
No a máme tu 27, 28, ktoré spájam. To sú otázky poslancov, diskusia poslancov, nech sa vám 

páči ak máte nejaké otázky, ktoré vám vieme zodpoviem, ktoré nie, ak sa nenahneváte, alebo 

keď sa nahneváte budeme písomne odpovedať. Pán poslanec Capák. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ako vidíte, ide sa podľa abecedy. Takže ja by som sa chcel spýtať tu prítomného Ing. 

Porubána keby nám odpovedal všetkým. Vážený pán Porubán vnímate ma? Vnímate. 

Ďakujem. Viete čo chcem sa spýtať, že keď sa ide skolaudovať dnes nejaká obytná jednotka, 

postaví sa ja neviem izba, alebo nejaký domček malý dnes, naďalej platí, že dá sa 

skolaudovať už aj keď ešte nie je, aj keď nie je napojený na kanalizáciu? Že je rúra do 

potoka? Môžeme to tak postaviť si doma?    
 

p. primátor Pavol Burdiga  
Pán Porubán buďte tak dobý odpovedať. 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Kanalizačná rúra nemá byť do potoka. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ako? 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Nemá byť do potoka. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

A keby bola tak potom mi neskolaudujete tú bytovú jednotku? 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Každá stavba má byť buď napojená na verejnú kanalizáciu alebo na vlastnú žumpu. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Alebo na vlastnú čističku, to ešte je možné áno? Tak žumpu nejakú nepriepustnú, takto 

správne mám chápať? Dobre. Tak povedzte mi prosím vás, akým zázrakom ste skolaudovali 

potom na Kúpeľnej ulici stavbu, ktorú veľmi správne povedal hneď vtedy Ing. Kováč, že áno, 

odpredajme metre, ktoré chýbajú majiteľke aby si zlegalizovala stavbu, tak to bolo povedané 

pred rokom. Dneska vidíme, že ste ju skolaudovali, rúra je tam do potoka, preto sa ja to pýtam 

a ešte tepelné formy, či už vôbec nie sú žiadne normy dneska? Môže byť z betónu to urobené? 

Toto mne nesedia tieto veci tam. Nech je to hocikto iný z vás ako, alebo občanov Rožňavy. 

Prečo niekomu vyjdete v ústrety a niekomu nie.   
 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Keď konkuš... konkretizujete stavbu, tak berem to ako podnet a vydám ako toto, ako príkaz 

kolego... kolegovi nech to preverí.  

 

 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ďakujem vám veľmi pekne, lebo viete, aj susedia, nie mne to môže už fakt byť jedno, ale tam 

ma upozornil sused, že tak ja som musel ešte aj dáky certifikát zháňať, lebo mi pani 

Angyalová dala, že musím o tej kaiserke, betónovej tehle zháňať, že či je certifikovaná 



predajňa. Ja som ako, sa vám priznám na rovinu, som ani nepočul, že aj také treba. On to 

chudák musel zháňať a tuná ako vidím, viete ste to skolaudovali, súpisné číslo už je tam, no 

tak, tak čudne to je, potom čo ja viem, ja mu neviem ani odpovedať viete. 

 

Ing. Ferenc Porubán 

Budeme to riešiť, berieme to ako váš podnet a stavebný úrad to prešetrí. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Ďakujem. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja mám niekoľko vecí. Tak. Chcel by som poprosiť, kolega Bischof ma 

upozornil na veľmi zaujímavú vec. Ak si dáte v rámci street vive vrámci google fotku 

námestia, ako takého, tak je tam námestie v, počas rekonštrukcie. Mnoho ľudí sa cez street 

vive už orientuje v jednotlivých mestách, tak by som poprosil vedenie mesta aby podali 

žiadosť, aby prišli a zmenili fotku, ktorá tam k dispozícii je. ?    

Ing. M. Krišťák, tím služby Mapy Google:  Dobrý deň! Ďakujeme vám za nahlásenie 

problému s kvalitou snímky Street View. Neustále pracujeme na zlepšení kvality našich 

snímok a s radosťou vám oznamujeme, že denne prechádzame (niekedy aj opätovne!) po 

ďalších miestach na celom svete. Z dôvodu početnosti týchto žiadostí nie je možné, aby sme s 

vami komunikovali priamo. Vážime si však vašu pomoc pri identifikovaní tohto problému.  

S pozdravom, tím služby Mapy Google 

Ďalej by som chcel poprosiť, k bodu 2.. 12/11 bol tam dotaz, ktorý bol zahltený zaujímavou 

diskusiou. Je možnosť v rámci kúpnopredajnej zmluvy zmluvu ošetriť tak, aby, aby 

prezentovaný zámer sa v plnom rozsahu splnil? Ktorý bol, ktorý je deklarovaný?      
 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Ktorý to bol? 12.. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

12/11 to bola tá bytovka, polyfunkčný objekt, firma FOWER myslím sa volajú. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Chcete aby splnili tú výstavbu chodníka? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Aj to a celý ten zámer tak ako ho predložili, či je to možné v rámci kúpnopredajnej zmluvy 

ošetriť.  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

My môžeme podmieniť kúpnu zmluvu, podpis kúpnej zmluvy vydaním územného 

rozhodnutia. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 



Dobre tzn., že všetko to, čo, nechcem povedať nasľubovali, ale v projekte predložili, je možné 

ošetriť v kúpnopredajnej zmluve. 

 

 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Áno. Na základe územného rozhodnutia potom bude vypracovaná kúpna zmluva s tým, že 

výstavba toho chodníka sa tak isto dá ošetriť v kúpnej zmluve, kde bude záväzok, myslím do 

tých 5 rokov tam bolo uvedené. V prípade ak do tej lehoty nepostavia ten chodník, mesto to 

môže si nejakú zmluvnú pokutu tam teda uplatniť. 

 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Tak isto rezidenčné parkovacie miesta 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Áno. Áno. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Systém polyfunkcie, byty, nejaké nájomné jednotky.  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

áno. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Dobre. Ok. Ďakujem pekne za informáciu. V súvislosti  s tým, ešte chcem poprosiť vedenie 

mesta, buď prostredníctvom teda mestskej polície, alebo nejakej žiadosti, aby sa  teda 

obnovili na tejto ulici všetky tie zvislé dopravné značky, ktoré tam majú byť a ktoré 

pričinením nejakých nedopatrivcov boli odstránené a zničené, aby teda bolo jasné charakter 

a organizácia cesty. To by som bol veľmi rád. Potom chcem požiadať, Letná ulica pri 

križovatke so Šafárikovou ulicou pri detskom centre, chcel by som požiadať komisiu 

dopravnú, aby sa zaoberala týmto mojím podnetom, alebo mesto teda Rožňava 

prostredníctvom komisie dopravy na časti ulice od križovatky po nemenovaný obchod 

s potravinami doporučujem dať značku zákaz státia, nakoľko v časoch inkriminovaných dôb, 

kedy teda ľudia odchádzajú, prichádzajú z práce, ľudia z okolitých domov parkujú na jednej 

strane tej ulice a pokiaľ rodičia s deťmi, ktorí navštevujú toto detské centrum a našťastie je 

ich stále viac a viac, tak parkujú na druhej strane chodníka a cesta je iba jednostranne 

priechodná. Neviem či teda viete, o čo sa jedná. Potom ešte jednu informáciu, ďakujem 

pánovi primátorovi všimol si, nezabudol som hlasovať, len svojho času ešte nemám uzavretú 

diskusiu s pani Dr. Balážovou ohľadom, ohľadom materiálov, ktoré sú, ktoré sú 

informatívneho charakteru v rámci schvaľovania, takže ja mám taký malý truc podnik. 

Neschvaľujem veci na vedomie. Tak len kvôli tomu na informáciu. Toľkoto z mojej strany. 

Ďakujem pekne.  

A.Šikúrová: dotazy ohľadom dopravného obmedzenia na Kvetnej ulici v Rožňave sú zaradené 

do programu rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, ktoré sa uskutoční dňa 

13.06.2016 
 

p. primátor Pavol Burdiga  
Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 



p. poslanec Mgr . Matúš Bischof 

Ďakujem. Vrátim sa k téme bodu 12/11 a to je tá nešťastná Kvetná ulica a, a vyústenie okolo 

kláštora Františkánov na Betliarsku ulicu. Dosť sa čudujem a ja som nemohol hlasovať za 

takto predložený materiál, súc byť oboznámený teda s tou situáciou konkrétnou aká je na 

mieste. Stále, stále nie som ochotný hlasovať za materiál tento konkrétny, v ktorom chýba 

dopravná štúdia. Zatiaľ som absolvoval nejakú krátku konzultáciu cez smsky. Sú tam veci, 

ktoré by pri takomto, pri takomto bode a pri riešení tohto problému nemali byť opomenuté 

a tá dopravná štúdia teda je jednou z vecí, ktorá, ktorá by rozhodne nemala chýbať pri 

schvaľovaní takéhoto zámeru. Ešte raz neviem či túto ulicu máte prejdenú, ale je to spojnica 

medzi námestím a, a nemocnicou, kde vlastne celý okres zo zástavky autobusov, teda sa 

dopravuje do tejto nemocnice. Neviem. Chýba mi tu, chýba mi tu toľko podstatných 

argumentov na to, aby sa dalo s kľudným svedomím rozhodovať o tak dôležitom bode a druhá 

časť teda môjho návratu k tomuto bodu teda je, je tá, že chýba mi komplexnosť riešenia od 

vyústenia na Betliarsku popod ten oblúk, kde už teda chýba dopravná značka zákaz vjazdu 

a teda autá si skracujú z Kvetnej na Betliarsku a na námestie a teda ešte raz ten, ten bod je 

z môjho pohľadu nedostatočne ošetrený a na záver by som rád vyzval, vyzval kompetentných 

ľudí, ktorí, ktorí majú toto na starosť, tú dopravu tam riešiť, pretože zo Špitálskej ulice od 

nemocnice na Kvetnú je tam zákaz vjazdu. Rád by som tú značku videl nejako komplexne 

poriešenú, teda s rezidenčným státím atď., vjazd iba pre obyvateľov ulice a, a majiteľov 

podnikov na tejto ulici a potom dokončenie toho výjazdu na Betliarsku. Nejako tam buď 

mechanicky upraviť, alebo, alebo jednoznačne tam má, osadiť dopravnú značku, ktorá by 

zakazovala výjazd z Kvetnej okolo kláštora Františkánov na Betliarsku ulicu. Je nešťastím, že 

sa  dokážeme v historickom jadre rozhodovať na základe tak chabých informácií. Okrem 

toho, že mi tam chýba tá dopravná štúdia, nemáme tam vyjadrenie pamiatkarov a som 

ochotný tvrdiť, že, že je podľa mňa podstatné, keďže sme v historickom jadre mesta 

a predpokladám, že nejaká nová výstavba na hrane historického jadra, no podľa mňa sa to tam 

bude veľmi silno biť. Neviem. Ja ešte raz uzavriem a podčiarkujem, podľa môjho názoru sa 

nedá kvalifikovane rozhodnúť o tak závažnom bude na základe konkrétne predloženého, 

predloženého materiálu. Ďakujem pekne.   

A.Šikúrová: dotazy ohľadom dopravného obmedzenia na Kvetnej ulici v Rožňave sú zaradené 

do programu rokovania Komisie ochrany verejného poriadku, ktoré sa uskutoční dňa 

13.06.2017 
 

p. primátor Pavol Burdiga  
Pán poslanec Ocelník s faktickou. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja by som reagoval na kolegu Karola Kováča. Pri detskom centre tú dopravnú situáciu 

momentálne riešime na komisii verejného poriadku, takže len zmena niečoho trvá niekedy aj 

rok, ide to aj cez políciu, potom treba nejaké značky nakúpiť atď. a fakt ako nejaké veci trvajú 

trošku dlhšie, takže. Môžeš si pozrieť, neviem ti teraz povedať v akom to je štádiu, ale môžeš 

si pozrieť zápisnice z rokovania komisie. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Pán posla.. pán zástupca, prepáč. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem. V podstate som chcel povedať to, nevidel som prihlásených a chcel som ťa uistiť, 

lebo aj na mňa sa obrátili obyvatelia z tohto okolia detského centra a upozornili na 

skutočnosť. Ja som využil možnosť, že som bol prítomný na komisii cestovného ruchu 



a v predstihu sme toto avizovane riešili. Bol som aj na slávnostnom otvorení, kde sa tiež táto 

probl..., nie je to ukončené, je to v štádiu ešte riešenia, takže verím, že sa nájde kompromis. 

Len čiastočná odpoveď tebe. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Pán poslanec Kováč s faktickou. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem. Mne išlo o podnet pre komisiu, pretože ja riešenie dopravné nechcem robiť, sú na 

to kompetentnejší a vzdelanejší. Zabudol som vo svojom diskusnom príspevku spomenúť ešte 

jednu vec. Chcem požiadať vedenie mesta, aby Komenského ulicu sčasti príjazdu ku garážam 

z vrchnej aj zo spodnej časti, kde je dočasná betónová komunikácia zaradila do zoznamu 

komunikácií, ktoré by bolo pomerne v krátkom čase opraviť, resp. rekonštruovať. Ďakujem 

pekne. 

L. Šalamon : betónová komunikácia ku garážam na ulici J.A. Komenského v Rožňave sa 

zaradí do zoznamu opráv komunikácií a jej oprava bude realizovaná podľa finančných 

možností mesta 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Áno vieme o nej, vieme o nej. Pán poslanec Džačár. 

 

p. poslanec Peter Džačár 

Ja len na dovysvetlenie. Karči tam musíme naučiť tých ľudí, čo tam parkujú, že majú tam 

parkovisko pri bývalom štatistickom úrade. Tam je tabuľa, všetko, len vieš ako oni, oni prídu, 

chcú čím bližšie byť pred dverami. A tam je tabuľa parkovisko pre toto CVČ, alebo čo to tam 

je no, centrum.  

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Pán poslanec Bischof s faktickou. 

 

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof 

Len v krátkosti. Situácia na Komenského ulici nad Tescom prejazd až ku garážam a výjazd na 

to je myslím Špitálska ulica. To značka, ktorá zakazuje prejazd je absolútne porušovaná 

taxíkami a hocikým, kto si tam skracuje cestu. Je tam jednoznačné dopravné značenie, ktoré 

ale nie je dodržiavané a žiaľ, nevšimol som si, že by tam bola nejaká účinná kontrola. 

Ďakujem.   
Ing. R. Hanuštiak, náčelník MP: mestská polícia na základe podnetu zintenzívnila dohľad nad 

dodržiavaním dopravného značenia na Komenského ulici a so situáciou bol oboznámený aj 

príslušný dopravný inšpektorát 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Pán poslanec Capák. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ešte raz som si vyžiadal slovo a mám tu 3 veci. Najprv by som sa chcel spýtať, buď asi pani 

prednostky sa spýtam a keď nie, tak zástupcu médií, pardon kameramana tiež Ondreja, že... 

som prekvapil. Nebojte sa nejdeme žiadnu pieseň nahrávať moju, nič ťažké. Len to sa chcem 

spýtať. Pamätáte sa, mali sme tu bod, v ktorom bolo prvý krát tak dá sa povedať aj pojem 

istina, kde dlžník mesta by mal pozdejšie zaplatené veci, preložilo sa ako jeho vec na istinu. 

Vtedy sa pýtal Roman Ocelník, to bolo vám poviem presne 26.04.2016, že teda je dlžný, 



alebo nie je dlžný. A celý tento materiál chýba v zápisnici. Chýba aj na audio zázname, že 

kedy sa to vlastne stáva. A videl som, že ste boli Matúš ako prepáč, Matúš Bischof, kolega 

tam bol pri zápisnici overovateľ a prepáčte neviem, nechcem druhé meno povedať, aby som 

neublížil dakomu, len škoda, že ste nedozreli trošku na to a si to prešli akou formou, kedy sa 

to stáva. Lebo.... Vtedy ste odpovedali, však sa točilo ďalej.  
J.Jakobejová: zvukový záznam, aj doslovný prepis sú úplné, diskusia k Vami uvedenej 

problematike prebiehala cez prestávku, a počas nej sa záznam nevykonával, písomne bola 

odpoveď zaslaná listom zo dňa 24.05.2017 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Tak v podstate záznam, alebo teda rokovanie mestského zastupiteľstva sa nahráva, ako všetci 

vieme a z tejto nahrávky my sme si objednávali prepis, doslovný prepis. Takže ja to musím 

preveriť, či to tam je, alebo nie je, ako ty hovoríš, či to chýba a skontrolovať tak isto, či je 

zvukový záznam kompletný. Ak je kompletný, tak potom obrátiť sa na dodávateľa, aby to 

doplnil. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Len keď sa .... 

 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Neviem si predstaviť, že ako k tomu došlo. Neviem. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

...že či náhodou nechce nám pán kameraman ešte povedať k tomu. Nie. Tak dobre. Druhú 

vec, keď dovolíte, no som si vyžiadal tak som dlhšie. Veľmi ma trápi, je to a bolo to už 

spomenuté trávnik pri novej zmrzline, ktorá je v meste. Je to také, dosť tam poviem, na, na to, 

ako aby sme sa čím skôr poradili asi, alebo urobili tam nejaký zásah. Ja neviem či to buď 

nejako ohradiť by bolo. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Môžem, lebo ako bude to trvať, ale myslím, že to netrápi teba, ale je to mojou nočnou morou. 

To ti môže každý povedať, aj na technických službách, pretože mňa to, mne ide srdce 

roztrhnúť, keď to ja vidím, hej. Už sme urobili opatrenia, už sa tam objednali, objednali také 

stĺpiky výšky 70 cm. Bude natiahnutá reťaz po konzultácii s pamiatkarmi samozrejme. Teraz 

sa to vyhotovuje, ale bude to len na tej časti ako je zmrzlináreň. Vyhotovili sme 6 alebo 8  

tab.. 6 alebo 8 tabuliek, aby ľudia neprechádzali cez trávnik, neviem teraz akým nápisom to 

je, keď toto všetko bude, tak polícia bude kontrolovať a bude už pokutovať týchto ľudí, 

pretože keď si si to všimol, tak ľudia stoja už na trávniku. Mne manželka zakázala už tam 

chodiť, pretože mňa ide roztrhnúť a ja sa tam nebudem hádať s nikým, že každý keď je hlúpy, 

ja už to musím takto povedať, že si ničíme svoj vlastný majetok v strede námestia kvôli 

zmrzlinárni. To, že možno tam dáme reťaz, alebo dáme tie stĺpiky možno nevyrieši situáciu, 

ale bohužiaľ pristúpime k tomu, že budeme tých ľudí pokutovať. Ako sami vidíte, že už je 

chodník vychodený, ako mňa to strašne trápi, mňa to strašne trápi a nielen tá časť, ale časť pri 

pekárni, keď ste si všimli, aj tú sme ako tak upravili, dali sme tam tabuľky, tabuľky 

obchádzajú, na tabuľku dokonca šliapnu, hej, čiže toto sme my ľudia, toto sme my ľudia a je 

to dobre, že si to vybral aspoň v priamom prenose to môžeme povedať, že by sme si mali 

konečne vstúpiť do svedomia a neničiť, neničiť majetok mesta. A každému komu som to 

povedal, že to nie je moje, ale je to aj jeho, tak sa niekedy čudujú ľudia, že prečo mu to 

hovorím, že je to jeho. Takže zatiaľ robíme takúto nápravu, nechceme to celé ohradiť, zatiaľ 



urobíme len túto časť, kde sú tieto krámiky, ale hovorím, že ja som bol aj na, u pamiatkarov, 

ja dom túto vec dohodol a oni najprv povedali, že skúsme túto stranu. No uvidím, aký to bude 

mať nejak.., aký to bude mať efekt.  Prepáč, že som ti skočil do reči, ale, ale riešime to, 

riešime to určite.  

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ďakujem veľmi pekne, lebo trápi to asi už aj toho chudáka zmrzlinára, tam je nešťastný 

z toho, ale on to nevie ustriehnuť, on tam predáva.    
L. Šalamon: prípad poškodzovania trávnika pri predaji zmrzliny na Námestí baníkov 

v Rožňave je v štádiu riešenia, sú objednané stĺpiky, medzi ktorými bude natiahnutá reťaz, 

ktorá bude zabraňovať prechodu obyvateľom cez trávnatú plochu 

 No a ďalší bod keď môžem sa spýtať, to neviem, kto by mi vedel, možno pani právnička 

mesta, je možné žobrať v dnešnej dobe? Lebo ja vám tak poviem, mám skúsenosť zo svojho 

odboru. Máme tu jedného muzikanta, tak v minulosti, alebo aj dodnes bolo tak, že my dáme 

deti svoje na to do umeleckej školy a zaplatíme aby nám ho naučili hrať. A on má takú novú 

formu viete, on tam naťahujú tú harmoniku v podchode, aj mu platia za to, že on sa učí hrať 

a teda vám poviem našťastie nechodíme na dlho do tej pekárne, ale ľutujem tie ženy, keď 

majú otvorené dvere. Čiže neviem, či to máme upravené, alebo zatiaľ ešte nie vo VZN, lebo 

ja vám poviem z vlastnej skúsenosti, nech len, že, keď sa hráva v zahraničí, je predvedený 

pred komisiu taký muzikant. Príklad – bola by postavená pani Mičudová, Ivan Nemčok a ešte 

nejaký kolega hudobník a tí ho posúdia, do akej miery je to počúvateľné a potom sa dajú 4 

miesta, na ktorých môže po 25 minút hrať cez deň, potom musí mať pauzu, má to taký trošku 

poriadok v zahraničí. A sa tak kus obmenia.    

Ing. Róbert Hanuštiak, náčelník MP: v súčasnosti tento podnet nespadá do vecnej pôsobnosti 

mestskej polície, no v súčasnosti s odborom školstva a právnym odborom hľadáme spôsob 

možného regulovania takejto produkcie 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
To je zaujímavé. Pán poslanec Ocelník, nech sa ti páči, s faktickou. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Milan nato ti, Milan na to ti len jednu vec poviem, keď tu chceš peniaze, tak tu neplač. Som ti 

povedal, že daj mu 5 euro nech prestane hrať a si mu nedal, no. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Pán poslanec máš vynikajúce riešenie. Jednoduché. Neviem či náčelník mestskej polície sa 

chceš k tomu vyjadriť? K tomu hraniu, nemyslím tak, že by si zahral, ale.. To by som nechcel, 

aby si ty hral. Jasne, jasne, jasne. Jaj pozbierať sa na 5 eurá, áno, tak to je tiež riešenie. Ale je 

to dobré na odľahčenie. Pán poslanec Capák s faktickou ešte.  

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Že to je vlastne posledným, čo... Zhodli sme sa susedia, teraz je to pre pána Hanuštiaka a jeho 

kolegov, a viete dobre, že som, neraz mali so mnou veselo a ja s nimi, ale tento krát chcem 

veľmi, veľmi pochváliť, uvažovali sme o písomnú pochvalu, ale, od pána Ladislava Kráľa, 

máte túto pochvalu odo mňa a časťou určite aj Dušan Žiak, ktorý tu bol, že predsa len si, 

podarilo sa vám dať do poriadku už sčasti tú hornú časť Rožňavy a sme vám veľmi vďační za 

to.   

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Ďakujem, iste do dobre padne aj polícii pán poslanec. Pán poslanec Kossuth nech sa ti páči. 



 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Už pomaly som unavený, ale musím vyčkať rad. Takže ďakujem za slovo. Mám niektoré 

požiadavky, ktoré by trebalo promptne riešiť. Kon... konkrétne sa mi jedná o, o verejné 

osvetlenie časti papierní. Dneska na dnešnom sedení sme odsúhlasili dáke finančné 

prostriedky firme FIN.M.O.S., neviem či je možné s nimi dojednať určité rozšírenie aj v tejto 

lokalite, nakoľko sa jedná asi o 5 kusov stĺpov verejného osvetlenia, ktoré sú skorodované, 

ktoré hrozia úplne, držia ich len, len v podstate drôty elektrického vedenia. Takže to je jedna 

taká požiadavka, o ktorú by som chcel, aby sa to rie... riešila promptne. Na minulých 

zastupiteľstvách som niekoľkokrát spomenul most cez rieku slaná, alebo peší prepoj, alebo čo 

to je, aby sa určitým spôsobom riešila aspoň tá podlaha tam, no neviem, asi do dnešného dňa 

nikto. Ďalšia požiadavka moja by bola čím skôr, teda pristúpiť, alebo riešiť opravu školy, 

alebo agitačného strediska v Nadabulej, nakoľko tam tiež je taký odstrašujúci stav. Stropy, 

strecha, komíny tam to za chvíľu asi tiež ľahne. No čo ešte. Tak isto som na predošlých 

zastupiteľstvách upozorňoval, upozorňoval na inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú, 

konkrétne v Nadabulej, konkrétne sa mi jedná o inžinierske siete vzdušné. To je jeden horší 

ako druhý. Pokiaľ, pokiaľ sa neurobí dajaká náprava, tie vozidlá stadiaľ chodia aj vyššie, 

zrazu len zbadáme to, že strešníky zmiznú.  Ja neviem, ako to je možné, keď človek stavia. 

Oni títo distribútori vám nariadia všetko do zeme a na nich neplatí nič. Tak by som požiadal, 

keď je možné vstúpiť do jednania s nimi a vyzvať ich, aby, aby tieto pavučiny, ktoré sú na 

území mestskej časti, dá sa povedať aj, aj čiastočne aj v Rožňavskej bani, aby sa pristúpili 

k odstráneniu. Naša kontrolórka urobila dajaký, dajaký, dajaký audit, nazvať to neviem, 

mierny, myslel som, že bude obsahovať viac tých konkrétnych vecí. Snáď len toľko, že 

niektorý pracovníci nemajú, nemajú odbornú spôsobilosť. Neviem, na koho to sa konkrétne 

mieri... mierilo, ale väčšina teda technicko-hospodárskych pracovníkov, všetci majú odborné 

spôsobilosti podľa potreby, ba dokonca navýšené, ale zaplatené z vlastných zdrojov. Že sa 

tam jedná o dajaký, dajaký slabší výkon u niektorých teda by som nazval pracovníkov, alebo 

celkove, že sa to akože zaťahuje na nás. Áno berem to, berem to, ale vy by ste mali, vy by ste 

mali niektorí aj s kolegov dakedy pozrieť, pozrieť to preobsadenie ľudí, s jakými ľuďmi 

robíme, ba dokonca, ja som aj spomínal aj predtým, že ako dajaký prevýchovný ústav nie 

sme, ale bohužiaľ je to tak, že poniektorí občania keď sa dopustia dajakých, dajakých 

prehreškov, alebo sú stíhaný, alebo trestne stíhaný dostanú určité, určitý trest, aby odrobili 

niekoľko hodín, no ja vám prajem, aby ste to skúsili s nimi. Ja som dosť ostrieľaný a dosť 

tvrdý, ale, ale je to dakedy veľmi ťažko. A čo sa týka potom ďalších dajakých vecí, to by sme 

potom mali brať dajaké, dajaké príplatky za, za rizikové dajaké. Skutočne, lebo s týmito 

ľuďmi je veľmi obtiažné a veľmi ťažko napredovať. Nerád sa vraciam ku, ku šlamastike, 

alebo ku kinosále, ktorá nastala tam, ale nedá mi, aby som nespomenul. Došlo k novým 

dajakým veciam, budem informovať vedenie. Ďakujem.    
L. Šalamon : oprava pešieho prepoja – mosta cez rieku Slaná smerom od Betliarskej cesty do 

Nadabulej je zahrnutá do rozpočtu pre rok 2017 a bude riešená podľa plnení príjmovej časti 

rozpočtu mesta 

Z. Macková : Spoločnosti FIN.M.O.S bola zaslaná požiadavka na vypracovanie projektovej 
dokumentácie a vypracovanie finančných nákladov na verejné osvetlenie – cca 5 kusov. Na Agitačné 
stredisko v Nadabulej bol vypracovaný pasport a v prípade vyhlásenia  vhodnej výzvy bude 
vypracovaný projekt  a žiadosť o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov, príp. iných verejných zdrojov 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs. 

 



p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
No tak ja by som sa iba dvoch tém dotkol. Máme na svete zákon o odpadoch a stále tu bude 

drahšie hlavne pre obyvateľov mesta. Chcem vás poprosiť o vypracovanie dajakého materiálu 

pre osvetovú činnosť separovania odpadov, v prípade, že to budeme ignorovať, bude nás to 

v blízkej budúcnosti, v najbližších rokoch stáť strašne veľa peňazí, omnoho viac ako teraz. 

V dnešnej dobe sa sťažujeme jednak ako mesto, alebo nieže sa sťažujeme, ale sa nám zdá, že, 

že tie poplatky, konkrétne tuná sa jedná o firmu Brantner, sú ročne dosť vysoké z rozpočtu 

mesta. Ale budú ešte vyššie a budú tým pádom ešte viac premietnutie, premietnuté do 

poplatkov pre obyvateľov mesta. Okrem osvety obyvateľov mesta by som poprosil o riešenie 

tejto otázky a, a nejakého písomného napomenutia spoločnosti Brantner. Na vlastné oči som 

bol svedkom, ako po vysypaní koša s komunálnym odpadom ide za ním žlté vrece s plastmi. 

Takže možná že nejaký občan sa trápi, separuje triedi a tam aj tak to skončí v jednom, 

v jednom, na jednom kopci celé. Takže z dlhodobého hľadiska to určite nie je dobré celé 

riešenie. Z dlhodobého hľadiska si myslím, že viac, stále viac a viac by sme mali pracovať na 

tom, aby sme to v našich hlavách a v hlavách našich spoluobčanov prerozdelili, upravili tak, 

aby sme, aby sme dokázali separovať a tým pádom to, tým separovaním, znížiť poplatky za 

odpady. Niekoľko krát som spomínal otázku, chcel by som sa vlastne do budúceho 

zastupiteľstva opýtať otázku, či náhodou sa neplánuje niečo riešiť v danej problematike, alebo 

či to bude riešiť až budúci hlavný architekt mesta, pri škôlkach a školách sú zelené pásy, ktoré 

sa len tvária ako zelené, sú väčšinou hnedé, sú plné vody počas dažďov a mával som tu 

niekoľkokrát návrh na to, aby sme z tých zelených pásov aspoň čiastočne urobili odstavné 

plochy zo zámkovej dlažby, alebo z hocijakého materiálu, na vykladanie, nakladanie detí, 

ktoré rodičia prinášajú, alebo odnášajú zo škôl. Chcel by som poprosiť, pri väčšine škôl takéto 

možnosti sú, dokážu to veľmi jednoducho urobiť technické služby od podložia počnúc, cez 

uloženie zámkovej dlažby a všetko. Takže nie je to až taký, podľa mňa veľký problém, či sa 

do toho nechceme pustiť. Ja si myslím, že to bude v okolí týchto škôl veľký krok vpred. 

Dajaké podobné náznaky som videl pred Zlatou školou, tam už niektoré úseky sú, sú zo 

zámkovej dlažby už urobené. Takže len taká poznámka. Ďakujem.   
L. Šalamon:  materiál na osvetovú činnosť pre separovanie odpadov je v štádiu 

vypracovávania v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov NATUR – PACK a.s. 

a zberovou spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. List z kontroly RV zo dňa 12.05.2017  Vám 

bol zaslaný pošou dňa 24.05.2017 

Poškodené zelené pásy pri materských škôlkach a základných školách sú zahrnuté do 

schválenej Koncepcie opráv a rekonštrukcie chodníkov v meste Rožňava pre rok 2017 a budú 

realizované podľa finančných možností mesta 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Ďakujem, nech sa páči ďalší. Pán poslanec Beke asi, správne. Nech sa páči. 

 

 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Pôvodne som nechcel diskutovať, ale predsa sa mi nedá, aby som 

nevypovedal za seba určité veci. Na februárovom zasadnutí som hovoril o nebezpečí 

zapadnutia poklopu na kanalizácii v Krásnohorskej ulici. Napriek viacerým urgenciám aj 

mestskej polície ako aj mnou východoslovenské kanalizácie dva mesiace neboli schopné 

odstrániť životunebezpečný stav. Po urgencii približne pred mesiacom pravdepodobne 

technické služby umiestnili aspoň výstražnú tabuľu čím bolo dosiahnuté, že autá chodia cez 

tamaď. Teraz nevedia s kolesami obísť poklop, ale s jedným kolesom len cez ten poklop vedia 

chodiť. Prosil by som mesto, ktorý poznáte pána vedúceho kanalizácií, aby sa už venoval 



danej situácii, ktorú je možno odstrániť za 2 hodiny. On sa vyhovára, že museli objednať 

betónový krúžok, len neviem ako odhadli, aký kruh majú objednať, keď ani neotvorili poklop 

na šachte, čiže ani to nevedia, prečo je prepadnutý ten kanál podľa mňa. Čo sa týka auditu 

kontrolórky za technické služby, ja by som povedal len toľko, aj no, aj na podporu názoru 

pána Kossutha, že keď som nastúpil do technických služieb tak firma mala skoro 120 stálych 

zamestnancov. Postupne sa klesala, teraz je taký stav, aký je, že zhruba je tam 40 

zamestnancov. S toľkými, s toľkými sa nedá celé mesto tak upravovať a, a dať do poriadku, 

ako, ako by to malo byť a nie je to riešené, riešenie získaním ľudí z projektov, česť 

výnimkám, ale, ale čo sa týka, čo sa, čo sa týka od  vedenia prác tak oveľa lepšie sa dá 

pracovať so stálymi pracovníkmi, ako než ktorý sú platený 60 eurami a, a povedia, že a, a za 

čo, za toľko sa oplatí? Takže kvôli tomu niekedy vyzerá to mesto tak, ako vyzerá. Hovorím, 

česť výnimkám, lebo sú aj medzi nimi, ktorý chcú pracovať a radi by pracovali, len žiaľ bohu, 

aj, aj keď bolo to zasadnutie tuná to vlády, bolo nasľúbené, že koľko pracovných miest sa 

acholem prisľúbi, potom sa vysvitlo, že, že do roku 2020 sa vytvoria tieto pracovné miesta. 

Budú vypísané projekty, tam sme, že už, už treba kosiť a ešte, ešte projekty prakticky začínajú 

od 01.05. Pritom bolo sľúbené, že bude to od, od začiatku januára, potom od marca a už, už 

tam sme, že, že v máji a už, už by bolo treba kosiť, len nie je s kým. A, a snáď asi čo pán 

Bischof naniesol tú Kvetnú ulicu tak až potom som nad tým acholem rozmýšľal, že som sa 

pýtal, ale nedostal som odpoveď, že trebárs ako môže mesto prikazovať niekomu, aby na 

cudzom pozemku postavil chodník. Ďakujem pekne.     

Ing. R. Hanuštiak, náčelník MP: Dopravná situácia na Kvetnej ulici je priebežne 

monitorovaná mestskou políciou a bude následne prerokovaná na najbližšom zasadnutí 

komisie na ochranu verejného poriadku s návrhom na vypracovanie projektu dopravného 

značenia 

L. Šalamon: Kanalizačný poklop na ulici Krásnohorskej v Rožňave bol opravený v mesiaci 

apríl 2017 zamestnancami Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. Rožňava 
 

p. primátor Pavol Burdiga  
Ja len ako na všetko ti nebudem odpovedať, len tam čo si hovoril ohľadom toho zasadnutia 

vlády, dobre a tých ľudí, ktorí prídu od 01.06. nie od 01.05., to nemá nič spoločné jedno 

s druhým. Absolútne nemá nič spoločného, to je celkom nejaký iný projekt, hej, a to čo 

zasadnutie vlády bolo toto je tiež niečo celkom, celkom iné. To len na také upozornenie na to, 

hej. To, že my sme čakali celý rok na to a ja to neovplyvním a pán poslanec ani ty to 

neovplyvníš v žiadnom prípade, nám tí ľudia chýbajú, aj keď niektorí nadávajú na nich, že 

robia len 4 hodiny, ale keby rob, keď robia z toho aj 2 hodiny aj to pomôže mestu 

každopádne. Ono to tí, ktorí nie sú priamo spojení s týmito ľuďmi nevedia a v živote to 

nepochopia. Ale tí, ktorí s tým robíme, pretože dovolím si povedať, že vy tak isto, tak 

každopádne je to prínos pre to mesto. To, že bolo niekedy 120 ľudí, to je všetko pekné, ale 

zase keď vieme aj na projekt ľudí vybrať tak nám aj to pomôže finančne. A na tie otázky, na 

tú otázku ohľadom toho, že či môže, ako si hovoril, že či môže postaviť, alebo my máme 

prikázať, že my prikážeme niekomu na cudzom pozemku postaviť niečo? Ale to myslím, že 

oni doniesli tú štúdiu a oni sa ponúkli, že oni to budú robiť. Nie tak to bolo ako hovorím? 

Lebo to nie my sme im prikázali, ale to návrh prišiel od nich a už oni to chcú urobiť, hej. Ale 

pozrieme sa za tým a budeme ti odpovedať potom písomne dobre? Nech sa páči pán poslanec 

Kossuth. 

 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Ja sa ospravedlňujem, že som predbehol zástupcu, ale, ale na rýchlo sme sa tam prihlásili a ja, 

ja by som dával do pléna len takú jednu technickú. Naše zastupiteľstvá sú každé dva mesiace. 



Ja si myslím, že toľko bodov aj dneska, že už ku koncu každý je kus unavený. Či, či 

nezvážime, buď deliť dajak tie, tie body alebo, aby bolo menej, alebo, alebo vrátiť sa k tomu, 

že každý mesiac, že by bolo zastupiteľstvo, aby to bolo kratši. Celý deň sedíme, celý deň. Ku 

koncu už to je dosť také... 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
A ty si myslíš, že by tých bodov bolo menej? 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Ja neviem, ja... 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Ja viem, že nie.  

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Prepáčte, ja len, takto viac hláv, viac rozumu. Skúste porozmýšľať o tom a  

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Ja rozmýšľam, rozmýšľam o tom. Keď zoberieš týchto ľudí tak teraz sme skončili  

zastupiteľstvo a na budúci týždeň by ste mali komisie. Príklad. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Neviem, no ku koncu som už aj ja unavený. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Teraz ďalšia vec, spýtali ste sa to, že nemá mi tu byť realitná kancelária. Teraz príde toľko 

žiadostí, tak ako všetko treba spracovávať. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Tak ja som ozaj len nahlas uvažoval. Ale nech aj ostatný porozmýšľajú. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Nám to každopádne vyhovuje aj, aj pre ľudí, ktorí sú tu, pretože tú prácu môžu aj zodpovedne 

prichystať a preto hovorím, že by bolo z toho presne toto, že budúci týždeň začneme 

s komisiami. Vám, tí, ktorí sa zúčastňujete jednej, alebo dvoch komisií to je absolútne jedno, 

lebo ty sa jej zúčastníš, ty ostatné materiály nerobíš, ale my tak isto to musíme robiť, a títo 

ľudia nie sú tu zamestnaní len pre zastupiteľstvo, ale robia aj inú prácu. Čiže zatiaľ musím 

povedať, že nám to zatiaľ vyhovuje tento spôsob dvojmesačný. Ja tak isto musím vydržať 

a dneska sme ešte celkom dobre, ešte sme len 8 hodín. 8 hodín. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Je to dosť sedieť tu a... 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
A ešte keby si musel tak dávať pozor a striehnuť na všetko ako, ako my no. Ale beriem to od 

teba... 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Ja len.... 

 



p. primátor Pavol Burdiga  
..,.určite, že je to únavné no. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

...na zváženie. Na zváženie. Každý. Ja som naozaj nahlas uvažoval, takže. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Nevadí. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Pán zástupca nech sa ti páči. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem. Ja by som sa vrátil jednou myšlienkou k príspevku pána Balázsa. Isteže, je to 

celospoločenský problém. Dlhodobo v nedohľadne riešenia čo sa týka smetí, komunálneho 

odpadu, prístupu. Je to všetko v ľuďoch. Trápi nás to spoločne, riešenia sú rôzne, ale, ale 

najväčším prínosom je to, čo požiadal a preferoval, tzn. vedomie od detstva ľudí viesť k tomu. 

A práve tu, pri tejto príležitosti, vyzdvihnúť podujatie, ktoré bolo začiatkom tohto mesiaca 

Ekotopfilm v OKC-čku, kde všetci kompetentní, ktorý sa zaoberajú touto problematikou, inak 

je to najväčší biznis, po možno farmaceutickom priemysle, alebo pohrebnom, tak prezentovali 

na všetkých úrovniach pre mladú generáciu, 1. stupeň, 2. stupeň, stredné školy bola 

konferencia, bola odborná diskusia, kde padali otázky, určovali sa nejaké smery, trendy, 

výzvy, nejaké reálne zákonné, legislatívne úkony, takže, na druhej strane, čo nevidieť končí aj 

naša zmluva dlhodobá s firmou Brantner. Takže tej, tu chcem reagovať na to, že tej, tej 

prevencie toto vnímam ako veľmi pozitívnu vec. Na druhej strane oni po svojej linke konajú 

a, a robia tak isto osvetu a v neposlednom rade vidím prínos aj v tom, že v Rožňave sa 

zriadila, teraz neviem na rýchlo si spomenúť, Janka Mičudová možno si spomenieš, pán 

Stano, Stano Ďuríček čo má kanceláriu tu, je to sesterská firma, alebo pobočka na túto oblasť, 

NATURPAK, ktorý tak isto sa venujú tejto problematike, že máme určité zázemie. Ja som sa 

aj tam dovolil spýtať, že možno jedno riešenie by bolo, nie tu zdola riešiť, ale zvrchu zakázať 

výrobcom, distribútorom, predajcom. Lebo ideme na nákup, ja menej, robí manželky najviac 

a dievčatá, ženy často a donesieme domov 20 kg smetí, alebo ja neviem koľko z toho, lebo 

všetko je balené v tom, v čom je balené. Takže možno tu by bol prvý krok. A v neposlednom 

rade by som sa chcel poďakovať pri tejto príležitosti, aj z tejto úrovne za veľmi pozitívne 

odozvy, za organizáciu, za zabezpečenie celej tejto akcie, bolo to hodnotené, teraz tlmočím, 

čo sme dostali osobne, alebo teda mesto mail z úrovne generálneho riaditeľa. Bude s to 

opakovať, bude to mať taký dlhodobý charakter takže verím, že aj vďaka tým deťom, ktorým 

vštepujú tuto ten postoj sa aj dospelí preorientujú troška, čiastočne, aspoň. V neposlednom 

rade v súvislosti zase s tým, by som chcel poprosiť verejnosť, obyvateľov mesta, nás 

všetkých, je na stránkach mesta a každoročne býva tradíciou tzv. jarné a jesenné upratovanie. 

Teraz je to, to jarné zmizol nám sneh atď., máme krásne zábery na internetovej stránke, aj 

pána poslanca, aké krásne uličky máme, rozkvitnuté atď., čiže je tu harmonogram jarného 

upratovania, aby sa v čo najväčšej miere a najväčším elánom a prístupom tohto zúčastnili. Sú 

tam kontaktné osoby, tak isto harmonogram kde, kedy budú rozmiestnené kontejnery, čo sa 

tam môže dať, čo sa tam nesmie dať, aby sme to rešpektovali a zhodnotili následne, že malo 

to zmysel. Ďakujem. 

 



p. primátor Pavol Burdiga  
Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Dve veci. V materiáloch, alebo teda spolu s materiálmi prišiel aj euroobal 

dokladov ohľadom novín Rožňavčan. Chcem sa opýtať, očakáva sa od nás nejaká aktivita, 

alebo ešte k tomu bude nejaké zasadnutie? 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Nie. To zasadnutie bolo. Ty si sa toho nezúčastnil, lebo si bol pracovne vyťažený, takže o ten 

mesiac, kedy budeme rozprávať aj o dotáciách, tak, tak isto by som chcel od vás aby ste 

nejaký návrh dali, či to chcete aby to išlo ďalej a keď chcete, tak akým spôsobom, aby som 

nebol na stránkach mesta ja, ale možno nejaký iný spôsob toho celého. Či budeme ďalej 

mes... vlastne tie noviny vydávať, alebo nie, lebo tak pravdepodobne ja som tam bol asi. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Uhm. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Dobre, takže ale to je na pracovné sedenie, to nie je na zastupiteľstvo. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Áno. A v súvislosti s odpadmi. Myslím si, že už sme minulého roku, alebo teda každý rok, 

keď odbor prezentuje plnenie zmluvy s firmou Brantner o tom rozprávali. Podľa môjho 

názoru bolo by treba zvážiť jednoduché kroky. Identifikovať odpadné nádoby, ktoré súvisia, 

alebo odpadové nádoby, ktoré súvisia s jednotlivými bytovkami a na základe tohto potom 

vymyslieť motivačno-postihovateľsný systém na obyvateľov mesta v rámci triedenia 

odpadov. Netreba čakať na legislatívne rozhodnutia a treba aj veľmi jednoducho a účinne aj 

doma si urobiť poriadok. Tzn. keď označím kuky pre jednotlivé ulice a neplní sa, tak 

postihovať obyvateľov zvýšením daní, zvýšením poplatkov atď., atď. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Ďakujem pekne. Ešte niekto má nejaký diskusný príspevok? Keď nie tak uzatváram diskusiu. 

chcel si pán poslanec ešte niečo? Nie? Nie, určite? Tak dobre. Dobre, takže páni kolegovia 

a kolegyne, páni kolegovia poslanci chcem povedať 2x ďakujem. Ďakujem za jednu vec 

a druhú vec je ďakujem za to, že ste dneska prišli na zastupiteľstvo, že ste sa toho zúčastnili 

a ja si myslím, že veľa vecí sme vyriešili, veľa dobrých nápadov tu bolo. Poviete si tieto 

nápady, my sa budeme snažiť určite víjsť aj vám v ústrety, aj občanom mesta, takže ešte raz 

ďakujem pekne, ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí tu boli, vedúcim odborom. Myslím, 

že najbližšie sedenie máme dvadsiateho nejakého šiesteho, 26. 06. sa stretneme, či 9-teho 

júna, 29.06. na Petra, Pavla sa tu zídeme o 2 mesiace, takže prajem vám všetkým pekný 

zvyšok večera, ale ešte by som vás chcel, vidíte, už skoro by som bol zabudol, skoro by som 

bol zabudol, pozvať vás zajtra na stavanie mája o 17-tej hodine na Námestie baníkov. Urobil 

sa tam, alebo dievčatá z odboru kultúry  urobili nejaké zmeny tam, vyzerá to na celkom 

zaujímavú a veľmi peknú akciu pri tom stavaní mája. Už ja sa dopredu teším. Tí, ktorí by ste 

mali záujem o... zhruba okolo 11-tej hodiny nám príde ten špeciálny zametací stroj, ktorí sa 

bude starať o čistotu námestia, takže aj ten si môžete prísť pozrieť tak, to sú celkom 

zaujímavé aktivity na zajtra takže ešte... No a samozrejme, zase by som bol zabudol, na 

budúci týždeň 05.05. vás srdečne pozývam, aj samozrejme obyvateľov nášho mesta, aj vás 

páni poslanci na tradičnú Slobodu vatry nad vatru, nad pamätníkom Jána Pavla ktorým, ktorá 



bude vlastne, alebo začne tam celý program o 19-tej hodine. Takže tam vás všetkých čo 

najsrdečnejšie pozývam. Takže ešte raz veľká vďaka za dnešný deň a prajem vám všetkým 

príjemný zvyšok dnešného večera. Ktorú sobotňajšiu? Tak všetkého som sa teraz nedotkol, 

ako prepáč mi, lebo mohol som si to samozrejme napísať, lebo to by som mohol celý prehľad, 

ale určite keď si pán poslanec toto navrhol, veľmi pekne ti ďakujem za to, áno bude aj 

gastrofestival na námestí v severnej časti pešej zóne, ktorú organizujeme my mesto, s hlavný 

konzulom Maďarska a s Csemadokom. Tiež tam ste srdečne pozvaný, je to taká ochutnávková 

akcia, takže, takže skúste sa tam zastaviť. O 11-tej to začína, takže tiež ste tam všetci vítaní. 

Vidíte aspoň, že je veľa akcií, že človek niekedy zabudne, že koľko ich bude, ale pán poslanec 

veľmi pekne ti ďakujem, že si ma upozornil. 

 

 

  
 


