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Z á p i s 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE 

ZO DŇA 23.6.2016 

  

Otvorenie 

  

p. Burdiga, primátor mesta 

Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní, podľa paragrafu 12 zákona 
Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zbierky o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov, otváram 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom 
období. Vítam poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, riaditeľov 
príspevkových organizácií, konateľov obchodných spoločností, prednostu mestského úradu, 
vedúcich odborov mestského úradu a všetkých prítomných. Konštatujem, že poslanci 
mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne  a včas pozvaní. Z celkového počtu 
trinástich poslancov je prítomných 9. Teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať 
a uznášať sa. Svoju neúčasť ospravedlnili pán Mgr. Kemeny, pán magister Bischof a pán 
magister Mihok. Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Džačára a pána poslanca 
Bekeho. V súlade s rokovacím poriadkom overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť 
zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou 
predsedajúceho je zistiť a v úvode rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho 
zasadnutia overená, či boli vznesené námietky, pripomienky a pod. Ak neboli podané 
námietky, pokladá sa za schválenú. Pokiaľ námietky boli podané, rozhodne o nich mestské 
zastupiteľstvo hlasovaním, po vyjadrení prednesení overovateľom. Oznamujem, že zápisnica 
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 28. 4. 2016 bola overovateľmi 
podpísaná. Vážení poslanci, predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je 
uvedené v pozvánke. Má niekto z poslancov pripomienky k predloženému programu? Pán 
poslanec Kováč 

p. Kováč 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som navrhoval, aby sme z Majetkovej záležitosti mesta 
stiahli z rokovania bod 18. - Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6 – 
nekomerčné užívanie starých banských chodníkov. Mám za to, že v zmysle materiálov, ktoré 
boli priložené k jednaniu k tomuto bodu a v zmysle závažných pripomienok odvolávajúcich 
sa na platnú legislatívu, navrhujem tento bod z rokovania stiahnuť a pripraviť právnu analýzu 
pre zasadnutie mestského zastupiteľstva, aby sme vedeli relevantne a v prospech veci 
rozhodnúť, v prospech záujmov občanov. Ďakujem. 

 

http://www.roznava.sk/uploads/files/21_18.pdf
http://www.roznava.sk/uploads/files/21_18.pdf


p. Burdiga, primátor mesta 

Ďakujem pekne. Pán zástupca, nech sa páči... 

p. Lach, zástupca primátora 

Navrhujem stiahnuť z majetkových, bodu č. 21 bod 1  Prerokovávanie pozastaveného 
uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 82/2016 zo dňa 28. 4. 2016. Ďakujem 
pekne. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

p. Kuhn 

Chcem sa spýtať pani hlavnej kontrolórky, či nie sme viazaní, že máme v prípade, keď 
primátor nepodpísal nejaké uznesenie, prerokovať to do určitého času? 

p. Balážová, hlavná kontrolórka 

Dobrý deň prajem pre každého. Zákon hovorí ...primátor mesta má právo využiť svoje 
systačné právo do 10 dní, odo dňa predchádzajúceho zastupiteľstva. Toto právo využil. 
Následne zákon ukladá, že sa má prerokovať tento bod do dvoch mesiacov na zastupiteľstve. 
Tento bod je tu predložený. Pokiaľ to stiahne, tzn. , že nebude prerokovaný, tým pádom sa 
anuluje celé rokovanie k tomuto bodu z predchádzajúceho zastupiteľstva. Nebude sa o ňom 
rokovať, tým pádom stráca aj uznesenie platnosť aj vlastne ten bod nebude prerokovaný, 
tým pádom sa nebude o ňom hlasovať. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Pán poslanec, stačilo vysvetlenie?  

p. Kuhn 

Áno, ďakujem za vysvetlenie. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Dobre. Pán poslanec Laco 

p. Laco 

Počuť? Ďakujem. Vážené zastupiteľstvo, vážení prítomní, navrhujem zaradenie bodu - 
Určenie platu primátora mesta, do programu rokovania. Navrhujem tento bod do program 
rokovania zaradiť ako bod číslo 3. V rámci rokovacieho poriadku. Ďakujem. 

p. Burdiga, primátor mesta 



Ďakujem. Pán poslanec Kováč 

p. Kováč 

Ja sa chcem opýtať pána Laca, čo viedlo jeho k zaradeniu tohto bodu do bodu jednania? Či 
sa zmenili nejaké ... ekonomická situácia na Slovensku, alebo mám hrozí nejaká inflácia – 
deflácia? Ďakujem...  

p. Laco 

Ďakujem. Samozrejme vysvetlím svoje počínanie, alebo .... skrátka, svoj návrh prečo -  až 
vtedy keď sa bude hlasovať o tomto bode. Ak sa dostane, vysvetlím, zdôvodním. Ak nie, 
nemám o čom hovoriť. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Ďakujem. Pán poslanec Kuhn 

p. Kuhn 

Zase mám otázku na pani hlavnú kontrolórku. Hlasovalo sa o tomto bode pred dvoma 
mesiacmi. Neviem, či si to dobre pamätám, ale o tomto istom bode sa môže rokovať zase až 
po polroku... keď neprejde...  

p. Balážová, hlavná kontrolórka  

Pán poslanec, toto čo hovoríte, sa týka majetkových vecí. Máme to v zásadách hospodárenia 
s majetkom mesta. Pri plate primátora sa menil... zákon o platových pomeroch starostov a 
primátorov miest a obcí. Od 1. 1. 2016 sa vypustil , myslím v § 3 ods. 4,  kde sa predtým 
uvádzalo, že raz ročne sa prehodnotí plat primátora. Tento odsek bol vynechaný. Tým pádom 
sa môžeme k tomuto určeniu vrátiť hocikedy a hocikoľkokrát v priebehu roka.  

p. Burdiga, primátor mesta 

Pán poslanec Capák. 

p. Capák 

Ja som chcel podať vlastne len návrh jeden o zaradenie, ale musím reagovať na pani hlavnú 
kontrolórku. Rokovací poriadok nám hovorí jasne, že § 3 - ja som si naštudoval - neumožňuje 
nám to ods. 5  - zaradiť znova. Takže - keďže máme dodržiavať tak striktne a riadne ten 
rokovací poriadok, jak už viackrát ste hovorili, tak by sme to mali dodržať. Či nemusíme? 
Ideme nad rámec zákona? Alebo jak to je?... Abo nad-nad rámec zákona ... bo už aj to tu 
bolo.  

p. Balážová, hlavná kontrolórka  

Nejdeme nad rámec zákona ani pod rámec zákona. Zákon umožňuje sa k tomuto bodu vrátiť. 



A pri plate primátora nebolo rozhodnuté o navýšení. Čiže ostával základný plat. Preto sa k 
tomu vraciame, že môžeme sa opäť o tom navýšení baviť. Tam nebolo, že sa proti 
hlasovalo...nebolo rozhodnuté.  

p. Capák 

Rozumiem. Ale však ste videli, že pán primátor sa neurazil na to. Keď dostal základný plat. A 
sám si je vedomý toho, že sa neudialo odvtedy toľko toho, aby vôbec žiadal. Ja neviem o tom, 
že by nejaké pracovné miesta tu boli vytvorené v Rožňave, alebo nejaké peniažky, že by sa 
tu doniesli z Bratislavy na rozvoj mesta. Hej? Takže ... ja opäť navrhujem toto úplne stiahnuť. 
Sa tu budeme naťahovať, zdržiavať jak minule.  A znova, vravím vám, minule sa už porušil 
rokovací poriadok, keď ste zaradili bod  Reznevešová ...sa vykašlalo na to a teraz ho ideme 
tiež porušovať. Takže navrhujem to stiahnuť. Pán Laco, nehnevajte sa, toto je trápne akože. 
Viete dobre, kedy ste už navrhovali, keď ešte nemal odrobenú ani polhodinu pán primátor. 
Vy ste už ako - niekomu vo svojej robote, kde robíte, pridali 30 %,  keď ešte nemal odrobenú 
ani polhodinu? Vy, ako manager by ste to urobili? Určite nie. Takže treba to stiahnuť a vôbec 
o tom nedebatovať. Alebo sa mi sníva asi! 

p. Burdiga, primátor mesta 

Pán poslanec, môžem vás... vyzvať, aby  .. .aj  -  máte aj iný bod?  

p. Capák 

No ...ideme radšej k inému ... 

p. Burdiga, primátor mesta 

Lebo potom, keď zabudnete a náhodou odhlasujeme tak potom zas porušíme asi niečo. 
Dobre?  

p. Capák 

Tak ja som ... Požiadali ma, to poviem otvorene, som hovoril  s týmito ľuďmi Atila Kecskeméti,  
Ing. Atila Kecskeméti ma požiadal, pretože 23 rokov neoprávnene užíva mesto ich súkromný 
pozemok. Potreboval by som, aby sme zaradili do programu... preto dať tento návrh. Buď 
aby tu bola výmena pozemku mestom, alebo urobená kúpna zmluva. Oni navrhujú 40 EUR 
na meter štvorcový, alebo nájomná zmluva s nájmom 150 EUR ročne. Môžeme zaradiť tento 
bod?  

p. Burdiga, primátor mesta 

Pani hlavná kontrolórka 

p. Balážová, hlavná kontrolórka  

Neviem, či som oprávnená k tomuto sa vyjadrovať, či máme zaradiť, nemáme zaradiť. Je to 
na vás, na poslancoch. Pokiaľ viem...tento materiál nie je, nebol teda distribuovaný, preto 



teda neviem, či sa všetci poslanci sa s ním oboznámili, keďže nebol tento materiál v každej 
komisii. Hej? Keď sa netýkal verejného poriadku alebo komisii kultúry nevedia teda o čo ide. 
My sme to prejednali v komisii finančnej a tam odznel takýto návrh, nezaradiť tento bod. Do 
bodu rokovania. A keď bude treba, vysvetlím aj prečo. Ale finančná komisia odporučila, aby 
sa tento bod momentálne neprejednával. 

p. Capák 

Buďte taká láskavá a vysvetlíte prečo? Aby sme mali jasno. 

p. Balážová, hlavná kontrolórka  

Vysvetlím prečo. Nakoľko sa zistilo, že proste pani Keckemetiová je dlžníčkou mesta na 
poplatkoch za smeti a nakoľko ide o vlastne zámenu, alebo predaj majetku, musia si vyrovnať 
podlžnosti voči mestu a potom môžeme tento bod prejednať. 

p. Capák 

Máte pravdu. Áno, je to tak. Ale tu sa jedná o Ing. Attila Kecskemétiho - a v tom čase, pred 
dvadsiatimi tromi rokmi, oni ani neboli zobratí spolu. On nie je dlžník. On má svoj ten 
pozemok. Ona s tým nemá nič. 

p. Balážová, hlavná kontrolórka  

Nechcem sa vadiť ...Nemám ten materiál tu, ale ja si tak pamätám, že ona tam bola uvedená 
v tej žiadosti, v hlavičke. Nepamätám sa, nechcem tu zavádzať. Keby som mala materiál pred 
sebou tak si to overím, ale tak viem, že obidvaja tam boli, ako manželia. Ale to je jedno, pán 
poslanec. Vy rozhodnete o tom, či sa o tom bude rokovať, či nie. Ďakujem. 

p. Capák 

Ďakujem pekne. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Pán poslanec, poprosím ťa, skús si dovtedy sformulovať tento návrh, kým budeme hlasovať 
o tom, dobre? Pán poslanec Beke, nech sa páči 

p. Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som navrhnúť zaradiť do bodu 24, ako bod 4 - Vzdanie sa 
funkcie konateľa spoločnosti Mestského televízneho štúdia v Rožňave, ktoré bolo doručené 
21. 6. Ďakujem pekne. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Kuhn 



p. Kuhn 

Ďakujem pekne, ja teda beriem na vedomie, že návrh na opakovanie hlasovania o plate 
primátora je v súlade aj so zákonom aj s naším rokovacím poriadkom, len mi to pripadá 
trápne. Pripadá mi to trápne, že keď to neprešlo pred dvoma mesiacmi, lebo poslanci neboli 
dostatočne zorganizovaní, aby hlasovali za, pričom teda ja si myslím, že bol porušený 
rokovací poriadok pred tými 2 mesiacmi. Ja som si to uvedomil vlastne až po prerokovaní 
toho bodu, pretože v rámci diskusie zaznel jediný návrh - navýšenie o 30 %. A keď neprešiel, 
tak sa v diskusii pokračovalo. Aj keď diskusia bola ukončená a malo sa prejsť k rokovanie o 
ďalšom bode. Napriek tomu sa pokračovalo v diskusii, boli predložené ďalšie 2 návrhy, jeden 
z toho zbytočný, nezmyselný, bol návrh o základnom plate, o ktorom nemá zmysel hlasovať, 
aby zastupiteľstvo o ňom hlasovalo, lebo ten prináleží primátorovi zo zákona. Potom bol 
daný kompromisný návrh - 25 , už som si pripadal ako na nejakom istanbulskom trhu  - že 
teda kto dá menej a kto dá viac. Takže mi pripadá trápne proste tento bod zaraďovať... na 
rokovanie. A mám teda 1 návrh k bodu rokovania, pozmeňujúci návrh. Navrhujem teda  ... 
v prípade toho návrhu pána Laca, zaradiť tento bod ako posledný. Nie ako ...na začiatku 
rokovania, ale na konci. Keď teda chce pán Laco hlasovať o tomto návrhu, tak nech tu zostane 
celé zasadnutie, až do konca. Nie ako minule, že tu sedelo, keď sa hlasovalo o dotáciách pre 
športové kluby a potom odišiel. A aj jeho hlas potom chýbal na to, aby pán primátor dostal 
ten najvyšší plat. Tak... tak bolo by férové, aby ten bod bol  

zaradený ako posledný pred diskusiou a otázkami poslancov. Ďakujem. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Pán poslanec Capák. 

p. Capák 

Ja by som sa chcel spýtať, pán primátor, vy ste presvedčený, že by ste mali dostať zvyšený 
plat?  

p. Burdiga, primátor mesta 

Pán poslanec, ja som ten plat mal 2 roky ... 2 roky , myslím. A je len na vás. Ja som na nikoho 
netlačil. Je to na vašom rozhodnutí. Ja o tom nerozhodujem. Pán poslanec 

p. Capák 

Ja som si urobil fotky , normálne, škoda, že som ich nedal vytlačiť. Lebo som ani nerátal, že 
sa bude porušovať tento rokovací poriadok znova. Ale vidím, že máme snahu. Škoda, že som 
ich nevytlačil na A4, a nedal ... aby sme to .... mali by sme to ukázať do kamery, aby sme 
videli, v akom stave je mesto. A pán Laco, sa nehnevajte, ja keď k vám nastúpim jak profesor, 
zvýšite mi plat? Áno? O pol hodinu?  Alebo nie?  Čo to máte za nápady?  

p. Burdiga, primátor mesta 

Nech sa páči. Ešte niekto chce pridať alebo ubrať bod z rokovania? Keď nie, ďakujem, 



uzatváram  diskusiu. Ideme hlasovať bod po bode. Takže najprv bol bod, ktorý navrhoval pán 
Kováč. Bod č.18. Nech sa páči pán poslanec, skús to ešte raz zopakovať, budeme hlasovať 
osobitne o každom jednom bode. 

p. Kováč 

Navrhujem, aby sme z rokovania stiahli bod rokovania 21.18. - Občianske združenie Feudall 
Racing Support, Šafárikova 6 – nekomerčné užívanie starých banských chodníkov, nakoľko si 
myslím, že sú tam dosť vážne právne náležitosti, ktoré treba prejednať a ku ktorým bude 
treba pripraviť právnu analýzu... 

p. Burdiga, primátor mesta 

Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte. 

Hlasovanie  

Hlasovalo 8 poslancov. Za boli 4, proti boli 4, nikto sa nezdržal hlasovania. Takže nebol bod 
schválený. Ďalej pán zástupca navrhoval. Nech sa ti páči. 21/1 myslím bod... Zopakovať ... 
aby sme mali aj na mikrofón, za čo budeme hlasovať.  

p. Lach, zástupca primátora 

Stiahnuť bod č. 21/1 - Prerokovanie pozastaveného uznesenia Mestského zastupiteľstva v 
Rožňave číslo 82/2016 zo dňa 28. 4. 2016. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Nech sa páči, hlasujte 

Hlasovanie  

Hlasovali ste 8. Za 8, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Ďalej poslanec Laco. Keby ste bol tak dobrý, ešte raz prečítal.  

p. Laco 

Navrhujem zaradenie bodu Určenie platu primátora mesta, do programu rokovania a 
navrhujem do programu rokovania zaradiť tento bod, ako bod číslo 3. To bol môj návrh, ktorý 
som teraz zopakoval. 

p. Burdiga, primátor mesta  

Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujte. 

http://www.roznava.sk/uploads/files/21_18.pdf
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Hlasovanie  

Hlasovalo 9 poslancov. Za 5, proti 4, zdržalo sa 0.  

p. Burdiga, primátor mesta  

Ďalej pán poslanec Capák, aby si sformuloval zaradenie bodu, alebo ... neviem čo to bolo... 

p. Capák 

Navrhujem, aby sme hlasovali o zámene pozemkov mesta s pozemkami Ing. Atilla 
Kecskemétiho. Ako prvú alternatívu. Ako druhú alternatívu, aby bola pripravená zmluva s 
cenou 40 EUR  - na odpredaj - na meter štvorcový... na odpredaj. ... Nechám to len v tej 
krátkej forme. Dobre. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Ja si myslím, že k tej forme... že... keď chcete, zaradíte, keď nie – nie . Keď zaradíte, tak potom 
budete rozoberať ten bod už ... Podľa toho, ako ty už navrhneš. Dobre? 

p. Capák 

Tak ... tak navrhujem tú krátku formu ... navrhujem zaradiť zámenu pozemkov 

p. Burdiga, primátor mesta 

Nech sa páči, kolegovia, hlasujte. 

Hlasovanie  

Hlasovalo 9 poslancov, za boli 4, proti boli 5, nikto sa nezdržal hlasovania. Ďakujem 

p. Burdiga, primátor mesta  

Pán poslanec Beke. Ďalší tvoj návrh bol. 

p. Beke 

Navrhujem zaradiť do bodu 24 - ako štvorka - Vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti 
Mestského televízneho štúdia. 

p. Burdiga, primátor mesta 

24.4 ... ďakujem... Nech sa páči, hlasujte.  

Hlasovanie  

Hlasovalo vás 9. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. 



p. Burdiga, primátor mesta  

A posledný návrh bol od pána  poslanca Kuhna. Nech sa ti páči. 

p. Kuhn 

No ... to bol pozmeňujúci návrh k tomu ... Navrhujem presunúť bod Prerokovanie platu 
primátora ako bod 26, za Podnety...hlavnú kontrolórku.  Teda... ako bod 26.  

p. Burdiga, primátor mesta  

Pani hlavná kontrolórka sa k tomu chce vyjadriť. 

p. Balážová, hlavná kontrolórka 

Pán poslanec, pri hlasovaní o návrhu pána poslanca Laca bolo rozhodnuté, že to bude bod 
č.3.  

p. Kuhn 

Čiže nemôže byť pozmeňujúci návrh? 

p. Balážová, hlavná kontrolórka 

Už nie. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Ďakujem , keď dovolíte, budeme hlasovať komplexne, za celý program, teraz. Nech sa páči 
hlasujte.....Pán poslanec Capák ... počkajte s hlasovaním...pán poslanec Capák si v poslednej 
chvíli rozmyslel niečo...Nech sa ti páči... 

 p. Capák 

Pani hlavná kontrolórka, ste stopercentne presvedčená, že neporušujeme rokovací 
poriadok? Pretože ja som stopercentne presvedčený, že ho porušujeme. Toto neexistuje! 
Keď raz nebolo schválené, aby znova bolo zaradené. To sú veci, ktoré už fakt smrdia súdom 
...a riešením takouto cestou. 

p. Balážová, hlavná kontrolórka 

Ja som už povedala svoj názor. Už ho nebudem opakovať. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Ďakujeme. Nech sa páči, hlasujeme komplet, za celý program. 

Hlasovanie 



Hlasovalo 9 poslancov, za 5 , proti 4, zdržalo sa 0. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Ďakujem. Konštatujem, že celkový program rokovania bol schválený. Vážení občania, v 
súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave, občania mesta a ďalšie 
osoby majú právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokovaniu materiálov. Predsedajúci im 
udelí slovo po tom, čo v diskusii vystúpili všetci poslanci, prihlásení poslanci ,pardon. K 
danému bodu je možné v rozprave vystúpiť viackrát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5 
minút .V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predlžiť, ak sa na 
tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V bode Diskusia občanov, ak chcú 
vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom rokovania. Časový rozsah nesmie 
presiahnuť dĺžku piatich minút. V odôvodnených prípadoch môže byť tento časový limit 
predsedajúcim zvýšený, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina zloženie prítomných 
poslancov. Do programu rokovania sa zaraďuje medzi 13. hodinou a 13.30, hneď po ukončení 
prestávky rokovania a trvá najdlhšie 30 minút . Na návrh poslanca môže byť tento limit 
predĺžený, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Občania mesta 
maďarskej národnosti majú právo hovoriť na zasadnutí mestského zastupiteľstva svojim 
materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do slovenského jazyka 
priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva, v súlade so zákonom Národnej rady 
Slovenskej republiky číslo 184/1999 Zb. zákonov o používaní jazykov národnostných menšín 
v znení zmien a doplnkov. Vážení poslanci, v súlade s § 9 ods. 2 rokovacieho poriadku, 
poslanec sa považuje za prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej 
miestnosti a zároveň ma vloženú čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom 
zariadení. Žiadam vás, aby ešte pred opustením rokovacej miestnosti, počas rokovania, 
čipovú identifikačnú kartu vybrali z hlasovacie zariadenia. V prípade pochybností 
dodržiavania rokovacieho poriadku, prosím poslancov o promptné riešenie.   

  

  

2 

Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

  

p. Burdiga, primátor mesta 

Ďakujem, prechádzame k bodu číslo 2. To je Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Kováč. 

p. Kováč 

Ďakujem pekne za slovo. ... /Ospravedlňujem sa ...Sekundičku.. / Zaujímalo by ma ... platnosť 
troch uznesení. Či sa teda niečo zmenilo alebo nie? Či to je platné...? ....Len si ich v tej 
rýchlosti nájdem... Chcem sa opýtať, lebo som ...či sme zmenili právoplatnosť uznesení číslo 



104 z roku 2015, 146 z roku 2015 a 190 v roku 2015? Lebo som to nezachytil v týchto 
uzneseniach. Ďakujem 

p. Burdiga, primátor mesta 

Máš to tam, pán poslanec, napísané, ktoré sú to? Buď tak láskavý. O čom to je?....Ešte keby 
si nám to rýchlo povedal. 

p. Kováč 

Áno :  Uznesenie číslo 104 v roku 2015 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úveru na 
financovanie. Myslím, že 146-ka z roku 2016 ho negovala. To znamená . že to je zase ... 
schvaľuje čiastočnú rekonštrukciu, modernizáciu základnej školy. A ďalšie 2 body sú tam. 
A 190 z  roku 2015 - Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia 146 zo dňa 25. 6, kde 
teda došlo k nejakej zmenu textu. Otázkou je pre mňa, teda, či došlo k zmene celého toho 
uznesenia 140 z roku 2015, respektíve 104 / 2015. Ešte raz.... Mám to na papieri, ak by bolo 
treba... 

p. Burdiga, primátor mesta  

Pani prednostka, skúste odpovedať, dobre?  

p. Kováč 

Nemusí hneď. Môže aj neskôr, v diskusii, keď bude teda... 

p. Burdiga, primátor mesta 

...tak diskusia už beží ... Tak, čo budeme vedieť ...určite ti odpovieme, keď nie , tak... Nech sa 
páči. 

p. Mihaliková, prednostka MÚ 

Dobrý deň prajem. Uznesenie číslo 104, ako ste hovorili, bolo schválené s tým, že sa ...bolo 
teda schválené prijatie úveru na rekonštrukciu majetku mesta. Toto uznesenie bolo splnené. 
Preto bolo vypustené. V dnešnom ... programe rokovania máte aj bod -Predlženie čerpania 
úveru. Čiže tam bude ďalšie uznesenie k tomuto .. Neviem... o čom bolo to ... uznesenie 

p. Kováč 

Môžem? Uznesenie číslo 190 sa v roku 2015 : Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje... 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia číslo 146/2015 zo dňa 25. 6. 
2015 nasledovne - Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje čiastočnú rekonštrukciu,  
modernizáciu Základnej školy Zlatá - financovanie dodávateľským úverom v sume 
240.000 EUR.  

p. Mihaliková, prednostka MÚ 



Bolo splnené 

p. Kováč 

Tým pádom sa sťahuje...z týchto vecí, áno? Ďakujem za vysvetlenie. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Nech sa páči, ďalší, keď máte nejaké otázky k plneniu uznesení? Ak nie, uzatváram diskusiu, 
prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o 
plnení uznesenia mestského zastupiteľstva. Nech sa páči, hlasujte. 

Hlasovanie  

Hlasovalo vás 9. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 

p. Burdiga, primátor mesta 

Keď dovolíte, ja odovzdávam slovo pánovi zástupcovi, keď budete rokovať o mne alebo 
o mojom plate, tak ja nebudem v rokovacej miestnosti. 

  

  

3 

Doplnený bod – Určenie platu primátora 

  

p. Lach, zástupca primátora 

Podľa prijatého programu , bod číslo 3 - Určenie platu primátora, žiadam pána poslanca Laca, 
aby uviedol tento bod. 

p. Laco 

Pán poslanec, treba počkať čo poviem...treba počkať, čo poviem... 

p. Lach, zástupca primátora 

Pán kolega, prosím o kľud ... ... Keďže nie sme uznášaniaschopní, ukončíme rokovanie 
mestského zastupiteľstva. A bude zrejme sa realizovať v náhradnom v termíne.... Alebo... 
teda vyhlasujem prestávku...prestávku 20 minút 

p. Lach, zástupca primátora 



Vážení kolegovia, keďže vidím, že všetci máte ... ste sa prezentovali, že ste tu, skončíme 
prestávku a budeme pokračovať v diskusii. Slovo mal pán poslanec Laco. Prosím, zapnúť 
mikrofón pána poslanca. 

p. Laco 

Dobre. Ďakujem pekne za slovo. Úprimne povediac, som z toho trošku tak rozladený, 
sklamaný, čo sa tu deje. Jednak z príčin a dôvodov, že na čo som bol vyzvaný, na to som 
prichystaný povedať a dať odpoveď. Mám na mysli pána poslanca Kováča a pána poslanca 
Kuhna, teraz tu , v rozprave pri tomto bode. Mne osobne nerobí problémy ani dať stiahnuť 
tento materiál. Ale dovolím si najprv využiť svoje právo, právo poslanca, aby som povedal to, 
čo som chcel povedať, ale samozrejme, teraz, pri rokovaní tohto bodu, a nie vtedy, keď som 
dával návrh, aby bol zaradený. Predsa si myslím, že logika diktuje to, že keď dávam návrh, 
tak počkáme na výsledok hlasovania. A v prípade, že to prejde, samozrejme, že je potrebné, 
nevyhnutné a považujem to za korektné a slušné zdôvodniť materiál. Prečo tento materiál 
som si dovolil navrhnúť zaradiť do bodu rokovania. Chcem upresniť aj to, čo povedal pán 
poslanec Džačár, že jednoducho ... nejde... je to trošku zmýlené, nejde o navýšenie platu 
primátora, ale ide len presne o to, čo mal aj pred rokom, čo tiež bolo mu odsúhlasených 30 
percent. Keď sa zdá, že navýšenie platu, je to len o tú čiastku, ktorá mu vyplynula zo zákona, 
čo je v národnom hospodárstve koeficienta podobne, ale percentá ostali nezmenené. Ale 
nebudem sa o tom rozvádzať. Nie to bol hlavný dôvod, prečo som si dovolil dať tento bod 
zaradiť. Dovolil som si to preto, že na poslednom zastupiteľstve, keď sa jednalo o tomto 
bode, vyslovene zo služobných dôvodov, zaneprázdnenosti služobného charakteru som sa 
nevedel ďalej zúčastniť schôdze. A budete prekvapení, ak bude pokračovať dnešné mestské 
zastupiteľstvo a zasadnutie a keď to končí o tretej, piatej o ôsmej... ako posledné, tak tu 
budem sedieť do posledného bodu. Vyslovene vtedy som neodišiel zo žiadnych iných 
dôvodov, ale služobných. To je aj odpoveď pánovi poslancovi Kuknovi, áno, že ...nepatrím do 
kategórie ľudí, že z nejakých neodôvodnených situácií vstanem a odídem . A teraz k tomu, 
prečo som si dovolil tento bod navrhnúť na zaradenie. Predovšetkým preto, že toto, čo sa 
vtedy dialo na tom poslednom zastupiteľstve, mal som možnosť potom zo záznamu 
pozrieť,  mal som možnosť sa informovať. A z priebehu rokovania , čo tu sa udialo a ako to 
prebehlo, použijem názor... alebo prirovnanie – pán poslanec -  ako na istanbulskom trhu. 
Bolo to odmeňovanie ... nepostrehol som žiadne výhrady zo strany tých kolegov poslancov, 
ktoré by mohli nejakým spôsobom ovplyvniť to, o čom sa malo hlasovať, alebo nejakú vecnú 
a konštruktívnu kritiku zdôvodnenia a odôvodnenie, čo s tým tu odznelo a bolo navrhnuté, 
že prečo nesúhlasia. Práve naopak. Nemohol som to vtedy povedať a využívam túto 
príležitosť, ktorá mi bola daná podľa rokovacieho poriadku a podľa toho, čo sa tu 
odsúhlasovalo, v mojom prípade, že zaradiť tento bod. Dovolím si to povedať, mám na to 
plné právo. Povedať si, že som sa stretol s nejedným ... keď vy citujete niektoré iné 
argumenty, ja som sa stretol s nejednými občanmi mesta, ktorí si všimli zmenu v meste, 
v chode mesta, vo výzore mesta. Všimli si väčšiu čistotu v meste, výkon práce mestskej 
polície a mohol by som menovať... a menovať rad radom takéto  body a záležitosti, ktoré 
mne dali istotu a morálne opodstatnenie na to - využívajúc svoje právo navrhnúť tento bod. 
Čiže nemyslite si, že som si len tak buchol na  ... tak zahrajme sa,  zvýšme si. Alebo odsúhlasil 
plat v tej výške, čo mal doteraz pán primátor - lebo zdôrazňujem, že navýšenie vyplýva zo 
zákona a nie z toho, čo ja som chcel a navrhujem v tomto bode. A samozrejme, nezabúdajme 
na to, nielen na to čom som povedal  - ... na vylepšenie chodu jednotlivých inštitúcií na úrovni 



mesta, či toto, čo som povedal ako vyzerá mesto,  ale pozrime  sa na hospodárske výsledky, 
ktoré mesto v uplynulom období dosiahlo ... /Dobre... zrýchlim ...Dobre, prepáčte /   oprava 
chodníkov, vyrovnanie záväzku okolo 800.000 EUR , investovanie do majetkov , skrášľovanie 
verejných priestranstiev. To všetko by sa malo zohľadniť vo výške platieb primátora. Napriek 
tomu, že mestské zastupiteľstvo nestanovuje pri zvýšení mzdy primátora nejaké žiadne 
kritériá, myslím si, že tieto výsledky sú dôvodom na zachovanie platu – podčiarknem - 
podotýkam - zachovanie platu primátora v pôvodnej výške základného platu. A preto si 
dovolím, dovolím si dávať tento návrh aby plat primátora bol vo výške 2.822 eur s účinnosťou 
od 1. júna 2016, pozostávajúce z tohto zákonného platu vo výške 2.234 EUR. A je to to 
zvýšenie, čo vždy bolo, aj v minulom volebnom období čo je o 26,32 % .. 

p. Lach, zástupca primátora 

Môžem konštatovať, že nie sme uznášaniaschopní a končíme rokovanie mestského 
zastupiteľstva. Ďakujem. ... ... Páni kolegovia, prosím vás o kľud ...  zachovajte si dôstojnosť. 
Vážení kolegovia, ďakujem vám za prítomnosť a stretneme sa v nasledujúcom termíne. 

  

  

  

Pavol Burdiga       JUDr. Erika Mihaliková 

primátor mesta      prednostka MsÚ 
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