Dotazy poslancov.
Nech sa páči. S faktickou pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja by som len chcel pripomenúť svoj dotaz zo septembrového MZ. Letná ulica pri detskom
centre. Na obidvoch stranách autá parkujú stoja, kým deti sa vybavia z jednej aj druhej strany.
Nič sa, nič sa teda konkrétne neudialo. Zaujíma ma v akom stave to je. Tá cesta je tam
nepriechodná, je to tam veľmi zlé. Dokedy bude v riešení?
Šikúrová: Za účelom zabránenia zastavovaniu vozidiel pred detským centrom bolo na základe
súhlasného stanoviska dopravného inšpektorátu a v súlade s projektom dopravného značenia
vydané určenie použita trvalej zvislej dopravnej značky „Zákaz zastavenia“. Umiestnenie značky bude
zabezpečené prostredníctvom Technických služieb mesta Rožňava.
Zároveň spoločnosť STAVREALITY s. r. o. Bratslava podala na tunajšom stavebnom úrade návrh na
vydanie rozhodnuta o umiestení stavby „Detské centrum – parkovisko“ na pozemkoch vo vlastníctve
spoločnost. Predmetom stavby sú parkovacie státa v počte 5 miest pozdĺžne s pozemnou
komunikáciou vedľa chodníka. Územné rozhodnute o umiestnení stavby bolo vydané dňa 9. 3. 2018.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
By som chcel nadviazať na otázku pána Ambrúža v hodine, alebo polhodine otázok občanov.
Pýtal sa na aktivity MAS Gemer Rožňava. Mňa by tiež zaujímalo, čo sa teda deje, aké
aktivity. Takže by som chcel požiadať, keby na najbližšie zastupiteľstvo, alebo do
najbližšieho zastupiteľstva sme dostali nejakú písomnú informáciu, čo vlastne MAS Gemer,
MAS Gemer robí, resp. čo mesto Rožňava v, prostredníctvom tejto organizácie urobilo zatiaľ,
alebo plánuje urobiť.
Halyák + Gyuréková

Informácia o stave strategického dokumentu MAS Gemer-Rožňava:
Dňa 15.11.2017 bolo pre MAS Gemer-Rožňava Pôdohospodárskou platobnou agentúrou vydané
„Rozhodnute o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) a o udelení
štatútu miestnej akčnej skupiny“. Toto rozhodnute nadobudlo právoplatnosť 5.12.2017. V tomto
rozhodnutí nám bola stanovená základná alokácia na implementáciu schválenej stratégie CLLD vo
výške 2.313.893,33 EUR. Schválený dokument CLLD je uverejnený na našej webovej stránke
htp://masgemerrv.vlastnyweb.sk/.
Dňa 8.12.2017 bola odoslaná Žiadosť o nenávratný fnančný príspevok z výzvy IROP-PO5-SC5112017-23 - Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií
CLLD. Uvedená žiadosť bola schválená dňa 9.3.2018 a v súčasnost sa čaká na podpis zmluvy
s riadiacim orgánom. Schválený nenávratný príspevok je vo výške 139 907,26 €.
Dňa 28.2.2018 bola vypracovaná a odoslaná Žiadosť o nenávratný fnančný príspevok z výzvy
27/PRV/2018 - VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020 pre
podopatrenie 19.4 –Podpora na prevádzkové náklady a oživenie. V súčasnost prebieha
administratívna kontrola tejto žiadost.
Do dnešného dňa MAS Gemer-Rožňava ešte neobdržala žiadne fnančné prostriedky na svoju činnosť,
všetky náklady spojené jej fungovaním sú hradené výlučne z vlastných prostriedkov MAS GemerRožňava (členské).

V závislost od pridelených fnančných prostriedkov mesto Rožňava plánuje využiť teto prostriedky
na rozvoj a zveľadenie objektov a verejných priestorov, ktoré sú určené pre verejnosť a sú v majetku
mesta Rožňava. Konkrétne projekty a ich fnančné pokryte bude nastavené tak, aby spĺňali
podmienky vyhlásenej výzvy.
Spoločnosť ENVILAW, ktorá prevádzkuje TIK na Nám. baníkov 32 v Rožňave, dostala súhlas od
mesta súhlas na podnájom čast priestorov pre MAS Gemer Rožňava. Iné aktvitt mi nie sú známe.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Budem sa snažiť byť stručný. Chcem sa spýtať. Na Štítnickej ulici stĺp
verejného osvetlenia po tej havárii, už čo sa stalo, to sa stalo, ale kto to má v kompetencii,
alebo kedy sa to prinavráti. Keď teraz mi neviete odpovedať stačí, keď mi to dáte písomne.
Ale ja si myslím, že toho času je tam teda priestor voľný, zakryté to je tam tá jama, káble
trčia. Myslím si, že žiada si to dajakú nápravu.
Šalamon: mesto Rožňava vyzvalo VVS a.s., závod Rožňava, aby realizovali rekonštrukciu
verejného vodovodu v Nadabulej
Ďalšiu vec vzhľadom na to, že som bol upozornený na to. Po tej havárii zase v Nadabulej, čo
odletel ten, ten teda tá zastávka autobusová, čo s tým ďalej. Ako to je poriešené s poisťovňou,
lebo dobre by bolo keby sme dajakým spôsobom učinili nápravu. Údajne to chýba ľuďom.
TSM Rožňava: Autobusová zastávka bola objednaná vo výrobe, zároveň to riešime ako
škodovú udalosť cez poisťovňu.
Tretia vec. Chcel by som teda pripomenúť, pokiaľ je to možné, vzhľadom na to, že pri
dokončovaní Okružnej, časti Okružnej a Dúhovej teda sídliska toho, neboli ukončené zemné
práce. Chcel by som využiť tento priestor, aby k, teda komisia, alebo komisia..., odbor
výstavby pokiaľ bude vedieť, že idú dajaké zemné práce dakde, kde by sa zvýšili, zvýšila
dajaká zemina aby sme ich nasmerovali, keď aj hneď na tú komu vedľa toho parkoviska
a sľúbim, že určitým spôsobom sa pričiníme o to, že, že to dajakým spôsobom zakryjeme tie
skaly, lebo už je to pár rôčkov tomu, že to tak, tak to udržiavané v takom stave ako to je.
Jánošíková : Mesto Rožňava podalo žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných
prostriedkov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, kód výzvy IROPPO4-SC432-2017-16 s názvom projektu: Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na
sídlisku Družba v Rožňave. Celkové oprávnené výdavky projektu: 424 936,76 €, celková
požadovaná výška NFP je 403.689,92 €.
Predložená žiadosť o NFP bola schválená. V súčasnosti sa kompletizujú podklady pre podpis
Zmluvy o poskytnutí NFP.
Dôvodom podania takéhoto projektu bola práve tá skutočnosť, že v časti sídliska Družba je
úplná absencia možností trávenia voľnočasových aktivít pre obyvateľov všetkých vekových
kategórií. Stav, v akom sa riešené územie nachádza v súčasnosti nespĺňa dnešné funkčné,
estetické, zdravotné a bezpečnostné požiadavky. Družba sa začala obývať v rokoch 2008 2011 avšak projekt výstavby bytov nepočítal aj s úpravu okolitých priestranstiev. Aj v
súčasnosti je ich okolie neupravené. Na sídlisku Družba žije približne 1 000 obyvateľov. 7
päťpodlažných bytových domov s 30-32 bytovými jednotkami priamo nadväzuje na pôvodné
sídlisko, pričom ani v tejto staršej časti nebola zrealizovaná úprava okolia bytových domov.
Projekt je rozdelený do troch aktivít:

1. spevnené plochy - chodníky - pozemky pre výstavbu sú voľné. Priľahlé plochy je možné
využiť, po dobu výstavby, ako skladové a sociálne priestory. Navrhované je odstránenie resp.
presadenie nevyhovujúcich drevín, krov a rastlín. Odstránenie vrchnej nekvalitnej časti pôdy a
jej nahradenie kvalitnou ornicou. Nie sú potrebné preložky vedení. Následne sa zrealizujú
práce spevnených plôch.
2.zeleň - sadové úpravy - rastliny sú prevažne nevyhovujúce a budú nahradené výsadbou,
ktorá vychádza z náhradného riešenia celej plochy. Pre obyvateľov sa vytvorí priestor kde si
budú môcť zakladať vlastné záhony
3. drobná architektúra a parkové doplnky - navrhované prvky budú z kvalitného, suchého,
brúseného a ošetreného agátového dreva vo farebnom prevedení Teak. Budú osadené až po
zrealizovaní spevnených plôch a prevedení sadových úprav.
Realizácia aktivít projektu bude zabezpečená dodávateľským spôsobom v súlade so Zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Projektová dokumentácia na úpravu verejného priestranstva je už
vypracovaná, stavebné práce sa budú realizovať podľa nej.
Zároveň by som chcel požiadať teda mesto, mestský úrad aby, opakujem sa tu niekoľkokrát,
aby vyzvalo teda príslušného správcu vodárne a kanalizácií, aby keď je možnosť, aby už
pristúpili dajakým spôsobom na rekonštrukciu vodovodnej prípojky v Nadabulej. To je, to je
strašne veľa tých porúch, to vedenie je úplne staré a keby sme chceli aj niektoré ulice, že
pôjdu do opráv, keď to bude už na papieri predtým vyzvať príslušných správcov všetkých,
aby, aby si svoje inžinierske tieto siete dali do náležitého stavu.
Šalamon : Mesto Rožňava vyzvalo VVS a. s. závod Rožňava, aby realizovali rekonštrukciu
verejného vodovodu v Nadabulej.
Neviem tuto dosť, dosť hrubo vystúpil kolega, bývalý kolega Capák a z titulu toho, ja som
ani, ani nechcel vystúpiť, ale nedalo mi to, aby som dajak neopomenul a dajakým spôsobom
sa nezastal aj, aj ľuďom, ktorí ešte ako tak pristupujú reálne k dajakým úlohám na
technických službách. Konkrétne sa mi jedná aj o to, že on tu začal spomínať to svoje
betónovanie. No ja, ja by som mu vystavil faktúru za, za prípadné odstránenie tých
betonárskych prác. Neviem jak by sa zachoval. To je jedna vec.
Ďalšia vec čo mi nedá, nedá, nedá opomenúť, alebo spomenúť. Spomeniem článok, ktorý bol
nedávno pustený v, v novinách? Ako sa to volajú? Echo? Dobre hovorím? Vážení ja si
myslím, že netreba dávať do jedného vreca všetkých zamestnancov. Fakt. Prikláňam sa k
tomu, že sú tam ešte aj ľudia, ktorí, ktorí prístup, ktorých prístup je, ja si myslím, že ako tak
seriózny. Nehovorím, že dajaké chybičky krásy sa nezablúdia, ale ani nebudem, nikdy to
nevyčítam kolegovi, že to napísal. Avšak ja by som upozornil na, alebo keď dovolíte, ozrejmil
dajakým spôsobom, alebo upozornil na to dozornú radu. Nech si to vytiahne. Ako k tomu
došlo, vlastne čo to sa tam stalo no a potom není problém vytiahnuť kto bol v službe, ako bol,
ako k tomu došlo a potom adekvátne pomôcť tomu nášmu riaditeľovi nech, a povzbudiť ho
nech sa nebojí urobiť dajaké konkrétne opatrenia. Keď už mám to slovo a keď tá dozorná rada
bude na technických službách nech sa pozrie aj za tým jak ja som slúžil a, a v podstate som
odhalil niektorých ľudí, ktorí vážne, ale vážne porušili pracovnú disciplínu a potom asi zrejme
aj v tomto môžu dopomôcť k lepšiemu a vážnemu rozhodnutiu tomu nášmu riaditeľovi.
Ďakujem.
riaditeľ TSM Rožňava: Spomenuté informácie boli prejednané a dozorná komisia bola
o riešení problémov informovaná
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Džačár.

p. poslanec Peter Džačár
Ja verím pánovi kolegovi Kováčovi, čo sa týka tých značiek. Už je to na dopravnom
inšpektoráte na schvaľovaní, ale medzi tým, ako sa pamätáš sme im predali pozemok a na
budúci týždeň je už územné konanie a oni si tam idú robiť parkovania. Parkovacie miesta tam,
jak sme im predali ten pozemok. Takže už na budúci týždeň je územné konanie tam.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs. Aj faktická aj riadna?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno, chcem sa opýtať v podstate k nepostrehol som, že čo bolo v tom Echu.
p. primátor Pavol Burdiga
Je to, je to potrebné? To dohodnime sa takto. Týkalo sa to mňa dobre?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobre, áno pardon. Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
A uzavrime to. Hej.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobre. Neviem prečo dozorná rada v podstate nemá tieto informácie. Aj tak si myslím, že to
asi nepatrí sem. Opýtam sa pána riaditeľa vlastne aj ohľadne tohto pracovného, tej pracovnej
disciplíny aj toho Echa a budeme to v podstate na najbližšej dozornej rade riešiť.
A pokračoval by som mojimi bodmi.
Niekoľkokrát som sa pýtal, že v akom štádiu je hlavný architekt mesta. Toto, táto myšlienka
ma stále napadne, keď idem z Juhu po Aleji Jána Pavla II. Táto myšlienka ma strašne mrzí,
lebo, lebo jeden, jeden, jeden zrub na konci, konci v podstate tejto zástavby, ktorá tam je, tej
uniformovanej zástavby na tej ulici by sa tam snáď nebol dostal, keby mesto malo hlavného
architekta. Takže by som chcel poprosiť pána primátora, že v akom to je štádiu. Aby vedeli aj
občania, lebo podľa, podľa toho zrubu, čo tam je, ktorý tam je jak päsť na oko, určite ten
hlavný architekt je veľmi potrebný.
Bernáth: Komisia výstavby na svojom zasadnutí dňa 7.2.2018 prijala uznesenia
a odporučila „ Návrh kritérií na obsadenie funkcie hlavného architekta – urbanistu
mesta Rožňava. Mesto Rožňava zverejnilo 21.3.2018 oznámenie o voľnom pracovnom mieste na
pracovnú pozíciu hlavný architekt mesta Rožňava s termínom doručenia prihlášok do 6.4.2018

p. primátor Pavol Burdiga
Odpoviem ti rých...
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Druhá.
p. primátor Pavol Burdiga
Odpoviem ti rýchlo. Dobre? Samotná osoba hlavného architekta nezáležala na mne. Teraz sa
už konečne rozhodla a rozhýbala komisia výstavby, odovzdali nám všetky veci, čiže teraz

v blízkych dňoch vyhlásime vlastne, pomôžte mi, výberové konanie, dobre na túto osobu,
takže chvalabohu sa to pohlo. Zdržiavalo sa to, ja som to tlačil na komisii výstavby, tvorili sa
niektoré veci, ktoré toto musia obsahovať, takže konečne sme sa dopracovali k tomuto
materiálu. V blízkych dňoch to vyhlásime.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem. Tiež nečakám v podstate teraz odpoveď, že v akom to je štádiu, ale som dával
otázku ohľadne dajakých uniformovaných odkladacích miest na komunálny odpad. Aj toto by
som bral len ako dajakou formou štúdie, dajakého pol kroka dopredu, že, že poďme, že ako to
má vyzerať, aká je predstava, triedenie, či podzemné kontajnery, či nadzemné, lebo ako by to
vyzeralo.
Šalamon: Je to na dlhú diskusiu. V Rožňave je zavedený 1 100 l kontajnerový systém zberu
odpadov na zmesový komunálny odpad a na separované zložky v KBV a nádobový systém
zberu zmesového komunálneho odpadu zo 120 l nádob a vrecový systém zberu separovaných
zložiek komunálnych odpadov v IBV, ktorý je dlhé roky osvedčený. V prípade zmeny objemu
nádob, vybudovania stojísk na kontajnery si to vyžaduje zostaviť tým odborníkov, ktorí
rozhodnú akým smerom sa pohnúť. Či použiť 5 000 l kontajnery v KBV zapustené do zeme,
alebo použiť polo zapustené a či ich zamknú, alebo nechať otvorené. Avšak zmeniť celý
systém zberu odpadov by znamenalo pre mesto vydať z mestského rozpočtu nemalé finančné
prostriedky a samozrejme v spolupráci aj so zberovou spoločnosťou to riešiť, nakoľko aj oni
by museli zmeniť techniku, mysliac tým nakúpiť nové autá na zber odpadov.
Za tretie. Škola pionierov. Musím povedať, že ľutujem mestských policajtov čo musia
zvládať, hlavne ráno o vytrubovania šoférov a, a podobného, podobných, podobných úkonov
pred školou pionierov. Myslím si, že tiež z dlhodobého hľadiska by sa trebalo zaoberať
dajakým jednosmerným otočiskom tam, alebo, alebo dajakou, dajak, dajakým riešením tej
dopravnej situácie, lebo to je nemysliteľné, čo tam je, čo tam je po ránach. Dobre je to len
ráno hodina, ale, ale je to katastrofa čo tam je.
Šikúrová: Stavbu obratiska alebo parkovacej plochy navrhujem zahrnúť do investícií mesta.
Štvrtá vec, posledná. Na poslednom zastupiteľstve som sa pýtal na, na príjazdovú cestu od
mestského úradu k budove býv... VÚB, alebo resp. len bývalej ubytovne. Vidím, že radikálne
sa od posledného nášho zastupiteľstva podmienky zmenili a, a či by náhodou mesto nema...
nemohlo začať jednať s novým vlastníkom ohľadne dajakého pásu na, pre možnosť
vybudovania chodníka, zámeny pozemkov. Určite bude ťažké riešiť parkovacie miesta tam
už, ale, ale aspoň jeden chodník od budovy mestskej polície po, po ubytovňu by sa snáď zišiel
aj na tejto strane nie len cez park, cez Poschovu záhradu. Takže, takže či by mesto v tejto
záležitosti nemohlo začať jednať. A... Áno, áno aktuálne. Peši zatiaľ sa dá, iba kvetináče sú,
ale kto vie do kedy to tak bude. Možnože tam bude dakedy plot.
p. primátor Pavol Burdiga
Nebude.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Hej, lebo pozemok...
p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nepoďme už absolútne do týchto, hej. My tak isto jednáme, my
sme hovorili aj s majiteľom. Nikdy nebude mať v úmysle také niečo urobiť a stále peši budú

vedieť prejsť. A keď už, a keď už rozprávame o tom, tak dá sa prejsť aj cez most a pri
Poschovej záhrade popri Drázusu sa dá prejsť ku Červenému krížu a prejdem cez most. Keby
náhodou sa už nedalo, ale to sa nikdy nestane, boli sme v jednaní aj s majiteľom pozemku,
povedal nikdy by neurobil také niečo, aby chodci nevedeli prejsť.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
No momentálny stav je taký, že sú kvetináče tak husto na seba, že s kočíkom človek neprejde.
Peši prejde, ale s kočíkom nie. To je fakt. Však?
p. primátor Pavol Burdiga
Ja mám takú informáciu, že prejde.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobre. Nebudeme to merať, ja som, ja som ... Cieľom, cieľom, cieľom tej, tejto reči bolo to,
že pán primátor... že pán pri..... iba, iba, iba. Takže, takže, takže čím viac dvojičiek nech sa
rodí v našom meste a potom nech tam prejde aj kočík s dvojičkami. A takže zmyslom tohto
bolo to, aby, aby, aby sme sa o tom bavili, aby, aby pre.... si mal pomoc pri tom jednaní, ten
dajaký tlak verejnosti, že, že dačo s tým asi robiť bude treba a potom v ďalšom kroku bude
treba riešiť parkovacie miesta okolo mestského úradu. To je potom add 2. Ďakujem pekne.
Šikúrová: Stavbu parkovacích miest navrhujem zahrnúť do investícií mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
No k tomu článku čo bol v Echu. Som bol autorom. Som chcel poukázať na problém, ktorý tu
vznikol. Neobviňoval som nikoho, len som skonštatoval, že Soroška bola zjazdná aj napriek
tomu, že bola kalamita.
p. primátor Pavol Burdiga
Nebola. Nebola. 5 a pol hodiny nebola. To ti môžem povedať tu, mne volali vodiči, hej, aby
sme my urobili Rožňavčania niečo. V to ráno.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno. Od kedy do kedy nebola zjazdná.
p. primátor Pavol Burdiga
Asi nejakých skoro 5 hodín. Ráno od nejakej 6-tej do skoro do 11-tej. Tu vyvolávali, lebo
niektorí si mýlili mesto so Soroškou, hej, a, a....
p. poslanec Ing. Ján Lach
Jasné.
p. primátor Pavol Burdiga
...bolo zavreté.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Dobre. A s tým, že na Soroške je zakázané soliť a používať niektoré druhy ako oné, ošetrenie
vozovky. Nikoho som neobviňoval konkrétne. Ja som skonštatoval, že bol tam taký stav a že

neboli zjazdné riz...tie najkritickejšie miesta v Rožňave. Hej, koho sa to netýka, tak nech to na
seba neberie, kto vie, že je za to zodpovedný tak si to, nech teda si z toho vyvodí ponaučenie.
To je za prvé.
riaditeľ TSM Rožňava: TSM Rožňava sa snaží aj v kritické dni počas kalamity
zabezpečiť prejazdnosť ciest, bolo tomu aj v spomínaný deň. Prejazdnosť vozoviek bola
zabezpečovaná priebežne. K dispozícii sme mali aj použili všetku dostupnú techniku.
Za druhé. Dnešné rokovanie ukázalo, že máme asi rokovací poriadok, ktorý by potreboval
trošku vynoviť. Lebo aby sme tu 20 minút alebo polhodinu či hodinu riešili, že či áno, nie
a jak som to povedal, tak som to nepovedal. Myslím si, že to neviem, či sa podujme mestský
úrad a mesto teda. Mesto, mesto sme všetci. Mestský úrad, že sa podujme na spracovanie
návrhu, v ktorom by malo byť presne definované čo je pozmeňovací návrh, ktorý dáva
poslanec, alebo či je to odporúčanie ako hlasovať, alebo resp. ako nehlasovať. Hej. Tak
vyrieši nám to dosť problémov.
Právne + odbor VaVS: Zmena Rokovacieho poriadku MZ bude pripravená na júnové
zasadnutie MZ
A ďalšia vec. Neviem, či trpím stihomamom, alebo niečo podobné, ale dnes som si urobil
skúšku správnosti a pri VZN-ku ohľadom výšky financovania škôl som dal pozmeňujúci
návrh, o ktorom sa hlasovalo. V novembri na zastupiteľstve 30-teho, keď bolo VZN-ko
ohľadom, poslanecký návrh ohľadom kolegu Takáča mal som tam tiež pozmeňovací návrh,
o ktorom mi bolo vysvetlené, že sa nemôže hlasovať. Tak neviem teraz kedy môžem hlasovať
ako poslanec a kedy nie. Lebo v tomto našom rokovacom poriadku som nič nenašiel k tomu
a v zákone o obecnom zriadení tiež nie a neviem, či ešte existujú nejaké iné právne normy,
ktoré to upravujú. Chcel by som poprosiť teda o výklad tohto, hej. Keď by ste chceli vedieť
tak 30.11. bod 18 od 11 minúty tam bolo to vysvetlenie, že prečo nemôžem hlasovať, teda
prečo sa nemôže hlasovať o mojom návrhu pozmeňovacom. Toľko. Ďakujem.
Halyák: na júnové zasadnutie orgánov mesta bude pripravený návrh na zmeny
a doplnenie Rokovacieho poriadku MZ, kde bude uvedená problematika podrobne
doriešená
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja trocha zmením tému, ale myslím, že to súvisí aj s obyvateľmi. V médiách sa objavili 2, 2
informá..., alebo ja som zachytil 2 informácie ohľadom Sorošky. Jednu informáciu od pána
Trnku a jednu informáciu od pána primátora. Mňa by zaujímalo pán primátor ako stojí tá
Soroška vlastne? Tunel. Nie prejazdnosť, ale tunel.
p. primátor Pavol Burdiga
Zatiaľ môžem konštatovať, že Soroška nám ešte stojí. Vieme aj prechádzať cez ňu...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za uľahčenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Vieme aj prechádzať cez ňu, len akurát nevieme ešte tou, tou jednou rúrou, ktorá sa má
preraziť, hej, tou ešte nevieme chodiť, ale trošku som humorne to naznačil. Viem o čo, viem
o čo ti ide, že pán minister sa vyjadril, že nie sú peniaze na tento spodní ťah. Ja som dostal
celkom inú informáciu stade. Že ja nejdem nejak, nejak komentovať jeho, jeho odporúčania,
alebo jeho rozhovory s pánom Trnkom vôbec. Ja s Petrom Markom aj myslím, že aj ty si bol

tam, však, sme sa zúčastnili jedného stretnutia, ktoré zorganizovala Národná diaľničná
spoločnosť a Dopravoprojekt Prešov. Čiže nie my sme boli organizátori toho celého, ale bola
tu na mestskom úradu vlastne nám predložená projektová dokumentácia ohľadom rýchlostnej
cesty R2 Rožňava – Lipovník – Jablonov n/Turňou, kde boli zúčastnení všetci starostovia
dotknutých obcí a primátori, bola tam okresná správa ciest a všetky úrady, ktoré niečo majú
spoločné s touto rýchlostnou cestou. Bola nám to prezentované kvôli tomu, lebo táto
projektová dokumentácia sa má odovzdávať do konca februára. Čiže finálna verzia nám bola
predstavená, ako to má vyzerať s celou R2 so samotným tunelom, vstupnými, výstupnými
portami, vetracími šachtami, rozmermi samotnej rúry, ktorá tam bude, samotnej servisnej
rúry, ktorá tam má byť. Tunel bude jednorúrový s obojstrannou premávkou aj so servisným
tunelom, samozrejme rozmery atď., atď., nejakých 4 264 m by mal mať ten tunel, všetky
odstavné plochy, všetky parkoviská, všetky príjazdy, nadjazdy, ktoré bude obsahovať táto
časť, táto časť trasy, všetky cesty, ktoré budú pri výstavbe samotného tunela a samotnej R2,
zahrnuli tam všetky geologické prieskumy nám povedali, ktoré prebehli v samotnom horskom
masíve Soroška. Rozprávali nám aj o ohrození vlastne pitnou vodou obce Jablonov, pretože
keď sa bude raziť tá rúra, čiže môže Jablonov prísť o vodu, ale boli nám predstavené všetky
náhradné alternatívy samotných týchto vodných zdrojov, ktoré by potom, ktoré by mohli
zásobovať samotný Jablonov. Čiže táto projektová dokumentácia úplne dopodrobna nám bola
predstavená, so všetkými rozmermi, všetkými tak, ako ju budú teraz odovzdávať. Moja prvá
otázka počas diskusie okamžite smerovala na to, že aký je termín vlastne výstavby, tak
z Národnej diaľničnej spoločnosti mi bolo odpovedané to, že stavebné povolenie by malo byť
zhruba od nejakého augusta so všetkými konaniami atď. a teoreticky že by mal byť aj
vybratý aj dodávateľ do konca roka. Čiže ja z toho som možno zvážil, alebo uvážil, že keď
nebudú rôzne všelijaké protesty a neviem čo ešte, myslím nie ľudí, ale proti výberovému
konaniu tak možno v roku 2019 by sa mohli začať práce. Finančne ako to je zabezpečené to
fakt to nám už nepredstavovali, čiže to si nedovolím povedať ako to je zabezpečené, ako sa to
bude financovať, skade sa to bude financovať, takže na to ja teraz odpoveď neviem dať. Ale
toto bolo úplne dopodrobna. Všetko sme videli s takými zaujímavosťami, už keď môžem vás
zdržať, bude jeden z najmodernejších tunelov aj v Európe, pretože sa použijú rôzne také
stavebné a strojné prvky, ktoré v niektorých tuneloch v Európe ani neviem ešte kde, neboli
použité. Veľmi zaujímavá stavba to bude a bude to ešte z jedného hľadiska veľmi zaujímavá
stavba, že pri razení tunela alebo pri geologických prácach sa našli obrovské vnútorné
priestory pod samotným masívom Soroška. Čiže, keď rúra sa bude raziť tak je možné, že sa
narazí aj na také miesta, kde sa vlastne samotnou rúrou vojde do akejsi miestnosti, alebo do
priestorov, ktoré sú prázdne, čiže tam sa tunel nebude raziť, ale možno sa bude tunel stavať,
hej, čiže to je veľmi špecifická, zaujímavá vec, ktorá tam bola. Dokonca projektant trošku
uletel aj s takou vecou, že by bolo celkom zaujímavé, keby sa to stavalo, že by možno bol ten
tunel v tej časti s nejakého priehľadného materiálu. Čiže veľmi zaujímavé technické riešenia
boli. Ten, ten priestor, ktorý je pod tým bralom, ten je tam, určite. Pretože oni hovorili, že pri
geologickom prieskume neviem koľko tyčí na raz sa im stratilo, keď sa navŕtali tam. Takže
obrovské priestory sú tam. Veľmi zaujímavá stavba sa rysuje. Ja som každému povedal, aj
médiám, že dúfam, že aj my všetci aj naše deti sa raz dočkáme toho svetla na konci tunela
Soroška. Takže asi, asi takáto informácia zatiaľ. Ale môžeme povedať a môžeme byť aspoň
trošilinku spokojní, že tá petícia, ktorú sme spoločne všetci robili, my všetci, ktorí sme nielen
tu, ale aj obyvatelia okresu padla na úrodnú pôdu. Tie protesty, ktoré sme robili, alebo protest,
aj ten bol veľmi dôležitý, lebo, lebo pomohol k tomu, aby sa toto celé pohlo. A pohlo sa. Pán
poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach

Ja som sa k tejto informácii ešte chcel spýtať, že trasovanie sa nemenilo? Lebo bolo
trasovanie pôvodnej cesty 2 tunely tak, že za mauzóleom sa malo ísť smerom na Drnavu
a odtiaľ....
p. primátor Pavol Burdiga
Nie nie. To....
p. poslanec Ing. Ján Lach
...a odtiaľ mostom do výšky.
p. primátor Pavol Burdiga
To neviem, možno sa týmto menilo, ale táto trasa je tak, že napojenie na samotnú R2, ktorá
vchádza potom do tunelovej rúry, tak bude tu dole v spodnej časti ako sú kasárne, keď si
predstavíte ten veľký oblúk, kde je pneuservis Streicher. Tak nad tým smerom na Košice
o pár metrov bude jeden obrovský kruhový objazd, hej, z ktorého sa budeme my dostávať
vlastne na túto R2, ktorá pôjde popri Dlhej Lúke, cez Lipovník, Lipovník míňa, ale nad
Lipovníkom bude vchádzať potom do skalného masívu a vychádza opäť tak, že pri Jablonove,
ale samotnú obec Jablonov obchádza a pôjde medzi samotným, nie samotným Jablonovom
a závodom tým tranzitným, ktorý je tam. Áno medzi Eustreamom. A mal by vychádzať, mal
by vychádzať niekde za Jablonovom ako je benzínová pumpa asi od tadiaľ možno nejakých,
možno nejakých, ja neviem, 500 m. A tam bude aj obrovská budova, obrovské stredisko
diaľničnej polície, okresnej správy ciest a všetkých týchto vozidiel, ktoré sa budú starať
o tento 14,1 km úsek. Ja myslím, že niekde v tej výške ako sú železnice a tam bol ten problém
aj s tými vodami, so všetkým, aj zosuvom, lebo tam sú nejaké také podložia, ktoré sa budú
posúvať, ale pre mňa to už bolo trošku veľa, lebo také špeciálne metódy, ktoré sa tam majú
používať proti zosuvom, tak ako veľmi zaujímavé, no. No. Nech sa páči. Áno, keď budeme
pozerať na Košice, myslím, že áno, áno. Áno. No. Áno, áno, áno. Nie, nie pod. nech sa páči
ešte niekto chce diskutovať? Keď nie ja vás ešte nepustím domov, ani televíznych divákov od
televízorov, lebo keď dovolíte v krátkosti, alebo v rýchlosti by som vám chcel 2 prezentácie
pustiť. My sme dali vypracovať takú situáciu a po dnešnom dňo... po dnešnom dni koncepciu,
alebo ako by to malo do budúcna vyzerať na rožňavskom kúpalisku. Mali sme tu odborného
projektanta, pretože to kúpalisko, aby ste vedeli, už si bude žiadať opravu a nejakú si víziu
musí mať aj do budúcna. My sme sa dali do toho nielen tu, ale aj v rôznych, v rôznych
častiach tohto, tohto kúpaliska a vznikla nám taká projektová dokumentácia, o ktorú by som
sa vás, alebo s vami chcel podeliť, aby ste to aspoň zhruba videli. Je to... Na tej telke to
pôjde? Ale ide to do vysielania potom. Takže keď sa tam obrátite, je to presne v tej časti, ako
je aj teraz staré kúpalisko, len to bazénové teleso bude prerobené a prerobené tak, že zachová
sa aj plavecká časť, ale len do polovičky. Ako vidíte tam tú modrú časť s ostrovčekom tak to
bude zážitková časť, hej, tie lehátka atď. čo tam vidíte, tak to tiež patrí k tomu. Ale keď
pôjdeme na ďalší obrázok budeme vidieť, že je tam ďalšia zážitková časť. Toto nie, toto nie je
zážitok, lebo to je pomaly cena toho celého. Zhruba takto zhora to vyzerá. Čiže ako som vám
hovoril je to na mieste toho starého bazéna, tam je tá plavecká časť na pravej strane, zážitková
časť tam, kde je tá modrá časť a vidíte, že tam kde bola veža na skákanie do vody, tá veža sa
využila na to, že sa tam postavia toboganové rúry a tá červená, neviem ako to nazvať, časť to
je taká rodinná šmýkalka, alebo šmýkačka, tiež taká široká. Určite ste to videli v aqua
parkoch. Čiže toto je tá časť veľkého bazéna a po ľavej strane, keď sa pozriete tam je, tam je
tá nová časť detského bazéna, ktorá by mala zhruba asi vyzerať z leteckého pohľadu asi, asi
takto. Môžeme sa posunúť ďalej. Takto by to malo by z pohľadu vyzerať. Toto je vlastne od
vstupu, keď vchádzame dnuka tak by to mohlo, tak by to mohlo vyzerať. Ako vidíte po tej
ľavej strane nie na celej šírke je to plávanie, ale zachovalo sa, čiže aj plávať sa môže, je tam

zážitková časť, jedna po pravej strane a v zadnej časti je tá toboganová časť. Čiže aj tú vežu
sme využili na to, aby, aby z tých toboganov sa dalo spúšťať. Môžeme ísť ďalej. Toto je tá
časť detských bazénov, si môžete pozrieť. Môžeme ísť ďalej. Takto by to malo trošku zbližša
vyzerať, keď to pozeráte zhruba od tej časti, kde je minigolf, alebo kde sú tie bufety. Alebo od
cesty, keď tak pozriete no. Od cesty by to takto mohlo vyzerať. Môžeme ďalej. Toto je tá
hlavná časť opäť. Toto je tá toboganová časť. Môžeme ďalej. To je všetko, hej? Takže to je
akási vízia toho, že raz aj k tomuto budeme musieť pristúpiť a budeme musieť tie naše
priestory tam poopravovať, lebo pomaly sa to blíži. Nejdem vám hovoriť, že s koľkými
rôznymi vecami sa tam boríme každú jar, aby sme to celé spojazdnili. Dúfam, že tiež raz sa
dobojujeme k tomu, ale nejaká vízia toho celého musí byť. Rozmýšľali sme aj o tom, že stále
sa tu hovorí, že nie sú termálne vrty, alebo či sme to už skúšali. Naši predchodcovia stále
povedali, že to už tu bolo a, a nie sú také, alebo tie vrty sa urobili a nenašla sa tá teplá voda.
Možnože raz aj to odsúhlasíme, že urobíme nejaký geologický prieskum, či sa náhodou tá
voda nenájde, lebo to je polovica úspechu nielen vonkajšieho bazéna, ale aj samotnej krytej
plavárne. Ešte ja by som upriamil vašu pozornosť, keď niekedy budete chodiť cez vstupný
vestibul mestského úradu, tak chvalabohu sa podarilo urobiť aj druhú štúdiu aqua centra
v Rožňave, lebo jednu sme vám predstavovali už minulý rok, ktoré urobili študentky,
študentky stavebnej fakulty. Teraz je tam vyložené opäť jedno veľmi krásne dielo, ktoré
urobila Rožňavčanka. Je to tam pôdorysne urobené, pohľadovo je to urobené a keď si
všimnete tam na stole je ešte aj maketa dokonca urobená toho, ako to má vyzerať, alebo ako
by to mohlo vyzerať. A veľmi táto baba to naznačila, alebo nazvala veľmi výstižne, že je to
Aquapark Kvapka Rožňava. Čiže celkom, celkom dobrý názov tomu dala. Ale oplatí s to
pozrieť aj televízny diváci, že tí, ktorí chodíte na mestský úrad oplatí sa to pozrieť, je to
veľmi, veľmi zaujímavá vec. Je to opäť štúdia, aby sme sa tiež pohli dopredu a aby sme si
vedeli vybrať. Informácia ďalšia pre vás – do konca apríla sa urobí statický posudok už, už ho
prevádzajú na, na tej časti plavárne, ktorá nám tam zostala, alebo to torzo, ktoré je tam, aby
sme vedeli či, či to musí ísť dole, alebo, alebo to tam má ostať. Budeme mať oficiálne
stanovisko tiež, že ako máme potom pokračovať. Keď to nemusí ísť dole, tak budeme
rozmýšľať o tom, že dáme s do projektovo, projektovej dokumentácie, alebo sa dohodneme
potom, že ako budeme napredovať ďalej. Čiže to je ohľadom, vidíte, že sme s posunuli aj, aj
s tou krytou plavárňou, lebo roky rokúce tu boli len reči a, a, a žiadne nejaké činy neboli, že
aspoň ako by to mohlo asi vyzerať. A ja by som sa tiež tešil, keby sa to podarilo.
Ešte jedna myslím že prezentácia. Rekreačné stredisko Lúč Patak, ktoré patrí už pod mesto.
Tam kde som vás minulý rok aj pozýval poslancov, boli tam samozrejme aj, aj učitelia,
riaditelia škôl. Je to naša oddychová zóna, vlastne ktorú sme zdedili po vodároch a máme aj
s tým akési plány. Je tam už , je tam už niečo samozrejme postavené, takže skúsme ísť ďalej,
aby sme videli. Tu keď si pozriete, tak tie objekty s rôznym využitím v areáli, že budú to
hracie zóny, spoločenské priestory, oddychové priestory, športová časť, prevádzkové
priestory. Areál poskytuje využitie pre školy, škôlky, organizácie, združenia, rodiny a firmy.
No a rôzne možnosti využitia ešte výlety, tábory, športové súťaže. Všetci aby sme boli trošku
v obraze aj, aj diváci, jedná sa zhruba o 18 000 m2. Je tam objekt, v ktorom ste mohli byť tí,
ktorí ste tam boli. Postavil sa tam aj veľmi krásny altánok už teraz a dali sme vypracovať túto
štúdiu, že do budúcna ako by vlastne táto oddychová zóna mohla vyzerať. A zhruba nám to
asi vyšlo takto. Toto je terajší stav. Možno trošku to vyzerá také ošumelé, ale je to, je zima,
takže nie sú až také atraktívne tieto priestory. Ale vidíte tam sú tieto 2 altánky, ktoré boli
postavené v spolupráci s poľovným združením rožňavským a tie priestory, ktoré, ktoré teraz
budete vidieť, ktoré budeme vlastne revitalizovať, alebo chceme revitalizovať, alebo chceli to
pretvárať do budúcna. Chcem upozorniť len to, že všetky tieto objekty sa už teraz dali
dokopy, myslím, že všetky stavebné povolenia sa vydali, aj, aj kolaudácia bola urobená, čiže
môžeme byť kľudný a spokojný. Tento areál by sme chceli využívať hlavne pre každého. Tzn.

ako som tu čítal sú to rodiny, školy, školské výlety, rôzne ja neviem narodeniny, alebo atď.
To budú môcť naši obyvatelia, naše školy, alebo hocikto využívať tento priestor takým
spôsobom a už teraz to dávam do pozornosti, aby ste vedeli, že do tohto areálu sa môžete
prihlasovať na Technických službách v Rožňave. Je tam už založená aj kniha presne tak ako
aj tu na sály, tam je založená kniha práve na, na tento areál, kedy tam chce niekto zájsť, môžu
si to vybrať na celý deň, môžu tam pobudnúť. Ja si myslím, že sú to veľmi, veľmi pekné
priestory a môžu si užívať túto prírodu, ktorá tam, tam je. Takže teraz keď prejdeme je tu ten
navrhovaný stav, tá vizualizácia, keď si to, vidíme? Aha vidíme to, teraz je to tu za mnou už,
hej. Takže je to opäť nejaká si vízia, ako by to mohlo vyzerať. Projektant nám to predstavil.
Takže poďme pomaličky, pomaličky ďalej. Bol som veľmi rád a my sme hovorili
projektantovi, aby využíval maximálne také prvky, ktoré môžeme aj my dodať našimi
mestskými lesmi, čiže aby tam bolo tej prírody takpovediac dostatok. Čiže ako vidíte, takéto
zážitkové prvky sú tam navrhnuté do budúcnosti. My sme si to pozreli a je to vyrobiteľné aj
našimi technickými službami, našimi stolármi, našimi mestskými lesmi. Čiže budeme sa
snažiť do budúcna aby z týchto prvkov, ktoré tu budú, ktoré aj pôjdeme ďalej budete vidieť,
aby sme to tam každopádne zveľadili. ...vidíte úplne jednoduché veci, prírodné veci,
minimalizovať nejakú stavbu niečoho, takže. Raz keď stade pôjdete, hovorím obrovský
priestor je tam, treba sa tam pozrieť. Na jar tam budeme meniť oplotenie okolo celého areálu.
A tak by to mohlo do budúcna vyzerať. Vidíte tam ten altánok, ktorý je už zapracovaný.
Môžeme ísť ďalej. Sú urobené také malé náučné chodníky aj pre deti, pretože veľmi to
privítali aj riaditelia škôl, čiže vidíte napr. aj takýto chodník použitý z rôzneho prírodného
materiálu. Mne sa to osobne tiež veľmi páčilo, lebo v jednej časti je drevo, niekde je lístie,
niekde je sú kamene použité, čiže ja si myslím, aj deťom s to dá celkom pekne... Vidíte aj tu
je ten chodník, ktorý je, ktorý je nakreslený. Čiže je z rôznych materiálov je to, je to tvorené.
Tu napr. navrhla tiež tento malý náučný chodník, kde deti sa môžu zoznámiť aké stromy
poznáme, čiže my sme chceli tak, že trošku zapracovať do toho aj naše mestské lesy, možno
aj našich poľovníkov do toho, hej. Takže táto časť napr. je hotová, keď si pozriete túto ľavú
časť. To je tá existujúca budova. Tento chodník je, s týmto chodníkom sa dá prejsť do toho
altánku ktorý tam, ktorý tam existuje. Môžeme. Toto je tiež veľmi zaujímavá časť, keď si
pozriete. Nazvali, nazvali to ako hudobný les, lebo je taká zvonkohra. Rôzne drevá sú tam
a každé drevo vydáva nejaký iný zvuk. Čiže opäť hovorím maximum prírodných materiálov
sa tam používalo. Ešte môžeme. Čiže aj takéto možno športovisko tam pribudne. A toto je,
toto je taký letecký pohľad na celý areál, ako by to malo do budúcna vyzerať. Určite to nie je
sväté písmo opäť, hej, keby sa niekto do toho chcel zapojiť, prísť s ďalším nejakým novým
nápadom. Tu dvere sú otvorené, lebo naraz... Tu sú tie prvky, ktoré vidíte, tu sú tie prírodné
prvky, ktoré sa tam môžu použiť. Opäť veľmi jednoduché veci prírodné. Tam vidíte ten
zaujímavý chodník, o ktorom som vám hovoril. Tak to nazvali, že bosý chodník. No a rôzne
prvky ešte. Takže je to miesto pre každého, nie je to miesto len pre nás. Takže ja sa vám
chcem všetkým poďakovať, že ste dneska vydržali a chcem vám popriať ešte všetkým
príjemný zvyšok dnešného dňa, alebo dnešného večera. Dovidenia.

