlom v Grazi.

Aké modernizačné inves-
tičné akcie chystá teKo-R 
v rokoch 2008 - 2010?

- Meníme starý štvorrúr-
kový zastaraný systém záso-
bovania bytov vykurovacou 
vodou a teplou úžitkovou vo-
dou na dvojrúrový. Priamo v 
bytových domoch sa montujú 
kompaktné odovzdávacie sta-
nice (KOST), ktoré pripravujú 
teplú úžitkovú vodu. Doteraz 
sú dokončené sídliská P. J. 

Šafárika, Sídlisko stred a sta-
ré mesto, pracuje sa na sídlis-
ku Vargove pole a pripravuje 
sa rozsiahla rekonštrukcia 
vykurovacieho systému síd-
liska Juh. Ďalej spoločne s 
Mestom Rožňava pripravuje-
me projekt výstavby kotolne 
na biomasu na sídlisku Juh. 
O finančné zdroje sa budeme 
uchádzať zo štrukturálnych 
fondov EÚ, z operačného 
programu Životné prostredie.

čo je kompaktná odo-
vzdávacia stanica Kost? 
Aké sú jej výhody?

- KOST je zariadenie, ktoré 
pripravuje teplú úžitkovú vodu 
priamo v dome.

KOST-ka môže znížiť spot-
rebu tepla až o 10%, a to 
sa môže pozitívne prejaviť 
na platbách za teplo
Ohrieva vodu priamo v ob-
jekte a aj spotreba teplej 
vody sa meria priamo 
v dome.
Systém dodávky tepla 

•

•

•

a teplej vody sa zefektívni, 
a to sa prejaví na zlepšenej 
kvalite a úsporách.
Teplota a čas dodávky 
teplej vody, ako aj čas 
dodávky tepla na ústred-
né kúrenie sa môže určiť 
pre dom individuálne, bez 
ohľadu na iné budovy.
Pre fungovanie dvojrúro-

vého systému s KOST-kami 
a pre dosiahnutie efektívneho 
šetrenia teplom je dôležité, 
aby každá budova v konkrét-
nom okruhu bola vybavená 
KOST-kou. Podľa zákona je 
tu potrebný písomne vyjadre-
ný súhlas vlastníkov bytov. V 
rámci spoločnosti STEFE SK 
na Slovensku je v prevádzke 
1 150 takýchto staníc.

Ako ovplyvnia tieto in-
vestície cenu tepla?

- Investície sú financova-
né z úverov. Všetky investície 
smerujú k obnove technických 
zariadení a ku šetreniu tep-
lom. Ceny energií stúpajú a 
budú stúpať. Z hľadiska udr-
žania prijateľnej ceny tepla je 
dôležitá aj výstavba kotolne 
na biomasu. Čo sa týka ceny 
tepla v rámci spoločnosti STE-

•

FE, na celom Slovensku patrí 
Rožňava k miestam s najniž-
šou cenou tepla.

Viete podoprieť konkrét-
nymi číslami vplyv investí-
cií na cenu tepla?

- Ako konkrétny príklad 
môžem uviesť okruh K-106 
Mierová, kde medziročne 
došlo úspore pri dodávke tep-
lej úžitkovej vody 3,32% na 
osobu a rok. Štvorčlenná ro-
dina ušetrí na dodávke teplej 
vody za jeden rok 12,28%.

Aký vplyv majú prebie-
hajúce práce na dodávku 
tepla?

- Montážne práce pre-
biehajú aj v zimnom období. 
Snažíme sa minimalizovať 
výpadky dodávky tepla. Pri 
riadení kvality spolupracuje-
me so Stavebným bytovým 
družstvom respektívne so 
Spravbytom v rámci reťaz-
ca: konečný užívateľ-spolo-
čenstvá vlastníkov-Stavebné 
bytové družstvo/ Spravbyt-
TEKO-R. Pre zlepšenie slu-
žieb zákazníkom plánujeme 
zaviesť bezplatnú zákaznícku 
telefónnu linku.

(sl)

TeKo-R robí na nových spôsoboch vykurovania

Teplo témou najbližšej budúcnosti
Onedlho bude 15 rokov, čo v Rožňave vznikol TEKO-R, spo-

ločnosť, ktorá má okrem iného na starosti teplo v našich by-
toch. Na jej najnovšie plány sme sa opýtali jej konateľa Ing. Jú-
liusa SLOVÁKA.

Dátum 2. október 2007 môže 
byť pre niekoho úplne obyčaj-
ný, pre iného má mimoriadny 
význam. Občianske združenie 
- Materské centrum Margarét-
ka v Rožňave patrí do druhej 
skupiny. Iniciatíva zriadiť ho 
vznikla na základe myšlien-
ky uľahčiť a spríjemniť chvíle 
mamičkám na materskej a ro-
dičovskej dovolenke.

Centrum im umožňuje 
výjsť s deťmi zo spoločenskej 
izolácie, do ktorej sa celo-
dennou starostlivosťou o deti 
dostávajú. Je to miesto, kde 
môžu zmysluplne stráviť voľ-
ný čas spolu s dieťatkom, 
rozšíriť si okruh svojich so-
ciálnych vzťahov, udržiavať 
spoločenský kontakt. Deťom 
„Margarétka“ dáva príležitosť 
naučiť sa hrať v kolektíve 
a spolupracovať s inými deť-
mi, aby prechod do materskej 
škôlky zvládli čo najlepšie. 

A čo sa stalo 2. októbra 
2007? Po prvý raz sa kona-
lo stretnutie mamičiek, a to 
vďaka podpore Komunitného 
domu GIT v Rožňave, ktoré 
poskytlo priestory. Neostalo 
len pri jednom stretnutí... Čin-
nosť MC Margarétka sa po-
maly, hoci s rôznymi väčšimi 
alebo menšími problémami, 
rozbehla. Mamičky s detič-
kami sa začali stretávať raz 
týždenne v tvorivých diel-
ňach. Detičky ukázali svoju 
šikovnosť a zručnosť – lepi-
li, maľovali, kreslili, hrali sa. 
Vyvrcholením činnosti OZ 
MC Margarétka v roku 2007 

bola vianočná akcia s prícho-
dom Deda Mráza a pekným 
divadelným a tanečným vys-
túpením šikovných detí zo 
ZUŠ. Vianočná akcia by sa 
nemohla konať bez podpory 
ľudí s veľkým srdcom, kto-
rým nie je zaťažko pomôcť 
najmenším deťom. Veľké 
„ďakujeme“ patrí švédskej 
spoločnosti z Gemerskej Hôr-

ky, Hanke a Peťovi, Vierke 
a Jožkovi, pánovi Suchému 
a pani Nataške z Rožňavy, 
ktorá centru darovala hrač-
ky. Rok 2007 sme zakončili 
slovami:“Veríme, že sa stret-

neme aj v roku 2008“
Rok s rokom sa stretol 

a pomocnú ruku opäť podal 
Komunitný dom GIT, v ktorom 
sa 14. januára znova rozbeh-
la činnosť nášho občianske-
ho združenia MC Margarétka. 
Avšak už nie raz týždenne, 
ale každý pracovný deň od 
9.00 do 13.00 hodiny. Ok-
rem detskej herne sa detičky 

môžu tešiť na rôzne aktivity, 
ktoré „Margarétka“ plánuje 
v roku 2008.

Lucia Brabcová
predsedníčka

OZ MC Margarétka

Materské centrum je otvorené každý pracovný deň

Margarétka rozkvitá lo to, že naozaj i na mestskom 
úrade pracuje veľa veľmi 
schopných pracovníkov. Bol 
som zrejme jeden z mála no-
vých primátorov, ktorí nerobili 
čistky medzi zamestnancami. 
Zmeny – myslím si, že opod-
statnené - sa udiali len v polo-
vici mestských organizácií, aj 
to iba na vedúcich miestach.

Na čo sa chcete zamerať 
v tomto roku?

- Prvoradým cieľom je roz-
behnúť výstavbu priemyselnej 
zóny a predovšetkým potvr-

denie investorov do nej, ďalej 
naštartovať výstavbu špor-
tovej haly, začať s projektom 
rekonštrukcie námestia a do-
končenie krytej plavárne. 

Ako sa k vašej vyťaženosti 
stavia rodina? Máte čas na ne-
jaké hobby?

- Rodina je mi veľkou opo-
rou, najväčším handicapom je 
môj nedostatok času pre ňu. 
Snažím sa jej každú voľnú 
chvíľu vrátiť, ale aj tak som 
veľkým dlžníkom.

Katarína Čižmáriková

Práca primátora je...
(pokračovanie zo str. 1)

Vyhrali Martin a Viktória
Výber mena pre dieťa je jednou z najmilších povinností ro-

dičov. Jedni dávajú mená v zmysle rodinnej tradície (podľa 
otca, mamy, deda, atď.), iní podľa módy. Na to, aké mená sú 
najobľúbenejšie v našom regióne, sme sa informovali u matri-
kárky Judity Krúzsovej. Podľa štatistických údajov pre Rodnú 
matriku za všetky obce sa tu vlani narodilo celkove 575 detí, 
mierne prevažovali chlapci – bolo ich 305. Oproti roku 2006 
je to o 29 novorodencov menej. Pokiaľ ide o mená, medzi 
chlapčenskými sa vlani rodičom najviac páčil Martin (dali ho 
15 synom) pred Jánom (12), ktorý skončil aj v roku 2006 na 
druhom mieste (vtedy bolo najviac Patrikov). Na bronzovej 
priečke tentoraz skončil Kristián. 

Z dievčenských mien sú dva roky za sebou najobľúbenej-
šie Vanessa a Alexandra. V roku 2006 vyhrala Vanessa pred 
Alexandrou, v práve skončenom roku sa k Vanesse vyšvihla 
Viktória (skóre 12:12). Tretia bola Alexandra (8).

Pre zaujímavosť: z nezvyčajných mien spomeňme napr. 
Abigél, Dorinu, Csenge, Lilly, Napsugár, alebo Lorenza, Efrai-
ma, Beseho, Evana i Rómea.    (kč)

Vďaka aj za
pekný úsmev

Klub DS Gemer je nezá-
vislé občianske združenie 
pre ľudí s Downovým syn-
drómom, iným mentálnym a 
telesným postihnutím, ktoré-
ho predsedníčkou je Alena 
Hricová. Spolu s rodičmi De-
nisou Puškášovou a Máriou 
Farkašovou sa podieľali na 
príprave Mikulášskeho ve-
čierka, na ktorý prispelo veľa 
sponzorov na čele s ROTA-
RY clubom a mnoho ďalších. 
Medzi nich zavítali prednosta 
Obvodného úradu Mgr. Hla-
váč aj zástupca primátora 
Ing. Kardoša iní vzácni hos-
tia. Celý podvečer sa niesol 
príjemnej atmosfére vďaka 
programudetí a živej skupiny 
K+K. Ďakujú všetkým, ktorí 
prispeli 2% daní i tým, ktorí 
sa na nás usmejete.

(bol)



4

Začnime s najdôležitejším: 
Čo ťa primälo k tomu, že si sa 
stal maliarom?

- Keď sa toto pýtaš, zo 
mňa sa nenazdajky vylúdia 
úlomky spomienok. A nie je 
to náhoda! Pozri: pravda je, 
že som vždy rád kreslil. Ale 
len tieto vlohy by boli málo. 
Viac ako ony sú u mňa vždy 
dôležitejšie lietajúce modré 
vážky nad potokom Čremoš-
ná alebo pohľad na mračná. 
Mohol by som tiež spomenúť 
krásnohorské hody, nád-

herné obrazy nachádzajúce 
sa na hrade… Pravda je, že 
rozhodujúce neboli len tieto 
idylické spomienky. Neviem 
zabudnúť ani na vzdušné 
poplachy. Dorvali ma popla-
chy Stalinových sviečok - ale 
viac asi povojnové utrpenie! 
Naša rodina všetko stratila. 

Život, ktorý vytvoril tragické 
básnictvo, z každého človeka 
niečo vylúdi – zo mňa maliar-

stvo.
Študovať si začal v Maďar-

sku…
- Po tom, ako sme muse-

li odísť z Rožňavy, sme sa 
usadili v Diósgyőri, kde som 
zmaturoval. Neskôr som zís-
kal diplom na Umelecko-prie-
myselnej vysokej škole v Bu-

dapešti, v odbore maliarstvo.
Odkiaľ ťa však nechceli pus-

tiť preč.

- Obľúbili si ma, uznali to, 
čo som prezentoval. V tejto 
škole som potom 45 rokov 
vyučoval. Aj pre mňa je to 
zadosťučinením, že som svo-
jou kresliacou a maliarskou 
pripravenosťou ukázal cestu 
k  meniu a pomohol mnohým 
nadaným ľuďom.

Čo bolo to naj-
dôležitejšie, čo si im 
chcel dať?

- Moderný po-
hľad. Toto ale ne-
bola ľahká úloha, 
pretože v Maďarsku 
v 60-tych a 70-tych 
rokoch prevládal 
a dunel socialistic-

ký realizmus a proletaristické 
zobrazovanie, pričom Európa 
podporovala čisté umenie. 
Na začiatku 60-tych rokov 
som sa ešte 
aj ja venoval 
f i g u r á l n e j 
tvorbe - av-
šak moder-
ným pohľadom, ale čoskoro 
som prešiel na abstraktný 
svet, kde sa mi cez napredo-
vanie čistého umenia poda-
rilo vytvoriť vlastný svet. Za 
najvýznamnejšie usporiada-
né výstavy mojich prác pova-
žujem tú v roku 1974 v Buda-
pesti v Múzeu Ernst, neskôr v 
roku 1989 taktiež v Budapeš-
ti v Dome umenia.

A v zahraničí?
- Bazilei, Atény, Ankara 

a Istanbul- tieto mali dob-
rú odozvu v roku 1983 a o 
rok neskôr svetová výstava 
v americkej Minnesote – aj tu 
veľmi dobre prijali moje ob-
razy.Výstavy v Ríme a Paríži 
považujem za veľmi poučné.

Považuješ sa za človeka ob-
dareného šťastím?

- Keď myslím moju rodinu, 
určite áno. Grafická maliarka 
Katalin Rényi je už 30 rokov 
nielen mojou dobrou man-
želkou, ale tiež ozajstnou 
tvorivou bytosťou. Potrební 
jeden pre druhého sme aj 
pri tvorení umeleckých diel. 
Môžem povedať, že moje deti 
sa priam narodili do umenia. 
Syn Balázs sa stal reklam-
ným grafikom, dcéra Barba-
ra je poslucháčkou piateho 

ročníka Umeleckej univerzity 
v Budapešti v odbore grafika 
a zároveň aj poslucháčkou 
Filmovo-umeleckej univerzity 
v Budapešti v odbore kame-
raman. V Ríme sme sa pred-
stavili všetci štyria. Naša ver-
nisáž sa niesla pod názvom 
Výstava umeleckej rodiny.

Pochodil si svet. Kam si ces-
toval s najväčšou radosťou a 
ktoré miesta by si chcel ešte 
navštíviť?

- Do Rožňavy, Drnavy i do 
Krásnohorského Pod-

hradia som 
vždy chodil 
s veľkou 
láskou. Väč-
šinou to boli 

rodinné návštevy, plné zážit-
kov a radosti.. Moje sny sa už 
splnili, pretože s mojou pomo-
cou došlo medzi Rožňavou 
a piatym obvodom Budapešti, 
ktorý sa nazýva Belváros- Li-
pótváros, k uzavretiu družob-
ných vzťahov. Medzi oboma 
partnerskými mestami pre-
vládajú veľmi dobré partner-
ské styky. Najväčšiu radosť 
mám však z toho, že sa nám 
spoločne podarilov v Rožňa-
ve zrealizovať maliarske sym-
pózium pod názvom MLYN. 
Vzbudzuje vo mne spomienky 
na náš rodinný mlyn, ktorý v 
súčasnosti už neexistuje. Bol 
postavený niekde na mieste 
terajších panelákov na Ulici 
pionierov.

Akademický maliar József 
Baska sa cíti v Rožňave ako 
doma. Tento pocit v ňom zo-
silnilo aj rožňavské Mestské 
zastupiteľstvo, a to tým, že 
ho v roku 1999 vymenovali 
za čestného občana nášho 
mesta. Pán Baska sa tento 
rok pripravuje na jednu veľmi 
dôležitú výstavu v Ríme. Pra-
jeme mu veľa inšpirácie a ne-
zlomnej vôle k jeho práci.

Štefan Gerža

preslávili nás / aktuality

Významné ocenenie - Cenu primátora - za aktívnu činnosť 
na poli kultúry odovzdal na slávnostnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva 28. decembra 2008 na radnici prvý muž mesta     
Vladislav Laciak Mgr. Eve Kardošovej (v strede), zástupkyni 
riaditeľa ZŠ na Ulici zeleného stromu, ktorá 40 rokov vedie 
rožňavské spevácke zbory, a Henriete Ibosovej, zakladateľke  
folklórneho súboru Jasanima. 

je čestným občanom 
Rožňavy

Medzi štyrmi očami s akademickým maliarom józsefom Baskom

Jedna splnená
tvorivá životná dráha

Zamilujeme sa do sveta a nevieme, ako sa k nám bude sprá-
vať život. Veľa záleží od rodiny, od bližšieho okolia, od mesta 
– a pravdaže nie menej od toho, čo donesie budúcnosť. Všetko 
však závisí od nás, či vôbec zistíme a spoznáme svoje vlohy, svo-
je miesto a svoju úlohu vo svete. Aj umeleckú dráhu akademic-
kého maliara Józsefa BASKU inšpirovala krajina Gemera - bola 
to dráha, ktorá vyústila až v Budapešti. Jeho maľby si všimli na 
mnohých miestach od Istanbulu cez Paríž, Rím až po Ameriku. 
Aj on sa na svet pozerá otvorenými očami a citlivým duchom, 
ale kdekoľvek chodí, takého dotknutia, aké dostal v detstve od 
Rožňavy, sa nikde inde nedočká.

József Baska sa na výstave „X. MLYN“ v novembri 2007 v Budapešti stretol s jedným z jeho 
zakladateľov, rožňavským maliarom Jánom Kuchtom (vpravo).

„Prežiť život v pokoji je 
viac, ako prežiť ho v bo-
hatstve!“ Vianočný čas sa 
minul, ba aj prvé dni z roku 
2008. Potešili nás darčeky 
našich milých a práve tak aj 
my sme sa snažili urobiť ra-
dosť našim najdrahším. 

Každý človek s radosťou 
prijíma darček, aj taký, ktorý 
sa nedá kúpiť za peniaze, ale 
má duchovné rozmery. Medzi 
takéto darčeky patrí priateľ-
stvo. Priateľstvo čisté, vyvie-

rajúce zo srdca. 
Veď nič na svete 
nevie tak raniť 
ako pretvárka, závisť, ohová-
ranie, klebety – tieto vlastnos-
ti vyjadrujú chudobu duše.

Hodnota každého člove-
ka sa meria tým, čo vie dať 
svojmu okoliu, svojim priate-
ľom. Niekedy stačí stisk ruky, 
úsmev, pohladenie. Skúsme 
si navzájom tento rok poda-
rovať vzájomnú úctu, poro-
zumenie, priateľstvo a lásku. 

Život tak stane 
krajším. Nech 
nás teda týmto 
rokom sprevá-

dzajú najkrajšie dary: viera, 
nádej, láska!

Nech sme zdraví telom, 
bohatí duchom a požehnaní 
Bohom po celý rok 2008. To 
želá všetkým vedúcim činite-
ľom, aj obyvateľom Rožňavy 
a najmä dôchodcom.

Ružena Kostelníková
predsedníčka Klubu dôchodcov

Skúsme si darovať úctu
napísali ste nám
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tuRnAj mlADšícH žiAKoV 

V Rimavskej Sobote sa 12. januára konal 
Halový turnaj ml. žiakov (roč.nar.1998), ktorý 
zorganizoval domáci ŠK Tempus. V dvoch 
skupinách hralo dokopy 12 družstiev, rožňav-
skí chlapci v A-skupine. Naše výsledky: sp 
mFK Rožňava- tempus R.sobota 0:0, - FK 
badín/b. bystrica 0:2, - Fc nitra 0:1, KAc 
Košice 1:1, - slovenská ľupča 0:2. Víťazom 
skupiny A sa stala Slovenská Ľupča. SP MFK 
Rožňava obsadilo 4.miesto a hralo v skupine 
o 7.-12.miesto.

Výsledky v skupine o 7-12.miesto: sP mFK 
Rožňava- FK Rim. sobota 3:0, - FK šaca 
1:1, - salgótarián 1:1. 

Družstvo chlapcov z Rožňavy obsadilo 

konečné 10.miesto, za jeho najlepšieho hrá-
ča bol vyhlásený Filip Vaško. Turnaj vyhral 
FC Nitra.

tuRnAj PRíPRAVKy 
Taktiež v Rimavskej Sobote sa 19. januára 

uskutočnil halový turnaj v kategórii príprav-
ka (rok nar.1999). Výsledky našich: sP mFK 
Rožňava - tempus Rs 0:3, - salgótarián 
1:0, - Vác 1:0, - Dunnafer 1:2, - slovenská 
ľupča 1:1, badín bb 2:2. 

Víťazom turnaja sa stal Dunnafer. SP MFK 
Rožňava obsadilo 4.-5. miesto. Najlepší hráč 
Rožňavy bol Marco Kelemen.

PRogRAm PRiAteľsKýcH 
záPAsoV (muži)

26.1. Rožňava- FK Hrabušice (umelá tráva Košice)
2.2. FK Moldava- SP MFK Rožňava (10,30 hod.)
3.2. SP MFK Rožňava- Gem. Poloma (11.00)
9.2. SP MFK Rožňava- FK Tisovec (11.30)
10.2. FK Jesenské- Rožňava (um. tráva R. Sobota)
16.2. FK Revúca- SP MFK Rožňava
17.2. SP MFK Rožňava- Gem. Hôrka
23.2. SP MFK Rožňava -Krh. Podhradie
26.2. Lok. Košice- SP MFK Rožňava
2.3. SP MFK Rožňava- FK Svit

PRogRAm HAloVej sezóny
19.1. halový turnaj ŠK Tempus (rok nar.: 1999)
24.1. halový turnaj ml.+st.žiakov Poprad
26.-27.1. Memoriál JUDr. B. Benedika - Košice (st.
žiaci)
2.2. halový turnaj Moldava (1997-1998)
3.2. halový turnaj Rožňava (st.+ml.žiaci)
9.2. halový turnaj Moldava (1996)
9.2. halový turnaj ŠK Tempus R.Sobota (1997)

 Mgr. Dušan Pollák

šport / história

Riadne voľby poslancov 
do Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave sa konali v pon-
delok 23. decembra 1907. Po 
ich hladkom priebehu a vy-
hlásení výsledkov prevzala 
príslušná volebná komisia 
jeden písomný podnet na ich 
anulovanie a vypísanie no-
vých volieb. Istý rožňavský 
občan, právnik-advokát v od-
volaní uviedol, že voličské 
zoznamy boli vyhotovené ne-
správne, na základe eviden-
cie z roku 1906 a nie 
z roku 1907. Volebná 
komisia však protest 
zamietla a výsledky 
volieb potvrdila. Podľa nej 
občan nesprávne interpreto-
val §39 volebného zákona, 
podľa ktorého sa zoznamy 
voličov zostavujú z eviden-
cie „druhej polovice ostat-
ného, voľby predchádzajú-
ceho roka“, najneskoršie do 
konca septembra roka, kedy 
sa voľby konajú. Tým „osta-

ným, voľby predchádzajúcim 
rokom“ bol jednoznačne rok 
1906. Pán odvolávajúci sa 
advokát musel stráviť horkú 
profesionálnu príručku z vý-
kladu trocha viac pokrivené-
ho paragrafu zákona.

Prvé riadne zasadanie 
novozvoleného mestského 
zastupiteľstva v Rožňave 
zvolal mešťanosta Sziklay 
Géza na stredu 15. januára 
1908. I keď 13-bodový prog-
ram rokovania bol starostlivo 

pripravený, neusku-
točnilo sa, lebo vi-
nou až dvoch tretín 
nedisciplinovaných 

neprítomných poslancov ne-
bolo uznášaniaschopné. Na 
mimoriadne zasadnutie MZ 
29. januára 1908 o 15. hodi-
ne na radnici už prišli všetci. 
Na programe boli napríklad: 
pripomienkovanie predlohy 
nového štatútu mesta, schvá-
lenie pokuty poslancom, ktorí 
v priebehu schôdze narušujú 

rokovací poriadok, až do výš-
ky 30 korún. Podľa novelizo-
vaného rokovacieho poriadku 
poslanec mohol k jednému 
bodu diskutovať len raz, pri-
tom v poradí, v akom sa pri-
hlásil o slovo u zapisovateľa.

Kultúrny a spoločenský 
život bol bohatý. Počas roka 
1908 v Rožňave pôsobili tieto 
registrované spolky, spoloč-
nosti a združenia:
1. Rožňavský občiansky 

debatný (konverzačný) 
spolok (usporadúval pred-
nášky a rozpravy o všet-
kom možnom, od politiky 
cez výchovu detí až po 
sociálne a zamestnanecké 
problémy);

2.Samovzdelávací spolok 
rožňavskej remeselníckej 
mládeže (o.i. sa venoval 
občianskej a stavovskej 
etike).

3. Rožňavská vzdelávacia 
spoločnosť (vyvíjala boha-
tú prednáškovú a kon-

verzačnú činnosť najmä 
v oblasti kultúry, atď.).

4. Spolok rožňavskej 
obchodníckej mládeže 
(títo talentovaní divadel-
ní ochotníci každý rok 
nacvičili 1-2 divadelné hry, 
ktoré Rožňavčania v hoj-
nom počte navštevovali. 
Po každom predstavení 
bola tanečná zábava). 

5. Rožňavský dobročinný 
ženský spolok mal charita-
tívne, sociálne a podpor-
né poslanie. Usporiadal 
zbierky financií, šatstva, 
potravín a iných vecí pre 
chudobných. Prevádzkoval 
verejnú kuchyňu chudob-
ných.

6. Spolok katolíckych mlá-
dencov sa na prednáš-
kach a besedách zameral 
na kresťanské hodnoty 
mladých mužov a ich príp-
ravu na manželstvo a za-
loženie katolíckych rodín. 
Venoval sa aj kultúre.

7. Študentské združenie 
pri Katolíckom hlavnom 
gymnáziu.

8. Študentské združenie 
pri Evanjelickom a.v. 
hlavnom gymnáziu – obe 
združenia súťažili v meste 
o prestíž v usporiadaní 
verejných kultúrnych akcií 
s následnou tanečnou 
zábavou, pričom výťažok 
zo vstupného venovali na 
dobročinné ciele.

9. Rožňavský spolok mla-
dých baníkov organizoval 
banícke slávnosti, koncer-
ty dychového orchestra, 
majálesy a mládežnícke 
programy v prírode.
Zájazdové divadlo - 

26. januára 1908 zavítal do 
Rožňavy profesionálny di-
vadelný súbor privátnej spo-
ločnosti Dombay Mihálya 
z Budapešti. Počas dvojtýž-
dňového pobytu v meste vy-
nikajúci umelci odohrali desať 
dramatických i komediálnych 
predstaveniach v perfektnom 
naštudovaní – bez šepkára.

Z prameňov Štátneho archívu 
v Rožňave spracoval Dr. L. Husár

Mesto pred sto rokmi

Hneď po novom roku napl-
no pokračovala basketbalo-
vá extraliga žien. Žiaľ, naše 
doma - hoci posilnené o nové 
hráčky Z. Serbákovú a K. Po-
lákovú - po prvýkrát zakopli. 

Rožňava - mbK Ružombe-
rok 55:82
(15:26, 16:18, 12:24, 12:14)
najviac bodov: Csávás 18, 
Antalecová 14, Barényiová 7 
(obe na fotke hore) - Palušná 
21,tH: 18/14 - 7/4, fauly: 13 
- 19, trojky: 3 - 4, rozhodo-
vali: Brziak a Cetl
Hoci sme si doteraz zachová-
vali punc neporaziteľnosti v 
domácom prostredí, hneď pri 
vstupe do nového roku sme o 
túto povesť prišli. „Ruža“ bola 
nad naše sily.

inPeK uKF nitra - Rožňava 
94:52
(18:12, 21:17, 31:12, 24:11)
najviac bodov: Kubatová 25 
- Kováčiková 12, Csávás 11, 
Antalecová 9
tH: 32/20 - 28/22, fauly: 21 
- 29, trojky: 5 - 2, rozhodo-
vali: Kuzmiak a Lamoš, 450 
divákov
Do zápasu lepšie nastúpili 

naše hráčky, ktoré po prvej 
desaťminútovke viedli 18:12, 
ale celý zvyšok duelu patril 
domácim hráčkam. Tie nás s 
pribúdajúcim časom doslova 
prevalcovali a zvíťazili rozdie-
lom priepastných 42 bodov.

Rožňava - slovan bratisla-
va 93:75
(12:18, 23:17, 27:17, 31:23)
najviac bodov: Antalecová 
26, Egedová 25, Csávás 21 
- Kozmonová 23
tH: 35/25 - 18/11, fauly: 22 
- 25, trojky: 4 - 5, rozhodo-
vali: Pipíška a Daňo
Domáce obecenstvo opäť po-
mohlo! Prvý polčas sa skončil 
35:35, potom sa nám začalo 
lepšie dariť v streľbe. V tretej 
desaťminútovke sme získali 
sme rozhodujúci náskok, kto-
rý sme do konca stretnutia 
dokázali ešte zvýšiť.

Ďalšie zápasy: 26. 1. doma 
s B. Bystricou, 2. 2. ideme 
do Popradu, 9. 2. privítame 
majstrovský KOSIT Košice a 
na posledný zápas základnej 
časti cestujeme 16. 2. do My-
javy.      (zdroj: www.basket.sk)

Futbalová mozaika

oznámenie
Prosíme obyvateľov mesta, aby 

podľa svojich možností sprístupnili 
svoje poštové schránky kolportérom 
Rožňavských listov.

Ďakujeme.
Redakčná rada

Prvá domáca prehra

Ani v zime futbalisti neoddychu-
jú, stiahli sa do hál a na umelú trávu. 
Prinášame niekoľko zaujímavých 
informácií o výsledkoch a programe 
rožňavských futbalistov rôznych ve-
kových kategórií.

hráči každého veku teraz naháňajú loptu v športových halách

História
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PohoToVosť ZuBNých LeKáRoV -  feBRuáR 2008

2. 2. (so) MUDr. Endrek Ján, Rv, Letná 42, budova Štatistického úradu 733 13 94

3. 2. (ne) MUDr. Potocká Helena, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 732 19 09

9. 2. (so) MUDr. Šoltés František, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 733 19 92

10. 2. (ne) MUDr. Šimko Ján, Rv, Špitálska 1, Poliklinika 732 11 35

16. 2. (so) MUDr. Szombáthyová Katarína, Rv, Štítnicka 8 734 14 49

17. 2. (ne) MUDr. Végsö Viktor, Rv, Košická 2 734 12 08

23. 2. (so) MUDr. Breuer Andrej, Rv, Špitálska ulica č. 1, Poliklinika 734 43 02

24. 2. (ne) MUDr. Breuerová Elena, Rv, Špitálska ulica č. 1, Poliklinika 734 43 02

uPozoRnenie: pohotovostná služba je do 12:00 hod.

V decembri si povedali „áno“
František Guľáš a Paulína Palíková

1. II. lekáreň Helios
NsP 16. II. lekáreň euRoleKáReň

Tesco

2. II. lekáreň Kim
Kósu Schoppera 17. II. lekáreň FARmáciA

Šafárikova 17

3. II. lekáreň Helios
NsP 18. II. lekáreň Helios

NsP

4. II. lekáreň Helios
NsP 19. II. lekáreň Helios

NsP

5. II. lekáreň nonA
Námestie baníkov 20. II. lekáreň nonA

Námestie baníkov

6. II. lekáreň euRoleKáReň
Tesco 21. II. lekáreň euRoleKáReň

Tesco

7. II. lekáreň FARmáciA
Šafárikova 17 22. II. lekáreň FARmáciA

Šafárikova 17

8. II. lekáreň FARmáciA
Šafárikova 17 23. II. lekáreň FARmáciA

Šafárikova 17

9. II. lekáreň Helios
NsP 24. II. lekáreň Poli-PHARmA

Špitálska 2

10. II. lekáreň nonA
Námestie baníkov 25. II. lekáreň FARmáciA

Šafárikova 17

11. II. lekáreň Poli-PHARmA
Špitálska 2 26. II. lekáreň Poli-PHARmA

Špitálska 2

12. II. lekáreň Poli-PHARmA
Špitálska 2 27. II. lekáreň Poli-PHARmA

Špitálska 2

13. II. lekáreň AzA
Námestie baníkov 28. II. lekáreň AzA

Námestie baníkov

14. II. lekáreň AzA
Námestie baníkov 29. II. lekáreň AzA

Námestie baníkov

15. II. lekáreň Kim
Kósu Schoppera

PohoToVosť LeKáRNí - feBRuáR 2008

Poruchová linka pre osvetlenie
Oznamujeme občanom mesta, že bola zriadená porucho-

vá linka pre výpadky a iné nedostatky na verejnom osvetlení 
v meste Rožňava.

Oznámenia o výpadkoch môžete telefonovať každý deň 
v čase od 08:00 - 16:00 hod. na tel. čísla: 058 / 732 51 84 
alebo: 0911 655 335, e-mailom: progrestcm@stonline.sk - 
firma PROGRES TC, s.r.o.

Občania, ktorí vykurujú plynom, majú možnosť od 4. 2. do 
8. 2. 2008 v OKC (-A Club) denne od 10:00 do 16:00 hod. 
uzavrieť zmluvu so spoločnosťou sloV - eneRgiA na vrá-
tenie neoprávnene fakturovaných súm. Firma bude žiadať 
o vrátenie peňazí pre domácnosti za roky 2004 - 2006, keďže 
počas tohto obdobia platili vyššiu sumu než akú mali platiť 
podľa zákona. K zmluve je potrebné priložiť jednu faktúru 
z tohto obdobia za plyn a jednu faktúru za elektrinu. Z tejto 
zmluvy občanovi nevyplývajú žiadne (ani dodatočné) finan-
čné povinnosti.

www.slovenergia.sk  info: 0850 232 000

inzercia RL - 2008/1

ondrej Petrík 48 r.
Attila Kováč 23 r.

Roman Pásztor 29 r.
marta urbanová 77 r.

ján mertuš 67 r.
magdaléna Hetesiová 67 r.
gizela miškolcziová 86 r.
zdenka slosáriková 55 r.

Dušan zemko 53 r.
Anna Köhlerová 82 r.

margita Rusňáková 64 r.

muDr. ján Vasas 64 r.
margita Rusňáková 65 r.

elena Pástorová 84 r.
mária nagyová 53 r.

štefan Dúha 79 r.
ladislav munka 80 r.
štefan širgely 62 r.
Alica Kiššová 66 r.

Xénia Homjaková 32 r.
ján Kováč 88 r.

V decembri 2007 nás navždy opustili

Helena Kuchtová 84 r.
margita uharčeková 72 r.

Peter berkeš 31 r.

Anna balogová 73 r.
Katarína Kováčová 74 r.
Helena liptáková 71 r.

Do polovice januára 2008
nás navždy opustili

Kurz práce s Pc
Mestský úrad v Rožňave, Šafárikova ul. 29 upovedomuje oča-
nom, že v februári sa opätovne začne kurz ,,základy práce 
s počítačom” v rozsahu 40 hodín. Kurz zahŕňa výčbu ope-
račného prostredia, MS Word, MS Excel, Internet.

Cena kurzu je 300 Sk za 40 hodín.
Záujemcovia sa môžu osobne prihlásiť v budove MsÚ u zá-
stupkyne prednostu (3. posch., č. dverí 301), alebo na sekre-
tariáte prednostu (3. posch.)
Počet účastníkov je limitovaný.
S radosťou očakávame aj dôchodcov.

Ing. Iveta Gresa
zástupkyňa prednostu

Zdroj: Mgr. Katarína Molčanová
IRIS, Akad. Hronca 2, 048 01, Rožňava, č.t.: 732 45 39

Stále sa opakujú prípady 
podvodov a následných krá-
deží na starších občanoch, 
kedy sa páchatelia predstavia 
poškodeným občanom:

ako obete dopravnej neho-
dy, ktorá je fingovaná, a prosia 
o finančnú pomoc, ako pracov-
níci elektrární, s tým, že prišli 
vyplatiť preplatok za elektrinu, 
no vždy potrebujú vydať z väč-
šej sumy (zvyčajne z päťtisíc-
korunovej bankovky), lebo 
vraj nemajú drobné, alebo sa 
predstavia ako elektrikári, že 
v rámci EÚ ponúkajú zľavy na 
odber elektrickej energie pre 
domácnosť. 

Neraz prídu pod zámien-

kou odovzdania finančného 
daru poškodenej dôchodkyni 
s tým, že ju vylosovali ako vý-
herkyňu finančnej výhry.

Občas sa predstavia ako 
pracovníci Sociálnej poisťov-
ne, že prišli vyplatiť daň a tiež 
nemajú drobné. Respektíve  
starkej oznámia, že vyhra-
la väčšiu finančnú hotovosť, 
ktorú si môže vyzdvihnúť na 
určitej adrese, len je potrebné 
na mieste zaplatiť daň z výhry. 
Vždy sa predtým presvedčia, 
či je majiteľ bytu doma sám. 

AKo PReDísť 
PoDVoDom?

- nepúšťajte neznámych ľudí;

- nikdy neuverte žiadnej vý-
hre, keď ste sa do žiadnej 
súťaže nezapojili; 

- žiadajte od pracovníkov úra-
dov či elektrární služobné 
preukazy;

- nikomu nehovorte, že ste 
doma sami;

- keď vás už okradnú, ihneď to 
oznámte policajtom, 

- zapamätajte si popis pod-
vodníkov a typ, farbu i evi-
denčné číslo vozidla, na 
ktorom odišli. 
Každý prípad oznámte na 

číslo 158!
 kpt.Ing.Peter Lenkey, 

skupina prevencie kriminality 
OR PZ v Rožňave

Nepúšťajte cudzích do bytu! 



7mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave:

272/2007 berie na vedomie
Správu o plnení uznesení 
Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave 

273/2007 schvaľuje
zmenu termínu plnenia uzne-
senia MZ č. 243/2007 zo dňa 
29.11.2007:
január 2008
berie na vedomie
informáciu o rozpočtovom 
provizóriu Mesta Rožňava 

274/2007 schvaľuje
zmenu organizačnej štruk-
túry Mestského úradu v 
Rožňave podľa predloženého 
návrhu 

275/2007 schvaľuje
i. 
III. zmenu rozpočtu Mesta 
Rožňava vrátane rozpočto-
vých organizácií na rok 2007: 
ako vyrovnaný rozpočet 
z toho:
bežný rozpočet ako prebyt-
kový, prebytok vo výške
  19 201 tis. Sk
bežné príjmy vo výške   
  286 723 tis. Sk
bežné výdavky vo výške   
  267 522 tis. Sk 
kapitálový rozpočet ako 
schodkový, schodok vo výške  
  9 998 tis.Sk
kapitálové príjmy vo výške  
  84 085 tis. Sk
kapitálové výdavky vo výške  
   94 083 tis. Sk 
finančný rozpočet ako schod-
kový, schodok vo výške   
  9 203 tis. Sk  
finančné príjmy vo výške   
   2 859 tis. Sk
finančné výdavky vo výške  
  12 062 tis. Sk
ii.
použitie prebytku bežného 
rozpočtu na krytie kapitálo-
vých výdavkov vo výške   
   9 998 tis. Sk
iii. 
použitie prebytku bežného 
rozpočtu na krytie finančných 
výdavkov vo výške   
   9 203 tis. Sk 
iV. 
zmenu rozpočtu rozpoč-
tových organizácií podľa 
jednotlivých základných škôl 

276/2007 schvaľuje
I. plán Mesta Rožňava vráta-
ne rozpočtových a príspevko-
vých organizácií na zave-
denie eura vrátane zloženia 
pracovnej skupiny
II poverenie pre výkon kon-
troly pre hlavnú kontrolórku 

mesta 
III. p. Ing. Ondreja Bolače-
ka – poslanca MZ za člena 
pracovnej skupiny zodpove-
dajúcej za prípravu na hladké 
zavedenie eura
neschvaľuje 
pristúpenie Mesta Rožňava 
k Etickému kódexu pri zave-
dení eura v SR

277/2007 sa uznáša
na Všeobecne záväznom na-
riadení o nakladaní s komu-
nálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi

278/2007 sa uznáša
na Všeobecne záväznom 
nariadení o zabezpečení 
stravovania v zariadeniach 
školského stravovania v 
zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta 

279/2007 schvaľuje 
spracovanie štúdie na osade-
nie ďalších nájomných bytov 
v Rožňave za Ulicou okruž-
nou v termíne do 30.3.2008

280/2007 berie na vedomie
informáciu o realizovaných 
investičných akciách v roku 
2007

281/2007 schvaľuje
Mandátnu zmluvu o zria-
dení činností pri realizácii 
regionálneho rozvoja mesta 
Rožňava so spoločnosťou 
MH Invest, s.r.o. Mierová 19, 
827 15 Bratislava s odmenou 
vo výške 1% zo sumy pre-
ukázateľne preinvestovanej 
na realizáciu činností podľa 
zmluvy z bežných výdavkov 
rozpočtu mesta na rok 2008 
- 2009

282/2007 sťahuje
z rokovania materiál: 
Ján Danko, Kyjevská 42, 
Rožňava - predaj pozemku 
mesta 

283/2007 neschvaľuje
predaj pozemkov vo vlast-
níctve mesta v k.ú. Rožňava 
v lokalite IBV Tehelňa o cel-
kovej výmere 23 116 m2, pre 
firmu HRIVIS Dealing. s.r.o., 
Hlavná 56, Prešov 

284/2007 neschvaľuje
predaj nehnuteľností v k.ú. 
Rožňava
- garáž, súp. č. 3646 s po-

zemkom parc. č. KN 450/3 
zastavaná plocha o výmere 
33 m2

- garáž, súp. č. 3647 s po-
zemkom parc. č. KN 450/4 

zastavaná plocha o výmere 
36 m2

pre Gabriela Gaceka, bytom 
Rudná 139

285/2007 neschvaľuje 
predaj nehnuteľností v k.ú. 
Rožňava 
- garáž, súp. č. 3648 s po-

zemkom parc. č. KN 450/5 
zastavaná plocha o výmere 
36 m2

- garáž, súp. č. 3649 s po-
zemkom parc. č. KN 450/6 
zastavaná plocha o výmere 
36 m2

- garáž, súp. č. 3650 s po-
zemkom parc. č. KN 450/7 
zastavaná plocha o výmere 
29 m2 

pre Gabriela Kočiša, bytom 
Rožňava, Kyjevská 42

286/2007 sťahuje
z rokovania materiál:
Aladár Kónya a manželka, 
Podrákošská č. 4 Rožňava 
– kúpa rodinného domu do 
majetku mesta 
ukladá 
prednostovi mestského úradu 
zabezpečiť vypracovanie 
znaleckého posudku a pred-
ložiť materiál na najbližšie 
zasadnutie mestského zastu-
piteľstva
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: ako v texte

287/2007 neschvaľuje
zmenu uznesenia MZ 
č. 195/2007 zo dňa 27. 9. 
2007 podľa návrhu Ing. On-
dreja Macáka, bytom Rožňa-
va, Kúpele č. 1548

288/2007 schvaľuje 
kúpu pozemkov do majetku 
mesta, pod časťou komuni-
kácie na Strelnicu v Rožňave 
a to parciel v k.ú. Rožňava 
parc.č. KN-E 1677/1, 1678 
a 1679 spolu o výmere cca 
1299 m2, všetko upresnené 
geometrickým plánom, za 
cenu 223,08 Sk/m2 podľa 
znaleckého posudku od 
Ladislava Sedláka, bytom 
Rožňava, Šafárikova 67, 
Juraja Sedláka, bytom Rož-
ňavské Bystré č. 118 a Ing. 
Ladislava Sedláka, bytom 
Rakovnica 31 a nájomné vo 
výške 3,20 Sk/m2/rok spätne 
od 23. 8. 2005 pre vlastníkov 
pozemkov pod komunikáciou 
na Strelnicu
ukladá
prednostovi mestského úradu 
zabezpečiť vypracovanie 
kúpnej zmluvy
Zodpovedný: prednosta 

mestského úradu 
Termín: do 30 dní po predlo-
žení geometrického plánu

289/2007 neschvaľuje
zmenu uznesenia MZ č. 
230/2007 zo dňa 25.10.2007

290/2007 schvaľuje
protokolárne odovzdanie 
stavby „Viacúčelové ihrisko 
Mgr. Juraja Szőllősa“ v hod-
note 1 499 722 Sk do správy 
pre Základnú školu na Ulici 
pionierov v Rožňave 
ukladá
prednostovi mestského úradu 
zabezpečiť vypracovanie 
protokolu 
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 10 dní od schvá-
lenia 

291/2007 schvaľuje 
zriadenie vecného bremena 
práva prechodu cez časti 
pozemkov vo vlastníctve 
mesta parc.č. KN 4218 
a 4230/1 v rozsahu vyznače-
nom geometrickým plánom 
na náklady MUDr. Jozefa 
Kočára s manželkou, bytom 
Rožňava, Okružná 18
ukladá 
prednostovi mestského úradu 
zabezpečiť vypracovanie 
zmluvy o zriadení vecného 
bremena
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: do 30 dní po predlo-
žení geometrického plánu 

292/2007 berie na vedomie
informatívnu správu o aukč-
nom predaji pozemkov nad 
areálom autobusovej stanice 
na Záhradníckej ulici a nad 
čerpacou stanicou SHELL
ukladá 
prednostovi mestského úradu 
zabezpečiť zopakovanie 
aukcií 
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: ihneď
Pozastavený výkon uznese-
nia MZ primátorom mesta 

293/2007 schvaľuje
poskytnutie finančnej dotá-
cie vo výške 400 tis. Sk z 
rozpočtu Mesta Rožňava na 
rok 2008 pre Ústav vzdelá-
vania v Rožňave Univerzity 
P.J.Šafárika v Košiciach na 
realizáciu účelu uvedeného 
v bodoch 1,2,9,10

294/2007 sťahuje
z rokovania materiály: 
Komisia ochrany verejného 

poriadku – návrh na zmenu 
zloženia 
Komisia vzdelávania, kultúry, 
mládeže a športu – návrh 
na zvýšenie počtu členov 
a zmenu zloženia 

295/2007 berie na vedomie
harmonogram a obsahovú 
náplň zasadnutí orgánov 
mesta v roku 2008

296/2007 berie na vedomie
Správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly v ZŠ Zoltá-
na Fábryho na J. A. Komen-
ského č. 5 v Rožňave 

297/2007 prijíma
petíciu proti predaju pozemku 
na Záhradníckej ulici v Rož-
ňave 

298/2007 sťahuje 
z rokovania materiál: 
Správa o kontrole dodržiava-
nia nájomnej zmluvy firmou 
Agrex s.r.o. Rožňava 
ukladá 
hlavnej kontrolórke do-
pracovať správu v súlade 
s odznelými pripomienkami 
a predložiť materiál na naj-
bližšie zasadnutie mestského 
zastupiteľstva 
Zodpovedná: hlavná kontro-
lórka mesta 
Termín: ako v texte

299/2007 berie na vedomie
návrh formy správy majetku 
mesta Rožňava /t.č. 1. Rož-
ňavská a.s./
ukladá
prednostovi mestského úradu 
v spolupráci s 1. Rožňav-
skou a.s. spracovať analýzu 
VARIANTU č. II a V a pred-
ložiť materiál na zasadnutie 
mestského zastupiteľstva 
v mesiaci apríl 2008
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: 1.4.2008

300/2007 schvaľuje
vyčlenenie finančných pros-
triedkov z rozpočtu Mesta 
na rekonštrukciu strojovne 
Letného kúpaliska
ukladá 
prednostovi mestského 
úradu vyhlásiť verejnú súťaž 
s uprednostnením formy fi-
nancovania - dodávateľským 
úverom 
Zodpovedný: prednosta 
mestského úradu 
Termín: 15.1.2008

MUDr. Vladislav Laciak 
primátor mesta

Uznesenia Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave z 20.12.2007



8 dni mesta

Pozvánka
Vážení občania, 
v rámci osláv „Dní mesta Rožňava“ sa dňa 29. januára 2008 o 17:00 ho-

dine uskutoční v Kongresovom centre na II. poschodí radnice na Námestí 
baníkov

 fÓRuM oBČaNoV
kde na stretnutí s predstaviteľmi mestskej samosprávy môžete predniesť 

svoje návrhy, podnety a pripomienky týkajúce sa činnosti mestskej samo-
správy a života v meste Rožňava.

Tešíme sa na vašu účasť!

Nedeľa 27. januára 2008
slovenský pohár a Rožňav-
ský pohár 2008
10:00 - otvorenie súťaže 
v tanečnom športe - Spolo-
čenská sála OKC 
14.00 - slávnostné otvorenie 
Dní mesta `08 - prenos RVTV 
Vstupné: dospelí 150,- Sk
    deti do 12 rokov 60,-

Pondelok 28. januára 2008
17:00 - stretnutie podnikate-
ľov s predstaviteľmi mest-
skej samosprávy - Regionál-
ne poradenské a informačné 
centrum, sídlisko JUH 

utorok 29. januára 2008
17:00 - Fórum občanov 
Rožňavy - stretnutie s pred-
staviteľmi samosprávy v Kon-
gresovej sále - II. poschodie 
Radnice na Námestí baníkov 
 
streda 30. januára 2008
9:00 - stretnutie členov 
žiackeho a študentského 
parlamentu s predstaviteľmi 
mestskej samosprávy - na 
zimnom štadióne 
13:00 - stretnutie pracovní-
kov kultúry s predstaviteľmi 
mestskej samosprávy - I. 
poschodie Radnice na Námes-
tí baníkov
16:00 - stretnutie pracov-
níkov mesta - dôchodcov 
s predstaviteľmi mestskej 
samosprávy - I. poschodie 
Radnice na Námestí baníkov

Štvrtok 31. januára 2008
8.30 - basketbalový turnaj 
starších žiačok „o pohár 
primátora“ v telocvični na 
Letnej ulici
17:00 - Vyhodnotenie najlep-
šieho športovca a športového 
kolektívu roka 2007
- módna prehliadka modelov 
z budapešti, belváros-li-
pótváros 
Účinkujú: Lucia Liptáková 
- MISS SUMMER INTERNA-

TIONAL‘ 07 a MTK SAMBED 
- v OKC
vstup voľný 
 
Piatok 1. februára 2008
14:00 - stretnutie predstavi-
teľov mestských samospráv 
partnerských miest
16:00 - Konštrukcie a fikcie 
- otvorenie výstavy fotogra-
fií Jozefa Peniašku v Galérii 
GOS na Betliarskej ceste
19:00 - Koncert: csePRegi 
éVA - ex neoton FAmiliA 
VáclAV necKáŘ A bAcily
Divadelná sála OKC  
vstupné: 300,- Sk 
predpredaj: v TIC, pokladňa 
ACTORES

sobota 2. februára 2008
9:00 - ekumenické boho-
služby v kostole Reformova-
nej cirkvi v Rožňave 
 11:00 - slávnosť udeľovania 
najvyšších mestských vy-
znamenaní v Obradnej sieni 
na Ulici akademika Hronca
 14:00 - Futbalový turnaj o 
Pohár primátora mesta 
Old Boys FC Fortuna – telo-
cvičňa OA

Nedeľa 3. februára 2008
14:00 - čin čin - detské diva-
delné predstavenie Divadla J. 
G. Tajovského Zvolen – diva-
delná sála OKC 
Vstupné: 30,- Sk

sPRieVoDné 
poDujatia

Pondelok 28. januára 2008
8:30 - Volejbalový turnaj 
zmiešaných družstiev - telo-
cvičňa ZŠ Zlatá ulica
 
Pondelok až štvrtok
28. až 31. januára 2008
13:00 až 15:30 -  „Fantázia, 
šikovnosť a umenie“ - vý-
stavka prác žiakov krúžku 

šikovných rúk – ZŠ Z. Fábryho 
s vyuč. jazykom maď.

utorok 29. januára 2008 
8:00 - 13:00 - „čo vieme o 
Rožňave“ - ZŠ Ulica pionierov:
1. Rožňava štetcom  

1. kat. 5.- 6. ročník, 
2. kat. 7.- 9. ročník

2. Rožňava vo výpočtoch 
- matematická súťaž žiakov 
8. ročníka

3. Ako by som Rožňavu pred-
stavil zahraničným turistom 
- súťaž žiakov 9. ročníka 
v anglickom jazyku

4. Literárne osobnosti Gemera 
- súťaž žiakov 6. - 7. ročníka 

5. Čo už viem o Rožňave 
- dejepisná a prírodovedná 
súťaž žiakov 8. ročníka 

6. Basketbalový turnaj žiakov 
7. - 9. ročníka - telocvičňa 

14:00 - Výstava ručných 
prác a starých dokumentov 
– Klub dôchodcov

streda 30. januára 2008 
8:30 - Hokejbal žiakov 2. st. 
- veľká telocvičňa ZŠ Ulica 
zeleného stromu
14:00 - šachový turnaj seni-
ori a juniori - Klub dôchodcov

Štvrtok 31. januára 2008 
8:30 - celodenné podujatie v 
zš juH 
Turnaje: basketbal mladších 
žiačok a stolný futbal, výstavka 

žiackych prác, kvíz o knihe, 
matematické problémy, z roz-
právky do rozprávky, dopravný 
kvíz a karneval
10:00 - slávnostné vyhodno-
tenie najlepších škôl v špor-
tových a  vedomostných 
olympiádach - CVČ Šafáriko-
va 10
10:45 - tri prasiatka - diva-
delné predstavenie s Katkou 
Koščovou v telocvični ZŠ JUH
 
oslava sviatku zakladateľa 
saleziánov sv. jána bosca:
16:30 - slávnostná sv. omša 
v „malom“ kostole na námestí
18:00 - „Donboscovica 2008“ 
- slávnostná akadémia - Rad-
nici II. poschodie

sobota 2. februára 2008 
19:00 - magyar bál - fašiango-
vý ples 
V spoločenskej sále MsÚ na 
Šafárikovej ulici
Predpredaj vstupeniek v cse-
madoku

Nedeľa 3. februára 2008
9:00 - XiV. Halový futbalový 
turnaj mládeže - telocvičňa 
OA
14:00 - Karneval na ľade pre 
deti - organizuje CVČ na zim-
nom štadióne

Tešíme sa na vašu účasť!
ZMENA PROGRAMU 

VYHRADENÁ!

DNI MESTA ROŽŇAVA 
27. januára – 3. februára 2008


