
MZ 2.12.2014    Otázky – diskusia  
 
Otázky poslancov  
Diskusia  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Karol Kováč  
 
Doplnil správu mandátovej komisie – komisia konštatuje, že p. Mgr. Eduard Mihók zložil 
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.  
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Upozornil na to, že v programe nebol uvedený bod – diskusia občanov mesta. 
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga  
 
Uviedol, že v rámci bodu Diskusia je daná  možnosť vystúpenia aj pre občanov mesta.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
 
V súvislosti s posledným bodom rokovania - ako predseda ZPOZ-u v predchádzajúcom 
volebnom období,  vyjadril potešenie nad záujmom poslancov vykonávať funkciu 
sobášiaceho. Pevne verí, že poslanci, ktorí súhlasili s výkonom tejto funkcie si plne 
uvedomujú závažnosť a zodpovednosť a budú pristupovať profesionálne k poskytovaným 
službám. ZPOZ má svoj štatút, zásady činnosti. Dvakrát ročne sa činnosť vyhodnocuje. 
V priebehu budúceho týždňa sa takéto vyhodnotenie vykoná. Sobášiaci sú členmi ZPOZ-u 
a preto ich na stretnutie pozýva.  
 
Príspevok / podnet 
p. Renata Palme 
 
Poznamenala, že predloží návrh a pevne verí, že si ho jeden z poslancov osvojí. V súčasnosti 
je často kladená otázka, čo primátor alebo poslanci urobili pre svoje mesto. Otázky sú 
oprávnené, mrzí ju však to, že sú  často nezodpovedané a ak áno,  tak neúplne. Z uvedeného 
dôvodu sa potom zvolení zástupcovia mesta stávajú cieľom verbálnych útokov a osočovania. 
Nikomu nepadne dobre kritika, na ktorú nie je adekvátna reakcia, čím by sa zamedzilo  
šíreniu rôznych dezinformácií. Podotkla, že poslancov i primátora si občania vo voľbách 
zvolili, aby hájili a zastupovali ich záujmy, aby svojou prácou v mestskom zastupiteľstve 
pomáhali spravovať a zveľaďovať spoločný majetok, rozumne hospodárili s peniazmi, ktoré 
občania formou podielových daní odovzdali mestu.  
Zástupcovia mesta dostali od občanov mandát, majú teda právo na to, aby mohli hlasovať 
a rozhodovať. Podotkla, že poslanci sú aj členmi rôznych komisií a zastupujú vedenie mesta 
aj v školských radách. Pre túto službu mestu sa rozhodli dobrovoľne. Kladne hodnotila to, že  
mnohí z nich vo svojej volebnej kampani sa vyjadrili, že sa chcú podieľať na rozvoji mesta aj 
nad rámec svojich povinností. Mnohí z poslancov pôsobia vo funkcii poslanca už niekoľko 
volebných období, sporadicky predkladajú návrhy,  podnety na zlepšenie činnosti 



samosprávy. S niektorými sa však občania nestotožňujú. A práve to sú tie bonusy, ktoré 
občanov zaujímajú. Niektorí z poslancov majú svoje webové portály, kde zverejňujú svoju 
činnosť. Navrhla, aby na oficiálnej stránke mesta bola tabuľka, kde pán primátor i poslanci 
budú musieť kvartálne zverejňovať informácie o činnosti nad rámec svojich povinností. Do 
tabuľky by sa uviedol text návrhu, podnetu, údaj o tom, či sa schválil, resp. neschválil návrh,  
a link, ako sa vo veci hlasovalo. Uviedla niekoľko príkladov. 
Podotkla, že veľa času to poslancom nezaberie, predpokladá, že každý poslanec sa na podanie 
návrhu pripravuje, že všetci disponujú elektronickým zariadením. Nie je teda problém text 
preposlať administrátorovi webovej stránky mesta,  najlepšie do vopred stanoveného dátumu. 
Takýto priestor si určite zaslúžia aj radoví občania, ktorí sporadicky zavítajú  a využívajú 
tento priestor a čas na diskusiu, ako teraz ona. Je aj ideálnym priestorom pre neúspešných 
kandidátov, ich predvolebné sľuby a plány občania poznajú. Mali by dostať priestor 
zverejňovať svoje návrhy a podnety na oficiálnej stránke mesta - v kolónke „občan“. Uviedla, 
že očakáva návrhy na základe nejakých informácií, faktov, overených skutočností, podnetov 
od občanov, ktorí poverili poslancov riešením konkrétnej záležitosti. Ďalej očakáva to, že 
pokiaľ sa predloží návrh, predloží sa aj konkrétne riešenie, alebo sa navrhne postupnosť 
riešenia. Predkladaný návrh občana sa bude aj po osvojení si poslancami považovaný za 
návrh občana a nie poslanca.  Týmto spôsobom sa zabezpečí pravidelná, oficiálna informácia 
poslancov o ich činnosti nad rámec svojich povinností. Zamedzí sa tak neoprávnenému 
osočovaniu poslancov a naplní sa jej skrytý zámer, aby sa  do verejného diania zapojilo čo 
najviac občanov a pribudlo viac dobrých podnetov na odstránenie problémov.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor poznamenal, že p. Renata Palme si diskusný príspevok pripravila,  požiadal ju, 
aby ho predložila na mestský úrad, aby sa mohol odovzdať na prerokovanie odborným 
komisiám, aby sa prehodnotil, technicky pripravila stránka na realizáciu. Mesto  spúšťa novú 
webovú stránku.  

 
Príspevok / podnet 
p. Renata Palme 
 
Súhlasila s požiadavkou pána primátora.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Karol Kováč 
 
Osvojil si návrh p. Palme. Nakoľko nie je jasný ešte harmonogram zasadnutí MZ, navrhol, 
aby sa činnosť poslancov polročne vyhodnocovala.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor naniesol otázku, či chcú vo veci poslanci rozhodnúť hneď bez prerokovania 
v odborných komisiách.  

 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 



Podľa jeho názoru, ide o technické riešenie. Nevidí dôvod, aby návrh bol predložený 
komisiám na prerokovanie. Na webovej stránke mesta sú uvedené informácie o poslancoch, 
sú uvedené kontakty na poslancov, e-mailová adresa, niektorí majú uvedené aj číslo mobilu. 
Stránka sa môže doplniť o kolónku, v ktorej poslanec bude môcť informovať o činnosti. Bude 
na poslancoch, či túto možnosť využijú. Neformuloval by to však ako povinnosť poslancov.  
Opätovne prehlásil, že ide len o technické riešenie, čo musí urobiť mestský úrad. Nevie, ktorá 
komisia je v tomto smere technicky znalá. Podľa jeho názoru by to mala byť komunikácia 
medzi mestským úradom a firmou, ktorá zrealizovala novú webovú stránku. Ide o vytvorenie 
priestoru, kde poslanci dobrovoľne budú informovať o svojej činnosti cez správcu stránky.  
Požiadal pána primátora, nie formou uznesenia,  aby sa mesto zapojilo do iniciatívy „Odkaz 
pre starostu“.  Ide o mobilnú webovú aplikáciu, v ktorej občania môžu posielať podnety, 
upozorňovať na problémy v meste. Viac miest je do iniciatívy zapojených. Poznamenal, že je 
prekvapujúce, že mesto, ktoré bolo vyhodnotené ako jedno z najtransparentnejších sa do tejto 
iniciatívy zatiaľ nezapojilo.   
 
K diskusnému príspevku p. Palme predložil návrh na uznesenie – mestské zastupiteľstvo 
poveruje prednostku mestského úradu, aby v spolupráci s firmou, ktorá pripravila novú verziu 
webovej stránky, našli technické riešenie, ktoré umožní poslancom informovať o svojej 
činnosti.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor uviedol, že s technickým riešením nie je problém. Ide mu o to, aby sa s návrhom 
poslanci stotožnili, návrh bol len teraz predložený. Pokiaľ sa s návrhom stotožnia, nevidí 
v tom žiadny problém.  

 
Prehlásil, že je prístupný k prijímaniu občanov počas celej pracovnej doby, cez webovú 
stránku. 
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Juraj Balázs 
 
Poznamenal, že ide o prvý návrh, ktorý bol pripravený a ktorý poslanci obdržali na zasadnutí.  
Dal na zváženie, či by ho poslanci nemohli ešte prehodnotiť, prípadne prerokovať 
v komisiách. Je otázne, či by poslanci nenašli nejaké iné, vhodnejšie riešenie. Nápad hodnotí 
ako vynikajúci, určite by sa mu mali poslanci venovať, ale podľa jeho názoru prípadné 
hlasovanie vo veci považuje za unáhlené.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Ján Lach 
 
Poznamenal, že predložený návrh „zaváňa“ populizmom – poslanci budú povinne 
zverejňovať svoju činnosť, ten bude lepší, ktorý viac prispeje. Sú veci, ktoré riešil ako 
poslanec a necítil potrebu o tom informovať niekoho. Sú veci, ktoré sa majú riešiť bez 
akejkoľvek publicity, aby mohli byť úspešne doriešené. Nevie, aká bude výpovedná hodnota 
informácie poslanca o sebe. Poslancov majú hodnotiť voliči na základe práce a nie na základe 
toho,  čo sám o sebe napíše.  
 
 



Príspevok / podnet 
p.  Ing. Karol Kováč  
 
Poznamenal, že ide o návrh od občana, voliča, ktorého zaujíma činnosť poslancov. Nie každý 
má možnosť sledovať zasadnutia mestského zastupiteľstva, nie každý má možnosť sledovať 
celý priebeh zasadnutia, aby mohol posúdiť činnosť toho ktorého poslanca. Preto súhlasil 
s predloženým návrhom, ktorý považuje za jednoduchý, zrozumiteľný a realizovateľný.  
Občan mesta chce vedieť informácie o činnosti poslancov za určité obdobie. Podľa jeho 
názoru potrebné je doriešiť len technickú stránku veci.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
 
Predložil kompromisný návrh – nezavrhnúť tento príspevok, v každom prípade pracovať 
s ním, ale nechať nejaký priestor aj  na prerokovanie. Riešiť ho nie na slávnostnom zasadnutí, 
ale na pracovnom. Určite budú otvorené všetky základné dokumenty.  
Informoval, že má pripravené programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva na ďalšie 
obdobie. Požiadal p. Palme, aby návrh rozposlala poslancom a na najbližšom pracovnom 
zasadnutí bude predmetom rokovania.  
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Naniesol otázku, v ktorých komisiách by sa mal návrh prejednávať. Prečo odrazu sa musí 
prejednávať v komisiách, keď napr. re dizajn  webovej stránky – nemá vedomosť o tom, že sa 
prejednával v niektorej komisii.  
Opätovne prehlásil, že návrh je jednoduchý a má aj jednoduché riešenie. Zaráža ho 
skutočnosť, že realizácia predloženého návrhu občanom mesta na prvom zasadnutí je 
podmienená množstvom formálnych pripomienok.  
Poznamenal, že v minulom volebnom období skupina poslancov bojovala za to, aby mali 
vytvorené podmienky na prijímanie občanov na mestskom úrade. Podarilo sa získať 
miestnosť, bol určený čas na prijímanie občanov, kde sa mohli poslanci striedať. Nebola to 
povinnosť. Väčšina poslancov sa tam striedala. V tomto prípade ide len o vytvorenie 
priestoru, aby poslanci informovali o svojej činnosti. Nevidí v tom nič populistické. Jeho 
zámerom nie je uznesením zaväzovať poslancov, aby o svojej činnosti informovali voličov. 
Žiada len o vytvorenie priestoru na webovej stránke mesta. Je na poslancoch, či túto možnosť 
informovania voličov využijú.  
Poznamenal, že každý poslanec mal možnosť zverejniť telefonický kontakt na seba, využil ho 
jedine on, aby aj takou formou mohol komunikovať s voličmi. Nevyčíta to nikomu.  
Toto minimum, ktoré rieši návrh p. Palme, môže mestský úrad zabezpečiť bez rokovania 
komisií. Ide len o stretnutie s firmou, ktorá to robí. Nechápe, prečo takýto formalizmus. 
Tvárime sa, že budeme riešiť pripomienku občana, ale v podstate to celé smeruje k tomu, ako 
to „zadupať“  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor upozornil pána poslanca, aby nezavádzal. S technickým riešením nie je žiadny 
problém. Žiadny problém nebol ani s poslaneckou miestnosťou. Prehlásil, že nikto nechce nič 
„zadupať“. Bolo povedané aj p. Palme, aby sa rokovalo o návrhu, pokiaľ dôjde k dohode 



poslancov, vytvorí sa priestor na webovej stránke. Požiadal pána Kuhna, aby to nezvaľoval na 
technický problém alebo ako to zvykne robiť na neschopnosť mestského úradu. Opätovne 
prehlásil, že technická vec to nie, návrh je možné realizovať.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Milan Capák  
 
K platu primátora mesta – požiadal o upresnenie z akého platu sa bude počítať 20 % - zo 
zákonného alebo doterajšieho.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor upozornil na to, že sa diskutuje o návrhu p. Palme.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Milan Capák  
 
Poznamenal, že plat primátora bol v programe rokovania.  
 
K pánovi Lachovi – nejde o populizmus a ani o medializovanie. Je tu možnosť využiť 
prítomnosť pani z Korzára na dobrú aktivitu. Na niektorých platia len médiá, preto si to 
neželajú. Poznamenal, že pred voľbami každý sľuboval občanom a odrazu občan je „    
ubitý“. p. Palme mala 5 minút a poslanci už diskutujú 30 minút.  
 
Kriticky sa vyjadril aj k poznámke k „Capákovmu vedru“ odznelej na jednom zo zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. Ide o „Odkaz pre starostu“ - jedná sa o projekt EÚ – inštitút pre 
dobre spravovanú spoločnosť z Bratislavy. Požiadal, aby sa k občanom pristupovalo seriózne, 
treba im umožniť, aby napísali a informovali o svojom probléme. „Odkaz pre starostu“ sa 
určite ujme.  
 
Príspevok / podnet 
p. Renata Palme 
 
K pánovi Lachovi – prehlásila, že je poslancom mestského zastupiteľstva, ktorý zastupuje 
občanov. Občania majú právo vedieť, čo robia poslanci a ich povinnosťou je o tom 
informovať  bez ohľadu na to, kto komu dal hlas. Ako má občan vedieť, čo robia poslanci nad 
rámec povinností. Informovanie o činnosti dá prehľad občanom, čo riešia.  Preto sa aj obrátila 
s dôverou na pána Ocelníka o riešenie Južnej ulice. Vedela, že takúto problematiku rieši a aj 
ju doriešil. Preto sa napríklad neobrátila na p. Džačára, ktorý síce pozná stav komunikácií.  
Poznamenala, že v prípade kandidovania v budúcom volebnom období už bude spracovaný 
prehľad, čo poslanec urobil v prospech občanov.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor prehlásil, že v realizácii nevidí problém, treba návrh prerokovať, z technického 
hľadiska urobiť korektúru. Je prístupný k riešeniu, osvojiť si návrh nemôže,  hlasovať budú 
poslanci.  
 



Príspevok / podnet 
p. Ing. Ján Lach 
 
Prehlásil, že každý z poslancov má možnosť informovať svojich voličov o činnosti. Aj tých 
voličov,  ktorí mestské zastupiteľstvo nesledujú. Upozornil však na to, že v návrhu p. Palme 
odzneli termínované úlohy pre poslancov – do určitého termínu povinne medializovať činnosť 
nad rámec povinností poslanca. Podľa jeho názoru, nie je problém na stránke mesta vytvoriť 
priestor pre poslancov, pokiaľ nevedia iným spôsobom informovať voličov o svojej činnosti.  
 
Príspevok / podnet 
p. Renata Palme 
 
Zdôvodnila svoj návrh – povinnosť poslanca, terminovanie úlohy - chcela vytvoriť rovnaké 
povinnosti aj podmienky pre všetkých poslancov. Ona chce vedieť o každom poslancovi, čo 
robí nad rámec povinností. Veľmi ju to zaujíma a určite nehovorí len za seba. Technické 
možnosti poslanci majú.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor požiadal p. Palme o osobné stretnutie za účelom prerokovania návrhu a prijatia 
opatrení na realizáciu. Je prístupný k riešeniu návrhu.   
 
Príspevok / podnet 
p. Renata Palme 
 
Poznamenala, že ide o prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva. Od nevraživosti, 
prekáračiek,  trucovania, by sa malo už upustiť v tomto volebnom období. Ľudia už toho majú 
dosť.  Mala by nastúpiť lepšia vzájomná spolupráca, aby sa spoločnými silami vytvorili také 
veci, aby občania mohli zhodnotiť, že v Rožňave je super vedenie mesta, dobrí poslanci, ktorí 
pre občanov niečo robia a vedia sa v prvom rade dohodnúť.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof  
 
Prehlásil, že v plnom rozsahu sa stotožňuje s návrhom p. Palme. Ide o jednoduché riešenie. 
Prikláňa sa skôr k dobrovoľnosti.  
 
Upozornil na rokovací poriadok – v bode diskusia, otázky poslancov má každý právo na 
akúkoľvek tému, ktorú si zvolí.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Milan Capák 
 
Opätovne požiadal o vysvetlenie jeho otázky k platu primátora.  
 
Príspevok / podnet 
p. Roman Ocelník 
 



Upozornil na to, že začína volebné obdobie 2014 – 2018. Plat primátora sa odvíja od zákonom 
stanoveného platu. Teda aj navýšenie o 20 %.  
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Naniesol otázku na hlavnú kontrolórku, či hlasovanie v prípade platu primátora bolo 
správne. Pokiaľ vie, hlasovať sa malo za uznesenie, v ktorom mala byť uvedená 
konkrétna suma.  
 
Príspevok / podnet 
p. JUDr. Katarína Balážová 
 
Uviedla, že zákon hovorí o základnom plate, ktorý môže byť navýšený o 70 %.  MZ 
schvaľuje percentá, ale suma bude konkrétne vyčíslená. Preto aj v dôvodovej správe boli 
uvedené údaje. Zákon hovorí o percentách. 
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Karol Kováč 
 
Predložil návrh na uznesenie : 
 
Ing. Karol Kováč si osvojil návrh p. Palme, v ktorom navrhuje, aby primátor mesta Rožňava 
a poslanci mestského zastupiteľstva jedenkrát za štvrťrok informovali na stránkach mesta 
Rožňava o výsledkoch svojej činnosti.  
 
Doplnil ukladaciu časť uznesenia : MZ ukladá mestskému úradu zabezpečiť technickú 
realizáciu tohto uznesenia.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor potvrdil, že ide o bod rokovania – diskusia – pokiaľ si poslanec osvojí návrh, 
môže sa zaň hlasovať. Naniesol otázku, či do ukladacej časti sa môže doplniť dohodnutý 
postup s p. Palme.  
 
 Poslanci MZ neschválili návrh p. Ing. Karola Kováča  
         5-2-5  
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Predložil návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu vytvoriť 
priestor na webovej stránke mesta v spolupráci s firmou, ktorá pripravila novú  webovú 
stránku , - priestor pre poslancov na informovanie občanov o svojej činnosti.  
Z: prednostka mestského úradu  
T: do konca januára 2015   
 

Poslanci MZ schválili návrh p. Bc. Ivana Kuhna  
    9-0-2  


