Dotazy poslancov
Ďalšími bodmi sú otázky poslancov a diskusia poslancov, takže tu sa môžete potom prihlásiť.
Ja by som chcel túto chvíľu ešte využiť a oboznámiť vás o 2 veciach. Aby ste vedeli, že
z envirofondu sme dostali 120 tisíc na opravu škôlky na Ulici štítnickej. Takže sa nám to
podarilo získať. Iste ste si všimli a už aj v médiách to bolo, či to bolo v televíznych, alebo
písaných, alebo netových, alebo neviem akých pristúpili sme k oprave fontány pred bývalým
domom služieb. Takže spojazdníme túto fontánu. Mala by byť spojazdnená do 01.09.. Keď sa
nám to podarí skôr, bude o to lepšie, bude fungovať, bude svietiť, bude v nej voda, bude voda
vystrekovať a táto fontána bude hrať. Tak ako predtým dajú sa tam nové lavičky, dajú sa tam
kvetináče nové, smetné koše sa osadia, vyspraví sa asfalt pred touto fontánou, dá sa nové
verejné osvetlenie okolo tejto fontány. Potom budeme pristupovať ďalej aj k tomu, že schody
opravíme. Čiže naraz sa to všetko nedá, ale veľmi radi by sme boli, keby sa toto spojazdnilo
a trošku to malé námestie, ktoré tam je, tak sa skultúrnilo. Čiže len toto som vám chcel ja
úplne na začiatok povedať, že takéto niečo sa deje, takéto niečo sa robí. Nech sa páči, keď
máte nejaký dotaz, alebo nejakú otázku spýtajte sa. Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja mám ešte tento krát na pána Porubána. Dnes ste mi, teda dnes mi bolo doručené tesne pred
zastupiteľstvom vaša odpoveď. Píšte mi v odpovedi, som sa vás minule pýtal jasne, či by ste
skolaudovali stavbu, kde je rúra do potoka a ste povedali, že nie. Ale už vidím, že sa to
zmenilo napriek tomu, že vám chýbajú materiály. Našli ste nejakú obkľuku, aby ste mi
odpovedali. A chcem vám to uviesť všetkým obyvateľom Rožňavy, aj nám poslancom, aby
ste vedeli, keď si budete niečo stavať. To sa jednalo o obytnú kuchyňu, v ktorej sa býva
normálne, žije. Má súpisné číslo dokonca, áno. Pri jednoduchých drobných stavbách môžu
byť po dohode so stavebným úradom náležitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
vrátane jeho príloh primerane zjednodušené. Ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo tým pádom
viem, že už vlastne tú kanalizáciu ani nemusím napájať. Však? A tak ako ste to tam zrobili.
Čiže celkom to asi tak neplatí, ako ste to vysvetľovali minule. Ale pre mňa je to pozitív, keď
takto. Môžem to späť spustiť do potoka, to kde bývame. Viete lebo ja teraz musím aj stočné
platiť a predtým som neplatil.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán inžinier chceš reagovať?
Ing. Ferenc Porubán
Na závere som citoval zo zákona. Takže dovoľte aby, dovolil by som ako na začiatku citoval.
Takže stavba podľa druhu a potreby napája na zaradenie zneškodnenia odpadových vôd, ako
to odznelo na zasadnutí mestského zastupiteľstva 27.04.2017. Platí čo som povedal pred 2
mesiacmi. A táto stavba je napojená. Kolegyňa informovala, overila na vodárenské
spoločnosti. Stavba je napojená na kanalizáciu.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Na tú, čo v roku 2014 neexistovala. Myslíte na tú, tak ste nám odpísali. Ja už naozaj, vy ste
srandista asi trošku pán Porubán. No, lebo, akože hej prehlásila vlastníčka, že napojila sa
v roku 2014, ale my predsa vieme dobre, že to tam nebolo ešte ani hotové. Tak potom na
ktorú? Vysvetlite nám.
Ing. Ferenc Porubán
Stavba v súčasnosti je napojená na kanalizáciu.

p. poslanec Mgr. Milan Capák
Nie je. Pretože ja som bol na vodárňach si to zistiť a v čas, keď ste kolaudovali nebola. To čo
je dnes, to môže byť. Ale to, keď ste kolaudovali nebolo. A ja vám poviem, prečo sa pýtam.
Pretože ste také problémy narobili ľuďom slušným v tomto meste, jak aj Peťo Szabó, nevedel
si skolaudovať dom. Na námestí ste robili problémy. Mne ste robili za elektrický ohradník
problémy a to sme mali vo vnútri pozemku postavené stĺpy obtiahnuté stuhami a aj tak ste mi
robili problémy. Taká je pravda pán Porubán. Takže ja vám pekne ďakujem za toto, čo ste mi
dnes poslali, že je to zjednodušené. Áno, čiže dúfam, že budete tak napredovať, bude toho
čím menej. Ale nepríďte zajtra niekto, keď nahlásia suseda, že mu ide rúra do potoka, že je to
zle. Hej, potom mi dajte tak isto zjednodušené, piati tam bývame. Aby ste vedeli. Chcem mať
rovnaké práva aké tí, ktorým ste to dali.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja sa chcem spýtať a prečo sa to nedá v kancelárii toto vydiskutovať.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Vy ste duskuta, som nebol, sa.....
p. primátor Pavol Burdiga
Ako nehovorí, že sa to nemôže tu, lebo môže, každý má na to právo, len...
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja preto to tu robím, sa nehnevajte, aby to bolo práve na tej zápisnici a ja ju použijem ďalej.
To mi verte tento krát pán Porubán. No a ešte, počkám, keď k tejto téme PAM-ku neviem či
chcete, alebo k nasledujúcej. Lebo ešte jedno ja som chcel sa spýtať, ale nie je tu pani
Mičudová. Je možné niekoho osloviť, kto by mi povedal za školstvo niečo ešte tu? K téme
školstva ešte mám.
p. primátor Pavol Burdiga
Však treba povedať a keď tu nie je pani Mičudová tak dostane sa k tebe odpoveď.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Tak moja otázka je, buďte taký láskavý, na kameru by som potreboval ukázať. Čiže ja som sa
chcel spýtať, či má vôbec, učiteľka napíše nesprávny tvar písma na prvom stupni, v prvej
triede ZŠ a ona vlastne má právo hodnotiť deti, klasifikovať ich. Je vlastne, išiel som za tým,
však si to zle naučila, už inokedy sa to neučia. Tak mi odpovie, že tak mám 21 detí. Je to
normálne? Áno, čiže... odbor... ja som sa chcel pýtať, ako pani veď... ja už som začal, ona mi
dala odpoveď, že 21 detí mám. Tým pádom... No to ma to, že tu mala byť ešte pani Mičudová
no nie je tu, tak sa nemôžem ju pýtať. Ste mi povedali, hej. Viete. Čiže nemá tu nikto
možnosť mi odpovedať.
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, že nie, ale za pani doktorkou Mičudovou sa dá ísť. A ja by som ani, že nie za pani
doktorkou Mičudovou ísť, ale za pani riaditeľkou, alebo riaditeľom. Neviem, ktorá škola to je.
Je to Zlatá a tak isto je to podobný prípad s vychovávateľskou, teda úplne zle hneď písmeno
a zle napísala, tak som to preškrtal a vytiahol syna z družiny radšej. Ale... No a tam som
napísal tiež nejakú žiadosť a on mi odpovedal, že odpovie mi a dodnes neodpovedal. Viete,
takže preto je to také, že tu sa pýtam. Tak ja už dupľom, hej, keď nie je tu pani Mičudová.
Dobre tak ďakujem veľmi pekne, to bolo všetko a teším sa na oslavu Petra a Pavla.

p. primátor Pavol Burdiga
Len či bude. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja by som mal najprv takú drobnosť v materiály vyhodnotenie verejných obstarávaní v období
máj, jún pri bode 6 oprava terasy a miestnosti pod terasou chýba vlastne názov firmy, ktorá to
realizovala. Je tam, je tam suma, je tam rozsah prác, ale nie je tam uvedená firma, ktorá, ktorá
tú zákazku realizovala, takže by som poprosil doplniť tú informáciu. A mal by som otázku na
teda asi pani prednostku, alebo pani vedúcu finančného odboru, oddelenia, či mesto uvažuje
o tom, aby pri tvorbe rozpočtu využilo do istej miery aj tzv. participatívny rozpočet, ktorý je
v poslednom čase dosť populárny. Viaceré samosprávy začínajú časť svojich aktivít riešiť
týmto spôsobom. V prípade ak áno, tak ja by som mal taký návrh, že práve tá, tá časť, ktorú
sme dnes, ktorej sme sa dnes tak veľa venovali v časti diskusia občanov, teda podpora,
podpora športových klubov, kultúrnych organizácií, mimovládnych organizácií, by mohla
možno, jedna z možností by bola možno riešiť práve toto cez participatívny rozpočet. Je to len
taká ako, taký návrh do diskusie.
Kardošová – nedopatrením sa vynechalo z vyhodnotenia VO, predmetnú zákazku
uskutočnila firma DUMYS Juraj Lukáč, Kasárenská 30, 048 01 Rožňava. Túto zákazku
opravenú uvediem vo vyhodnotení VO za mesiace jún – august 2017
p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka odpovedať. Dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno my sme vlastne predložili ešte na aprílové zasadnutie komisií, bol tento materiál
prerokovaný a aj komisii finančnej taký návrh na v podstate zavedenie toho participatívneho
rozpočtového hospodárenia od budúceho roku. Myslím, že komisie, všetky komisie, všetky
komisie to odporučili. My sme začali pracovať už aj na nejakých zásadách, ale zatiaľ teda
hľadáme ešte stále nejakého partnera, alebo toho garanta z tretieho sektora. Ja som zatiaľ
oslovila Občianske združenie Otvor dvor, Občianske združenie Mesto v pohybe s tým, že som
ich poprosila, aby oslovili ešte aj ďalšie podobné občianske združenia, ktoré sa vlastne venujú
tejto problematike nejakých verejnoprospešných služieb, alebo činností a dohodli sme sa teda
na tom, že budúci týždeň, alebo ten ďalší teda ešte začiatkom júla teda, že si zavoláme,
urobíme si také stretnutie a celú túto vec prediskutujeme. Či vôbec oni budúc ochotný sa
zapojiť ako garanti, alebo ako naši partneri do tohto participatívneho rozpočtu. Takže určite
áno, pracujeme na tom. A dúfam, že už teda v septembri, už na septembrové zasadnutie vám
budeme môcť predložiť nejaké tie zásady.
p. primátor Pavol Burdiga
Čiže nezaostávame za ostatnými. Pán poslanec Balázs. Nie je tu. Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Takže môžem, hej?
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči.
p. poslanec Ľudovít Kossuth

Ďakujem. Ďakujem za slovo. V podstate neviem, z ktorého konca by som to začal, ale
vypočuli sme si tu aj niektoré pripomienky občanov mesta. Tých odľahlejších častí, ktoré
majú problémy. Ako, ako musím to rozpitvať takto, aby sme sa dopracovali k nejakému
koncu, alebo aby sme sa pochopili. V podstate jeden občan má problém, nevie sa dopracovať
k tomu, alebo do, do, do....dožiadať sa pravdy, ale, ale zase keď to zoberiem z tej druhej
stránky. Som poslancom niekoľko rokov, skoro 20 preboha živého a neviem sa dopracovať,
neviem sa dopracovať toho, že by pri mestskej časti sa opravila budova agitačného strediska.
Ledva sme to vedeli zachrániť, aby sa to neodpredalo, lebo to bolo zahrnuté v prebytočnom
majetku, dá sa povedať skoro ako mesta. A keď by mali byť dajaké, dajaké, ja neviem, voľby,
niet kde sa zísť. Kino sála odišla, to ani nespomínam, to je zabudnuté pesnička. A vzhľadom
na to, že dneska sme prebrali záverečný účet mesta, kde skutočne pekné výsledky,
dopracovali sme sa pekných výsledkov, v obrovských plusových číslach sme a keď dám
požiadavku na to, aby sa urobila lávka cez Slanú, rekonštrukcia, tak dostanem takú odpoveď
v rámci teda finančných a toto a taký papier si tam dakde zavesím nabudúce na toaletu.
Nehnevajte sa, že takto vystupujem. A to isté dostane na, na bývalú školu agitačného
strediska. Nehovoriac o tom, že kanalizácia pri mestskej časti prebehla dá sa povedať pred 3
rokmi. Samozrejme do tej doby neinvestujeme do ciest, lebo neinvestujeme, samozrejme aj
som to pochopil, teda musím doložiť to k tomu, ale vzhľadom na to, že keď prebehne
kanalizácia pristúpime k oprave ciest. No 8 km chodníkov zhruba máme zahrnutých do opráv,
pýtam sa nás kolegov, pýtam sa vedenia. Koľko toho je zahrnutých v prímestskej časti?
Koľko? Ani kilometer, ani cen...meter. Prosím vás pekne, cesta medzi Rožňava baňou
a Nadabulou bola na moje požiadanie v poslednej chvíli odfrézovaná, nedalo sa tam prejsť.
Keď napadá, keď je viac teda, v teda vlahy, alebo viac dažďa je, nedá sa tam peši chodiť.
Dakedy pozeráte na mňa, že nemám náladu. Áno nemám náladu, lebo nemám. Ja keď som
odišiel robiť pred 20 rokmi na technické služby skoro, hej, tak pri jednej príležitosti som
vyšiel vonku a zobral som koscov, koscov do Nadabulej. A sa ma pýtali, na mňa pozerali, ty
kde ideš kosiť? A nechcem povedať, že do, do p.... idem kosiť tam, hej. Tam my sme nikdy
nechodili. No tak nechodili ste, lebo ja som tam nebol. Bohužiaľ. Aj toto musím dodať
k tomu. No a takýto trend páni, dámy, takýto trend postupuje naďalej. S prístupom takým, jak
som aj povedal, opakujem sa. Možno už na mňa sa nedáva taký dôraz, tak nech si povie svoje,
ale už pomaly aj tak končí, ale nech si opotrebuje svoju klapačku. Takže vážený toto isté sa
opakuje, opakuje sa naďalej. Nedávno som po 4 rokoch, či po 3 rokoch vyniesol bager do
Nadabulej, aby som, aby som urobil nejaké opravy. Spomínal tu aj pán primátor, že sú tam
nedostatky, sú no ja si myslím, že nebolo to dobre pochopené z vedenia, lebo veľký rozsah
prác som nasadil. No tak potom, ja neviem, kde je tá chyba. Vo mne, v prístupu alebo
celkove, celkove to je, tak sme, tak sme braní. Tak vy ste dobre, dobrý okrajový len na to, aby
ste zahlasovali. Prídu voľby natlieskame, nahlasujeme a skončili ste. No bohužiaľ nehnevajte
sa na mňa, musel som to povedať vzhľadom na to, že ten záverečný účet všetka česť, že je
v takých číslach v akých, jak, jak je, ale to je... Pripadám si tak jak naša strana a vláda, hej, sa
bi...bije si hruď, tak dobre stojíme, Slovensko tak dobre postupuje. No ja neviem, či to bežný
občan vidí, že Slovensko postupuje. Nikdy, na ničom. A to isté sa odzrkadľuje na, na okrajové
časti takže. Ozaj som to musel vydať zo seba a možno aj ďalšie kroky budú smerované
z mojej strany asi takým spôsobom, že zvážim niektoré veci. Ďakujem.
Šalamon: oprava lávky cez rieku Slanú je zahrnutá do rozpočtu pre rok 2017. Toho času
je vyhlásené verejné obstarávanie a po vyhodnotení verejného obstarávania sa pristúpi
k oprave uvedenej lávky.
Macková: Na opravu strechy agitačného strediska bude vypracovaná PD, aby sa mohla
zákazka vysúťažiť
Na opravu lávky cez potok Slaná bolo vypísané VO 53/2017/Ka

p. primátor Pavol Burdiga
Neviem, možno tieto slová niekedy bolia ale možno si bol skritizovaný a preto si taký kritický
teraz. Neviem ako. Nie tak ja som povedal, tak akože. Podľa toho, podľa tvojich slov sa nič tu
nedeje, no tak neviem. Ale dobre nechajme to tak. Myslím, že nie. Úplne nie, úplnú nie, úplnú
nie. Áno určite máš právo na to, samozrejme. Samozrejme. Dobre to si potom povieme, keď
budeme spolu, lebo budeme o tomto hovoriť dosť dlho potom. Tak to už je na tvojom
zvážení. Jedine. Pán poslanec Lach nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Si dovolím nadviazať na kolegu Kossutha. Lebo mali sme tu sú, mali sme tu susedov, teda
mal som tu susedov, ktorí nám vyčítali, že okrajová časť mesta je zanedbávaná. No áno,
zdôvodnenie bolo, že najprv musí byť námestie v poriadku a pod.. Ale aj na tých perifériách
žijú ľudia, ktorí platia dane a čakajú služby za tie dane. No a keď sme mali takýto skvelý
prebytkový rozpočet tak na čom sme ušetrili vlastne. Keď z každej strany počúvame, že je
nespokojnosť s tým, že si spomeniem v 2016 sme, sme riešili financovanie kultúry, športu,
opravu ciest, opravu chodníkov. Má význam vytvárať prebytkový rozpočet na úkor toho, že
vlastne v tom roku nejdú niektoré opravy. Tu kolega Kossuth vždy sa sťažoval na to, že
máme budovu v majetku mesta, ktorá nám chátra v Nadabulej a nerobí sa nič. Tak myslím si,
že do budúcna by bolo asi dobré zvážiť, že či teda prebytkový rozpočet, alebo opravy
a údržbu. Ďakujem.
Ing. K. Leskovjanská: zo záverečného účtu je zrejmé, kde mesto ušetrilo a čo sa v roku
2016 urobilo. Mesto malo v roku 2016 plánované akcie, k realizácii ktorých však
nedošlo z iných dôvodov ako úsporných. Prebytok, ktorý vznikol, neprepadáva, ale sa
do rozpočtu ( na základe schválenia poslancami mesta) dostane a môže sa použiť na
krytie kapitálových výdavkov. Rozpočet mesta sa vo väčšine ( v posledných rokoch)
schvaľuje ako vyrovnaný. Prebytok môže vzniknúť postupne, v priebehu roka, keď sú
vyššie príjmy a vzniká v priebehu roku, u nás to v roku 2016 predstavovalo cca 1 mil€,
z toho prevod z predchádzajúceho roku cca 0,6 mil€.
p. primátor Pavol Burdiga
Prosím, páni poslanci treba chodiť otvorenými očami. Pán poslanec dobre? Aj, aj v týchto
okrajových častiach tak isto sa robí a myslím, že aj v tvojej časti ten most nebol opravený 40
rokov, nemal si odvodnené tiež aspoň 40 rokov, takže aj to sa tam už urobilo. Všetko sa naraz
nedá. Keď tu bolo niečo zanedbávané 30, 35, 40 rokov nechcite od nás, aby sme to za 3, 4
roky opravili. Nechcite to. Nechcite, aby všetky chodníky boli úplne nové, nechcite, aby
všetky cesty boli úplne nové. Aj ja si tam viem sadnúť a toto skritizovať. Pán poslanec
Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Zvyknem často kritizovať, ale momentálne sa pripojím ku primátorovi, ako určite vidno
v Rožňave, že sa niečo porobilo. Samozrejme sú veci, ktoré sa neporobili, ale určite vidno. Aj
tá fontána, severná časť námestia, ako určite je tu. Ten most do je, to bola investícia a urobil
sa. Takže je tu niečo vidieť. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
V žiadnom prípade som nepovedal, že sa tu nič nerobilo a myslím si, že sedíme tu preto, aby
sme hľadali nejaké spoločné riešenie. Čiže netreba si to brať nejak osobne, alebo ako nejaké
osobné invektívy, útoky. Ja som to v žiadnom prípade nemyslel tak, že nerobíš nič pán
primátor, hej. Alebo nerobí, si povedal v množnom čísle, že nerobíme nič. Neviem koho si
tým myslel, ale ja som si dovolil upriamiť pozornosť aj na problémy, ktoré sú tam, kde žijem
ja, susedov, ktorých zastupujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Samozrejme, ja zastupujem celé mesto pán poslanec. A ja robím maximálne, nielen ja, ale
všetci, všetci aj vy poslanci, aj my tak isto maximálne. Ešte raz opakujem, to čo sa
zanedbávalo. Ja vám musím povedať jednu vec, na ktorú som nehovorím, že minule prišiel,
ale my sme sa o majetok mesta, ktorý my máme, alebo my sme mali, my sme sa vôbec
nestarali. To, že tu vyrástla nová telocvičňa, to, že tu vyrástli nájomné byty to je všetko
krásne, ale toľko vecí, ktoré my máme zanedbaných a o ktoré sa my musíme starať, a na ktoré
my musíme enormné peniaze vykladať, s tým sa asi nedialo nič. A bohužiaľ teraz to
prichádza, keď pomaličky, pomaličky malými krokmi tieto veci sa pokúšame robiť. Nie ja,
všetci spoločne to robíme. Keby vás nebolo, poslancov, ani my ako vedenie mesta to nevieme
urobiť. Ja sa môžem rozkrájať, keď nebudem mať ja poslancov, a ktorí neodsúhlasia, že OK
primátor, toto je dobre, poďme spoločne riešiť. Opravíme tieto veci, zveľadíme tieto veci.
Neurobím to ja sám. Bez vás to neurobím. Len hovorím vám, že na týmto som minule
rozmýšľal. Neskutočne sa zanedbávali budovy, tieto nehnuteľnosti a ostatné veci, ktoré, ktoré
sú v správe mesta. Roky rokúce. To vieme, to, to nemusí byť na to ani odborník, alebo
nemusíme byť odborníci. Čiže ešte potrvá veľmi dlho, kým všetky tieto veci. Ja by som tak
isto chcel a verím tomu, že aj ten, ten klub, ktorý je v Nadabulej opravíme. Ja som si to už
napísal, pretože ja si píšem už na budúci rok, čo by sme mali urobiť a je medzi prvými, že by
sme mali, keď aj nie celú budovu, ale hneď strecha sa opraví, lebo niekde treba začať aj
s tým, hej. Len pochopte, že toľko je tých výdavkov, keď sa pozerám, toľko je tých budov,
ktoré treba udržiavať, opravovať atď., atď.. No neskutočné množstvo. A určite bez vás to
nepôjde, ani bez jedného z vás. Či ste poslanci, alebo sú to aj zamestnanci mesta. Takže je tu,
je, je čo, je čo robiť. Buďme radi, že aspoň na to čo máme, že, že ostane a určite pôjdeme do
tých periférií, kde tieto veci musí po, musíme poopravovať, lebo bez toho to nepôjde. Pán
poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja by som chcel povedať, že je trošku aj úspechom, že opäť vidíme, že tu občania prídu
a majú záujem aj o tie mestské veci a konečne povedia svoj názor a tieto mnohé nedostatky sú
prílivom aj toho, že neprispôsobivých občanov tu pribudlo v meste, ktorí bohužiaľ sú aj nie
Rožňavčania často krát. A sú tu a čo sa týka majetkových vecí, prepáč, len kratučko, že ja
myslím, že ani predchádzajúci pán primátor, ani predtým pán primátor nedokázal finančne tak
dať dokopy ten rozpočet a to mesto ako je to aspoň ako tak teraz čo máme. Aj, aj vďaka nám.
To je určite.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs nech sa páči s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Krátka faktická. Krátka faktická poznámka. Aby som troška utíšil tuná tie emócie. Možná, že
pár mesiacov, polrokov nazad sme sa bavili o tom, aby sme vytvorili rezervu, lebo sa chystajú
nové výzvy. Očakávame výzvy, píšeme projekty, v šuflíkoch sú pripravené projekty

a nevieme odhadnúť, ktoré výzvy, koľkými %, ako budú zo strany mesta spolufinancované.
Takže myslím si, že aj to je jeden dôvod, kvôli čomu sa dajaká rezerva vytvára. Môžeme sa tu
debatovať, že tá rezerva aká má byť, či vyššia, či troška nižšia, ale nemyslím si, že toto má
byť na koniec zastupiteľstva predmetom toho, aby sa tuná takéto emócie v tomto rozvirovali.
Vidíme, že tie výzvy prechádzajú, idú, bude z toho niečo, bude sa opravovať majetok mesta,
takže ta skúsme sa, možná že na to aj trošku pozitívnejšie pozrieť. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Určite neboli to ako emócie a ako neberte ma, neberte ma tak hej, ale, ale je
strašne veľa vecí v tomto meste, ktoré, ktoré treba urobiť a opraviť. A ja by som tiež chcel
mať ten kúzelný prútik, ktorým by sa to dalo urobiť. No, ale hovorím ešte raz len s vašou
pomocou. Nikoho, nikto iný nepomôže v tomto. Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, vážení kolegovia dovoľte mi aby som aj ja prihovoril
o niektorých veciach v diskusii. Ešte skôr než by som začal, tak len, len chcel by som
ukľudniť prítomných, aj pána primátora, že netreba sa znervózňovať, ako len nad tými vecami
a....
p. primátor Pavol Burdiga
No tak to si ma nervózneho nevidel ešte.
p. poslanec Zoltán Beke
....a čo sú verím, a netreba sa urážať, ale tak aj nás poslancov a za to sme, aby sme povedali
postrehy ako len čo vidíme a, a o čo nás, o čo nás požiadajú aj obyvatelia mesta. Máme aj ich
názory a ich postrehy predniesť ako len tuná tu v pléne. Samozrejme nikoho ani
nekritizujeme, alebo dačo, že, že, že to alebo tamto nie je urobené. Je to vo všeobecnosti ako
len hovorené a len, len poukázané na to, že, že tak ľudia, ľudia pozerajú nás a aj, aj vypytujú,
keď aj, keď aj nechodia tuná to 20, 30 na naše zasadnutie. Ani by sa nezmestili, tak, že cez
nás poprípade dávajú na vedomie ich postrehy. Teraz k veciam. Tak síce už na dnešnom
rokovaní sa rozprávalo na túto tému, ale by som chcel vás upozorniť na jednu vec, aj z toho
dôvodu, lebo od určitých ľudí často je mi vyčítané, že ale sme vám vyasfaltovali chodníky na
Ulici kozmonautov, keďže sa vynaložili acholem veľké peniaze na to vyasfaltovanie, tak
dovoľte mi, aby som upozornil na jednu vec. Zaiste možná aj viete o tom, ale v zime zo strany
vodárne bola rozkopaná, ako, rozkopaný chodník smerom ku bloku na Kozmonautov 15.
Pomaly pol roka prešiel, ešte stále nie je zaasfaltovaná, ba dokonca nad chodníkom, čo je
zele...zelená časť, alebo trávnatá časť, tak tam ani nie je upravený pozemok, čo bol ako
prekopané. Len, len tak na ukážku by som ako len uviedol, že trebárs iná firma, plynári, pred
mesiacom rozkopali cestu, oni už aj zaasfaltovali za sebou tú jamu. Čiže dobre by bolo ako
len pozrieť aj, aj na to, aby sme, aby sa nezničilo majetok mesta a samozrejme, ako aj odznel
tuná to žiaľbohu na, na viacerých miestach po vodároch a aj po iných firmách ostávajú, lebo
aj súkromníci, čo, čo vykopávajú, alebo prekopávky robia, tak vzniknú tie jamy a žiaľbohu
vždycky dajak, nehovorím že, ale, ale, ale po záručnej dobe sa pristupuje k, k, alebo sa zisťujú
ako len tieto veci, že fakt jak sa hovorilo tuná to, že nech, nech prejdú, kde boli ako len
robené takéto práce a, a predčasne zistiť a osloviť dotyčných aby, aby odstránili, odstránili
acholem závady na cestách. Zaiste viete, že minulý týždeň v stredu na obed aj v Rožňave sa
prehnala búrka s krupu, s krupobitím. Búrka bola taká prudká, že znova odmyla ulice na
severnej časti mesta. Tak viem že včera už sa opravovali ulice Strmá, Cintorínska,
Podrákošská. No chcel by som sa opýtať v rámci toho, či už sa pracuje niečo na projektovej
dokumentácii o vybudovaní chýbajúcej kanalizácie na Ulici krásnohorskej. V pláne úprav ulíc

je písané, alebo aj bolo povedané, že v roku 2018 sa začne, ale rok 2018 za chvíľočku bude
tuná. Pokiaľ ešte je možné niečo zmeniť na projektovej dokumentácii tak chcel by som
povedať, že nielen voda z Rebeky, z reštaurácie Rebeky, ale aj voda zo sídliska P. J. Šafárika,
konkrétne z Ulice slnečnej sa valí do Krásnohorskej ulici. Bolo by dobré osadiť vyššie
obrubníky na Ulici slnečnej pri tých železných schodoch, aby zabránila ako len valeniu tej, tej
vody stamaď. Oslovili ma ľudia aj z mestskej časti Rožňava bani a bol som aj pozrieť tam tak
musím uznať, že majú, majú pravdu. Sú veľmi nahnevaní za to, že bolo im sľúbené pred 10
rokmi, že ak sa vybuduje vod, vodovod a kanalizácia, sa pristúpi k vyasfaltovaniu ulíc na
kolóniách. No žiaľ vodovod aj kanalizácia je už hotová, ale, ale cesta je stále, len, len sa
upravuje s drteným asfaltom a, alebo s pieskom, z ktorého znovu sa vynárajú jamky za pár
dní. A, a nevedia s autami, ba dokonca aj sanitky nechcú výjsť ako len ku nim, lebo že sa
zničia autá. Tak dobre by bolo nejak pokročiť ako len aj v tomto smere, keď, keď sa dá niečo
upraviť. A čo som videl no, mnohokrát sa hovorí o, o záplavách, alebo trebárs že na juhu
zaplavilo ulice a, a autá poškodí ako len voda a, a neviem smetné nádoby odnáša. Nečudujem
sa tomu. Pokiaľ zájdete smerom ku benzínke na košickej ulici tak, keď, keď pozrieme do
tých, do tých rýh čo sú, čo odvádzajú vodu, tak sú zanesené blatom, rastie v tom ako len tráva,
nejaké tie dosky sú, sú zanesené do, do kanálov, alebo do tých, do tých väčších rúr. Možnože
aj v tomto smere myslím aj som, aj som počul v, v rádiu že aj vláda chystá nejaké tie peniaze
dávať na, na zábrany op, opráv pre, pre mestá. Keď nejak vysledovať, keď by boli na tie
prostriedky, tak, tak urobiť aj okolo Rožňavy tie vyči....vyčist.....vyčis....vyčistenie tých
kanálov a možno by menej vody by sa zaplavilo acholem do tých ulíc. Nakoniec sa snáď len
toľko, že keďže sa blíži koniec školského roka a od pozajtra sa začínajú prázdniny, tak by
som chcel popriať všetkým učiteľom aj deťom pekné zážitky prázdninové a, a všetko
najlepšieho k stráveniu acholem týchto prázdnin. Ďakujem pekne.
Šalamon : na Ulici kozmonautov sa jedná o opakovanú poruchu verejného vodovodu, ktorá
bola zaevidovaná koncom mesiaca jún 2017. Úprava bude vykonaná zamestnancami VVS a.s.
Rožňava. Verejná kanalizácia na Ulici krásnohorskej je už vybudovaná, ale odvodnenie tejto
ulice nie. Jedná sa o investičnú akciu, ktorá bude zahrnutá do tvorby rozpočtu podľa
finančných možností mesta. V tomto roku budú vyasfaltované obidve prístupové komunikácie
na jednotlivé kolónie na Rožňavskej bani. Požiadavka na prečistenie ľavostranného rigolu
vedľa komunikácie na Ulici košickej smerom k čerpacej stanici Slovnaftu bola odstúpená dňa
8.9.2017 mailom na Technické služby mesta Rožňava, ktoré v spolupráci so zamestnancami
malých obecných služieb tento rigol vyčistia. Betónové obrubníky na Ulici slnečnej
v Rožňave vedľa pohostinstva Rabaka pred železnými schodmi boli osadené dňa 9.8.2017
zamestnancami Technických služieb mesta Rožňava.
Macková: v štádiu prípravy je PD na vybudovanie chodníka a odvedenie dažďových vôd na
Ulici krásnohorská
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Povedzme si úprimne, dneska 80 % otázok, ktoré tu odzneli, alebo 70 sa týka technických
služieb. Je ľahké nám kritizovať, že tráva má trištvrte metra a neviem, a že sneh ako je
odprataný, ale keď sneží, oni sú tí, ktorí idú von a my sedíme doma. Keď je búrka a treba ísť
upratovať my sedíme doma, lebo je búrka, oni idú vonku. Takže určite je to, je to, je to nie
jednoduchá úloha. Na druhej strane, možná že aj technické služby musia hľadať riešenia, že
keď, že keď náhodou teraz tá tráva rastie rýchlejšie, tak treba, treba tých ľudí nasadiť viac,
alebo ten asfaltovací stroj, jak som hovoril, nech robí, robí na dve zmeny atď., atď.. Takže je
to určite náročná úloha, ale je to najdôležitejšia organizácia, ktorá, ktorá pre mesto pracuje,

robí, funguje. Takže, takže držíme palce nech sa to zlepšuje. Ako, ako predseda dozornej rady
v technických služieb v podstate sme preberali otázku, ktorou sme zaviazali dozor... technické
služby už pred pár zastupiteľstvami, zakryť bazén. Rožňavský bazén, aby, aby to teplo
neunikalo každú noc do neba a, a, aby sme potom nemuseli dokurovať za drahé peniaze vodu.
Keď sa tak zamyslíme, a sme sa na dozornej rade, aj pán primátor sa jej zúčastnil a sme sa
rozprávali, že aký krásny areál má rožňavské kúpalisko. Viete byť na slnku, viete byť v tieni,
viete športovať, viete sa relatívne osviežiť, ale dačo ako keby tomu chýbalo, ako keby časť
obyvateľstva utekala preč z Rožňavy. A sme sa skúšali nad tým zamyslať, zamýšľať a teraz
by som to chcel tak hodiť, do takej verejnej diskusie. Máme krásne malé kruhové bazény pre
úplne mrňavé malé deti, je veľký plavecký bazén pre plavcov, ktorí si chcú zaplávať. Či nám
nechýba dajaká škála obyvateľstva, ktorá, ktorá sa tam na tom rožňavskom kúpalisku nevie
nájsť. Dajaké bazény s menšou vodou, kde sa obyvateľstvo osvieži, kde, kde ten rodič
dočiahne na zem, vie tam, vie tam byť z, zo svojimi deťmi a otázka potom ďalšia ide do
pléna, že či nám treba v podstate vykurovať taká, taká veľmi jednoduchá matematika, iba
taká, taká letmá. Máme 4 m vodu x 25 šírka x zhruba dajakých 18 m dĺžka, dakde, dákých
450 kubíkov vody, či nám to treba na to, tú 4 m vodu, aby sa na pol hodinu otvoril mostík,
zopár ľudí, samozrejme aj tí ľudia sú občania mesta, si zaskáče do 4 m vody a, a potom je ten,
tá 4 m voda pol... 4 m voda poloprázdna. Takže či sa nezamyslieť nad tým, či tie mostíky by
sa nedali nahradiť napr. nejakými tobogánmy, alebo, alebo niečím iným. Tú 4 m vodu
z dvoch, troch tretín zasypať, alebo urobiť dajakú menšiu rekonštrukciu toho bazéna, menej
by trebalo kúriť a potom by sa vyriešil aj ten problém, že nevieme ten bazén zakryť. Nieže
nevieme, technické služby, vedenie mesta nevie ten bazén zakryť, lebo je to na každú stranu
tak veľký rozpon, že, že sa nedá vyriešiť technológia zatiaľ toho, ako, ako by sa to fóliami
zakrylo a ako by sa tým pádom šetrila energia. Takže, takže sme sa bavili o tom, že by sme
poverili technické služby vypracovaním, na začiatok len nejakou štúdiou, akou, akou cestou,
alebo dajakým, dajakým, dajakou odbornou alebo verejnou diskusiou, čo by sa dalo s tým
rožňavským kúpaliskom spraviť, aby, aby. Lebo myslím si, že dosť veľká časť obyvateľstva
Rožňava, okolí, okolia Rožňavy uniká do iných, iných, iných areálov. Ako keby ten
rožňavský nebol tak dosť efektívne využitý. Takže, takže týmto by som chcel iba taký, taký
verejný, alebo poloprofesionálny brainstorming, alebo rozvinúť nejakú diskusiu ohľadne
rožňavského kúpaliska, lebo areál je krásny, obrovský, len či nám tam niečo nechýba.
Ďakujem pekne.
TSM Rožňava – Dňa 27.07.2017 sme zabezpečili Ing. arch. Katuščáka, ktorý sa zaoberá
a projektuje rôzne typy areálov kúpalísk. Pracovné stretnutie sme nazvali „ Prerokovanie
koncepcie obnovy Mestského kúpaliska v Rožňave“ – záznam je v prílohe.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som rád, že kolega otvoril túto diskusiu o letnom kúpalisku. Tiež, tiež si osobne myslím, že
tam chýba jedno také prechodné, taký prechodový bazén medzi tými najmenšími a tým
plaveckým, ktorý by bol pre také stredné deti, kde by sa mohli vyblázniť a zároveň tým
pádom, keby s nebláznili v tom väčšom bazéne, tak by sa mohol využiť naozaj na plávanie,
keďže je to plavecký bazén. Nesúhlasím celkom s tým, s tou skokanskou vežou, ja teda z nej
nechodím skákať, ale stretol som sa na kúpalisku s, s ľuďmi mimo Rožňavy, ktorí ako práve
naopak povedali, wau to je úžasná vec, že, že skokanský mostík, že to, to hocikde nevidno.
Tobogány už dneska máte, ako že aj ten tobogán by sa určite zišli a nemusí to byť zakončené
do kúpaliska. Ja som rozmýšľal nad tým, že vlastne to kúpalisko je tak umiestnené na tom
svahu a ten svah s priam núka, že na tom svahu postaviť napr. tobogány. Tak sa riešilo to na,

v Bratislave na Dúbravke využili tiež vlastne, že tam, že tam je šikmý svah a spravili tam takú
veľkú šmýkaľku a, ale tie tobogány už sú také dosť rozšírené, ale skokanský mostík, hej,
nevyužije to veľa ľudí, ale je to, je to niečo, čo zase nie je úplne bežné. Ja chápem, že teda tá
4 m voda samozrejme potom spôsobuje problém s vyhrievaním. Je to niečo na čom by sme sa
mali, mali, nad čím by sme sa mali zamyslieť. Možno, možno skúsiť zistiť nejaké skúsenosti.
Možno, že už niekto niečo vyriešil a nemusíme objavovať Ameriku, ale skúsiť sa poučiť
z nejakých skúseností z iných miest. Ďakujem.
Macková: odpovedali TSM Rožňava, rovnako aj poslancom Ing. Balážovi, Bc. Kuhnovi a p.
Ocelníkovi

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
tie bazény je pre mňa výzva, takže ja musím reagovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Poprosím vás kolegov, aby sme a utíšili, aby sme počuli príspevok.
p. poslanec Roman Ocelník
Tiež si myslím, ako Ivan, ako kolega Kuhn, že skokanskú vežu nemá každý, tobogány má
každý. Tobogány sa dajú aj dobudovať, ako je to nenormálny adrenalín skočiť si z 3 hlavičku,
alebo z 2 salto. Neviem Pali ty si skákal, skákali sme, hej. Blbli sme, bolo to výborné, teraz by
som už nedal, hej. Čiže..
p. primátor Pavol Burdiga
Áno kvôli nám.
p. poslanec Roman Ocelník
...čiže no však pamätáš sa hej, zaskákali sme si. Čiže skokanskú vežu by som asi neriešil.
A vyhrievanie by sme mohli využiť aj slniečko, nejaké solárka a.... A neviem či sa pamätáte,
keď ma občas niek, keď ma ešte niekto počuva, alebo nie?
p. primátor Pavol Burdiga
Kolegovia poprosím.
p. poslanec Roman Ocelník
Neviem či sa pamätáte, jeden čas bolo otvorené kúpalisko a prepojené aj s dopravným
ihriskom a tam bol ten malý bazén. Vlastne taký nejaký stredný. Neviem či sa mi to snívalo,
alebo či to skutočne tak bolo, asi pred 30 rokmi, hej. Takže tam bol ten bazén, takže možno,
že aj dalo by sa to nejak prepojiť, zväčšiť na ten čas, alebo možno... Týmto smerom sa
zamyslieť.
Mikolaj: Bazén bol nefunkčný, v havarijnom stave a počas úpravy dopravného ihriska bol
zasypaný

p. primátor Pavol Burdiga

Ďakujem pekne za príspevok. Nech sa páči ďalší kolegovia. Nie? Možno sme niekedy
vizionári. Ale treba byť aj takým asi, hej, treba, treba. Keď nikto, tak ja keď dovolíte
uzatvorím aj ten bod otázky poslancov. Uzatvorili sme celé zastupiteľstvo. Ja vám ďakujem
veľmi pekne kolegovia, kolegyne za dnešok. Si myslím, že v celkom dobrom a normálnom
čase sme skončili. Dovoľte, aby som vám všetkým poprial príjemné dovolenky, aby ste sa
všetci zotavili, aby sme sa plný energie, sily, stretli potom na zastupiteľstve, ktoré bude
koncom septembra. Aby sme sa tu všetci zišli a aby z nás ani jeden nechýbal. Tak isto to
prajem aj, aj všetkým občanom mesta, aby si užili tú dovolenku, aby to počasie bolo dobré
a samozrejme do práce, aby nastúpili plný energie. Deťom tak isto príjemné dovolenky. Od
zajtra im to začína tiež, takže... Ja, ešte mi kolegyňa ukazuje, aby som nezabudol. Kedy to
bude? To je deviat, 09.07., áno 09.07. na námestí, nie je to jediná akcia, pretože máme strašne
veľa akcií na námestí, začalo nám kultúrne leto. Tí, ktorí ste tam neboli oplatí sa zúčastniť
týchto akcií, lebo sú veľmi pekné a hodne ľudí tam príde. Ale vráťme sa k tomu rekordu,
ktorý chceme urobiť na námestí 09.07.. Roztancujeme trošku Rožňavu a chcem urobiť
najväčšiu takú živú reťaz okolo strážnej veže. Sľúbili sa nám všetci folkloristi z celého okolia,
Slováci, Maďari prídu, ale v počte ste vítaní vy všetci, či ste malí, či veľkí, aby sme sa opäť
trošku ukázali možno v ďalšom rekordnom a aby sme sa všetci zišli na tom námestí pri tomto
rekorde. Takže dúfam, že sa nám to podarí. O 16.00 hod to celé vypukne, začne. A myslím,
že, keď dobre viem, mám dobrú informáciu, tak to končí takou ľudovou veselicou potom
podvečer. Takže všetci ste, všetci ste tam vítaní. Ešte raz krásny deň, príjemný zvyšok
dnešného dňa, príjemné dovolenky.

