
Bod č. 28 Otázky, diskusia poslancov, tak jak býva zvykom 28, 29 by sme zobrali amblok.
Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
No ja nadviažem na tú diskusiu, ktorá tu bola k tomu prerozdeleniu zisku mestských lesov 
a teda do čoho zainvestovať. Ja som ešte nebol sa pozrieť na tú zónu, rekreačnú zónu Lúč 
patak,  ale  som rád,  že sa  niečo  také  spravilo,  určite  sa  tam pôjdem pozrieť  v najbližších 
týždňoch. Pánovi kolegovi Takáčovi,  ktorý hovoril,  že teda však nikto tam nebude chodiť 
keď, keď je taká rozbitá cesta. Ľudia majú také, že dve nohy a ja, ja budem rád, keď tam budú 
ľudia chodiť pešo a nie na autách.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprípade na bicykli.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Alebo na bicykli, hej. Asi skôr na horskom, ako na, na cestnom bicykli, lebo tam tá cesta je  
naozaj v zlom stave. A k tomu sa chcem dostať. Tú cestu sme riešili už veľa krát a, a vždycky 
sa zasekneme na tom, že teda tá cesta je vo vlastníctve mesta, spolovice vo vlastníctve mesta,  
spolovice vo vlastníctve cirkvi, alebo teda biskupského úradu. Predpokladám, že asi nič nové 
sa neobjavilo,  lebo asi,  asi  by ste  nás  informovali,  keby sa niečo  posunulo.  Ja  sa  chcem 
spýtať,  či  nie  je  nejaká,  nie  je  jednou  z možností,  nie  je  možnosť  ísť  postupovať  tým 
spôsobom,  že  v rámci  samozrejme  finančných  možností  mesta,  by  sa  zrekonštruovala, 
zrekonštruoval nejaký úsek po, povedzme po mestské lesy, alebo po, alebo po sanatórium, 
alebo po ten Lúč patak s tým, že na náklady mesta, s tým, že mesto by následne súdnou cestou 
vymáhala, vymáhalo polovicu, polovicu nákladov od, od cirkvi. Lebo ako my sa tu myslím 
snažíme  už dosť dlho dohodnúť s biskupským úradom a ja  som dosť sklamaný,  ako,  ako 
katolík teda, že biskupský úrad nejak nie je v tomto smere otvorený zmenil  sa, zmenil  sa 
biskup. Čakal som, že teda sa veci nejak výrazne zmenia, že sa zlepší komunikácia a budú sa 
riešiť spoločné problémy. Takže uvažujem teda, pre mňa to je v podstate krajné riešenie, ale, 
ale  či  toto  nie  je  cesta,  že  teda  mesto  si  to  vezme  na  starosti,  dá  pripraviť  projektovú 
dokumentáciu, opraví tú cestu a súdnou cestou bude vymáhať 50% nákladov. Lebo sťažujú 
sa, sťažujú sa podnikateľské subjekty, alebo teda neziskové subjekty, sťažujú sa návštevníci, 
občania.  Treba,  treba  proste  hľadať  nejakú  cestu  a akože  v tejto  chvíli  ne...nevidím 
optimisticky cestu dohody. 
Riaditeľ TSM
TSM v priebehu mesiaca jún až august upravia spomínanú cestu
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Žiaľ musím sa prikloniť, že všetko zlyhalo zatiaľ. Všetka dobrá snaha a úmysle. 
V neposlednom rade táto komunikácia, nemôžme ju nazvať cestou, lebo je prístupová lesná 
komunikácia, nefiguruje v mapkách, akože ako oficiálna komunikácia. Ale iste, iste doplní 
v danom momente pani prednostka skutkový stav a priebeh jednaní. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len pripomenula, že už sme niekoľkokrát diskutovali na túto tému samozrejme. 
Čiže  tá  cesta  má  charakter  lesnej  investičnej  cesty,  čiže  nie  je  to  účelová  prístupová 
komunikácia do objektov, ktoré sa popri nej nachádzajú.  Je to lesná investičná cesta, čiže 
slúži na prístup mechanizmov, ktoré ťažia drevo, obhospodarujú les. Na to upozorňovala už aj 
pani  hlavná kontrolórka,  že ak tieto  subjekty,  ktoré nás  napr.  zažalovali  chcú užívať  túto 
cestu, mali by tak isto prispieť na náklady, ktoré vlastne tvoria opravu, údržbu. Tieto subjekty 
s výnimkou našich mestských lesov a ešte myslím briketáreň, áno boli také úvahy, ale ostatní 



nesúhlasili. Miesto toho podali na nás žalobu s nevykonateľným petitom, aby sme teda do 30 
dní zrekonštruovali tú cestu, čo absolútne nie je možné a zatiaľ ten súdny spor, myslím že 
pojednávanie ani nebolo vytýčené.  Takže ťažko povedať,  ale na projektovú dokumentácia 
10 000 no ja nie som teda stavbár, neviem sa vyjadriť k tomu rozpočtu, čo by to asi stálo, ale 
ak by sme teda chceli  tak vydláždiť cestu tak,  aby boli  vlastníci  toho domova sociálnych 
služieb a klienti úplne spokojní tak tam asi treba rátať s cestou s nejakými inými parametrami, 
s inou nosnosťou ako je  bežná mestská komunikácia.  Takže ja  si  neodhadnem, ani  vôbec 
netvrdím, že či 10 000 bude stačiť, alebo nie vôbec na projekt. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Je to zložité a do značnej miery nás to limituje. S faktickou pán Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Pani prednostka mi vybrala slová z úst. Ako určite bolo by dobré, keby sa všetci zúčastnení 
podieľali na oprave týchto, týchto ciest, ale pokiaľ tam snaha nie je, chceli by novú cestu, ale 
pričiniť sa k jej oprave či finančne, či iným spôsobom nemajú záujem. A ešte aj vydierajú 
mesto. Nie je to najlepšie, ale zase prístupová cesta k tej oddychovej zóne Lúč patak by mala 
byť na nejakej úrovni, aj keď je to cesta tej úrovni, ako vravíte hej, ale vieme v akom stave tá 
cesta. Fakt len SUV-čkom, osobným autom veľmi ťažký prístup. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja teda, moja teda veľmi komplikovaná otázka dlhá mierila k tomu, že či cesta, teda cesta, že 
my, my za naše náklady opravíme cestu a potom si budeme vymáhať súdnou cestou polovicu 
tých nákladov, keďže polovičným vlastníkom, je, je, je cirkev. Či je to priechodné. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím snáď  pána  konateľa  mestských  lesov  o určité  dovysvetlenie,  čo  už  všetko  sme 
urobili a kde sú tie najväčšie prekážky.

Ing. Bohuš Hudaček
Dobrý deň. Ja už som sa párkrát tiež k veci vyjadroval, sám som sa zúčastnil jedného konania, 
kde boli prizvaní všetci  zúčastnení,  či zo sanatória,  či  z briketárne,  či od farárov, my ako 
mestské lesy, my sme prejavili snahu, že keď nie celú cestu naraz, ale že by sme prispievali 
ročne s nejakým obnosom peňazí, nejaký obnos peňazí by prispievala cirkev a nejakú drobnú 
čiastku by prispievali aj briketáreň a sanatórium a postupne by technické služby robili úseky, 
po koľko by sa vyzbieralo bez nejakého rabatu, bez nejakého zisku. A ani na túto variantu 
nechceli prísť. Aby sme my urobili časť a potom od nich vymáhali, neviem, či je to právne 
možné, ja nie som právnik, ale to asi právne možné nie je. Preto aj my sme špekulovali nad 
tým,  že  by sme vysporiadali  tak,  že  nejaká  časť cesty  by  bola  len  naša,  dajme tomu po 
sanatórium a ďalší úsek cesty by už bol  v spoločnom vlastníctve. Lenže oni by sa dobrovoľne 
nevzdali tej svojej časti, lebo už by sme mohli potom kvázi spoplatňovať tú časť cesty. Takže 
je to naozaj zamotaný kruh. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Áno. Všetkých nás to nesmierne mrzí a snáď aj niekoľkonásobne, keď sa to opakuje, ľudia si 
z toho zoberú nejaké to iste aj pozitívne a objektívne stanovisko. Ďalšími diskutujúcimi chcú 
byť s faktickými pán poslanec Balázs a pán poslanec Kuhn.



p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Iba naozaj jednu faktickú poznámku mám. Naozaj to je iba otázka pre človeka s právnickým 
vzdelaním. Nemyslím si, že pán riaditeľ je v tomto kompetentný odpovedať, takže skôr tí, čo 
majú tuná právnické vzdelanie, by mohli odpovedať na túto otázku. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nech sa páči.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V prípade ak je to účelová komunikácia, čiže ako som spomínala lesná investičná cesta, nemá 
slúžiť  ako  prístup  k iným  budovám,  ale  má  teda  slúžiť  prioritne  na  tú  činnosť,  ktorá 
s vykonáva v lese. My by sme mohli spokojne vyzvať vlastníkov sanatória, alebo aj ostatných 
budov, aby teda pristúpili k zriadeniu vecného bremena, ale nemuseli by súhlasiť. To vecné 
bremeno by malo byť odplatné. Spočívalo by v práve prechodu, prejazdu, prístupu, ale už aj 
my by sme sa museli zaviazať, že tá cesta sa bude schodná a bude zjazdná. Čiže to je znova 
taká dvojsečná zbraň viete. A potom my si môžeme nárokovať teda na nejaké náklady, na 
nejakú odplatu, ale my s nimi, oni nie sú prístupní na nijakú dohodu zatiaľ medzi nami. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja teraz sa snažím odmyslieť si to sanatórium a ostatných, ostatné subjekty a podstata je, že tá, 
tá lesná investičná cesta je vo vlastníctve 2 subjektov, ktoré vlastnia lesy. Na jednu stranu, na 
jednu stranu sú mestské lesy, na druhú stranu sú cirkevné, alebo teda naopak. A cesta je, cesta 
je uprostred a, a máme ju na 50% vo vlastníctve a stojí to na tom, alebo v minulosti to stálo na 
tom, že, že nemôžme investovať do cudzieho majetku. Čiže mohli by sme akože polovicu 
cesty urobiť. Tak už teraz neviem, už také absurdné veci ma napádajú, že teda či neposunieme 
tú cestu 2 m doprava alebo doľava na svoj a postavíme si svoju a naozaj tam švihneme závory 
a keď pôjdu chcieť ísť s drevom z lesa, tak buď pôjdu po tom rozbitom, alebo zaplatia mýto. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pani prednostka bude reagovať.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ako je ťažko reagovať na tie alternatívy, o ktorých hovoríte, či postaviť 2 m bokom tú cestu, 
pretože jednoducho nikto z nás nevie ani len predpokladať koľko stojí m2 výstavby takejto 
cesty. To ťažko sa o tomto baviť, či je to vôbec schodná alternatíva. Má, mali by sme vedieť 
aspoň tieto základné veci a tak o tom diskutovať. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nech sa páči pán Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Prešiel by som k inej téme. Téma v bode rokovania 17/11, kde išlo o odpredaj budovy na juhu 
pre cirkev. Že, všetci vieme, že tam sa konajú aj voľby, hej. Kde by sa potom v budúcnosti 
konali voľby, keď táto budova sa predá. By sa prenajímala od cirkvi, alebo by sa premiestnila 
do nejakých iných, iných vhodných priestorov. Či sú tieto priestory k dispozícii. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pani prednostka.



p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Je to stále na dohode s vlastníkom, pretože my si prenajímame aj iné volebné miestnosti, napr. 
na Rožňavskej bani si prenajímame od vlastníka volebnú miestnosť, od RPIC si prenajímame 
volebnú miestnosť. Tieto náklady sú refundované štátom. Nie, ale určite to bude predmetom 
kúpnej  zmluvy,  ak  odsúhlasíte,  lebo  občania  sú  teda  už  zvyknutí,  že  tam  je  tá  volebná 
miestnosť, takže my sme, áno, mysleli na toto.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickou pán poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja som len chcel k tej  lesnej ceste, že preberáme tu také všelijaké alternatívy,  ale treba si 
uvedomiť,  že to je investícia,  ktorá má 7 miestne číslo,  hej,  že milión eur a viac by stála 
výstavba, možno aj rekonštrukcia v celej dĺžke a z vlastných zdrojov, no neviem, či by sme to 
zvládli, alebo proste jednoducho, nevidím tak jednoducho proste, že postaviť tak vedľa cestu 
alebo niečo podobné. Treba si uvedomiť, aká to je vážna investícia. Ďakujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Zmeníme trošku tému. Vrátil by som sa k bodu, kde sme prerokovávali 
dotácie pre športové kluby a na rokovaní, na rokovaní komisie som zmienil jeden argument, 
kde by sme mali opäť, podľa môjho názoru určite, na ktorý by sme teda mali prihliadať. A to 
je,  a to  je  morálna  stránka  veci.  Zabŕdnem  trošku  do,  do  minulosti.  Denník  N  uverejnil 
nedávno rozhovor s bývalým futbalovým rozhodnom pánom Filkusom, ktorý pískal nižšie 
futbalové súťaže, ale pískal svojho času aj 2. futbalovú ligu.  A celý, celý tento rozhovor sa 
nesie v tom, že,  že futbalové súťaže od žiackych až po dospelé sú prudko skorumpované 
a jednou stránkou týchto vecí z môjho pohľadu je, keď sa bavíme o morálke, je aj ako k tomu 
príde teda obec a obecné financie,  ak z dotácií  sa istá časť, istá časť financií  môže,  alebo 
mohla by použiť na korumpovanie rozhodcov. Budem citovať z tohto rozhovoru, pretože na 
moje nemilé prekvapenie sa tu spomenulo aj mesto Rožňava. Teda citujem z rozhovoru „o 
mne bolo známe, že neberiem, takže sa tomu zväčša vyhýbali. (teda funkcionári) Pár prípadov 
sa však stalo. Raz tuším v roku 95 mi do práce zavolal  funkcionár Rožňavy. Vraj cestuje 
okolo a či sa môže zataviť. Vŕtalo mi to v hlave, lebo v nedeľu som im mal rozhodovať 2. 
ligový  zápas  s Devínom“,  ktorý  si  mimochodom  ako  študent  ešte  pamätám.  Vtedy  som 
navštevoval futbal. Pokračujem „prišiel a na stôl položil kopu peňazí. Zľakol som sa a spýtal 
čo to je. Vraj to je pre mňa. Za výhru mi dával 40 000, za remízu 20 000 korún. Bol som 
hotový, peňazí som sa ani nedotkol a prikázal som mu, aby si ich zbalil. Spýtal sa, akú majú 
záruku, že Rožňava neprehrá. Odpovedal som protiotázkou, akú majú záruku, že vyhrajú, ak 
mi tie peniaze nechá. Veď neviem čarovať a ak budú horší ako to zmením. Nakoniec priznal, 
že s človekom ako ja sa ešte nestretol. Vraj u nich na východe je to tak, že rozhodcovia sa tam 
s nimi  bez  peňazí  ani  nebavia.“  Koniec  citátu.  Ďalej  v tomto  rozhovore  hovorí  rozhodca 
Filkus, že prax, hovorí hlavne teda o Stredoslovenskom futbalovom zväze, ale zmieňuje aj iné 
futbalové zväzy,  že prax sa oproti  týmto rokom veľmi  nemení  vo futbalových súťažiach. 
Dávam teraz do pléna takúto vec na úvahu. Aby sme sa vážne zamysleli nad tým, či by jednou 
z podmienok prijímania dotácií nemala byť aj taká vec, kde by sa klub zaviazal a podpísal by 
to zástupca klubu, že peniaze z rozpočtu mesta, ktoré prídu do klubu buď cez dotáciu, nebudú 
v žiadnom prípade figurovať, alebo neocitnú sa v žiadnych korupčných štruktúrach. Pretože, 



ale áno, ale áno. Prečo nie. Čo je na tom také smiešne. Vy hovoríte celý čas kolegovia, aj cez 
prestávku, že nikdy nebude vec objektívna. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím.

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ja si myslím, že keď dávam peniaze z rozpočtu mesta, z rozpočtu daňových poplatníkov, je 
potrebné zaviazať prijímateľov týchto, týchto peňazí, že, že týmito peniazmi nekorumpujú 
žiadnych rozhodcov, alebo, alebo kohokoľvek, kto sa v tomto systéme športu, športu ocitol. 
Malo by to  byť súčasťou,  súčasťou pri,  pri  odovzdávaní  projektov a tam zástupca  klubu, 
konateľ  vydá čestné  prehlásenie,  že  peniaze  nie  sú  súčasťou,  súčasťou žiadnej  korupčnej 
schémy. Je to vážna vec. Povedzme si pravdu a prestaňme sa tváriť, že, že futbal je, je čistá 
hra. Aj tu tento rozhodca zmieňuje, že, že je, je to bežnou, bežnou súčasťou každodenným, 
alebo pravidelným javom v tejto hre. Takže ja si myslím, že peniaze ak putujú z obcí, miest, 
by sa určite nemali ocitať v týchto korupčných schémach. Ďakujem pekne. 
Mičudová
Z rozpočtu mesta v zmysle VZN 5/2017 o dotáciách sa neposkytujú finančné prostriedky na 
odmeny rozhodcov, trénerov ani hráčov.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Tak opäť načriem do troška inej témy. Oslovili ma občania s takou otázkou, ktorá je skôr 
adresovaná technickým službám, nakoľko na cintoríne vraj nie všade tečie voda, t. j. jedna 
vec. A druhá otázka, ktorú som už s pánom Bekem konzultoval, sa obrátili na mňa s tým, či 
by  nebolo  možné  sprístupniť  nejakým spôsobom aj  spodnú  časť  cintorína  pre  pohybovo 
obmedzených  ľudí.  A odpoveď  bola  taká,  že  áno  je  to  technicky  možné  v spolupráci 
s technickými službami. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Beke. Nájdi správny tak.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Nie celkom tak som povedal, ako ste prezentovali. Lebo bol dotaz, 
že či by nebolo možné od veľkého parku otvoriť ako len...

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Takáč pán Beke má slovo.

p. poslanec Zoltán Beke
Lebo ja osobne na to sa pamätám, že ste ako len ste sa ozvali, že, že bola by taká požiadavka,  
že aby, aby vedeli vojsť do cintorína z, z, od veľkého praku, čiže jak sú tam tenisové kurty 
a čo je tam ako len tenisová brána. Lenže to tá brána je ako na, na prakticky technické účely. 
K tomu, aby sa to otvorili a sprístupnilo ako len vjazd, alebo vchod jednak nie sú vytvorené 
možnosti cesty od, od ulici, hej jak sú na druhej strane tenisové kurty...



p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Aleja.

p. poslanec Zoltán Beke
Od, od al...

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Antona Kissa.

p. poslanec Zoltán Beke
Aleja Antona Kissa a taktiež ani z tejto strany od, od Ulici akademika Hronca cez veľký park 
vedľa, vedľa ekonomickej školy, alebo OA, lebo tam je pešia zóna ako. Čiže s motorovými 
vozidlami tam vjazd nie je povolený. Onoho času bola takáto požiadavka na vše svätých. 
Vtedy sme boli vonku aj náčelník polície, mestskej polície ako len bol pri tom aj pán riaditeľ 
technických služieb, ja osobne tak isto som bol tam a vtedy s uznieslo na tom, že, že nie je 
možné zabezpečiť tam dohľad, aby, aby trebárs nedošlo ku krádeži, alebo, alebo, aby vedeli 
ako len prísť tam s vozidlami trebárs taký ZŤP. Keď sa týka ako len vstupu ZŤP tak to rieši 
VZN-ka, čiže všeobecne záväzné nariadenia ohľadom cintorína, alebo pohrebísk. Je možné 
vjazd do cintorína pre takéto motorové vozidlá bez žiadneho poplat.. bez poplatkov. Jedine 
len  toľko,  že  treba  oznámiť,  že,  že  kedy  by  chceli  ako  len  vojsť  a otvoríme  bránu.  Asi 
odpoveď na pána, ako otázku pána Takáča. Niečo iné ukazuje.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Má prichystanú ďalšiu.

p. poslanec Zoltán Beke
Ale keď už, ale možnože nestihnem, takže teraz dokončím a potom ešte sa prihlásim. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickými poznámkami pán poslanec Takáč a pán poslanec Kossuth.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ja som ... tento krát ten vchod zospodu. Na mysli som mal tú druhú časť nášho rozhovoru, 
v ktorom som vravel, že keď by vstupovali vrchom cez cintorín, cez tú uličku, tam je nejaký 
hlbší  rigol,  ktorý  by  trebalo  technicky  riešiť.  Čiže  ja  som  nespomenul  sprístupnenie  od 
spodku,  ale  riešenie  technickej  prechádzky  pri  prejazde  motorových  vozidiel  cintorínom 
z hornej časti. Čiže takto, hej. 
Riaditeľ TSM 
Po obhliadke miesta upravíme rigol tak, aby bol prejazdný

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Dobre, že máme zastupiteľstvo. Aspoň sa môžete porozprávať. Pán poslanec Kossuth.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
...snáď, snáď len jednu krátku technickú, čo sa týka dotazu na, na, na tie vodovody, alebo 
prípojky vodovodné v cintoríne. Ja len toľko. Máme tam 13 zázračných, zázračných dajakých 
odliatkov. Neviem, kto to vymyslel,  ale musím konštatovať,  že bol to expert,  lebo dajaká 



výmena, alebo spúšťanie tých odliatkov liatinových, no to je veľmi ťažká. Takže zrejme asi 
do budúcna budeme musieť riešiť dajakým spôsobom zámenu dajakú. Tak len toľko.
Riaditeľ TSM
Závady  boli  odstránené.  V súčasnosti  sú  sfunkčnené  všetky  vodovodné  prípojky  na 
cintorínoch

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Na  minulom  zastupiteľstve  nás  pán  Kossuth  upozornil  na  jeden  incident  tesne  pred 
vianočnými  sviatkami,  ktorý  sa  udial  na  technických  službách,  čo  sa  týka  požívania 
alkoholických nápojov. Už jak som vtedy hovoril, aj teraz ma mrzí, že dozorná rada o tom 
nevedela. Na začiatok by som pána riaditeľa chcel poprosiť, aby o podobných záležitostiach 
sme boli skôr informovaní, alebo informovaní. Ale čo sa týka tohto incidentu, bolo to tesne 
pred vianočnými sviatkami, ja by som na to odpovedal. 2 ľudia boli prichytení. Pán riaditeľ 
v podstate  použil  všetky možné prostriedky na to,  aby, aby od, od,  od upozornenia hrubé 
porušenie pracovnej disciplíny, maximálne postihy čo sa týka financií atď. okrem jedného, 
okrem vyhodenia daných zamestnancov. V tej situácii, pred sviatkami zostať v podstate s -2 
šoférmi,  keď nevieme,  aké,  aké,  aké obdobie,  čo sa sneženia  nás  očakáva,  takže  v tomto 
prípade by som sa pána riaditeľa zastal a, a, a asi tiež by som to riešil na jeho mieste tak, ako 
to riešil on. A v dnešnej dobe je situácia s vodičmi iná a, a snaží sa. Technické služby riešia 
tieto situácie tým, že, že tá zastupiteľnosť na jednotlivých funkciách začína byť väčšia. Takže 
toľko dajaká krátka správa k tejto otázke z posledného zastupiteľstva z dozornej rady. 
Riaditeľ TSM
Informácia bola podaná dozornej rade
A keď mám slovo chcel by som sa opýtať. V prvom rade pozitívne by som chcel vlastne 
podotknúť, že mesto vyrába, píše projekty, podáva ich, prechádzajú väčšie, menšie projekty, 
škôlky. Sú podané projekty na budovu mestského úradu a, a strašne sa z toho ako poslanec 
mesta  a obyvateľ  mesta  teším.  Držím  palce,  aby  čo  najviac  tých  projektov  prechádzalo. 
Zjavné je, že tie projekty a práca tých ľudí, pána primátora a kolektívu je stále lepšia, lebo 
tých projektov prechádza stále viac. Takže z tohto hľadiska som rád. A v tejto súvislosti by 
som sa chcel  opýtať,  viac krát  sme tu preberali  tému od, skladovania  odpadov,  zberných 
dvorov, kompostární a zaregistroval som v poslednej dobe výzvy týmto smerom pre miestne 
samosprávy. Či Rožňava neuvažuje do takýchto výziev sa zapojiť,  vytvárať zberné dvory, 
keď sú to v podstate pre samosprávy vysoko dotované záležitosti. Ďakujem.
Riaditeľ TSM + Jánošíková
Z pohľadu TSM by bola možnosť  uvažovať nad zriadením zberných dvorov, kompostární – 
je potrebné riešiť umiestnenie ( areál TSM momentálne využíva taktiež fy Brantner).
Aktuálne je  vyhlásená 32.  výzva z OP KŽP zameraná na triedený zber  KO,  mechanicko-biologickú 
úpravu a zhodnocovanie BRKO pre NRO. Tieto činnost momentálne realizuje pre mesto Rožňava  
firma Brantner, ktorá má uzatvorenú platnú zmluvu s mestom do r. 202202.  

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem aj za úprimné a pozitívne slová k vedeniu mesta. Pán poslanec Takáč s faktickou.

p. poslanec Zoltán Beke
Nie som pripravený ešte, ale nevadí. 



p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Zoli nechcel si faktickou len?

p. poslanec Zoltán Beke
Prosím?

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Faktickú si chcel nie?

p. poslanec Zoltán Beke
Nie, ja nie, ja diskutujúceho som chcel. Ďakujem pekne za slovo. TohtoZávady  roku po dlhej 
dobe prvý krát sa konalo odovzdanie cien mesta vo februári ako to onoho času bývavalo. 
Z februárového zasadnutia som musel skôr odísť, než by nasledoval...

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Porucha mimo územia republiky.

p. poslanec Zoltán Beke
Už ani technika nechce ma počúvať nielen poslanci. Čiže musel som odísť skôr, než by som 
mohol vyjadriť svoju spokojnosť s usporiadaním tohto slávnostného zasadnutia MZ, čo sa 
konalo 04. 02. tohto roku. Takže len by som chcel zagratulovať organizátorom. Snáď by bolo 
dobré pouvažovať  v budúcnosti  a takýto  slávnostý akt  s pozvaním delegácií  z družobných 
miest, ako to bolo trebárs aj pred týždňom, keď z nášho mesta pozvali delegáciu na dní mesta 
v Szerencsi. Čo je trošičku, ale na ktorom by sme mali ako len zmeniť zase došlo k tomu, že 
napriek tomu, že v štatúte máme ako len, alebo pri, pri udeľovaní cien máme povolené, že ako 
dekréty o uznaní, alebo odovzdávaní cien môžu byť odovzdávané aj v jazyku národnostnej 
menšiny. Žiaľbohu nestalo sa tak, neboli odovzdávané dvojjazyčne a, a určite sa dalo ako len 
dovtípiť,  že keď sa udeľuje čestné občianstvo hercovi maďarského divadla,  tak určite  vie 
dotyčný po maďarsky a je maďarskej národnosti. Čiže na takéto veci by bolo dávať ako len 
pozor. Taktiež by som chcel sa pýtať, tak som dopočul, že je organizovaná vatra povstania, 
údajne  boli  vyrobené  aj  banery  v maďarskom  jazyku.  Neviem,  kde  sú  vyložené,  lebo 
v slovenskej, v slovenskom jazyku je vidieť, ale v maďarskom som sa nestretol. Druhá vec. 
Mal som, mal som nedávno jednu návštevu z Maďarska.  Som sa popýšil  s tým, že máme 
krásnu výstavu v galérii na mestskom, na mestskej, na radnici,  že keď by mali záujem tak 
môžu pozrieť no žiaľbohu, keď som chcel sa tam dostať, tak prišiel som na to, že, že nie sú 
umožnené navštíviť tieto priestory. Neviem, že keď, keď sme, máme ako TIC či tam nie je 
nejaká dohoda, alebo nie je možné, že by mali kľúč a keď by mal niekto záujem a máme, 
máme tú výstavu ako len tam, tak aby to mohli  aj  pozrieť návštevníci  Rožňavy. Obvykle 
turisti  chodia  koncom týždňa.  Čiže  cez  piatok,  sobota,  nedeľa  a nie  je  prístupné.  Pritom 
môžeme sa popýšiť s tým, lebo, lebo fakt že krásna výstava je a stála výstava. 
Mičudová
Pánovi poslancovi bola daná odpoveď hneď po zasadnutí MZ. 

Čo sa týka vecí ako len vodovodu a, a toho sprístupnenia, keď už teraz viem, viem, že o čom 
rozpráva pán Takáč tak samozrejme, že pri prechode zo starého cintorína na nový cintorín tak 
je tam, je tam jeden rigol, čo je hlbšieho charakteru, akože s vyššími vozidlami je ľahko ako 
len prejsť cez ňu. S nižšími ťažšie, dá sa, ale, ale len veľmi opatrne. Určite že bolo by možné 
nejaký technický prístup k tomu, aby, aby sa tam nejaký plech, alebo sa uložilo, aby, aby aj 
voda odtiekla pod tým a aj slúžilo svojmu účelu ako len prechádzania. A čo sa týka, že voda 



netečie tak, čo už pán Kossuth ako len povedal, že tie, tie čapy sú také, aké sú. Odnieslo sa 
pred veľkým piatkom, že vykon....

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.

p. poslanec Zoltán Beke
Že...prihlásim sa.... že, sa to opraví, alebo, alebo vynájde sa nejaký spôsob, ako použiť lepšie, 
žiaľ odišlo mesiac a zatiaľ sa nedostal naspäť. Iné neviem povedať. Treba vodára, aby, aby sa 
spustila voda z vlastného vrecka som zaplatil vodára cez sobotu, aby, aby zapol vodu. Vodár 
údajne je zaradený na asfaltovanie. Ďakujem pekne.
Riaditeľ TSM
Nakoľko vodár  nie  je  využiteľný na plný úväzok pri  správe cintorína,  je  zaradený podľa 
potreby TSM momentálne k asfaltérom
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickými pán Kossuth, následne pán Takáč.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem  za  slovo.  Stručne  a rýchlo.  Jedná  sa  mi  o jednu  vec.  Vzhľadom  k tomu,  že 
v priebehu  roka  dochádza  tu  k dajakým  odpredajom  pozemkov,  konkrétne  sa  mi  jedná 
o zeleň, alebo pribudne dajaká plocha ku nám žiadam mesto, aby, aby, ja viem, že generál, 
ťažko  sa  dopracujeme  k tomu,  že  generál  sa  vypracuje,  ale  aspoň  s dajakým  geodetom 
upraviť,  vytýčiť  pozemky,  ktoré  sú  mestské  a spadajú  do  správy  technických.  Toľko 
ďakujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pani prednostka.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja ťa možno poteším pán poslanec, lebo do konca augusta už budeme mať pasport zelene 
a dostanete ho aj v digitálne forme technické služby. Takže bude, bude.

p. poslanec Ľubomír Takáč
V uplynulých dňoch som upozornil pani Blaškovú s prosbou o umiestnenie, resp. znásobenie 
harmonogramu odvozu plastového odpadu, nakoľko či na Vargovom poli, či na Podrákoši, či 
na sídlisku Juh sú tieto nádoby veľmi skoro naplnené, aj pričinením obyvateľov, ktorí tieto 
plastové  nádoby  hádžu  do,  do  kontajnerov  nie  v sploštenom  tvare.  Tak  som  poprosil  o, 
o riešenie situácie.  Prisľúbila pomoc. Týmto by som chcel poukázať na to, že aby sme aj 
takýmto  spôsobom  urýchlili  tento  proces  buď  inštalovaním  ďalších  kontajnerov,  alebo 
častejšie vynášanie vlastne odpadu. Ďakujem.
A. Kissová
Mesto  Rožňava  má  zabezpečený  štandard  zberu  triedeného  odpadu  v  zmysle  vyhlášky 
č.  371/2015  Z.  z.  Ministerstva  životného  prostredia  Slovenskej  republiky,  ktorou  sa 
vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona o odpadoch.  Spoločnosť  Brantner  Gemer  s.  r.  o. 
zbiera tento odpad a financuje ho organizácia zodpovedných výrobcov – NATUR-PACK a. s..

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény



Navyšovanie  výdavkov  rozpočtu  mesta.  Skôr  by  som  apeloval,  aby  ľudia  adekvátne 
uskladňovali  do  kontajnerov,  či  už  to  je  papier,  lebo  nevynášame  kilá,  ale  objem,  litre 
a pokiaľ tam hodí krabicu od televízora v neupravenej podobe tak ten kontajner je s polovičky 
plný. To len na margo. Pokiaľ ne... Pán Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Samozrejme máte pravdu. Ja sa s tým stotožňujem, že ľudia nezošľapujú tie plastové fľaše, 
nerozoberajú tie krabice, ale keď, jasné, trebalo by ich ukázniť, aby toto sa dialo, nájsť nejakú 
možnosť, ale potom ten plastový odpad a všetko končí v zmesovom komunálnom odpade, čo 
nám zvyšuje potom náklady na odvoz komunálneho odpadu. Čiže nejakou osvetou to riešiť 
medzi obyvateľmi mesta, aby takto konali.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Kým, kým si snáď rozmyslíte ďalšie, ja by som vás v krátkosti rád, sľúbil  som 
pánovi Kováčovi, že na participatívny prehodím v závere pár slov. Informačná časť procesu 
a prípravná, dá sa povedať, je za nami. Nás čaká výkonný výbor a pracovníkov mesta ešte 
zajtra a cez víkend spočítať to, čo včera a predvčerom ľudia vygenerovali, ich spätnú väzbu 
a v harmonograme je dané, že 30. zverejníme výsledky. Bolo podaných 15 návrhov, 14 sa 
udobrilo vo výkonnom výbore, sú veľmi zaujímavé, pestré, rôznorodé. Pozitívum predložilo 
ich  rôznych,  rôzna  škála  predkladateľov  od  mladej  generácii,  OZ,  fyzické  osoby  až  po 
seniorov. Na margo poznámky pána Kováča, aj keď nie je tu, ja som aj v minulosti reagoval 
na to tak, že toho roku sme zadefinovali tak, jak sme zadefinovali. Aj na druhom diskusnom 
fóre som sebakriticky, či už voči sebe, alebo spoločne nám tlmočil aj to, že áno, aj my v tejto 
fáze  sme  a evidujeme  nejaké  tie  nedostatky,  rezervy.  Je  to  pilotný,  prvotný  ročník.  Do 
budúcna  sú  stanovené,  navrhnuté  ďalšie  témy,  oblasti,  ktorým by  sme  sa  vďaka  tomuto 
projektu, tejto možnosti do budúcna vedeli či už my, alebo ďalší, to sa ukáže v novembri, 
vyjadriť a dotknúť. Bude to troška komplikovanejšie, lebo teraz je jedna téma a budú možno 
teda  viac.  Ja  by  som  sa  touto  cestou  chcel  poďakovať  všetkým,  ktorý  sa  zhostili  tejto 
problematiky, osvojili si ju, našli odvahu, guráž na predloženie týchto návrhov. Nie sú to ich 
subjektívne, je to vždycky nejaké kolektívne rozhodnutia, alebo návrh. Verím, že spoločnými 
silami aj doposiaľ, čo výkonný výbor, pracovníci mesta, mnohí z vás poslanci ste boli účastní 
týchto sedení a stretnutí  obyvateľmi, dospejeme k tomu, že bude to naďalej motivujúce pre 
obyvateľov a postupnými krokmi dospejeme k tomu, že pribudne niečo zaujímavé, pútavé a aj 
užitočné pre širokú škálu obyvateľov, detí cez, cez dospelých. Mňa ako telocvikára teší aj to, 
aj to som povedal, že mnohé projekty sa dotýkajú aktívneho pohybu, či to sú detské ihriská, 
alebo cyklotrasy a pod. a v neposlednom rade sa zveľaďuje majetok. Také informačné číslo, 
tými 30% príspevku predkladateľov a tej, ktorej komunity, ktorá sa, ktorá to bude realizovať 
sa hodnota týchto projektov navýši a vygeneruje nejaké také číslo okolo 80 – 85 000 eur. 
Takže ten vklad je, je zúročený. Pani prednostka už má nejaké informácie. Ja som dneska 
nemal čas na to. 1 100 platných hlasov z fyzického hlasovania je, je spočítaných zatiaľ. Stále 
sa na tom pracuje, takže aj na tej spätnej väzbe vidieť, vidieť, že aj pre tých obyvateľov to 
bolo, bolo teda ich oslovilo. Už máme aj nejaké informácie o elektronickej podobe. Marek? 
Dobre takže, takže možno sme mali obavy, iste aj ja pripúšťam nejaké to riziko, či už osobné, 
alebo  kolektívne,  lebo  bolo  to  neznáme  a mali  sme  v minulosti  skúsenosti,  ako  ľudia  sa 
k tomuto  stavali.  Táto  vzorka  nám  ukazuje,  že  to  asi  malo  význam  aj  napriek  týmto 
nedostatkom a hendikepu, že to bola len jedna oblasť. Takže držme spoločne navzájom palce 
a buďme optimisti a, a riešme to s úsmevom. Ďakuje za pozornosť. 
Nevidím ďalších diskutujúcich. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za aktivitu, že sme tu 
vydržali.  Ospravedlňujem  sa  za  úvod.  Bol  som  troška  možno  indisponovaný  a prajem 
každému príjemný zvyšok dňa. Chcem vám pripomenúť ešte fakt na záver a aj sa poďakovať. 



Na stránke mesta  sú zverejnené  mnohé veci,  akcie,  ktoré  prebehli  a prebiehajú  priebežne 
celého roka a to sú akcie v rámci vyhláseného roka Kolomana Tichyho, ďalej olympijský klub 
Gemer  od  výstavy  počnúc  cez  prednášky,  veľmi  hodnotné  veci,  priebežne  prebiehajú. 
Obrovská  vďaka všetkým tým,  nespomínam všetky organizácie  a veci,  ktoré   a inštitúcie, 
ktoré  sa  podieľajú,  ale  prichádzame  do  obdobia  toho  najzaujímavejšieho,  toho 
najatraktívnejšieho letné obdobie,  letné  kultúrne dni a pod. Najbližšie  aktivity,  ktoré budú 
koncert Nazareth, stavanie mája, vatra, všetky informácie nájdete na stránkach mesta. Srdečné 
pozývame vás tu prítomných, obyvateľov mesta na podujatia a aj za prípadné pripomienky, 
návrhy  k uvedeným  akciám  budeme  rešpektovať  a budeme  sa  nimi  zaoberať.  Ešte  raz 
ďakujem. Tým pádom dnešné zastupiteľstvo považujem za ukončené. Ďakujem ešte raz za 
spoluprácu a pekný deň. 


