
Doslovný prepis zvukového záznamu 

Z á p i s 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE 

ZO DŇA 25.2.2016 

 

Otvorenie 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Podľa paragrafu 12, zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v 
znení neskorších predpisov otváram 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v 
tomto volebnom období. Vítam poslancom mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, 
riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov obchodných spoločností, prednostku 
mestského úradu, vedúcich odborov MÚ,  a všetkých prítomných. Konštatujem, že poslanci 
mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového počtu 13 
poslancov je prítomných 11, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
Svoju neúčasť ospravedlnil pán poslanec Kemény a pán poslanec Džačár. Za overovateľov 
zápisnice menujem pána poslanca Bekeho a pána poslanca Kováča Karola. V súlade s 
rokovacím poriadkom overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. Ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou predsedajúceho je zistiť a 
v úvode rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia overená, či boli 
vznesené námietky, pripomienky a pod. Ak neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú. 
Pokiaľ námietky boli podané, rozhodne o nich mestské zastupiteľstvo hlasovaní, po vyjadrení, 
prednesení overovateľmi.  Oznamujem, že zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 
Rožňave zo dňa 26. januára 2016 bolo overovateľmi podpísaná. Vážení poslanci, predkladám 
na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené v pozvánke. Má niekto z 
poslancov pripomienky k  ... predloženému programu?  Pán poslanec Balázs / nefunguje  
zariadenie ? Poprosím ťa, aby sme to mali zaznamenané. Možno len silnejšie treba zatlačiť . 
Tak . Vynikajúce./  Nech sa páči. 
 
p. Balázs 
Dobrý deň. Ja by som poprosil o zmenu programu a to presunutie bodu 9, 10, 11 hneď za 
otvorenie mestského zastupiteľstva.  Keby som mohol poprosiť. Ďakujem.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Nech sa páči, má ešte niekto nejaký pozmeňujúci návrh teda k programu 
rokovania dnešného zastupiteľstva? Keď nemá nikto, uzatváram diskusiu. Dám hlasovať o 
návrhu pána poslanca Baláža, aby sa body 9, 10, 11, presunuli hneď za Otvorenie mestského 
zastupiteľstva. Nech sa páči, hlasujte, kolegovia. 
 
Hlasovanie 
Hlasovalo nám 9 poslancov. Za 8,  proti 1, nikto sa nezdržal.   
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p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Ak dovolíte, teraz schválime komplet celý program rokovania. Nech sa vám 
páči, hlasujme.  
 
Hlasovanie 
Hlasovalo 10 pánov poslancov. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Konštatujem, že celkový program rokovania bol schválený. Vážení občania, v 
súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave, občania mesta a ďalšie 
osoby majú právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokúvanému materiálu. Predsedajúci im 
udelí slovo po tom, čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci. K danému bodu je možné v 
rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5 minút. V odôvodnených 
prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, ak sa na tom uznesie nadpolovičná 
väčšina prítomných poslancov. V bode diskusia občanov, ak chcú vystúpiť k problematike, 
ktorá nie je predmetom rokovania, časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku piatich minút. V 
odôvodnených prípadoch môže byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom 
uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Do programu rokovania sa zaraďuje 
medzi 13. hodinou a 13.30, hneď po ukončení prestávky v rokovaní a trvá najdlhšie 30 minút. 
Na návrh poslanca môže byť tento limit predlžený, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina 
prítomných poslancov. Občania mesta maďarskej a inej národnosti majú právo hovoriť na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí 
preklad vystúpenia do slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v 
súlade zo zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 184/1999 Zb. zákonov o používaní 
jazykov národnostných menšín v znení neskorších .... a doplnkov.  Vážení poslanci, v súlade s 
§ 9 ods. 2 rokovacieho poriadku, poslanec sa považuje za prítomného na rokovaní vtedy, keď 
je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú čipovú identifikačnú kartu v 
elektronickom hlasovacom zariadení. Žiadam vás, aby ste pred opustením rokovacej 
miestnosti, počas rokovania, čipovú identifikačnú kartu vybrali z hlasovacieho zariadenia. V 
prípade pochybností dodržiavanie rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 
riešenie.  
 
 
9 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o určení výšky finančných prostriedkov 
určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, 
zriadených na území mesta Rožňava – návrh 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak ak dovolíte, prejdeme k bodu, avizovanému, bývalému bodu číslo 9 a to je Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Rožňava o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 
prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta 
Rožňava . Je to návrh. Ak  dovolíte si aj ja vyhľadám ten bod .  Ešte pred začatím diskusie, 
prečítam vyjadrenia komisií. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu neprijalo 
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uznesenie na komisii. A finančná podnikateľská a správy mestského majetku odporúča 
všeobecné záväzné nariadenie schváliť, s prílohou číslo 1. /b . Aby sme si tak  v rýchlosti 
vysvetlili, tak príloha 1/a -  je to pridelenie najmenej vo výške 88 % týmto školám. A príloha 1/b 
-  je vo výške 100 % . To je financovanie cirkevných a súkromných škôl. Nech sa páči, otváram 
diskusiu. Pán poslanec Bischof. 
 
p. Bischof 
Dobrý deň. Ďakujem za slovo.  Budem sa v podstate opakovať,  ale ... ale môj návrh a moje 
videnie tohto problému je, aby mesto financovalo všetky školy rovnakou mierou, teda 100%. A 
teda aj môj návrh je, aby sme o 1. hlasovali ... návrhu v časti -  1/b.   Teda 100  %. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Kuhn.  
 
p. Kuhn 
Ja chcem podporiť návrh kolegu Bischofa. Doplním, že na finančnej komisii bola k tomu dosť 
dlhá diskusia. A ak ma pamäť neklame, tak to rozhodnutie komisie bolo dosť jednoznačné. 
Myslím, že okrem jedného poslanca, teda jedného člena komisie boli všetci za  - ten návrh 1/b.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Áno. Ja som to prečítal, pán poslanec.   
 
p. Kuhn 
Ja len hovorím, že teda s výnimkou jedného člena komisie, všetci členovia komisie sa prikláňali 
k tomuto návrhu. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Nech sa páči, má ešte niekto diskusný príspevok k tomuto bodu? Pán 
poslanec     Beke,  nech sa ti páči .  
 
p. Beke 
Ďakujem pekne. Vážený pán primátor , kolegovia, milí prítomní.  Príslovie hovorí, že v deťoch 
je naša budúcnosť. Deti sú rovnaké. Či chodia do obecných škôl... do škôl zriadených mestami 
alebo obcami, alebo či chodia do súkromných alebo cirkevných škôl. Financovanie na deti  by 
malo byť ako aj podľa môjho názoru rovnakým parítkom . Čiže... čiže tých 100 % je ... - ako  -
nám bolo treba. A chcel by som vás poprosiť, že pri rozhodovaní berte do úvahy aj to,  že v 
akom regióne žijeme. Nie je jedno, že koľko majú platiť, ako, rodičia. Kvôli tomu by som vás 
chcel poprosiť, aby ste tak hlasovali podľa ... podľa svedomia, vedomia , aby ste vedeli pozrieť s 
čistými očami, ako,  do očí svojich detí a vnukov. Nemôžete vedieť, že ktorí z vás práve dajú, 
ako, buď do cirkevných alebo  súkromných škôl. Ďakujem pekne.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči, kolegovia, ma ešte niekto diskusný príspevok? 
Keď nie, uzatváram diskusiu k tomuto bodu. A - ešte pán poslanec Laco.  Nech sa ti páči.  Ešte 
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keď som hovoril, si to stihol. 
 
p. Laco 
Ďakujem pekne. Tiež sa prikláňam k názoru čo predo mnou odznelo, čo sa týka podpory ktorej 
varianty.  A ešte na vysvetlenie stanoviska komisie školstva, kultúry, mládeže a športu. Bolo 
tuná prezentované, že komisia nerozhodla. Nerozhodla z toho jednoduchého dôvodu, že 
členovia komisie sa rozišli. Hlasy boli za, boli za jednu variantu, za druhú variantu a boli, ktorí 
sa zdržali hlasovania. Tak len na do vysvetlenie, že prečo komisia školstva, mládeže kultúry 
dáva stanovisko, že  nerozhodla. Ďakujem pekne.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán poslanec. Nech sa páči, ešte ďalší kto máte k tomuto bodu nejaký 
príspevok ,  diskusiu?  Keď nie, uzatváram diskusiu. V materiáli máme síce hlasovanie za 
alternatívu 1 alebo 2.  Ale bol tu pozmeňujúci návrh pána poslanca Bischofa. Takže budeme 
hlasovať najprv za alternatívu 1b. Tak pán poslanec? A alternatíva 1/b  znie, že - uvádza 
financovanie cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení a zariadení školského 
stravovania v rovnakej výške 100 % - akou škôl, školských zariadení a zariadení školského 
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Pán poslanec, môže byť  takto v tom znení? 
Hej? My sme diskusiu ukončili už pán poslanec. Takže ... Nech sa páči, tak sa vyjadrite. Tak ... 
len treba ruku dvihnúť, lebo ja mám čo sledovať a keď nikto nezdvihne ruku, to považujem za 
to, že nechce sa ozvať. A nehnevaj sa na mňa, len vieš  .... mne sa treba hlásiť, aby som to 
videl.  Pane riaditeľka, chcete sa k tomuto bodu vyjadriť?  Len sa prosím postavte, povedzte aj 
svoje meno, kto ste ,  do mikrofónu, aby - viete, ten zvukový záznam aj obrazový záznam bol v 
poriadku. 
 
p. Uličná, riaditeľka ZŠ 
Vážený pán primátor, vážení páni poslanci, som Ibolya Uličná, riaditeľka Základnej školy 
Reformovanej kresťanskej cirkvi a tiež by som vás chcela poprosiť, že by ste hlasovali podľa 
svojho svedomia. Za to, že naše mesto tvoria rovnocenní občania, bez ohľadu na to, či 
navštevujú štátnu inštitúciu alebo cirkevnú alebo teda súkromnú. Myslím si, že učitelia, 
vychovávatelia, kuchárky na našej základnej školy odvádzajú stopercentnú prácu a práve preto 
si myslím, že za tú stopercentnú prácu si zaslúžia stopercentnú plácu. Okrem toho rodičia 
našich detí platia v stopercentné dane aj do štátneho rozpočtu, tak isto aj pre mesto. Práve 
preto si myslím, že aby neboli negatívne - teda - nejak znevýhodnení. Ďakujem. Len toľko.  
 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Takže pani kolegovia môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Je to za 
hlasovanie alternatívy 1/b , podľa návrhu pána poslanca Bischofa. To znamená 100 percentné 
financovanie. Nech sa páči, kolegovia, hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Hlasovalo 10 poslancov. Za boli 5, proti boli 4, a 1 pán poslanec sa zdržal. Takže  neschválené.  
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p. Burdiga, primátor mesta 
Teraz, keď dovolíte, budeme hlasovať za alternatívu 1/a . Keď dovolíte, aj tú prečítam. 
Alternatíva 1/a vychádza z § 6 ods. 12, ktorý umožňuje obciam poskytnúť na žiaka cirkevnej, 
základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej škôlky... školy finančné prostriedky 
najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku, na žiaka základnej umeleckej 
školy  atď., atď.  Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za boli 5,  proti boli 5,  1 pán poslanec sa zdržal. Takže ani tak, ani tak.   
 
 
10 
Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 28.10.2015 do 31.12.2015 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre, takže prechádzame k bodu číslo 10. A 10 je Informácia o vykonaných rozpočtových 
opatreniach v období od 28.10.2015 do 31.12.2015 . Nech sa páči, otváram diskusiu. Keby ste 
chceli niečo spýtať, máme aj tu vedúcu finančného odboru pani inžinierku Leskovjanskú. Nech 
sa páči. Nie je diskusný príspevok. Uzatváram tento bod. Prečítam návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie informáciu na vedomie. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Hlasovalo nám 8 pánov poslancov. Za 8, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
Bod č.11 
Návrh na schválenie rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových a 
príspevkových organizácií na roky 2016 – 2018 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďalším bodom je bod číslo 11.  Je to Návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtových 
rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na 2016 až 2018. Keď dovolíte, ja sa 
pozriem aj na odporúčania komisii. Komisia finančná, podnikateľská, správy majetku na svojom 
rokovaní dňa 11. 2. po ... po prerokovaní predloženého materiálu odporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta. Komisia výstavby odporučila schváliť rozpočet mesta. 
Komisie vzdelávania, kultúry... kultúry, mládeže a športu tiež odporúčala schváliť. Komisia 
sociálna, zdravotná, bytová odporučila schváliť. Komisia ochrany verejného poriadku tak isto 
odporučila. Komisia cestovného ruchu tiež odporučil schváliť predložený návrh. Nech sa páči, 
kolegovia, otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán poslanec Kováč. 
 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne pán primátor za slovo. Dobrý deň prejem všetkým kolegom, všetkým 
prítomným aj televíznym divákom a ja mám niekoľko pripomienok, pár formálnych dopytov a 
niekoľko otázok v zmysle tohto. A ak vám to nebude vadiť , pôjdem zhora. Ako to mám 
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poznačené materiálu a dovolil by som si upozorniť kolegov -  strana 5 ... strana 5 ...  Tak. 
Poznačil som si opravy - Harmonogram opráv základných... teda materských škôl a základných 
škôl -  v rámci diskusie. Tento harmonogram som vďaka vedúcej našiel na internetovej stránke. 
Je zverejnený. Je to všetko v poriadku. Strana 18  - zaujímalo ma, akým spôsobom  je 
sledovaný ... sú vlastne sledované opravy na jednotlivých materských škôlkach a základných 
školách  a tak som si v rámci programu pripísal aj túto. A poznámka -  výstavba. Máme v 
rozpočte v týchto tabuľkách informáciu o tom, kde všade, akým spôsobom v rozpočtových 
položkách budú peniaze ... peniaze zadelené, resp. sú rozdelené. Mňa by ale zaujímala jedna 
vec. V programovom rozpočte, v bode 2.  a v bode 2.1 sa hovorí o propagácii mesta v sume 
14.000 EUR. Ja by som... ja sa opýtam, v ktorej z týchto položiek je táto vec zahrnutá? Vo 
výdavkoch? Nevedel som si to nikde nájsť - do tých položiek. Keby som mohol dostať odpoveď 
na túto otázku.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pani inžinierka, môžeme?   No, je samozrejme, musíš sa nájsť v tom.    
 
p. Kováč 
Jasne! V pohode.    
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nebola si pripravená na otázky pána poslanca.  /...Musíme to pochopiť, že ten rozpočet je 
veľmi rozsiahly ... a ../  
 
p. Kováč 
Ja tomu rozumiem...  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja len ako ... televíznym divákom ... aby ste si nemysleli, že sa nevieme nájsť...  To je rozsiahly 
materiál. Veľmi. Máš pani inžinierka?  Nech sa páči . 
 
p. Leskovjanska, MÚ 
Tých 14 to je príjem, ktorý je z cestovného ruchu. To je príjem, to nie je výdavok, to je príjem.  
 
p. Kováč 
 ... A v bode programu 2, bod 2.1 sa hovorí o propagácii mesta a v rámci propagácie mesta je 
tam samozrejme príjem, ale aj výdavok  14. 000 EUR na propagáciu mesta. Píše sa tam, že to 
bude investované do rôznych materiálov, propagácií mesta a mnoho iných vecí.  
 
p. Leskovjanska, MÚ 
A repre.  Áno, to je... to nie ... myslíte v číselnom rozpočte? ...Či, kde to je?   V položke  6.3.3. 
 
p. Kováč 
6.3.3. Ďakujem veľmi pekne. Mám poznačené. Toto bolo pre mňa podstatné.  - Strana 28 ... 
strana 28 - jedná sa o rozpočet Technických služieb. Ja sa ospravedlňujem, možno mám mylné 
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informácie, ale napriek tomu si dovolím ... dovolím jednu otázku najskôr. Chcem sa opýtať či 
technické služby spravujú všetky nehnuteľnosti v meste? Všetok nehnuteľný majetok v meste ? 
Alebo teda ktorý patrí mestu, mimo náležitostí, ktoré majú v prenájme mestské lesy a iné 
miestne, alebo mestské organizácie. Prečo sa na to pýtam. Pýtam sa na to preto, lebo zdá sa 
mi korektné, aby - pokiaľ sa technické služby starajú o väčšinu nehnuteľného majetku, väčšinu 
budov  ... a ... priľahlých  iných nehnuteľností, aby sa starali o všetky mestské náležitosti, za 
všetky mestské nehnuteľnosti. A mám taký pocit z tých informácii, ktoré mám - možno sú staré 
- že teda niektoré ...  niektoré nehnuteľnosti sú priamo spravované ešte stále mestským 
úradom. Myslím si, že by stálo za to, aby mestský úrad predložil do finančnej komisii na 
jednania zoznam takýchto nehnuteľností, ktoré teda ešte stále spravuje priamo mesto, aj s ... v 
tabuľkovej forme, kde bude napísané jednotlivé príjmy a výdavky za rok 2013 -  2015, tak ako 
sa to v rozpočte robí.  A tak isto s plánom výdavkov a príjmov na rok 2016 -2017 a 18, tak ako 
to v rozpočtoch robíme , aby finančná komisia rozhodla alebo teda doporučila, či teda má 
zmysel v tomto prípade všetky nehnuteľnosti dávať do správy technických služieb alebo nie. Ja 
si myslím, že technické služby by sa mali starať o všetky nehnuteľnosti. O všetok nehnuteľný 
majetok mesta ako takého. Zlepší aj to ich finančnú bilanciu a zároveň nehnuteľnosti budú 
mať, poviem sedliacky, jedného pána. Takže neviem, či môžem formulovať návrh do ukladacej 
časti k tomuto rozpočtu? Alebo... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bude pani prednostka ešte odpovedať.  
 
p. Kováč 
Hej? Dobre. Jasne. 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Dobrý deň prajem. Mestský úrad spravuje našu túto administratívnu budovu, ďalej je to 
budova radnice, budova vilky Kúpele, budovy materských škôl. Takže nie som si istá, či budovy 
materských škôl prinesú technickým službám nejaké príjmy, pretože tam zatiaľ vidíme, že sú 
len a len  výdavky. Na komerčné využitie je to jedine Vilka Kúpele a radnica, ale to sú 
krátkodobé prenájmy sály. A tak isto aj táto budova. Tak isto len krátkodobé prenájmy našej 
sály.  Materské školy sa nevyužívajú na komerčný prenájom.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, budeš reagovať ďalej? .  
 
p. Kováč 
Ja mám ďalšie pripomienky. K tomuto - bolo by teda možné pripraviť ten zoznam? Či - zabralo 
by to veľa práce?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nie. Určite  ako -nie. 
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p. Kováč 
Poprosím, keby to bolo možné do tej finančnej komisii..  ... ja by som doporučil, aby sa to  tam 
prejednalo.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte pani prednostka bude reagovať. 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Pripravíme určite tento zoznam. Môžete si ešte raz porovnať  všetky budovy, ktoré spravujú 
technické služby sú zaevidované na osobitnom LV, kde technické služby sú vedené ako Správca 
- to je myslím  6113 . Čiže tam sú uvedené komplet.  
 
p. Kováč 
 ... o ktorých rozprávam. Dobre. Ďakujem pekne. Mám naformulovať teda potom do ukladacej 
časti túto žiadosť alebo to ostane žiadosť ako...? Neviem,  ako to formálne treba vyriešiť?   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak ... môže byť takto ...by sme mohli ... 
 
p. Kováč 
 Formálne - sa pýtam -  aby to bolo v poriadku. Nie že niekto vás napadne kvôli tomu, že niečo 
sa ...dialo ... Dobre. Dobre, takže do ukladacej časti teda naformulujem: Žiadam mestský úrad, 
aby predložil na jednanie finančnej komisii ... komisie /pardon - po slovensky, že? / a následne 
mestského zastupiteľstva materiál, v ktorom bude uvedený zoznam nehnuteľného majetku 
mesta, ktorý nie je v správe technických služieb, s príjmami a výdavkami za roky 2013, 2014, 
2015 a plánom príjmov a výdavkov na roky 2016 - 2018. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte poprosím, pán kolega, dovtedy, kým ešte budeme diskutovať, ešte napíš, lebo potom pri 
hlasovaní ťa ešte raz vyzvem, aby si to prečítal.  
 
p. Kováč 
Ja to môžem poslať aj v písomnej forme.  Ja to mám pripravené. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak, ale stačí nám to vtedy predložiť , keď budeme hlasovať ťa opäť vyzvem, aby si už tak ... 
prečítal to celé znenie. Dovtedy máš časť,  lebo ešte sú pred tebou, ktorí budú diskutovať. 
Dobre? Ďakujem za pochopenie. 
 
p. Kováč 
Ďakujem aj ja veľmi pekne.  Strana 29 - kolegovia, chcel by som vás upozorniť v rámci plánu 
použitia príspevkov v technických služieb na rok 2016, na  bod 4, podbody .. alebo odseky d) a 
e) ošetrenie trávnatých plôch. Jedná sa o - predpokladám, kosenie a odstraňovanie invazívnych 
rastlín, vo výške 127.200 EUR a 1.750 EUR. Ja by som chcel, aby sme pokiaľ by to bolo možné, 
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diskutovali. Stálo by  podľa mňa za pokus vyhlásiť a myslím, že sme to už aj niekoľko krát pri  
rozpočtoch preberali, či už údržbu miestnych komunikácii, alebo práve ošetrenie týchto 
trávnatých plôch, vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na údržbu týchto trávnatých plôch. Ja 
podám podnet na finančnú komisiu, aby sa tým zaoberala - písomne. Len som si dovolil v 
rozpočte vás na to upozorniť, že možno by stálo za to. Prípadnej keby ste argumentovali, 
pomohli prečo nie a prečo áno. Potom by som poprosil, strana 64 - Je to rozsiahly materiál. Ja 
sa ospravedlňujem - strana 64  - ja tieto pripomienky samozrejme vám môžem kolegovia 
preposlať písomne. Len vzhľadom na pracovnú vyťaženosť sa mi to podarilo len dneska v noci 
dokončiť. Program 2 - Propagácia a marketing. Mám tu ... Takto - Tak ako  to je napísané,  tu je 
to veľmi... veľmi obsažne a veľmi príjemne napísané, čo sa týka myšlienky ako takej, hlavnej.  
Budovať goodwillu mesta, dosiahnuť aby mesto sa stalo strediskom cestovného ruchu,  / 
momentíček, len si tu posuniem poznámku/  v oblasti športu a kultúry. Ja by som poprosil, ja 
pošlem novú formuláciu, ktorú teraz poviem. Navrhujem preformulovať tento nešťastný 
slovosled, pretože byť strediskom cestovného ruchu v oblasti športu kultúry sa mi jazykovo 
nezdá veľmi ...veľmi zdatné. Takže ja by som potom navrhol, aby tá veta zmenila na -  budovať 
goodwill  mesta ako spoločenského a kultúrneho centra horného Gemera, a dosiahnuť, aby sa 
mesto stalo strediskom cestovného ruchu. Toto je môj návrh do ... do zmeny tohto textu. A 
potom tam vidím ďalšiu druhú nešťastnú formuláciu - " efektívne šírenie  informácii v meste, 
budovanie pozitívneho PR a široká paleta tlačených a elektronických propagačných materiálov 
o meste, uchovaný historický vývoj o meste a jeho okolí. Ja mám pocit, že to len nejaký 
preklep. Tak, či tak navrhujem zmenu textu: " vyvíjať aktivity ...na uchovanie historických, 
technických a kultúrnych pamätihodnosti mesta, na uchovanie historického kultúrneho 
dedičstva našich predkov a odovzdávať ho nasledujúcim generáciám." Ja potom formulácie 
dodám v prípade .... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, budeš to chcieť všetko do ukladacej časti dať, aby sme hlasovali o tom? 
 
p. Kováč 
Áno. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre, Takže budeš mať chvíľu času, aby si si to všetko pripravil, lebo budeš mať potom... 
 
p. Kováč 
Mám to všetko naformulované. Takže potom v rokovacej časti, to môžem potom prebehnúť s 
kolegami . Mne sa páči ten zámer toho programu, ako takého. A predpokladám, že pri 
rozsiahlosti tohto materiálu došlo len nejakým ... k nejakým drobným administratívnym 
preklepom, ktoré vznikli. Preto si myslím, že tie formulácie by bolo tam treba zmeniť práve 
preto, aby to úsilie ľudí, ktorí vytvárali materiál, aby nevyšlo navnivoč. Ďalej by som poprosil, 
strana 79, tohto materiálu - 79 - tu mám otázku. Program 5.3 - Miestny rozhlas a miestne 
televízne štúdio. Komplexné pokrytie zastavaného územia miestnym rozhlasom a 
zabezpečenie bezporuchovosti prevádzky tohto rozhlasu ... bezporuchovej prevádzky tohto 
rozhlas. Mňa by zaujímalo, či sa .... či som to dobre  pochopil ,  či sa jedná o ampliónový 
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rozhlas?  To je tá SMS-ková záležitosť, ktorá ... ktorú používame. Áno?  Dobre. Takže by som 
poprosil doformulovať teda, že sa jedná o miestny rozhlas šírený internetom. Dobre? Aby ... 
lebo ja som mal pocit, že ho potrebujeme v zmysle nejakého... CO -  civilnej ochrany,  alebo 
prípadne akých vecí mať funkčný  - i ampliónový rozhlas. Takže jedná sa o internetový rozhlas. 
Áno?  Výborne. Dobre- doplním slovíčko "internetový".  Ďakujem. Strana 121. Strana 121.  
Program Šport a voľný čas. Áno. Program 10.1 - Telocvične, športový areál.  Ja sa 
ospravedlňujem, mne tam vadí jedna ... jedna vec. Je tam napísané, a budem citovať riadok, 
ktorý začína číslom 717002 " rekonštrukcia 3 ruže, strážna veža". Asi tu došlo k nejakému 
formálnemu omylu. Myslím, že to nepatrí medzi telocvične a športové areály. Alebo chystáme 
z Troch ruží  spraviť telocvične?  Hej? Takže poprosím toto odtiaľ dať do patričnej kolonky. 
Strana 122 - pravdepodobne bude to isté, tá istá chyba, kde v roku napísané v roku 2016 
chystáme na prevádzku multifunkčnej telocvične 58.448 EUR. Takže, tak isto by som poprosil 
opraviť túto informáciu, lebo v predchádzajúcich tabuľkách sú uvedené iné čísla. Táák.  Takže 
toto máme.  Strana 125 - program 11 - Komunikácie - v kolónke označenej  11. 1 - Oprava, 
údržba miestnych komunikácií je uvedené že na rok 2016 sa chystáme preinvestoval do 
miestnych komunikácií 687.000 EUR. A súdiac podľa návrhu rozpočtu, ktorý je v 
predchádzajúcich stranách , na začiatku, je to celý príspevok technických služieb na rozpočet. 
Takže tak isto by som poprosil opraviť tieto informácie tak, aby boli aj v tomto programovom 
vyznačení. Alebo to má nejaký dôvod?  
 
p. Leskovjanská, MÚ 
Môžem k tomu?  My - technické služby máme zaradené podľa klasifikácie...  ekonomickej 
klasifikácie a funkčnej klasifikácie, v tej čiastke - ako cesty...  ako .... cesty. Ako celé. Hej? 
Pretože oni sa starajú o viac majetku, rôznorodý  majetok a gro sú tam v podstate cesty, 
verejné priestranstvá, zeleň, atď.  Čiže my to máme podľa štatistiky zaradených ich ako - v 
triede - cesty.  Čiže zato sa potom , lebo sme to  nevedeli, kde to dáme do programového 
rozpočtu, tak zato sa to dostalo do toho programu 11  - ako Komunikácie. 
 
p. Kováč 
Dobre. Ale keď som si to spočítal, rozpočet - v technických službách ,  alebo teda návrh 
rozpočtu technických služieb, tak -   na opravu miestnych komunikácii naplánovaných 
115.900 EUR, na výtlky 41.000 EUR, dopravné značenie do toho nebudem brať, lebo to je 
špeciálna kolónka,  tak isto úpravu verejnej zelene. To mi dáva sumár 172.000 EUR aj s 
dopravným značením. Keď zoberiem sumu 85 518, ktorú máme v rozpočte vyčlenenú na 
údržbu komunikácií a  opravu komunikácií - pardon - kapitálových položkách,  tak mi vychádza 
- s dopravným značením,  s výtlkmi, s miest .... s opravou miestnych komunikácií suma 
257 518, čo je teda 1/3 z tejto sumy. A potom v ďalších položkách, v ďalších tabuľkách - 
oprava, údržba miestnych komunikácií - už sú opäť iné čísla. Nehovoriac o tom, že v tabuľkách, 
kde máme Výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií 0, údržba zelene 0, to sa mi zdá  ... 
tak ... ako ...  neviem, či sú to softvérovo generované tabuľky, alebo akým spôsobom  to je 
riešené, ale zdá sa mi to dosť také ...   ..ako ... som bol nadšený  - 87.000 chceme dať do ciest 
tohto roku, ale ... zdá sa mi to trošku zavádzajúce.  
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p. Leskovjanská, MÚ 
My programový rozpočet ... programový rozpočet nemusíme robiť za príspevkovú organizáciu, 
ako Technické služby. Čiže zato je tam len tá ich príloha, v tej tabuľkovej časti rozpočtu. Čiže do 
programového rozpočtu sú technické služby, ako celok, zaradené v programe číslo 11. Ale keď 
budete chcieť, tak ja to rozpíšem aj na centy .  Hej? Do rôznych  programov.  Nie je povinnosť 
príspevkovým organizáciám robiť programový rozpočet.  Zato my to máme ako v 
programovom  rozpočte mesta , je to  zahrnuté pod položkou... pod podprogramom 11. 1 - ako 
Komunikácie. Z toho titulu, že gro, s čím sa oni zaoberajú verejné priestranstvá, komunikácie. 
Zato sú podľa Štatistického úradu  - sú zaradení pod klasifikáciou - ich máme ako Cesty.  Preto 
sme to tam dali.  
 
p. Kováč 
Ja tomu rozumiem Len tento programový rozpočet s ... je možno vysvetlený,  jeho ... alebo 
teda dôvod určenia, alebo teda zapísanie týchto jednotlivých súm do tých tabuliek, ale pre 
laika, ktorý si to pozerá tak ako ja! -  lebo ja som v tomto prípade tiež laik , zistí, že teda na 
opravu a údržbu máme nejakých 670.000 EUR tu vyčlenených... 687.000 EUR a bude od nás 
verejnosť možno chcieť ... - možno nie -  hej? - aby sme teda deklarovali, kde sme tých 687.000 
do tých komunikácií dali? Tak sa mi zdá,  minimálne kvôli verejnosti,  do týchto troch tabuliek 
... zaujímavé tieto čísla rozdeliť. Je to súčet troch čísel, kde napíšeme  - túto tých 200 ... 
257.518 EUR, do tejto tabuľky,  do ďalšej tabuľky tú zeleň, ktorá je na mzdách 150 700 a tým 
pádom sme vybavení. Netreba tam centy dopisovať a meniť, len dopísať 2 čísla z tabuliek. Čiže 
ja by som poprosil, kvôli verejnosti, aby sme ... pretože tá práca na mestskom úrade a vôbec v 
mestskej organizácii sa zlepšila. Ja vidím tu nejaký ... nejaký progres. Ale zase na 2. strane, aby 
zbytočne pán primátor a všetci kompetentní ľudia nečelili útokom, ktoré nemajú zmysel. Hej?. 
Zase... čas troška šetríme. Takže ja trvám na tom  ... teda  budem navrhovať do ukladacej časti 
aby sa to tam upravilo.  Ďalej by ma zaujímalo,  strana ... momentíček ... veterinárnu zeleň... 
veterinárna údržba a verejná zeleň...  v jednom chlieviku .... Áno ,  program 12.1 Správa údržby 
a zelene. Nehovoriac o tom, že toto je čo hovorím,  údržba parkov ... parkoval ...  parkovej 
zelene , kanalizácie a vodovod - sú tu  nuly,  .... čo teda z programového rozpočtu  - keď to teda 
za Technické služby nerobíme,  tak to teda vyzerá zaujímavo. Ale čo je zaujímavé , že v rámci 
správy a údržby zelene  tam máme veterinárnu oblasť a deratizáciu. Čo teda netuším ako súvisí 
so zeleňou. Teda ... u tej ...  tak by som tiež poprosil túto vec odtiaľ ... ak teda je možné, dať do 
nejakej osobitnej tabuľky. Aby to ...  so Správou a údržbou zelene nemalo nič spoločné a 
doplniť tam tých 150.700 v Správe o údržbe zelene technických služieb. Ďakujem veľmi pekne.  
Toľko moje pripomienky k rozpočtu a programovému rozpočtu. 
 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán poslanec.   
 
p. Kováč 
Ďakujem aj ja. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
S ďalším diskusným príspevkom pán poslanec Capák.  
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p. Capák 
Vážení poslanci, vážení prítomní. Rozpočet mesta, ktorý je, mne osobne absolútne nevyhovuje. 
A preto by som vás oslovil prečo.  A zamyslieť by  ste sa mohli aj vy nad tým.  Keď som žil vo 
Švajčiarsku, a mi strhávali dane, tak ako občan, alebo daňový poplatník, som mal aj výsledok. 
Tam boli robené chodníky, robené cesty, robené detské ihriská z týchto peňazí. Aj keď sa mi 
zdalo, že  dosť veľa mi strhávajú  tie dane, ale potom som tak trošku povedal ..."No,  akože 
strhávajú, ale aspoň vidieť, že kde ich dávam, tie dane."  Tu bohužiaľ, v našom meste, sú 
diskriminovaní, si dovolím tvrdiť, platiči daní. Pretože doplácajú na tých, ktorí sú neplatiči. Ba 
dodnes sú neporiešené - a to je už vyše roka, na čo apelujem - mestské pozemky, kde sú čierne 
stavby. Žijú tam spokojne spoluobčania, neplatia ani dane, ani smeti. No jak prídu ostatní 
občania k tomu, že títo musia a títo nie? Preto tento rozpočet absolútne je mimo. Ďalej si 
dovolím tvrdiť, že: - Čo sme urobili, akože, povedzme, po pravde, za rok ? Urobila sa Železničná 
ulica. Tam už boli chorí z toho občania. Aj to viete, ešte za komunistov ... Komunisti aspoň 
obrubníky  najprv urobili a potom vyliali ten asfalt. Tu nie. Tu sa urobilo podložie, vylial asfalt a 
dovidenia!  Začala sa robiť Útulná.  Bohužiaľ, ani sa nečudujem, že nadávajú na pána Baláža, už 
občania, pretože on tam chudák býva. Pustili tam taký stroj do práce, teda prikázali robiť to s  
tým malým strojom, čo má byť len na výtlky. No, bože  môj, ľudia! Však tam vyše mesiaca - 
neviem presne .. pán Baláž,  myslím, že vyše mesiaca sa tam ...sa robilo. A ľutujem všetkých, čo 
museli byť pri tom. A robiť s tým strojom tam. Včítane vedúceho. Takže - taká je pravda mojich 
očiach. A pohľad na  túto našu činnosť za rok.  Ďalej ako  - by som chcel tiež povedať, že ... 
škoda peňazí je podľa mňa, v tejto výške, pokiaľ dávame aj na mestskú políciu. Pretože, sa 
nehnevajte,  ja volám mestskú políciu a tam mi plačú dvaja policajti, že oni nemôžu prísť, 
pretože sú len dvaja. Ako - ja neviem, či majú byť siedmi  - ako jánošíkovská družina, nejaká, 
alebo ako?  Tak som zobral cigána, aby po cigánsky vykričal tých ostatných, ktorí mi tam robili 
bordel, a som pratal ja mestský pozemok. Nehnevajte sa, ja by som ešte požiadal, aby sa - áno, 
dobre,  táto výška peňazí radšej pridajme a urobme aspoň 2 rómske hliadky. Preto si dovolím 
vás požiadať, zamyslite sa nad tým, či a ako budete hlasovať, pretože rožňavský občan je 
naďalej diskriminovaný. Ktorý platí dane, platí smeti. A ostatní si žijú spokojne bez toho. 
Ďakujem pekne.  
 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pán poslanec.  Pán poslanec Baláž, nech sa páči.   
 
p. Balázs 
Ďakujem pekne. Najprv, v prvom rade pred mojim príspevkom by som rád reagoval na... na 
poznámku kolegu Milana Capáka, ktorý je odborníkom, sme si všimli za posledné 
zastupiteľstvo už na všetky oblasti samosprávy - technickej... technických služieb, v oblasti 
vlastne silových zložiek, polície mestskej a všetkého. Ale už na to zvykáme. A... a samozrejme, 
nemôžem ja za technologický  postup, ktoré... ktorý technické služby použijú. Určite áno, som 
sa prihováral, za pol metrové výtlky na Útulnej. Určite áno. Ale určite nebudem posudzovať 
kvalitu, alebo spôsob činnosti, alebo to, ako technické služby vykonávajú opravu ciest. Ale zase 
hovorím, kolega Capák, vzhľadom k tomu, že má pri betónovaní asfaltových ciest skúsenosti, 
tak on vie, ako sa to robí... v asfalte s betónom. Takže... No, a teraz k veci. Ja by som vás chcel 
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poprosiť, čo sa týka rozpočtu, bola takisto veľmi búrlivá debata ohľadne rozpočtu divadla 
Actores na finančnej komisii.  Poukázal som tam na niektoré položky, ktoré sú ... pod 
hodnotené o 300 - 400 %. Ale podhodnotené, samozrejme, čo sa týka v oblasti príjmov. A tak 
isto som poukazoval na niektoré výdavkové položky, ktoré sú zase opačne, nadhodnotené, na 
ktoré som v podstate dostal polovičnú ...  nevysvetliteľnú odpoveď.  Teraz si všímam, že v 
rozpočte sú čísla zmenené. Neviem, akýmto dopatrením-nedopatrením došlo k tej zmene? 
Takže ten materiál, ktorý bol vo finančnej komisii, sa vôbec nezhoduje s tým materiálom, ktorý 
je teraz tu v zastupiteľstve. Takže keď vás môžem pekne poprosiť,  mal by som 1 návrh, a to k 
bodu 3 a 4 -  uznesenie - vypustiť text "Mestské ... MSDA, s tým, že návrh rozpočtu mestské 
divadlá Actores bude predmetom rokovania najbližšieho zastupiteľstva... zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. A zároveň, keď sú takéto .... že lietajú desaťtisíce hore-dole, v 
rozpočte divadla Actores, že tu sa stratí , tu sa objaví ... a takto sa menia čísla, tak by som 
potom chcel poprosiť pani kontrolórku, či by nebola (tak) dobrá tam urobiť jednu hĺbkovú 
finančnú kontrolu. Samozrejme... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
To, keď ťa  poprosím potom, v bode hlavnej kontrolórky ... tam aby sme to dali ...  
 
p. Balázs 
Takže ja to tam zopakujem. Akurát tuná jednu poznámku k tomuto. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší. S faktickou pán poslanec Capák.  
 
p. Capák 
Som rád, že uviedol túto vec, akože, pán Baláž  pretože ja ... nie že ja - samozrejme,  ja nie som 
ani oprávnený ohodnocovať ako  pracujú Technické služby. Jednoducho vám poviem,  
betónové opravy slúžia dodnes a dodnes chodia po nich vaše deti, vaše vnúčatá,  aj vy, občania 
na Šafárikovej ulici . Tie betóny sú tam. A ja sa to nehanbím povedať. Pretože prišla nemecká 
televízia, písali mi ľudia z celého sveta, ako sa tu dobre niečo konečne robí a poukazuje. 
Dodnes tam chodíme popred zdravotnú školu.  A ... nie je to tak? A teraz, na 2. strane, nech sa 
páči, prejdite sa na Páterovej ulici,  kto je tam vlastne ... takto -  práve  toto zrobí týmto 
ľuďom? Čo sa tam udialo. Pozrite si tie jamy, čo sú na Páterovej ulici. Ale - dane sme pobrali od 
tých ľudí!  Samozrejme. A povie sa, že je zima. Aká zima? Kedy, aká zima?!  Prosím vás, to už 
malo byť dávno zrobené .  Alebo aspoň preukázať, nech sa urobia 3 výtlky za týždeň. Tak tí 
ľudia by mali aspoň trošku dobre na srdci -  že áno, je tu snaha. Ale neurobilo sa nič.  Ďakujem 
pekne.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kossuth  s faktickou. 
 
p. Kossuth 
Ďakujem za slovo. Ja som v podstate chcel len upozorniť na to, že aby sme sa venovali bodom 
rokovania. Vzhľadom na to, že máme tých bodov dosť,  a k rozpočtu tieto pripomienky a túto 
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diskusiu , poprosím, aby k veci sa vyjadrovali  poslanci a boli zastavené tieto diskusné 
príspevky. Ďakujem.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči ďalší . Diskutujúci k rozpočtu,  poprosím vás.  Dobre? K jednotlivým 
položkám. Pán poslanec Capák.  Poprosím, k rozpočtu. 
 
p. Capák 
Ďakujem... trošku za upozornenie. Pretože, áno,  začali sme tak širšie rozobratie témy, Takže 
jednoznačne, ešte vás požiadam raz, vážne poslanci, aby naše "l" v slove poslanec nevymieňali 
občania tu viac už, v meste za "r". Ako už sa mi neraz povedalo do uší. Tak buďte takí láskaví a 
zvážte to, či skutočne je to správny rozpočet. Podľa mňa jednoznačne treba hlasovať proti, 
pretože diskriminujeme tu slušného daňovníka.  Ďakujem.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Má ešte niekto k rozpočtu? Keď nie, uzatváram... uzatváram diskusiu k 
rozpočtu. Poprosím, bol tu 1. pozmeňujúci návrh do ukladacej časti od pána poslanca Kováča. 
Pán inžinier, buď tak dobrý, aby si naformuloval, lebo bude sa o tom hlasovať.   
 
p. Kováč 
Áno. Budeme hlasovať po jednom, alebo mám všetko formulovať? Lebo tam sa  väčšinou jedná 
o textové zmeny a doplnenie tých tabuliek o tie čísla.   
 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Tak dajme - kolegovia, súhlasíte? Bude to dobre naraz? 
  
p. Kováč 
Dobre.  Ja ten text prepošlem cez internet hneď.  Sú tam všetky pripomienky a textové zmeny.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Poprosím ťa, pán poslanec, dajme tak, že naraz. Dobre? ... Aj časovo. .. 
 
p. Kováč 
Tak ...tak ...  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem za pochopenie.   
 
p. Kováč 
Ja som za. Hej. Mám to všetko prečítať ?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Treba vám čítať, kolegovia?  
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p. Kováč 
Môžem to prečítať. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Páni kolegovia,  konsenz -  Bude musieť čítať pán poslanec, alebo ideme hlasovať? 
 
p. Kováč 
Preposielam to.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Takže budeme hlasovať za návrhy pána poslanca Kováča do ukladacej časti rozpočtu.  
Nech sa páči , hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Hlasovalo nám 10 pánov poslancov. Za 9, proti 0, zdržal sa 1. Ďakujem pekne.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte poprosím, ešte raz, pána poslanca Baláža, o sformulovanie jeho príspevku.  
 
p. Balázs 
Takže navrhujem k bodu 3 a 4, uznesenie -  vypustiť text "  MSD Actores,  s tým, že návrh 
rozpočtu MSD Actores ktorý bude predmetom rokovania najbližšieho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva.  
 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Môžeme dať potom hlasovať za celý rozpočet? Asi áno.  A keď dovolíte .... jaj 
ešte ... ešte, ...áno, pána poslanca Baláža ... návrh. Prepáčte. Nech sa páči , hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Hlasovalo 11 poslancov. Za 7, proti 3, zdržal sa 1 pán poslanec.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Prečítam vám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje rozpočet 
mesta, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na rok 2016 - 
18,  podľa uznesenia na strane 2... na strane 2 a do ukladacej časti zakomponovať aj návrh 
pána poslanca Kováča a pána poslanca Baláža. Nech sa páči hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Hlasovalo 11 poslancov. Za 7, proti 4,  nikto sa nezdržal hlasovania.  Ďakujem.  
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2 
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Prejdeme k bodu číslo 2 a tým je  Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Nech 
sa páči, otváram diskusiu. Nevidím príspevok. Uzatváram diskusiu. A - pán Beke. Dobre... 
dobre. prepáčte.  Najprv pána poslanec Beke a potom bude pán poslanec Kováč.   
 
p. Beke 
Ďakujem pekne za slovo . Chcel by som len poukázať na plnenie uznesenia mestského 
zastupiteľstva číslo 141 z roku 2009. Týka sa to povrchovej úpravy komunikácie na Rožňavskej 
bani. Vo vyhodnotení sa píše, že cesta bola vyspravená štrkodrvou  a k vyasfaltovaniu dôjde 
podľa finančných možností mesta... mesta.  No chcel by som poukázať na nespokojnosť 
obyvateľov v tejto časti mesta. Je pravdou, že diery na komunikácii tak na druhej ako aj na 
tretej  kolónii boli vyspravené štrkodrvinou, ale je treba povedať aj to, že tie... že to vydrží len 
pár dní. Čiže je neefektívne.  Ľudia sa búria, lebo im bolo o sľúbené, že po vybudovaní 
vodovodu a výstavbe kanalizácie, kanalizačných sietí, budú cesty vyasfaltované. Tieto práce, 
t.j. vodovod a kanalizácia je už dávno hotové, ale cesta ešte stále nie vyasfaltované . Je látané a 
plátané.  Diery sa množia, hlbia, domy sa ničia  z neustálym ofrkaním vody na steny . Mesto - 
ako keby ho to nezaujímalo. Kým v iných častiach mesta sa veselo dávajú nové asfaltové 
koberce,  v tejto časti sú už viac ako 10 rokov len sľuby, ale nič z toho.  O pravde obyvateľov 
svedčí aj číslo tohto uznesenia, keďže je to z roku 2009.  7 rokov prešlo.  Ale komunikáciu 
upravujeme naďalej len štrkodrvou. Bolo by treba  zamyslieť sa nad opodstatnenosťou 
sťažnosti obyvateľov tejto časti mesta, a pri aktualizácii dôležitosti opráv chodník a chodníkov 
a ciest, zaradiť túto časť na popredné miesto. Ďakujem za vypočutie a kladný prístup mesta k 
danej veci aj v mene obyvateľov Rožňava baňa .Ďakujem.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč.   
 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne . Ja mám k trom uzneseniam otázky a pripomienky zároveň. Chcem 
poprosiť uznesenie číslo 110 z roku 2015.  110 z roku 2015. To je strana 4 - Mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje ... zaradenie komunikácie na útvare .... do harmonogramu opráv 
miestnych komunikácií. Ja sa ospravedlňujem, ja by som sa chcel opýtať, či takýto 
harmonogram existuje?  Pretože som ho nenašiel na internetovej stránke, ani na stránke 
Technických služieb - Harmonogram opráv miestnych komunikácií. Je to čerstvé uznesenie. Len 
sa chcem opýtať, či teraz to čakáme na to, či schválime rozpočet a potom to bude, alebo..? 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
... Aj na rozpočet, samozrejme. Ale teraz v apríli , keď sa začnú opravovať aj výtlky, aj cesty aj  
chodníky sa začnú robiť, pretože doteraz sa to nemôže robiť tou technológiu, ktorú sa má ,  tak 
tam doplníme každopádne, aby bolo aj na stránke mesta, aj na stránke Technických služieb.  
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p. Kováč 
Dobre. To znamená, že môžeme si poznačiť , že harmonogram  ...bude v apríli ... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
... A tam je to aj do komisie výstavby, aby ... aby sa tiež tam rozprávalo o tom, aj rozhodovalo.  
 
p. Kováč 
Dobre. Dobre, takže apríl.  Apríl 2016.  Neviem, kolegovia, bude zhoda aby sme to dali do 
ukladacej časti k tomuto?  Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Zase k tomuto bodu možno ...   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, tu sa nehlasuje, takže kľudne to sa dá ...dostane sa to tam určite.  
 
p. Kováč 
Dobre. Dobre. Jedná sa o to, aby sme do aprílového mestského zastupiteľstva dostali 
vypracovaný harmonogram  opráv miestnych komunikácii. Dobre. V súvislosti s tým  docentovi 
... v súvislosti s tým je dobrým zvykom a rád by som len na to upozorniť, aby ten zvyk bol teda 
ďalej používaný, mohli by sme aktualizovať zároveň aj zoznam komunikácií podľa priorít na 
opravu. Aj to bolo kedysi súčasťou tohto. Môžeme aj to teda dať ...zahrnúť do aprílového?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Môžeme, pán poslanec .  
 
p. Kováč 
Takže aj toto. Ďakujem veľmi pekne.  Uznesenie 128 /2014 - hovorí o tej nešťastnej 
komunikácii k sanatóriu. Na minulom mestskom zastupiteľstve, ak sa dobre pamätám, ja sa 
ospravedlňujem, ak nie, bola informácia teda, že pani prednostka sa teda má stretnúť s 
vedením biskupského úradu. Tak neviem, či tejto časti mám požiadať nejakú informáciu alebo 
v časti diskusia? Ako dopadlo to jednanie a teda či vieme v tejto veci niečo ... nejaký pokrok či 
vznikol?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Myslím, že pani prednostka ešte odpovie na to.    
 
p. Kováč  
... lebo je to ...hej  ... v súvislosti s tým uznesením. 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Stretnutie sa uskutočnilo. My sme rokovali nielen o tejto ceste, vedúcej k sanatóriu, ale viete, 
že aj o ostatných pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi a užívame ich. 
Zatiaľ nejaké závery, konkrétne, nie sú, pretože ani nemôžu byť.  Všetky tieto záležitosti budú 
tak isto prerokované na ekonomickej rade pri rímskokatolíckej cirkvi.  Stanovisko je také, že 
tak, ako aj mesto, tak ako aj Rímskokatolícka cirkev potrebuje mať v majetku túto 
komunikáciu. Čiže tak isto  Rímskokatolícka cirkev žiada, aby teda táto cesta tiež bola v 
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podielovom spoluvlastníctve. Tam, ale je potrebné určiť teda geometrickým plánom 
a majetko-právnym vysporiadaním  tú hranicu.  Čiže, zatiaľ je toto stanovisko.   
 
p. Kováč 
A je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo schválilo nejaký, teda, postup? K tomu, aby sa 
vytýčila tá hranica? 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Nie, nie. Pretože najprv treba sa dohodnúť na tom, ako sa bude financovať to majetko-právne 
usporiadanie, teda tie geometrické plány, a až potom, teda... Budú nejaké alternatívy, 
samozrejme urobené , a tak by sme to predložili aj komisiám aj mestskému zastupiteľstvu. 
 
p. Kováč 
Dobre. Predpokladáte termín, nejaký?  
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Ťažko povedať. Ja neviem, kedy bude zasadať tá ich kanonická rada. Či teda schváli tento 
postup. Pán vikár nám oznámi.  
 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne. No a posledná vec -  uznesenie 291 z roku 2013. Hovorí o 
spomaľovacích retardéroch a o ich realizácii na križovatke: Budovateľská a Pionierov,  
križovatka Alej Jána Pavla II. - Zakarpatská... Zakarpatská ulica, pri základnej škole. Ja sa 
ospravedlňujem, ale na križovatke Budovateľská  a Pionierov som nezaznamenala spomaľovací 
retardér. Možno tam bol a potom sme ho zrušili. Do ... do tohto roku. Len by ma zaujímalo, 
lebo tam je víťaz súťaže, je tam aj cena toho celého. Či sa teda uskutočnilo, a len som to 
nepostrehol, alebo je tam nejaká zmena a nejak ináč sa rozhodlo v konečnom dôsledku?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Myslím, že tam je v tom uznesení, hej,  - že v jarných mesiacoch. Tam ...v  úplne tej poslednej 
vete... napísané... že budú osadené .  
 
p. Kováč 
Ale je to z roku 2013.  Preto sa na to pýtam. To uznesenie. Ja ... je tu napísané - v jarných 
mesiacoch...len je to... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Minulý rok sa to vysúťažilo a teraz by sme to chceli, aby sa to uskutočnilo.   
 
p. Kováč 
Takže tá súťaž, ktorá tu je - zápis - že zabezpečil sa nákup spomaľovacích ... prahov... to bolo 
len minulého roku? Áno? .... Lebo toto chýba tá informácia. Preto sa na to pýtam. Dobre. Takže 
poznačíme si, že súťaž bola minulého roku. Dobre. Poprosím potom len do toho textu to 
doplniť. Dobre?  
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p. Burdiga, primátor mesta 
Áno, pán poslanec. 
 
p. Kováč 
...Aby to tam netrčalo. Lebo - vidíte. Ďakujem veľmi pekne. Z mojej strany všetko.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Capák.  
 
p. Capák 
Pri tých retardéroch, ja by som vás poprosil, keby ste mohli niekto mi dať nejakú informáciu, či 
je dané normou, na Slovensku -  ak - či musí byť presne tento retardér zakupovaný? Lebo 
určite to nie je lacná záležitosť. A sami vidíte, že ho vytrhávajú, v časti. Pri Tescu ho vytrhli, pri 
gymnáziu vytrhli časť, aby rýchlo jazdili tade autá. A poviem vám z vlastnej skúsenosti, keď 
som pôsobil v Brazílii ako hudobník, tam to robia natvrdo - s asfaltom a  betónom. Je tam 
značka - "Quebrado ...??" "Zlom tlmič" . Ľudia, tam je to urobené v takej výške, že tam naozaj, 
keď nespomalí človek, tak si na náprave ublíži. Preto možno, pokiaľ by nám dovoľoval zákon 
dať inú možnosť retardéru, či by nebolo lacnejšie a lepšie nám to - asfalt - nejakou formou 
takou stavebnou urobiť.    
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, je to určite dobrý nápad, ale na takéto označenie musí byť aj schválený projekt 
dopravného inšpektorátu. A tie veci, ktoré tam položíme alebo prichytíme, tieto spomaľovacie 
retardéry musia mať certifikát. Pretože keď sa tam niečo stane, ako ty hovoríš - v tej Brazílii, 
hej, tak možno nebude nikto naháňať  dotyčný alebo to mesto, že teraz som si zlomil tlmič, 
atď.  Ale  tu by to mohlo byť. A my potrebujeme predložiť, či to bolo certifikované.  Lebo - 
určite tá právna  kancelária, ktorá by zastupoval toho vodiča, by sa hneď spýtala na to, že - "ale 
mali ste na to certifikát?" Nápad máš určite dobrý, a  možno by to bolo lacnejšie, ale v našich 
podmienkach asi nerealizovateľné takýmto spôsobom. 
 
p. Capák 
Ďakujem pekne.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči ďalší, keď máte k uzneseniam. Keď nie, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu o plnení uznesení 
Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Samozrejme, pán  poslanec Kováč, aj tie tvoje poznatky - 
dobre? - a pripomienky tam budú zakomponované. Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Hlasovalo 8 poslancov. Za 8, proti 0, zdržalo sa O. Ďakujem. 
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3 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a 
údržbe verejnej zelene – návrh na zmeny 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a 
údržbe verejnej zelene – návrh na zmeny. Komisia ochrany verejného poriadku 9. 2. 2016 
odporučila schváliť tento materiál bez pripomienok. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa 
páči. Ukončujem diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
schvaľuje zmeny všeobecne záväzného nariadenia o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a 
údržbe verejnej zelene, podľa priložených paragrafov. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Hlasovalo 10 pánov poslancov. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.  
 
 
4 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku – návrh na 
doplnenie 
 
p. Burdiga, primátor mesta: 
Bod číslo 4.  Je to Všeobecné záväzné nariadenie o ochrane verejného poriadku - návrh na 
doplnenie.  Ja opäť pozriem vyjadrenia komisií. Komisia ochrany verejného poriadku 
odporučila schváliť bez pripomienok, komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu tiež 
odporučila schváliť bez pripomienok. Otváram diskusiu. Pán poslanec Capák, nech sa páči.  
 
p. Capák 
Ja by som požiadal pri ochrane verejného ... verejných priestorov, aby mestskej polícii, 
pracovníkom, bola v daná jedna mapa do ruky, ktoré vlastne sú parcely mesta, ktoré nie. 
Pretože oni sa pohybujú hore-dole, oni sami sa mi priznali, že nemajú žiadnu mapu v ruke,  tak 
vlastne potom sa stáva, že - oni chodia tak hore-dole , a ten - doslova nazvem - bordel - sa robí 
a spracúvava, zväčšuje tie skládky, ktoré  sú tam. Ani oni sami nevedia, či je to skládka na 
nejakom súkromnom majetku alebo na mestskom majetku.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, chcem sa spýtať, chceš dať pozmeňujúci návrh?  Lebo treba potom formulovať 
... lebo, takto, to si povedal len akýsi svoj názor. A keď to nie je potom obsiahnuté v materiáli, 
tak na budúce zastupiteľstvo môžeš potom protestovať, že sa to neurobilo. To je dôležité, aby 
si formuloval ten návrh.  
 
p. Capák 
Ako vidím, ešte nasleduje za mnou pán Kováč a pán Kuhn, takže ja zatiaľ si tak narýchlo 
sformulujem  to na papier a potom sa prihlásim. 
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p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre, pán poslanec. Pán poslanec Kováč. Nech sa páči.  
 
p. Kováč 
Ďakujem pekne, ja by som chcel na  tomto mestskom zastupiteľstve v zmysle teda ochrany 
verejného poriadku možno sa aj opýtať, zároveň aj trochu diskutovať o tom. Na nemenované 
sociálnej sieti sa objavila minulého roku 1 žiadosť. Bola to tak, ako by som povedal, taký výkrik 
do tmy - ak by som to tak pekne mal nazvať ,  jedného občana, ktorý teda sa sťažoval na ... 
na...má používateľov pyrotechniky, ktorí v susednej záhrade rušili nočný kľud touto 
pyrotechnikou.  A nerobilo... nebolo to prvýkrát. Bolo to opakovane. A dosť si teda nebral 
servítky, keď sa vyjadroval a kdekoho teda nejakým spôsobom označil za ... za zodpovedného. 
Ja by som sa chcel opýtať  - stáva sa mnohokrát na rôznych častiach, či už na Juhu, na 
sídliskách alebo teda aj na tých súkromných plochách, ktoré ... teda na súkromných 
pozemkoch, ktoré teda jednotliví tí občania vlastnia, že teda naozaj ten nočný kľud sa ruší 
práve týmito ... týmito pyrotechnickými výrobkami. A hlavne teda v nejakom období, 
najčastejšie ... ale aj najnovšie ľudia si zvykli, že keď majú oslavu narodenín a pod. tak to tam 
zapaľujú, búchajú, trepú. Spýtam sa radikálne : Umožňuje zákon zakázať použiť takúto 
pyrotechniku na verejných priestranstvách bez ... teda používania takejto pyrotechniky bez 
súhlasu mestského úradu?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
By som poprosila potom pána Mgr. Halyáka aj pána náčelníka mestskej polície, že sú oni zdatní 
v tejto téme. Nech sa vám páči, páni. 
 
p. Halyák : 
Tak, ako to máte tu uvedené,  tak zákon nám dal možnosť zakázať plošne na území mesta 
používať takmer všetky kategórie zábavnej pyrotechniky. A pokiaľ ide o rušenie nočného 
kľudu,  ako také, tak máme v tomto všeobecne záväznom nariadení ustanovenie samostatné, 
ktoré zakazuje rušiť nočný kľud.  A to je vlastne už jedno, akým spôsobom.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte pán náčelník, máš niečo?  Keď nie , tak nie. Len sa  pýtam, že či... 
 
p. Kováč 
Dobre. Tzn. že takto nespokojných občanov, ktorí pri takýchto veciach...  takto nespokojní 
občania ako majú postupovať?  Keď pred polnocou mi začne búchať pod oknom pyrotechnika, 
zavolám štátnu políciu a tí to zabezpečia? Alebo akým spôsobom?   
 
p. Hanuštiak, náčelník MP 
Dobrý deň. Tak, ako hovoril kolega už, týmto všeobecne záväzným nariadením bude daná 
kompetencia, ďalšia, do rúk Mestskej polície. Novú úpravu tohto všeobecne záväzného 
nariadenia som inicioval aj ja na základe pripomienok občanov, aktívne sme pri tom 
spolupracovali s právnym oddelením. Tak isto ako aj úpravu, ďalšieho všeobecne záväzného 
nariadenia o udržiavaní čistoty. Občania majú postupovať tak, že pokiaľ dôjde k protiprávnemu 
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konaniu, môžu požiadať o pomoc alebo podať podnet buď štátnej polícii, prostredníctvom 
tiesňovej linky 158, alebo požiadať o pomoc mestskú políciu prostredníctvom tiesňovej linky 
159.  Mestská polícia v súčasnosti pracuje nepretržite v dňoch pondelok až sobota, to znamená 
do nedele rána do šiestej. Jedine v nedeľu Mestská polícia pracuje nepravidelne. Pokiaľ 
Mestská polícia nepracuje, môžu požiadať o pomoc Policajný zbor SR. 
 
p. Kováč 
A chcem sa opýtať, aké sú tam postihy?  
 
p. Hanuštiak, náčelník MP 
Podľa zákona Mestská polícia prejednáva priestupky v blokovom konaní. Za porušenie tohto 
priestupku môže byť uložená sankcia až do výšky 33 EUR.  
 
p. Kováč 
Dobre. Takže ak by som to zhrnul, občania sa v zmysle tohto VZN-ka môžu od ... pondelka do 
soboty obrátiť na mestskú políciu, v prípade služby aj v nedeľu. V prípade nie, tak rieši tento ... 
záležitosť, štátna polícia. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Toľko z mojej strany k tomuto 
materiálu.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Kuhn. 
 
p. Kuhn 
Mám pripomienku ... a teda po diskusii s kolegami by som aj navrhoval nejakú zmenu. Týka sa 
to § 5 Ochrana nefajčiarov.  Ja teda  osobne som nefajčiar, nie som fanúšikom fajčenia, ale 
mám pocit, že niekedy sa s tou ochranou nefajčiarov sa to preháňa. Cigarety sú zatiaľ legálna 
droga na Slovensku a v Európe. Ten bod c) sa mi zdá  taký zvláštny a potenciálne... potenciálne 
zneužiteľný,  ale - resp. mohol by postihovať niekoho úplne iného, ako bolo myslené. Ja 
chápem tú ...tú argumentáciu, to zdôvodnenie, ale myslím si, že ak je problém s tým,  že žiaci, 
alebo ... alebo študenti škôl chodia fajčiť vedľa školy, tak sa to má riešiť v prípade tých, ktorí 
majú menej ako 18 rokov. Sú na to asi iné paragrafy. Taký ... takýto... takáto mládež by sa 
vôbec nemal dostať k cigaretám. A bolo by asi treba zisťovať, že ako sa dostali k tým  
cigaretám. Či im to niekto predal, hoci nemal, niekde v trafike, alebo  im to kupujú nejakí starší 
kamaráti. A pokiaľ ide o tých, ktorí majú viac ako 18 rokov, tak potom to treba riešiť spolu s 
rodičmi alebo v školskom... teda v poriadku školy. Lebo v praxi, jak by sme prijali toto 
uznesenie, teda  tento... túto formuláciu, že teda je zakázané fajčiť v okruhu 50 m od areálu 
základných škôl , stredných škôl a školských zariadení,  tak by, podľa mňa, vznikalo kopec 
problematických situácií keď...keď ľudia idú po verejnej komunikácii z bodu A. do bodu B. , z 
práce domov, alebo naopak,  zapáli si cigaretu a prejdú 20  m od areálu nejakej školy, a mohli 
by byť okamžite pokutovaní. Alebo napr. sú - v prípade jednej školy, hneď v susedstve areálu, 
sú súkromné pozemky, sú súkromné domy. A keby si niekto vyšiel  z domu na záhradu, svojho 
... na svoj súkromný pozemok, zapálil cigaretu,  tak je vo vzdialenosti ...je možnože 20 - 30 m 
od areálu školy. A tiež by teoreticky mohol byť pokutovaný.  
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p. Burdiga, primátor mesta 
Na verejnom priestranstve sa počíta. Nie súkromnom.  
 
p. Kováč 
Čiže ja si  myslím, že dostatočná to ... to ... tá  formulácie, ktoré je doteraz, že je zakázané fajčiť 
v areáloch základných škôl, stredných škôl,  školských zariadení., v areáloch predškolských 
zariadení a priestory detských ihrísk je dostatočná na ochranu detí mládeže. A ten problém 
že... že nejakí študenti vyjdu z areálu a fajčia niekde inde by sa mal riešiť iným spôsobom, nie 
takýmto... takýmto paragrafom, alebo teda nejakým... že časťou VZN-ka, ktoré naozaj potom 
môže... môže byť postihovaná ... postihovaní fajčiari, ktorí proste si neuvedomia, že 
prechádzajú vo vzdialenosti menšej ako 50 m od areálu nejakej školy. Takže ja buď navrhujem, 
ako... keď ...pokiaľ tu padne iný návrh, ako to inač naformulovať, tak som prijateľ... - ako - som 
ochotný prijať takýto návrh. Ale ja by som teda ako návrh dal, vypustiť túto formuláciu. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Budeš ešte čakať, ako sa vyvinie diskusia? Až potom navrhneš, na konci. Hej?  
 
p. Kováč 
No, zatiaľ to dávam ako návrh, aby sa na to nezabudlo. A pokiaľ padne lepší návrh, tak ja ho 
stiahnem. Ale zatiaľ navrhnem teda vypustiť túto formuláciu, to písmeno c).   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán magister Halyák . 
 
p. Halyák  
Ďakujem za slovo. Tento náš návrh vyšiel zo základných stredných škôl. Konzultoval som ho aj s 
náčelníkom Mestskej polície vlastne to potom aj oni podporovali. A tento návrh je zameraný , 
ako sme už uviedli na žiakov. Určite nie na takých náhodných okoloidúcich ktorí pôjdu okolo 
školy. A treba povedať, že žiaľ voči niektorej mládeži nejaké dohováranie v dnešnej dobe 
nepomáha. Treba siahať po represívnych opatreniach.  Toľko. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Bischof. 
 
p. Bischof 
Ďakujem za slovo. Podľa môjho názoru, ja  súhlasím doslova s kolegom Kuhnom, ale moja - 
teda- pripomienka znie, že v takomto znení ako je navrhnuté, je to nevykonateľné. Ešte raz. 
Náhodne okoloidúci človek, ktorý napr. ide popred gymnázium, alebo okolo základnej školy na 
Zakarpatskej, kde sú verejné ... verejné chodníky, a s cigaretou zastaví sa a fajčí v areáli školy 
alebo tých 50-tich metroch od areálu školy, podľa tohto znenia je postihnuteľný pokutou. 
Takže ja tiež navrhujem toto znenie vypustiť. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn s faktickou.  
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p. Kuhn 
Ja najprv k pánovi Halyákovi . No ja chápem, že to zamerane je na tých študentov, ale v tom 
VZN-ku sa nehovorí, že sa to týka študentov. Týka sa to všetkých. To je 1. vec.  Čiže každý môže 
byť pokutovaný. A 2. vec je - že, áno potom by sme museli namaľovať biele čiary v ...okruhu 
50 m okolo každej ... areálu každej školy, aby bolo jasné, že toto je tá nefajčiarska zóna. Čo je 
... čo je proste tiež podľa mňa ...ako ... Možno by sa to aj dalo urobiť, ale  ... v prípade, ak to 
prechádza cez súkromné pozemky, tak sa to nedá urobiť. Ako - keď - pokiaľ je teda formulácia, 
že v areáloch, tak to je myslím dosť zrejme. Ten areál je  ...väčšina tých škôl má ten areál 
ohradený plotom, čiže je každému jasné, že vchádza do areálu školy. Ale ... ale toto je taká 
formulácia, ktorá je - áno, problém s vykonať... s vykonaním a tým, že môže byť postihovaný 
niekto... niekto úplne iný, ako  mal byť. Čiže  ja by som bol za to, aby sa, aby sa tento problém 
riešil na inej úrovni. Aby ho riešili učitelia s rodičmi v rámci... v rámci rodičovských združení, 
rád, a nie cez VZN-ko.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Bischof s faktickou.   
 
p. Bischof 
Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem diskutujúcim, ktorí nasledujú za mnou za predbiehanie. Ani... 
ani súčasné znenie, ktoré máme sa teda nedá celkom dobre odkontrolovať. Som svedkom 
bežnej praxe,  na detských ihriskách, že rodičia... rodičia fajčia. A teraz kvôli každému 
takémuto priestupku voči VZN volať mestskú políciu je nonsens. To sa dá vydiskutovať slušne s 
ľuďmi, ktorí sú priamo tam, na takomto detskom ihrisku. Ale ešte raz - ide o to,  my nemáme 
problém s VZN, ale tá formulácia toho návrhu bude podľa mňa ... podľa nás nevykonateľná. 
Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Páni poslanci, ja myslím, že nie je s tým problém. Pretože keď sa dohodneme, tak absolútne v 
pohode. Je to návrh. A keď sa dá návrh taký - ani mne to nereže - tiež nie som fajčiar  ... ale... 
Pán poslanec Kováč s diskusným príspevkom.   
 
p. Kováč 
Ďakujem pekne. Nebudem diskutovať už.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Lach s diskusným príspevkom.  
 
p. Lach 
Myslím, že občania mesta uvítajú toto VZN -ko, hlavne, čo sa týka používania zábavnej 
pyrotechniky, lebo tá predchádzajúca džungľa - to bolo niečo strašné. Hej? Už od začiatku 
decembra sa búchalo do konca januára. To ...ten čas, ktorý ...ktorý je navrhnutý, tak si myslím, 
že je vcelku ako korektný. Že keď si niekto chce  na Nový rok a na Silvestra trošku sa 
pozabávať, nech sa páči. Všetci psíčkari vedia, čo to znamená. A to ... to, že sa ľudia sťažujú na 
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... na sociálnych sieťach, to nie je dostatočné. Keď niekto má problém so susedom, ktorý 
porušuje VZN, ruší nočný kľud, tak nech to nahlási, ale potom nech si za tým stojí. Lebo napísať 
na ...na Facebooku, že sused má štve, lebo tam v noci opravuje s pyrotechnikou to je 1 vec. Ale 
2. vec, keď chceme vymožiteľnosť práva a vymožiteľnosť tohto VZN-ka,  tak to nie je len vec 
mestskej polície, štátnej polície, ale vec aj občanov. Čiže každý občan, ktorý vie o porušovaní 
by mal teda mať toľko odvahy,  že to nahlási a potom na tom aj trvá. Keď bude treba, tak to 
potvrdí, že došlo k porušeniu VZN-ka. Čiže týmto by som chcel vyzvať aj občanov na spoluprácu 
s mestom, aby toto VZN,  aj potom v skutočnosti mohlo fungovať. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pán poslanec  Capák.  
 
p. Capák 
Ja si myslím, že v tej polohe, v akej to je teraz, je to absolútne bez šancí nejako vymôcť. A ako 
vraví pán Lach, aj rodičia malých detí si užili teda dosť. Nielen tí, čo chovajú psíčkov alebo iné 
zvieratá. My máme podľa mňa jednoznačne len takú šancu, že dať do VZN-ka úplný zákaz 
pyrotechniky v našom meste. Ponechať ju na 31. december  - dobre - nech aj 1. január, a by 
tam bolo prelomové, a  napariť poriadnu pokutu. Nie  33 EUR.  Pokiaľ máme túto možnosť, to 
by nám pomohli právnici mesta - nedať tam 33 - dať 330. Tak si to každý rozmyslí, či by to 
strieľal. Ja by som nestrieľal napr. pyrotechniku, keby to bolo 330. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Tak nech sa páči. Má ešte niekto príspevok k tomuto bodu? Keď nie, 
uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Kuhna, aby nám naformuloval pozmeňujúci 
návrh, aby sme mohli zmeniť možno tie metre a nemuseli čiary maľovať .  
 
p. Kuhn 
Takže ja navrhujem v § 5 bod 5 písm. c)  - vypustiť formuláciu - v okruhu 50 m od areálu 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod 4? Nie je to náhodou bod 4 ?   
 
p. Kuhn 
§ 5 bod 4. Čo som povedal?   Aha, tak pardon,  § 5 bod 4, písm. c) vypustiť to - čo je červeným 
tam.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči. Keď  ste porozumeli tomu, hlasujeme.  
 
Hlasovanie  
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.  
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p. Burdiga, primátor mesta 
A dovolíte, prečítam komplet celý návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
schvaľuje doplnenie všeobecne záväzného nariadenia o ochrane verejného poriadku § 5 
odstavec ods. 4 písm. c) a § 6a - podľa predloženého návrhu, a samozrejme s tou zmenou, 
ktorú navrhol pán poslanec Kuhn. Nech sa páči, hlasujte.  ...Takže ...podľa tých paragrafov. 
Prepáčte.  No dobre- ale to trebalo sa v diskusii prihlásiť.  Ja nemôžem evidovať, že toľko ľudí, 
že čo chce. ... A diskusiu som skončil. ...  Dobre. Ale po diskusii... keď ja uzatvorím diskusiu, tak, 
vtedy  už nie sú diskusné príspevky.  Ideme hlasovať. Hej?  Ja preto stále počkám a  v diskusii 
môžeme rozprávať koľko chceme, ale keď sa to už  uzavrie tá diskusia, tak ... a už teraz 
hlasujeme.  Teraz sa  naruší celý....  Nehnevaj sa , pán poslanec, len treba to sledovať, lebo ja 
tiež sledujem  veľa vecí, ale všetko nemôžem .... čo... čo chce niekto. Dobre?  ... Páni kolegovia, 
vrátime sa k tomu návrhu pána Capáka. Budete s tým súhlasiť? Nebude s tým problém?  Aby aj 
jemu sme mohli vyjsť v ústrety.  Prepáč pán poslanec, len potom aspoň zakrič  na mňa. Hej? 
Lebo vieš ako - v diskusii keď to je, ja už neberiem to do úvahy. Ja som ukončil diskusiu. 
Rokovací poriadok keď si prečítaš, tak tam je to napísané. Lebo potom by som zase narúšal 
rokovací poriadok. Keď je niekto prihlásený po diskusii. Takže teraz je taký... také uznesenie, že 
áno - nech sa páči,  naformuluj, čo si ešte ty chcel dať. Či to prejde?  
 
p. Capák 
Ja len som sa prihlásil, že sme sa dohodli, že naformulujem, si to pripravím, že toho uvediem. 
Takže vážení, ja by som chcel dať tento návrh  - V zmysle ochrany verejného poriadku, aby bola 
vypracovaná jasná mapa mestských pozemkov pre príslušníkov mestskej polícii. Tak - stručné 
znenie, staršie ..asi.  
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ale-  to je niečo celkom úplne iné. To nie je k tomuto ... To je niečo celkom iné .  
 
p. Capák 
...Ešte petardy riešime?.... Ježiš! -  tak prepáčte pán primátor, sa ospravedlňujem.  Som myslel, 
že už petardy sú dávno za nami.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nie, nie... nemôžeme sa až takto ponáhľať . Takže - potom nie? Hej?  Páni kolegovia, skúsme to 
ešte raz odhlasovať. Dobre? Schvaľuje doplnenie všeobecne záväzného nariadenia o ochrane 
verejného poriadku - bez tých paragrafov, ktoré sú. Dobre?. Ešte raz, aby to už bolo správne. 
Nech sa vám páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Hlasovalo 10 poslancov. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
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5 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi – návrh 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod číslo 5.  Je to Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobným stavebným odpadom- návrh. Ja pozriem ešte návrh komisii :  komisia ochrany 
verejného poriadku - bez pripomienok, odporúča schváliť,  komisia výstavby  - odporúča 
schváliť,  finančná, podnikateľská - odporúča schváliť.  Otváram diskusiu. Nech sa páči, pán 
poslanec Kováč.   
 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem povedať na začiatku jednu dôležitú vec. Tak ako 
evidujem progres pri činnosti mestského úradu, ako takého, vidím aj progres pri  práci s 
odpadmi , zefektívnením odvozov odpadov a samotná činnosť s tým súvisiaca - využívanie a 
efektívne využívanie nádob, kontajnerov , atď. atď., jarné upratovanie myslím, že dosahuje 
svoje  výsledky naďalej vo vysokom štandarde a jesenné. Takže myslím si, že je fajn, že 
takýmto spôsobom vychádzame tomuto odpadu v ústrety. Ja v súvislosti s týmto materiálom 
mám niekoľko otázok a niekoľko návrhov. V prvom rade by ma zaujímalo strana 2. Zákon 
obsahuje tie rozhodujúce zmeny proti súčasnému stavu. Čo to je - princíp rozšírenej 
zodpovednosti výrobcu  a odvozcu. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
By som poprosil pána Šalamona aj pána Halyáka, sú vlastne ľudia, ktorí vypracovali tento 
materiál. Takže, páni, podeľte si mikrofóny a skúsme odpovedať pánovi poslancovi na jeho 
otázky. 
 
p. Šalamon,  MÚ  
Dobrý deň. Ďakujem pekne. Táto rozšírená zodpovednosť výrobcov sa vzťahuje pre 
podnikateľské subjekty. Ako -  nie pre nás, ako pre mesto.  
 
p. Kováč  
Tak ... lebo aj ja som podnikateľ a platím  za smeti , tak ma zaujíma, či som nejak zodpovedný 
za -lebo som to  nikde v zákone nenašiel -úprimne povedané -  nie, že náhodou, robím niečo, 
čo je protizákonne. 
 
p. Šalamon,  MÚ  
Je tam ešte... tvorí ju vykonávacia vyhláška. Vyšli  tri nove vykonávacie vyhlášky a v tej 
vykonávacej vyhláške je to napísané.  Neviem teraz z hlavy ... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Poprosím ...ten mikrofón trochu bližšie... a potom aj pán  Halyák bude odpovedať tiež. /Len 
treba mikrofón trošku- buď tak dobrý si daj... bližšie/  
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p. Kováč 
A v súvislosti s tým aj otázka druhá, lebo tu sú 2 otázky. 2. zmena sa týka organizácie 
zodpovednosti výrobcov , opäť. Tak by ma zaujímalo,  aby sme sa dostali troška do tých .... 
 
p.Šalamon, MÚ 
Organizácia zodpovednosti výrobcov - bude zabezpečovať od 1. 7. separovaný zber.  Po 
podpísaní, ako predmet  zmluvy o budúcej zmluve . Existujú organizácie zodpovednosti 
výrobcov, ktoré akože dali podnet... nás oslovili. Patria medzi ne také,  ako Limited, 
RecykloGroup, NaturPack ,  a po získaní autorizácie budeme odbremenení a po podpise zmluvy 
praktický separovaný zber bude financovaný organizáciou zodpovednosti výrobcov. Bude to 
trojzmluva  medzi zberovou spoločnosťou, mestom a ... príslušnou organizáciou s ktorou 
podpíšeme zmluvu. A financovanie bude zabezpečovať , už ako separovaný zber, bude 
zabezpečený finančne organizáciou zodpovednosti výrobcu. 
 
p. Kováč 
Dobre. To znamená, že výrobca pet fliaš podpíše  s nejakou  firmou, ktorá robí zber triedeného 
odpadu a následne teda aj s mestom nejakú  troj zmluvu , kde teda on zabezpečí  financie... 
zber tohto odpadu a triedenie? Hej?  Tak som to pochopil. 
 
p. Šalamon, MÚ 
Áno, áno... 
 
p. Kováč 
Dobre. A ešte ten princíp rozšírenej zodpovednosti, aby sa nám náhodou nič nestalo, v rámci 
tohto. To mi je jasné. To si poznačím. Jak ... viete mi odpovedať na tú otázku?  
 
p. Halyák, MÚ 
Princíp rozšírenej zodpovednosti vlastne teraz vám kolega Šalamon vysvetlil. že to znamená, že 
organizácie zodpovednosti výrobcov budú uhrádzať náklady obce na triedený zber.  To je 
vlastne tá rozšírená zodpovednosť. 
 
p. Kováč 
Dobre. Ďalší môj dotaz v zmysle tohto VZN ... /momentíček.../  ... spomína sa v tomto VZN-ku 
niekoľkokrát katalógové čísla odpadov, a s tým, že dosť prísne sa teda hovorí o tom, ako ľudia 
teda majú triediť odpad v zmysle katalógových čísel respektíve katalogizácie odpadov, ako 
takých. Ja  sa chcem opýtať, či by bolo možné k tomuto VZN-ku doplniť tú tabuľku, ktorá je v 
zákone uvedená, respektíve, ktoré v zákone pripnutá,  kde teda je táto ... kat .... kata... ka-ta-
logizácia tých odpadov.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán magister, poprosím o odpoveď. 
 
p. Halyák, MÚ 
Teoreticky to možné je. Len sme nechceli už veľmi to VZN-ko rozširovať.  Lebo aj tak je značne 
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obsiahle.  Ale, je to možné.  
 
p. Kováč 
Ja reagujem na to hlavne kvôli tomu, pretože tá kato ... koko ... katalogizácia tých odpadov je 
vec, ktorá - teda -  na jednej strane upozorňuje, ako sa tieto odpady majú triediť a ako sa s nimi 
má nakladať. Na 2. strane jasne dáva ľuďom informáciu o tom, čoho sa majú báť a čoho sa báť 
nemajú, respektíve , čo sa  ich týka , čo sa ich netýka. Aby to bolo v poriadku. Takže, takže kvôli 
tomu by som bol rád, aby to bolo , nech - nevznikne  síce panika,  aj tak a ľudia si budú odpady 
riešiť aj tak ... možno po starom, do určitej miery. Ale myslím, že to bude slúžiť k osvete toho 
celého. A ďalšia moja otázka. To všeobecné ... zariadenie, všeobecno-záväzné nariadenie bolo 
aj v minulosť, aj teraz veľmi obsiahle. Tomu veľmi dobre rozumiem. Pretože tých vecí tam 
naozaj zo zákonu veľa. Mňa, ale z tohto  ... mne  vyplynula jedna otázočka, na ktorú sa chcem 
opýtať. A to je - Akým spôsobom sa uplatňujú postihy, resp. kde teda máme, lebo si to 
nepamätám, nenašiel som si to, na základe čoho uplatňujeme postihy, v prípade, že sa toto 
VZN-ko  neuplatňuje, alebo teda nedodržiava tak, ako tu je napísané, respektíve ako je 
schválené? A akým spôsobom motivujeme obyvateľov k tomu, aby plnili toto VZN-ko  a aby  
teda postupovali v zmysle tohto VZN-ka,  a či má Mestská polícia nejaké páky vo forme výberu 
tých pokút pri porušení zákazov. Ja teraz poviem obecný príklad, na ktorý sa tu tiež naráža  - ja 
sa ospravedlňujem, možno nebudem v  terminológii presný, ale keď vedľa zberných nádob 
zmiešaného komunálneho odpadu sú vyhodené staré skrine, staré kreslá a iný nábytok, 
prípadne pneumatiky a podobné záležitosti, je vecou ... zodpovednosti niekoho,  kto tam ten 
odpad dal. A mám za to, že vznikajú mestu náklady navyše za likvidáciu tohto odpadu. Ak  som 
to dobre pochopil. Takže v zmysle tohto sa pýtam, teda, či je tu nejaká možnosť? Tak isto 
drobný stavebný odpad sa dosť často vyhadzuje ku nádobám so zmiešaným odpadom, resp. 
zberným nádobám triedeného odpadu. Tak by ma zaujímalo, či máme nejaké páky  a či 
nejakým spôsobom sme schopní motivovať obyvateľov, aby takým veciam bránili?   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Možnože keď ho chytíme, tak áno.  
 
p. Kováč 
No... ja narážam vyslovene na udavačstvo, v tomto prípade. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak to je to isté, ako s pyrotechnikou. Lebo to ... všade policajta nemôžeme mať. A len tak sa 
spoľahnúť na nejakú výzvu, aby sme - no - nehovorím, že  udavač - ale povedať, že kto to 
urobil., lebo... 
 
p. Kováč 
Ja sa ospravedlňujem, lebo možno to bol  tvrdý výraz na to. Ale presne tak.  ... Lebo sú zákazy, 
rôzne. 
 
p. Halyák, MÚ 
Sankcie za porušenie tohto všeobecne-záväzného nariadenia, sú riešené všeobecne, v  § 29. 
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Tam to  máte uvedené. Nie je to tu podrobnejšie rozpísané, lebo sankcií a orgánov, ktoré môžu 
postihovať porušenie tohto VZN,  alebo vlastne aj zákona o odpadoch je spústa. To potom toto 
VZN, by malo ďalších 5 strán, minimálne. Pokiaľ ide o mestskú políciu, samozrejme, ona môže 
riešiť v blokovom konaní. Ten príklad, ktorý ste vy spomínali,  tam je pokuta do 33 EUR. Ale 
potom, samozrejme, ak  napríklad nie je ochotný zaplatiť, je to možné riešiť ďalej v správnom 
konaní, kde tieto sankcie sú podstatne vyššie. A pokiaľ ide o motivovanie občanov, tak k 
dodržiavaniu právnych noriem občania by sa nemali nejako motivovať. Malo by to byť 
samozrejmé. Ale pokiaľ ide o výchovu ohľadom nakladania a separovanie,  zberu- teda- 
odpadu, tak určite mesto v tomto činnosť vyvíja. To potom prípadne kolega  Šalamon vám 
zodpovie ešte.  
 
p. Kováč 
Pýtam sa to preto, že ma napadla taká kacírska myšlienka, ... myšlienka. Ono v podstate tie 
zberné nádoby,  hlavne na sídliskách, slúžia na zber odpadu v nejakej spádovej oblasti. Buď sú 
pri bloku, alebo pri dvoch blokoch, alebo nejakým takým spôsobom, a tým, že tam niekto teda 
vynesie ten starý nábytok - hej? - a  porušuje tým nielen zákon, teda VZN-ko a zákon, ako taký, 
tak by tam nejaký postih mal byť. Otázkou je, či teraz sme schopní postihnutú komunitu 
občanov nejakým spôsobom, aby teda sa motivovali -hej? - a teda -hop! -  tak teda  toto  nám 
sused na našom pozemku robiť nebude,  respektíve  na mestskom pozemku, pretože keď sa 
ľudia vedia bráni tomu, aby plastové nádoby  a podobné smeti do  komunálnych odpadov 
nehádzali ľudia z áut,  lebo to sa v minulosti dosť často stávalo, teraz je to, vďaka neviem, 
komu - teda veľmi - veľmi - veľmi slušne. A dokonca som vyskúšal - tí ľudia si to striehnu, aby 
teda niekto nehádzal odpady kdekade hore-dole. Možno by aj toto... by stálo za zváženie, 
nejakým spôsobom.  Sankciu - na jednej strane, na druhej  strane motivovať tých  ľudí tak, aby 
týmto veciam dokázali zabrániť, respektíve sami  túto informáciu, ...  predávali a možno... 
možno by stálo - ale to sa k tomu vrátim  na záver, možno by stálo za zmienku, alebo teda za 
možnosť, nejakú osvetu organizovať v rámci... v rámci separácie zberu. Ale, to by som nechcel. 
Ja by som ale chcel poprosiť, na jednu dôležitú záležitosť  - § 17 - Zberný dvor. Ja....  je to úplne 
veľmi... veľmi pre-zákaznícky orientovaná záležitosť, to, že teda zberný dvor je zadarmo. Na ..  
na tie veci, ktoré sú tam - rozdávanie ... ... bllll - atď., atď. Ja by som vás chcel poprosiť, pokiaľ 
by to bolo možné, a týmto pozdravujem pána, ktorý mi už roky posekanú trávu hádže na 
pozemok, že túto trávu môže bezodplatne odviezť  do zberného dvora na technické služby. A 
aj iné veci môže odviezť do zberného... na technické služby. Takže   bol som veľmi rád, keby 
mesto - a to by som chcel  do ukladacej časti nejakým spôsobom - našlo mimo internetu -áno? 
-  mimo svojej webovej stránky ,ktorú považujete už aj vy za samozrejmú,  nejaký iný  spôsob 
,direktne upozorniť občanov,  na to - možno nejakým malým listom, možno len nejakým 
letáčikom do schránky o tom, že zberný dvor technických služieb vychádza obyvateľom pri 
takýchto veciach v ústrety a nemusia sa báť, že za to budú platiť ...a  ...nemusia . to kdekade  
schovávať,  po verejných pozemkoch, ale môžu to kľudne  odniesť na zberný dvor technických 
služieb. Takže toto by som bol veľmi rád, keby sa niekde objavilo. A ja to dám návrh - ako - do 
ukladacej časti. Zároveň ďalšia otázka ... / kde to bola tá zberná nádoba...?? Niekde  tu je 
napísaná zberná nádoba.../ Aha, tu! § 16 - nakladanie s komunálnymi odpadmi - Náklady na 
zbernú ná ... pardon ... § 16  - Nakladanie s komunálnym odpadmi ,bod 2 - Náklady na zbernú 
nádobu za ... na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu. Ich výška uvedená v 
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zmluve, ktorú má mesto uzatvorené s dodávateľom zberných nádob. Zmluva je uverejnená na 
webovej stránke. Chcem sa opýtať - tzn. pre občana, že si nemôže kúpiť vlastnú zbernú nádobu 
na komunálny odpad?   
 
p. Halyák, MÚ 
Systém v tomto bude taký, že vlastne mesto nakupuje zberné nádoby od spoločnosti, za 
vysúťaženú cenu, a vlastne potom túto cenu zaplatí občan za túto zbernú nádobu. Sa to 
refunduje tak.   
 
p. Kováč 
To som pochopil z tohto VZN-ka.  Hej? Mesto dokonca má - myslím že aj  verejné obstarávanie 
ohľadom tohto - verejno-obchodnú súťaž bola. Ale ja sa chcem opýtať, že či občan -  pretože 
ľudia ... a  - mesto ...mi to bude dávať -  za tie  peniaze!  - nechcem. Či si môže kúpiť sám 
zbernú nádobu?  Akým spôsobom má postupovať? A či tá nádoba má spĺňať nejaké parametre, 
ktoré teda by mal dodržať pri nákupe tej zbernej nádoby?  Resp. pri jej zaobstaraní? - ak by  
som nechcel rozprávať   - o jej nákupe.   
 
p. Halyák, MÚ 
Kúpiť si občan zbernú nádobu môže sám. Môže si kúpiť, keď chce.  
 
p. Kováč 
Nemá to nejaké parametre? Že musí to byť také vysoké, také široké? Aby sme to vedeli 
vysypať...? 
 
p. Halyák, MÚ 
V dnešnej dobe si môžete kúpiť čo chcete. Otázka je potom, čo s tým bude robiť.   
 
p. Kováč 
No dobre. Takže zberná nádoba na zmesový komunálny odpad nemá žiadne technické 
špecifiká. Môže to byť aj starý sud od oleja, ktorý bude vyčistený .... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nie...nie...  
 
p. Kováč 
No ... ja sa preto pýtam ... Preto sa pýtam... tak ... preto sa pýtam,  že na jednej strane sa mi 
zdá troška diskriminujúce, že si musím kúpiť od mesta - čo teda je veľmi príjemná služba, lebo 
určite mesto má rabat, a je to za iné peniaze . Ale poznáme miestnych ľudí, prečo by som - a ... 
jedno -s piatym - s ôsmym... chcem si kúpiť sám ! Takže by mali byť niekde zverejnené  aj 
parametre, aké tá nádoba musí mať, aby bola, svojim spôsobom  ... ten odpad, aby bol 
zmesový... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
No, ja si myslím - keď môžem do toho vstúpiť,  keď už jednu  nádobu mám, a ešte si chcem 
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kúpiť ďalšiu, tak každopádne by to spĺňať tie isté parametre ako tá prvá nádoba, lebo keď sa 
bude voziť v nejakým autom, alebo niečím, tak to auto je prispôsobené na tie rozmery, na tie 
parametre, ktoré má tá nádoba. Takže nemôže mať jednu nádobu - ja neviem - certifikovanú - 
ktorú sme my vysúťažili,  a druhá nádoba bude sud.  Lebo verím tomu,  že zberová spoločnosti 
tú nádobu,  ktorú som kúpil, odnesie a sud ti tam nechá. Takže keby už som si chcel možno tú 
nádobu kúpiť, možno aj ja  by som rozmýšľal o tom, tak si kúpim takú istú - hej? - Keď ja mám 
na to - tak si ju kúpim.  - Ale, tak ako hovoríš, ja  si myslím, že by mala spĺňať tie isté parametre 
ako tá prvá nádoba.  
 
p. Kováč 
Dobre. Ja by som v zmysle teda výpovednej schopnosti tohto VZN a doporučil doplniť tam tú 
vetu, že teda táto nádoba by mala spĺňať parametre, certifikáty, alebo čokoľvek iné - tam to 
doplniť na to, aby to firma, ktorá teraz zber vykonáva na území mesta, aby mohla ten...tú 
komunálnu nádobu vyprázdňovať pravidelne. Takže toto by som poprosil doplniť. / ... To som 
povedal...  ...Aké kroky plánujeme ... spraviť.  Já!!  Veľmi dobre!! Tak!! /  Veľmi sa mi páči, v 
súčasnosti, akým spôsobom sa pracuje so separovaným odpadom. Myslím si, že urobilo sa 
veľmi veľa  - a to zopakujem veľmi rád - vďaka teda mestskému úradu, a jeho  pracovníkom, 
alebo pracovníkovi, pri separácii zberu, kde si myslím, že v tých ...podľa tých štatistických čísel 
došlo teda k zvýšeniu separácie tohto zberu. Ale aj tak si myslím, že podiel triedeného odpadu 
... a disciplína občanov má teda, nejakým spôsobom,  medzery. Tak sa chcem opýtať, či vidí 
mesto nejaký priestor, resp. či jednáme s firmami, ktoré tento zber budú zabezpečovať alebo 
zabezpečujú? Tá jedna  jediná firma, že by nám pomáhala ešte robiť väčšiu osvetu aj - 
výlepného charakteru, formou letáčikov alebo nejakých súťaží pre občanov. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Áno, pán poslanec. Musím ti to povedať, že keď tá  zmluva bude podpísaná,  tak ja som jednal 
s firmami. Takže zatiaľ nehovorím ešte s ktorou,  alebo  ktorá bude podpísaná, každopádne je v 
tom tá sveta. Či je to osveta letákmi,  Rožňavská televízia, internet, facebook atď. Všade to 
bude... každopádne to bude robené.  A tá firma to pravdepodobne bude robiť zo svojho. Takže 
každopádne tá osveta (sa) bude robiť. Diskusia s občanmi, atď. Takže ...  to bude. Určite.  
 
p. Kováč 
Za občanov mesta ti  ďakujem.  Tzn.,  že bude... bude ... je to podmienkou zmluvnou,  našej 
strany?  Aby to takýto spôsobom riešili? Tú osvetu.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak... neviem, ako to dáme do zmluvy. Možno sa to dostane, ale určite keď som jednal týmito 
spoločnosťami, tak som to chcel, aby to bolo, aby sme všetci vedeli, že čo to je triedený odpad, 
čo máme triediť, ako to máme triediť . Ale je to už absolútna samozrejmosť u všetkých týchto 
spoločností. Lebo už s tým prišli,  že tá osveta tam bude.  
 
p. Kováč 
Ja chcem poprosiť vedenie mesta, teda aj právnikov, keby bola možná takáto formulácia,  
predpokladám, že tým firmám - vzhľadom na to, že to je u nich bežný štandard, to vadiť 
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nebude,  aby toto zabezpečené bolo. Lebo, opakujem ešte raz, vidím - a na základe tej 
efektívnosti vývozu ja to vidím ... v mestskej časti, v ktorej žijem, že teda je to veľmi efektívne 
vyvážané. Tie nádoby sú plné, a vtedy sa  odvážajú, tak akurát to vychádza. Aby aj občania boli 
viacej motivovaní, alebo nejakým spôsobom usmerňovaní k tomu -triediť ten odpad. Lebo 
bohužiaľ, v tých komunálnych odpadoch, aj tak si myslím, že polovica tvorí stále netriedený 
odpad. Ktorý sa nejakým spôsobom dá použiť, a  tým pádom môžme aj my znížiť náklady - -! -  
vážení občania!  A  keď znížime náklady, máme viacej peniažkov aj iné veci. Takže by som 
poprosil, keby to bolo možné, dám to do ukladacej  časti, aby teda mesto trvala na takejto 
osvete. Ja som si tu napísal do poznámok,   minimálne 2× do roka.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
No , to už bude na našom jednaní s firmou.  ...  
 
p. Kováč 
Áno.. Samozrejme! .. Ja len hovorím svoj návrh. Dobre? 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Vyvinieme maximálne úsilie...  Áno.  
 
p. Kováč  
Tak, z mojej strany všetko.  V rámci tých ukladacích záležitostí. Naformulujem potom v závere, 
pri hlasovaní.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Poprosím.   Pán poslanec Bischof  s faktickou. 
 
 p. Bischof 
Ďakujem za slovo. Otázka k  § 18 - Prevádzkovateľ kuchyne. Bod 3 písm. c)  - a je tam zákaz 
zbavovania sa jedlých olejov vypúšťaním do kanalizácie. Otázka znie teda, ponúka mesto, 
alebo teda Technické služby možnosť uskladňovania týchto jedlých ...jedlých  olejov a tukov?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Poprosím pána Šalamona. ...ale technické služby ..v zbernom dvore určite ...s tým nemajú nič 
spoločné..   Pán Šalamon? 
 
p. Šalamon, MÚ 
Takto, aby  som to dal na pravú mieru,  tak tieto opotrebované jedlé tuky a oleje zo školských 
zariadení, aj z... od podnikateľov zbiera Brantner Gemer. Zabezpečuje odvoz. Zmluvne je to 
ošetrené.  A každý podnikateľ má to zmluvne ošetrené.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Stačí, áno? Dobre. S faktickou pán poslanec Kováč.  
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p. Kováč 
Ja sa chcem kompetentného opýtať, teda - pána Šalamona- ja som v médiách, teda v 
Slovenskom rozhlase, konkrétne,  - škoda, že mu robím reklamu, bezplatne- hovoria o tom, že 
teda na čerpacích staniciach robia zber jedlých olejov. Ale že ich treba filtrovať. Občania, že ich 
musia filtrovať. Nechám olej vedľa kuka nádoby,  a Brantner chytí a zoberie a ide s ním preč?  - 
Ja občan si podpíšem s ním zmluvu, že mu budem dávať olej?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán  Šalamon, vieme sa k tomu vyjadriť? 
 
p. Kováč 
..Pýtam sa ... pýtam sa! ... lebo tu sa týka... o podnikateľov , že podnikateľ .... Ja chápem, keď je 
kuchyňa, veľkovývarovňa, že má olej, tak áno. Ale teraz,  ja občan, chcem tiež - tak teraz mám 
ísť na čerpaciu stanicu a tam to ... teda predtým to musím  prefiltrovať. Alebo podpíšem 
zmluvu s firmou Brantner, a ona bude chodiť kvôli môjmu  litru oleja raz za mesiac ... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, chcela by sa pani hlavná kontrolórka, teraz vyjadriť ako občianka mesta. Ak 
dovolíš. 
 
p. Kováč 
Jasnééé. 
 
p. Balážová, (ako) obyvateľka mesta 
Pán poslanec, firma Brantner - ja to teraz hovorím fakt ako občan - ja som sama našla taký 
leták, ktorý rozdávali to po bytovkách, - že  bezplatný odber týchto použitých olejov. Dokonca 
motivujú, že za určité množstvo dajú aj nejaký darček. Čiže- aj ja sama osobne to mám doma 
pripravené,  že odnesieme do  zberného dvora. Čiže v žiadnom prípade nie ku kontajnerom, 
ale odniesť na zberný dvor, kde oni to bezplatne preberú. A hovorím, dokonca motivujú aj tým, 
že za- povedzme  za 5 litrov dajú nejaký darček tomu občanovi. Ale to vyplýva aj zo zákona,  že 
oni sú povinní odoberať od občanov a takýmto spôsobom to v Rožňave je zabezpečené.  
 
p. Kováč 
Dobre. Tzn. že tá informácia zberu týchto tukov, ja neviem, či to  bude súčasťou tohto VZN, 
alebo niekde bude takáto informácia, pretože to je - aj z môjho pohľadu veľmi dôležitá. Týka sa 
aj tej osvety o ktorej rozprávame.  Pretože naši občania, pri množstve svojich povinností, a pri 
ťažkosti života, ktorí žijú v tomto meste,  mnohí ... si mnohé veci neuvedomujú. Je vec taká, že 
tento olej odnesiem do zberného dvora technických služieb a tam ho, proste, odovzdám. A keď 
je ho viac ako 5 l, dostanem dokonca nejaký malý darček, malú pozornosť a tým je to 
vybavené. Nemusím to filtrovať, nemusím s tým robiť nič. Dobre. Toto je myslím dôležitá 
informácia. A ešte by som chcel - § 25 - ospravedlňujem sa,  bod 5 -  to mi troška nešlo do 
hlavy. Hovorí sa tam, v bode 3, v bode c) - držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu so 
záhradou, môže bezplatne ... "kdesi-kamsi". Potom bod 4) - prevádzkovateľ kuchyne je 
povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu. To mi asi tiež takým  nejakým 
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spôsobom jasné. Ale - mesto nezavádza vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov, 
pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad. A pretože máme školské jedálne, tak 
sa pýtam, ako je to zabezpečené u školských jedální?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Šalamon, skúsme odpovedať pánovi poslancovi. 
 
p. Šalamon, MÚ 
 U školských jedální je zabezpečený pravidelný týždenný zber, každý piatok. Sú tam 30 litrové 
zberné nádoby, podľa výskytu ... výskytu toho biologického odpadu z kuchýň. Ten, ktorý 
zostáva zo stravovacích zariadení. A čo ste sa pýtali na túto  druhú otázku, že sa nezavádza  
zber, celoplošne na území mesta, je tam -ako- výluka. Podľa zákona o odpadoch. Že keď ... 
akože... horná hranica miestneho  poplatku nevykryje biologicky rozložiteľné kuchynské 
odpady a  je to pre mesto ekonomicky neúnosné, tam sa ten paragraf, ako, uplatňuje - 
výnimka, že celoplošne, z rodinných domov a zo sídlisk nezavedieme zatiaľ od obyvateľstva 
tento kuchynský, reštauračný odpad, ... či   vlastne ten kuchynský odpad z domácnosti.  
 
p. Kováč. 
Dobre. Už mi je to jasné. Dobre. Jedálne sú zachránené.  Ďakujem pekne. Toľko z mojej strany.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kossuth. 
 
p. Kossuth 
Ďakujem za slovo. Moment ... ja si to vrátim. Moje pripomienky sú totižto ...  ako komisia 
výstavy tiež prebrala VZN-ko. Dajaké  výhrady voči tomu nemali. Avšak  po konzultácii 
doporučujem ... doporučujem, teda,  paragraf 22 - Zmesový komunálny odpad  - a bod c) - 
objem komunálneho odpadu a drobných stavebných odpadov , vypustiť  len  - " a drobný 
stavebný odpad".  A ďalej, tak isto, v závere -  "a drobný stavebný odpad" -  na konci.  Z titulu 
toho, že došlo k od 1. 1. k zavedeniu, teda spoplatnenia podľa množstva. Takže, myslím si, že 
nemá to dajaké opodstatnenie. Ale keby ste mali, kolegovia, dajaké dotazy, môžete teraz 
priamo od týchto našich kolegov, zamestnancov mestského úradu, sa pýtať.  My sme to 
konzultovali, ja som si to chcel osvojiť, a dávam zmenu,  aby sme to vypustili z VZN-ky. 
Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalší do diskusie, keď niekto prihlásený? Pán poslanec Lach, pán 
zástupca, s faktickou. 
 
p. Lach, zástupca primátora 
Ja by som navrhol, že tieto pripomienky, ktoré mal pán kolega, aby sme nezapracovávali do 
VZN-ka, aby nebolo siahodlhé. Lebo VZN-ko asi tiež nikto nečíta celé.  - Alebo teda, nie že nikto 
- pardon -  menej občanov ho číta, ako vydať nejaký leták a zaviazať firmu Brantner, aby vydala 
nejaký leták na  -návod na používanie - v úvodzovkách -  vývozu smetia. Aby tam boli 
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inštrukcie, ktoré tu odzneli. A aby boli teda občanom poskytnú. Ale nedávať to do VZN-ka. 
Lebo sa to minie účinkom.  Skôr sa to dostane medzi občanov, keď Brantner, keď rozváža ... 
teda odváža smeti, tak vlastne tento leták  vloží do schránky a občan dostane informáciu, ako 
má postupovať v týchto prípadoch, ktoré sa tu prerokovávali. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči,  ešte niekto chce diskutovať?  Pán Halyák sa ešte chce ozvať .  
 
p. Halyák, MÚ 
Ja som len chcel ešte  pánovi poslancovi Kováčovi vysvetliť, pokiaľ ide o nakladanie s použitými 
jedlými olejmi a tukmi, v prípade obyvateľov, teda nie prevádzok kuchýň, je to tu zakotvené, 
presne v § 28. Tu máte - držitelia jedlých olejov a tukov v domácnosti dávajú použitý olej do 
pet fliaš od oleja a môžu ho odovzdať do zberového dvora. Atď. A zároveň sa tento zber 
zabezpečuje 2× ročne mobilným zberom, v rámci jarného a jesenného upratovania v meste. 
Takže...  
 
p. Kováč 
Áno ... ja som len preto... Už mi je to jasné ... Na dvor, zoberú olej, nemusí byť filtrovaný. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, rozmýšľam ešte o jednej veci , lebo ty si mal viac pripomienok. A toto VZN-ko 
viselo už niekde, a teraz ty si ... tie pripomienky... , ktoré sú tam, a teraz my by  sme niečo 
odsúhlasili, čo ešte neviselo vonku... hej? Či by to nebolo v rozpore so zákonom.  A  bola 
desaťdňová pripomienková... pripomienková doba, na pripomienkovanie vlastne tohto VZN-
ka. Takže mám z toho zmiešaný pocit,  že keby sme išli hlasovať,  tak naraz hlasovať 
nemôžeme.  Môžeme po bodoch. A náhodou niečo odsúhlasíme, čo neviselo vonku, tak z toho 
nemám dobrý pocit.  A zasa stiahnuť materiál, zas môžeme čakať 2 mesiace. Lebo bolo 10 dní 
na to, aby hocikto, hocičo sem doniesol a pripomienkoval.  Ja teraz nie v zlom, len opäť sa nám 
to môže z prokuratúry, alebo z niekadiaľ potom vrátiť, lebo to neviselo m vonku.  Ja len dávam 
do... dávam na zváženie. Pán poslanec Kuhn,  faktická.  
 
p. Kuhn 
No, ale tak, ako mohol v priebehu desiatich dní podať pripomienky, že chce niečo, aby sa tam 
zmenilo, tak myslím, že aj ktorýkoľvek poslanec môže navrhnúť niečo... a preto...preto potom, 
myslím, že je aj tá ďalšia desaťdňová lehota na zverejnenie po schválení. Aby tiež mohol niekto 
vyjadriť výhrady, ak by sa bolo schválilo niečo také, že ... je to v rozpory so zákonom.  A môže 
sa potom teda akože zase stiahnuť to VZN-ko a znova prerokovať. Ale, ako nemyslím si, že ... že 
nie je možné, už keď sa raz zverejní na tých 10 dní, že už potom sa to VZN-ko musí schváliť. 
Buď tak, ako bolo zverejnené, alebo... alebo sa nesmie vôbec schváliť, akože. To... to je len ten 
k tomu, že ...tá 10  dňová lehota je na to, že je to významný dokument, ku ktorému by mali 
možnosť vyjadriť sa ďalší občania,  pretože... pretože sa to týka všetkých občanov, ale to 
neznamená, že už sa to nemôže... nemôže pozmeniť. A potom samozrejme, ak dôjde k 
zmene... k zmene pri schvaľovaní, tak sa to zase musí zverejniť, aby sa mohli s tým občania 
oboznámiť a prípadne teda navrhnúť jeho zrušenie, alebo ... alebo dať podnet na prokuratúru.  
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p. Burdiga, primátor mesta 
To znamená, 10 dní ja nepodpíšem uznesenie?  
 
p. Kuhn 
Áno. Áno. Prečo nie? Prečo nie? Ako, to je v zmysle zákona ... Pani ...  pani hlavná kontrolórka, 
ako, myslím že týmto  neporušíme zákon.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
...Nechápem, prečo nemohol počas tých 10 dní ... ? 
 
p. Kuhn 
... Ak schválime to VZN s nejakými pripomienkami, a nie presne v tom znení, v akom to 10 dní 
viselo na  úradnej tabuli.   
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Nie, týmto spôsobom neporušíme zákon. Len problém  ... ja vidím teda v tom, že predkladajú 
sa tu pozmeňujúce návrhy, ktoré  - po prvé nie sú v  písomnej forme, čiže nevieme to aj 
skontrolovať. Tú formuláciu. Lebo pani kolegyňa Šujanská 2 dni počúva len slovný záznam, 
zvukový záznam,  aby mohla sformulovať uznesenie. Alebo aspoň tieto pozmeňujúce návrhy. A 
po druhé, - myslím si, že je dostatočný časový priestor na to,  či cez komisie, či cez zverejnenie 
15 dní, plus ďalších 10 dní, aby sa ľudia, alebo osoby, ktorých to zaujíma, k tomuto vyjadrili. 
Samozrejme, poslanci majú právo dávať pozmeňujúce návrhy na zasadnutí zastupiteľstva a o 
každom by sa malo hlasovať zvlášť, aby to bolo prehľadné a zrozumiteľné. A samozrejme, pán 
...pán primátor ako náhle podpíše toto VZN-ko, keď nevidí rozpor so zákonom, alebo ...pokiaľ 
to nevidí ako nevýhodné voči mestu,  už sa s týmto VZN-kom nedá nič robiť. Čiže tam už ďalšia 
lehota na pripomienkovanie nie je. Ďakujem.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč,  s faktickou.  
 
p. Kováč 
Dobre. To znamená, ak som to dobre porozumel,  tak teraz toto VZN-ko budeme schvaľovať 
bez pripomienok, a toho obsiahleho charakteru, ktorý som predložil. S tým, že keď budem 
chcieť, aby sa tieto veci riešili, alebo teda boli v tomto VZN-ku zahrnuté, tak tým pádom mám 
opäť.. na ...na ...o 2 mesiace tento materiál do jednania mestského zastupiteľstva?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Do komisii.  
 
p. Kováč 
Dobre. Lebo čo som tu pozeral,  mám 3 ... jednu ... tri 3 ukladacie náležitosti a jedno ... jednu 
zmenu textovú.  Dobre. Urobíme to tak. Ďakujem.   
 



Doslovný prepis zvukového záznamu 

p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák s faktickou  
 
p. Capák 
Ja by som sa chcel tak spýtať ...  Tak pani hlavná kontrolórka, tak je to buď v rámci zákona -je 
to zákonné, alebo sme nad rámec zákona, alebo sme mimo zákona?  
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
V rámci zákona.  
 
p. Capák 
Tak potom to nechať  treba tak. Keď je to raz v zákone, tak je v zákone. Nie? Jednoznačne. Asi 
pre všetkých. Však aj minule sme tu hovorili všetci tu, že jeden zákon platí pre všetkých . Tak 
azda  ... by sme sa mali  toho držať. Ďakujem pekne. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči bude diskutovať ešte  niekto?  Pán poslanec Kuhn.  
 
p. Kuhn 
Ja len, že sme si to tu vyjasňovali s pánom Kováčom, a teda on hovorí, že má len jednu ... jednu 
pozmeňujúcu k textu, a tie ostatné sú ukladacie správy. Čiže tam nevidím problém, že by sme 
mali nejaké množstvo pripomienok a mohlo by sa tým, že pozmeníme viac paragrafov, tak 
potom vznikne nejaký chaos. Čiže  v tom nevidím problém. Hej? A máme ... v rokovacom 
poriadku - návrhy sa predkladajú spravidla písomne, čo sa tu žiaľ väčšinou nedodržiava, lebo 
veľakrát nás na poslednú chvíľu napadne nejaký návrh. Čiže ... čiže ja  nevidím problém ...jeden 
...jeden ...jednu zmenu v samotnom texte ..VZN-ka. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, ani ja som nevidel v tom zmenu, ale keď tu hovoríme o niečom 35 minút, tak ja 
nemôžem vedieť, koľko bude týchto uznesení. Pochop aj mňa. Dobre?   
 
p. Kuhn 
...Dobre.... ja sa to práve snažím vyjasniť, .... ja sa práve snažím vyjasniť ...    
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja som nepovedal, že to nechcem ... Ja som len tým chcel povedať, že nevedel som, kolok bude 
tých pozmeňovákov, uznesení atď. Čiže ja som nepovedal, že to nechcem spraviť. Ja som len tu 
povedal, či to bude všetko v poriadku? Aby ste nenapísali o päť dní, na to, aby som to 
nepodpísal. Čiže, ja s tým nemám žiadny problém. Len ja dopredu nevidím do vašich hláv, čo 
naformulujete.   Pán poslanec Kováč.  
 
p. Kováč 
Ďakujem za slovo.  Lebo ...ako sa ... ja som to povedal,  je tu jedna zmena, v texte, kde chcem 
doplniť tie parametre pre odpadové nádoby v tom danom paragrafe. To je jedna zmena.  A v 
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ukladacej časti mám 3 návrhy na ...uklad ... do ukladacej časti. Bolo by možné sa týmto teda 
zaoberať, alebo to naozaj  urobíme teda ináč?   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Skúsme to takto. Ideme po jednom. Dobre? Navrhuj a ideme hlasovať. Dobre?  
 
p. Kováč 
Dobre. Takže ... ja návrh toho textu,  doplneného do VZN ... ja si to musím rýchlo nájsť ... Tak! 
Tu je to .  § 16, bod 2. - navrhujem doplniť parametre zberných nádob. Teraz otázkou je, či ta a 
ja mám dať tie parametre?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
No iste. Lebo - my tam dáme a nebude to dobré.   
 
p. Kováč 
Dobre. Tak potom to... tak potom,  keď toto bude chcieť, aby tam zapracované tak, pripravím  
ten materiál znova a tam budú tie technické parametre. Neviem. Nemám...  ja som netušil,  že 
sa to takto musí riešiť. Dobre. Takže ukladacia časť.  K § 10 - a .. to nemusím ...  Mestský úrad 
poskytne informáciu o možnosti zberného dvora pri nakladaní s odpadmi  - v zátvorke mám  - 
biologicky rozložiteľný odpad tuky - ... nie..., to je ...to je  ukladacia časť, to nemusí byť viazané 
na paragrafy -  o možnosti Zberného dvora technických služieb pri nakladaní s odpadmi - v 
zátvorke -  biologicky rozložiteľné tuky... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Šalamon, nemáme toto na stránke mesta?   
 
p.Kováč 
...nie ...nie ... nie. Ale ja som hovoril o možnostiach mimo internetovej stránky. Je zachytená 
formulácia, či mám ešte raz formulovať?  ... Chcem sa opýtať, ako sa volajú tie firmy?   Majú to 
nejaký obecný názov, tie firmy, ktoré budú v tej trojzmluve? 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Zatiaľ ešte nie je firma vybratá.   
 
p. Kováč 
Ale...ale či to majú nejaký obecný názov, to sú firmy, ktoré sa zaoberajú  zberom triedeného 
odpadu ... alebo ako...?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Šalamon, ako sa to volá? 
 
p. Šalamon, MÚ 
...Som to vymenoval ..predtým ....názvy tých firiem ...   
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p. Kováč 
Ale... obecne sa nejak volajú ?? Sú to firmy, ktoré sa  zaoberajú triedením odpadu, alebo čím?   
 
p. Šalamon, MÚ 
Sú to organizácie... zodpovednosti výrobcom.  
 
p. Kováč 
...organizácie zodpovednosti výrobcu.   
 
p. Šalamon, MÚ 
A ešte keď by som mohol na tú špecifikáciu zberných nádob, tak je aj to, v § 21 - Mesto určuje 
na zber komunálneho odpadu druhy zberných nádob: 110, 120 litrov,  240... 
 
p. Kováč 
...Aj sud od oleja má 250 litrov.  Dobre... ako ...  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte pani kontrolórka by sa chcela k tomu vyjadriť. 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
 Pán poslanec, ja som si našla na stránke mesta, pod okienkom Občan -Zber odpadu - je aj plán 
zberu v meste, zber použitého oleja a zberný dvor na odpady. Čiže je tam informácia pre 
občanov, kde môžu ukladať tento odpad. Keď si myslel tým, že zverejniť zberný dvor. 
 
p. Kováč 
Ja! som tú informácie na internete našiel. To v poriadku. Nebudem sa teraz vracať k tomu, aká 
mi je neprehľadná stránka mesta. A nie som sám.  Ale - podstatou pre mňa nie je mať to 
vyvesené na webovej stránke, lebo to považujem za vysoký štandard, ktorý mesto má. Ja 
hovorím o osvete!  Hovoril som tejto diskusie o tom, že občanov informovať aj iným 
spôsobom, ako to zavesiť na internetovú stránku, alebo zavesiť na miestnu tabuľu. Toto sú 
veci, ktoré by občania mali vedieť, a ktoré potrebujeme v rámci znižovania nákladov na zber 
odpadu,  aby títo ľudia vedeli. Aby sme nemajte zbytočné starosti.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
No? Dostaneme sa ďalej? 
 
p. Kováč 
Ja čakám či môžem?    
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak ... ja už neevidujem, či máme hlasovať? Nemáme hlasovať? Čo máme robiť? 
 
p. Kováč 
...to je  ukladacia časť...ja hovorím stále o ukladacích častiach... len diktujem ...do zápisu ...  , 
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lebo bolo povedané, ... že nadiktovať do zápisu.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Len, začínam sa strácať v tom.  
 
p. Kováč 
V pohode! Len tu sme odbehli troška... lebo  - na internete to je , nie je ... Dobre. Takže ešte 
raz zopakujem tú prvú formuláciu do ukladacej časti:  Mestský úrad poskytne informácie o 
možnostiach zberného dvora technických služieb pri nakladaní s odpadmi mimo informácií na 
internetu, pre občanov tohto mesta. Ďalší návrh do ukladacej časti: Mestský úrad pri podpise 
zmluvy s organizáciami zodpovednými firmami ich zaviaže k osvete obyvateľov pri triedení 
odpadu minimálne 2× ročne. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
No, neviem, či my ich môžeme zaviazať.  Takže skús to naformulovať trošku ... jemnejšie.  
 
p. Kováč 
My to môžeme dať. Nie?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale zmluvu dvaja podpisujú.   
 
p. Kováč 
Ja by som chcel, aby zo strany mesta to tam bolo.  Ja netvrdím, že tí ľudia to príjmu. Tak či tak, 
tá zmluva sem príde.  A povedia, že - tak toto pre nás nie je rentabilné - alebo niečo podobné. 
To ja rozumiem. Ale  ja zaväzujem mesto, aby to v tej...  mesto môžem zaviazať, aby ... to do 
návrhu, svojho - dať.  Ideme my dvaja podpísať zmluvu, tak ja do svojho návrhu zapíšem čo 
chcem! A ty si navrhneš...  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Halyák, chceš sa k tomu vyjadriť lebo ... 
 
p. Kováč. 
... Ja som nehovoril Brantner ... ja som hovoril ...mesto  
 
p. Halyák, MÚ 
To chcem poznamenať, že nejde o zmluvu, ktorú schvaľuje mestské zastupiteľstvo, pán 
poslanec.  Tak ja neviem, či to má význam tu schvaľovať teraz, čo bude v tej zmluve.   
 
p. Kováč 
Pre mňa áno! Takže to je druhé, do ukladacej časti. Troška ma prekvapuje, že nebude táto 
zmluva tu. Ale dobre.  Posledné -  a posledný ukladacia záležitosť,  uviesť vo VZN pri 
jednotlivých druhoch odpadu, ktoré sú menované vo VZN-ku katalógové čísla, podľa kategórie 
odpadov a doplniť k VZN tabuľku Katalóg odpadov zo zákona. Tieto tri veci  som chcel dať v 
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ukladacej časti. Ďakujem veľmi  pekne za pozornosť.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč, všetko?  Pán poslanec Kossuth, nech sa páči. 
 
p. Kossuth 
Čo sa týka tej mojej faktickej, sťahujem, lebo to bolo vysvetlené. Keď je to tam ...to čo som ... ? 
Ale to, čo som teda pripomienkoval ... eee - Najprv to bola faktická,  to sťahujem. Ale...  ale...   
ten paragraf  22,  to chcem, aby to bolo vypustené z tadiaľ. Takto. Aby sme sa pochopili.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Takže, pán poslanec ...nič. Takže poďme hlasovať. Budeme hlasovať osobitne o každom 
jednom. Dobre? Takže - Pán poslanec Kováč, ideme na 1. Ešte raz.  Dobre? Aby sme vedeli, o 
čom budeme hlasovať, alebo o čom vy budete hlasovať. / Ja bohužiaľ nie. /  
 
p. Kováč 
Poprosím o chvíľku strpenia. Lebo .... mám to v poznámkach ... k materiálom... musím si to 
nalistovať.   Dobre!  Ďakujem pekne za trpezlivosť. Takže 1. návrh do ukladacej časti:  Mestský 
úrad poskytne informácie o možnostiach zberného dvora pri nakladaní s odpadmi, mimo 
internetu, pre obyvateľov mesta.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Porozumeli sme tomu? Toto pôjde do ukladacej časti. Áno. Nech sa páči, páni poslanci , 
hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 1. Nech sa páči ďalej.   
 
p. Kováč 
Ďakujem. Mestský úrad pri podpise zmluvy s organizáciami zodpovednými, ich zaviaže k osvete 
obyvateľov pri triedení odpadu , minimálne 2× ročne. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 6, proti 1, zdržali sa 3.   
 
p. Kováč 
Posledná ukladacia časť. Uviesť vo VZN,  pri jednotlivých druhoch odpadu katalógové čísla 
podľa kategórie odpadov a doplniť  k VZN tabuľku Katalóg odpadov, zo zákona.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, hlasujte. 
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Hlasovanie 
Za 9, proti 1, nikto sa nezdržal. Ďakujem.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, všetko bude?  Určite?  Hej?  Dobre, takže môžeme hlasovať za celé VZN-ko. 
Ešte?... Tak ... o tom som nevedel...  Nech sa páči.  Ďalšie. Skúsme sa takto, ľudia, prihlásiť  - 
stále, keď je diskusia. Hej? Lebo potom tieto veci vypadávajú. Ja to neustrážim. Ja som tiež len 
človek. 
 
p. Kossuth 
Ja sa ospravedlňujem ... že som ... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja to pre každého hovorím.... Že ... niekto je dokonalý. Ja - až nie tak. 
 
p. Kossuth 
Takže,  pokúsim sa, hej?  T.j. paragraf 22 Zmena komunálneho odpadu  ...či ... Zmesový 
komunálny odpad - , pardon,  už ... aj ja som  rýchly  - bod c) -  vypustiť - "a drobný stavebný 
odpad" ...v hlavičke ... alebo, čo je  podčiarknuté.  A potom zase len v texte ... úplne na konci  -  
"a drobný stavebný odpad" ... a drobného stavebného odpadu.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem.  
 
p. Kossuth 
Vysvetlil som to z titulu toho, že je to spoplatnené, ale keď niekto nemá jasno, ešte  by sme  to 
...mohli ...  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Vážení kolegovia, pochopili sme? Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
No  tak môžeme - ?  Nemá nikto už niečo s odpadmi? Nechce nikto nič vynášať? Už. Dobre. 
Takže prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje všeobecne 
záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
podľa predloženého návrhu, a  ukladá schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a internetovej 
stránke mesta, samozrejme, so zapracovanými zmenami v ukladacej časti od pánov poslancov 
Kováča a pána poslanca Kossutha. Nech sa páči, hlasujte. 
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Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.  
 
 
6 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach – návrh na doplnenie 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Bod číslo 6 - Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach - návrh na doplnenie. Komisie - komisia ochrany verejného 
poriadku - odporúča schváliť, cestovný ruch - odporúča schváliť, finančná - tiež odporúča 
schváliť. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje doplnenie všeobecne záväzného  
nariadenia ov podmienkach predaja  výrobkov  a poskytovania služieb na trhových miestach, 
podľa priložených paragrafov ,ktoré tu  máte. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
 
 
7  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o trhovom poriadku – návrh na doplnenie 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod číslo 7 – Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku - návrh na doplnenie. Bolo to 
v komisiách - Komisia ochrany verejného poriadku - bez pripomienok, cestovný ruch - bez 
pripomienok, finančná - tiež bez pripomienok.  Otváram diskusiu ,nech sa vám páči. Uzatváram 
diskusiu.  Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje doplnenie 
všeobecne záväzného nariadenia o trhovom poriadku, § 2 ods. 1 a ods. 2. - podľa 
predloženého návrhu  a ukladá VZN so zapracovaným doplnením, uverejniť na úradnej tabuli a 
internetovej stránke mesta. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
 
 
8 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o trhovom poriadku počas príležitostných 
trhov – návrh na zmeny a doplnenie 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod č. 8 - Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku počas príležitostných trhov - 
návrh na zmeny a doplnenie. Opäť pozrieme na komisie:  ochrana verejného poriadku - 



Doslovný prepis zvukového záznamu 

odporúča, cestovný ruch  - odporúča, finančná  - tiež odporúča . Otváram diskusiu. Pán 
poslanec Kováč. 
 
p. Kováč 
Ďakujem. Ja mám len jednu otázku. V materiáli uvádzaná mapa - chcem vedieť, či som to 
dobre pochopil, mapa znamená to, že bude sa tam pravidelne aktualizovať, kto si ktoré miesto 
kúpil a ktoré miesta sú voľné? 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Halyák, nech sa  páči. 
 
p. Halyák, MÚ 
Áno. 
 
p. Kováč 
Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Stačí, pán poslanec?   
 
p. Kováč 
Áno...áno. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ako málo stačí, k tomu. Nech sa páči, ďalší do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 
uznesenie : Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje Zmeny a doplnenie všeobecne 
záväzného nariadenia o trhovom poriadku počas príležitostných trhov a ukladá VZN so 
zapracovanými zmenami, uverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. Nech sa 
páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
 
  
12 
Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom za rok 2015 a za dlhoročnú prácu v oblasti 
športu – veterán 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod 12 - Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom za rok 2015 a za dlhoročnú prácu v 
oblasti športu - veterán. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Skúsme sa pozrieť, či 
chce niekto diskutovať?  Neevidujem nikoho v diskusii. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje udelenie ocenení najúspešnejších športovcov za rok 2015 a 
za dlhoročnú prácu v oblasti športu. Dovolíte, nebudem vám to celé čítať. Je to napísané , aj 



Doslovný prepis zvukového záznamu 

zverejnené to bolo.  Nech sa páči, hlasujte . 
 
Hlasovanie  
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Vážení kolegovia, chcem sa vás spýtať,  ideme do majetko-právnych  a potom si dáme obed? 
Alebo - vy sa rozhodnite, mne to je   jedno. No a o 13.-tej samozrejme občanov máme. Áno. 
Takže? / Tak, to je ešte dosť do 13.-tej . To sú skoro potom 2 hodiny. Ako urobíme? Ideme do 
12 -tej, že to potiahneme ...koľko?  Hej?. A keď sa vrátime z obeda, keď budeme mať občanov -
áno, ak nie, pokračujeme ďalej. Dobre?. / 
 
 
13.1 
Palivá a stavebniny a.s. Košice – zmena uznesenia MZ č. 167/2015 zo dňa 25.6.2015 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže - Palivá a stavebniny a.s., Floriánska, Košice – zmena uznesenia MZ č. 167/2015 zo dňa 
25.6.2015.  Komisie - finančná, podnikateľská, správy mestského majetku - odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech 
sa vám páči, pán poslanec Kováč. 
 
p. Kováč 
Ďakujem pekne za slovo. Ja, aby som chcel pred majetkom,  v rámci tohto bodu povedať pre 
mňa 2 dôležité veci. Zúčastnil som sa na poslednom sedení finančnej komisii a na myslím si, že 
veľmi seriózne a veľmi korektne prebrala finančná komisia opäť všetky náležitosti, 
majetkoprávne, tohto mesta. A došlo v rámci toho jednaniam, nechcem povedať k rozporu, ale 
k nejakej takej iniciatíve, kde teda samotní členovia komisie navrhli, aby sa ... aby sa vyvinula 
iniciatíva, ktorá pripraví zmenu pri schvaľovaní majetkoprávnych záležitostí mestá, hlavne pri 
odpredaji pozemkov. Hovorilo sa tam o návrhu jedného člena komisie, ktorý hovoril o cenovej 
mape mesta. Hovorí o tom preto, pretože finančná komisia, keď ste si čítali materiály, navrhla 
vo viacerých prípadoch zmenu ceny za meter štvorcový. Či už pri predaji alebo pri nákupe.  A 
tak isto bola finančná komisia veľmi korektne informovaná zo strany prednostky MÚ o tom, 
akým spôsobom sa dopracuváva k cene, v zmysle v súdnom znaleckých posudkov. A  ďalej je tu 
ďalšia citlivá záležitosť. Sú tu 2 citlivé záležitosti. Hneď v bode 1, bode 2 . Prvá je Palivá Košice, 
ktorý teraz stanovili súdnoznaleckým posudkom, alebo predložili na základe súdnoznaleckého 
posudku nejakú cenu za pozemok a pán Džačár, ktorý je zhodou okolností aj poslancom 
mestské zastupiteľstvá, v zmysle teda pravidiel, ktoré sú tu stanovené, alebo ktoré máme 
stanovené v zmysle... v zmysle predaja pozemkov. Obidve tieto strany predložili ... predložili 
súdnoznalecké posudky na odpredaj týchto pozemkov. Pre mňa to bude morálna dilema, a ja 
vám chcem len informovať, že mu pokiaľ je možné, iniciujem týmto pádom - neviem, v ktorom 
bode rokovania - asi pravdepodobne v Rôznych,  požiadam prednostku MÚ, aby v spolupráci s 
finančnou komisiou vypracovala cenovú mapu na predaj a prenájom pozemkov mesta. Ale 
budem hlasovať za tie uznesenia, ktoré hovoria, alebo ktoré napĺňajú tieto materiály našou 
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dohodou. Tzn. pokiaľ si nechal klient vypracovať , alebo teda občan vypracovať  súdnoznalecký 
posudok, tak budem hlasovať za cenu súdnoznaleckého posudku. Aj keď som ... v mnohých 
prípadoch som teda proti tej nízkej cene, ktorá tam teda k dispozícii je. Pre tento prípad. Do 
budúcnosti očakávam, že teda mestský úrad, resp.  komisia finančná urobí iniciatívu, alebo 
teda vypracuje nejaký materiál, tú cenovú mapu, ktorá zmení postoj resp. ktorá zjednoduší - 
ad 1)  majetkoprávne , ad 2)  zobjektívni pohľad na ceny pozemkov mesta. Ďakujem. Toľko 
som chcel na začiatku.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, diskusia k tomuto bodu. 13/1. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 
167/2015 zo dňa 25. 6. 2015, ktorým bolo schválené odkúpenie pozemku do majetku mesta v 
katastrálnom území Rožňava, novovytvorenej parcely KN-C 1963/18 , Zastavaná plochy, s 
výmerou 452 m², na... v časti kúpnej 3616 EURO -  nech nebudem.... -   za cenu podľa 
znaleckého posudku, tak, zo dňa 4. 12. 2015 vyhotovené Ing. Pavlom Maťufkom,   t.j. 
6.400 EUR. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za 7, proti 1, zdržalo sa  1.   
 
 
13.2 
Džačár Peter, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/2 - Peter Džačár, Gemerská 25, Rožňava -  priamy predaj pozemku mesta.  Bolo to v komisii 
finančnej, podnikateľskej a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy predaj 
pozemku za cenu 14,16 EUR za meter štvorcový t.j. za 12.786 EUR. Bolo by dpbre, keby ste sa 
niektorý prihlásili,   za ktorú alternatívu budeme hlasovať. S faktickou pán poslanec Lach. 
 
p. Lach, zástupca primátora 
Ďakujem. Hlasujem za alternatívuu č. 1  -  navrhujem hlasovať podľa znaleckého posudku 
alternatívu číslo 1. Osvojujem si myšlienku pána kolegu Kováča, že keď už ten občan zaplatí za 
znalecký posudok, tak nerobme z neho opicu, že príde - a komisia zmení. Potom skutočne ten 
inštitút znalcov- ako - úplne znegujeme. Ďakujem.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn. Nech sa páči.  
 
p. Kuhn 
No, ja by som sa k tomu rád vyjadril. Keďže pán Baláž, predseda finančnej komisie, už tu nie je 
prítomný... Tá formulácia nie celkom ...celkom presná možno ..do to toho uznesenia. Toto, tá 
alternatíva b) je podľa odporúčania komisie nie je úplná, tak je neúplná. Ono to totiž vyznieva 
tak, že ako keby si finančná komisia vycucal z prsta nejakých  12 000 ...  2.500 EUR viac, ako je 
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súdnoznalecký posudok. Tuná je ... ten dôvod bol jednoduchý. A týka sa to predchádzajúceho 
bodu. Tam sme išli kupovať mestom kupovať pozemky od súkromného vlastníctva pod... pod 
chodníkom, na okraji mesta. Mesto si dalo vyhotoviť  posudok a ...znalecký posudok ... 
znalcom, kvalifikovaným, oprávneným, myslím že na sumu nejakých... 11 ... 11 EUR za meter 
štvorcový, ak sa nemýlim. Nie je .... nie je to spomenuté v tom v tom uznesení,  
predchádzajúcom. Predávajúci, teda firma, ktorá nám chcela ponúknuť tie pozemky na predaj, 
keďže tam vedie chodník patriaci mestu, si dala spraviť tiež o úradný odhad  - alebo teda 
znalecký posudok, tiež kvalifikovaným znalcom, tá suma bola na vyše 19 EUR za meter 
štvorcový. Keďže teda my sme nesúhlasili -  mesto nesúhlasilo s vyššou cenou, predávajúci 
nesúhlasil s tou nižšou cenou, tak sa dal vytvoriť... vyhotoviť kompromisný ...  kontrolný  - 
pardon - kontrolný. A tiež v znalcom. A ten bol na 14 EUR a nejaké drobné.  Ten pozemok, 
ktorý chce kúpiť kolega Ďžačár,  a myslím, že na finančnej komisii nikto nemal žiadne výhrady k 
predaju toho pozemku, tam bol vyhotovený znalecký posudok, a teda mňa prekvapuje, že tuná 
zaznelo že, že teda pán Ďžačar si dal vyhotoviť posudok ,  že predpoklad že, že mesto si  dáva 
vyhotovovať - ja by som očakával, že, že mesto zadáva vyhotovenie znaleckých posudkov. Bol 
na 11 m ...  zhruba 11 EUR na... za m², čo sám nám, teda, na finančnej komisii zdalo 
neprimeraná cena .....to, že je to pozemok - tiež ako  na okraji mesta,  ale možnože bližšie k 
centru ako tie pozemky pod tými chodníkmi, až ... až teda  uvoľnených skladmi a navyše ide o 
pozemok, ktorý je taký ucelenejší, nie je to nejaký dlhý finiš pod ... pod chodníkmi. Takže sa 
nám zdalo neprimerané, aby sme my kupovali ...proste ... pozemok  ten okrem mesta tých 
14 EUR a niečo, a naopak, my sme predávali pozemok za 11 EUR. To proste z nášho pohľadu, 
pohľadu  členov - a myslím, že tam tiež bolo hlasovanie tak, že jediný... jediný... neviem, či 
jediný  člen komisie nebol proti, väčšina sveta priklonila k tomu...  väčšina sa priklonila k tomu, 
že teda mesto by malo obhajovať svoje finančné záujmy a teda snažiť sa získať najvyššiu cenu, 
keď  ... predáva nie.... si svoje svoje majetky. Preto sme sa priklonili k tej sume, ktorá bola v 
tom kontrolnom znaleckom posudku. Keďže sme považovali, že zhruba tá hodnota tých 
pozemkov by mohla  byť rovnaká, aj keď ja osobne by som, pravdupovediac, bol za vyššiu cenu 
ale, ale tiež zobral ako ako kompromis. Čiže, že to nie je také, že svojvoľné, že sme si povedali - 
že teda nedáme - to za ten znalecký posudok, ako - len, čo nám zdalo, že ten znalecký posudok 
bol... bol nízky. Bol nízky. On bol možno v súlade s zákonom, ale keď v súlade so zákonom je 
posudok,  a ten istý pozemok za 11 EUR, 14 EUR a 19 EUR - čo sa mi zdá trochu zvláštne - ale... 
ale teda všetky trá ja tí znalci  boli... boli oprávnení robiť a takéto rozdielne ... rozdielne 
znalecké posudky dali,  tak buď by mesto, ako jediná alternatíva je, aby mesto si dal vyhotoviť 
svoj vlastný posudok. Keď sme to ... keď sme pri ... pri tom slížiku  ..... .... pri uhoľných skladoch 
..... sa dávali vyrobiť, vyhotoviť až 4 posudky, aby mesto teda zaplatilo, čo najmenej, tak... tak 
prečo... prečo by sme nemohli vyhotoviť  ešte  1 posudok, aby získalo čo najviac pri predaji? 
Pozemku. Mestského?  Alebo alternatíva teda, aby sme ušetrili peniaze, že nebudeme si teda 
dávať ... vyhotovovať znalecký posudok použijeme tú sumu, ktorá ... ktorá bola vyhotovená 
znalcom ... na .. veľmi podobný pozemok ešte možnože menej hodnotný ako ten, čo predáme. 
Čiže to je dôvod, prečo finančná komisia navrhla tú vyššiu sumu. A aj ja teda, akože ako 2. 
návrh potom bude, aby sa... aby sa hlasovalo za tento návrh. A tedaa tiež ... teda sa pripájam k 
tomu návrhu, ktorý zaznel na finančnej komisii - nebol som to ja -  kto to otvoril, ale som rád, 
že po nejakých štyroch alebo piatich rokoch - ja som hovoril o tom, že bolo dobré mať nejaké 
cenové mapy v Rožňave, lebo tie ceny lietajú niekedy ... aj keď to robia ľudia, ktorí majú 
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certifikáciu ... oprávnenie robiť zanlecké posudky,  tak tie... tie rozdiely v cenách sú niekedy 
takmer dvojnásobné. Takže som rád, že sa našiel ďalší človek, ktorý otvoril tému toho, aby sa 
vytvorili nejaké nejakej cenovej mapy. Ale v tomto konkrétnom prípade teda ja budem 
hlasovať za alternatívu - podľa odporučanie finančnej komisie. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Takže môžem tomu rozumieť tak, že  keď budeme mať cenovej mapy, tak už nemusíme 
urobiť čiernu listinu tých, ktorí ohodnocujú tieto pozemky, lebo pomaly by sme mohli aj 
povedať - tak, ten nesmie, lebo dáva nízke ceny... 
p. Kuhn : ... no ... možno že... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
... ja to nepoviem nikdy... mohol by si to ty povedať  
 
p. Kuhn 
... a možnože tie cenové mapy by pomohli k tomu, aby ... aby pri tých, -aj keď sa bude robiť 
nejaký ... lebo tá cena... tá cena sa, samozrejme, sa vyvíja v čase. Čiže keď vytvoríme cenovú 
mapu, tak tá nebude na ... na veky vekov platiť./ ../  ale... ale mohlo by to slúžiť k tomu, aby sa 
nestávalo, že naozaj pozemky, ktoré sú... ktoré sú neďaleko seba a dostaneme na 1 pozemok 
ohodnotenie na 10 alebo  11 EUR a na ďalší dostaneme ohodnotenie 25 EUR. Pričom naozaj 
ten ten rozdiel v ... vo vzdialenosti, alebo v kvalite tých pozemku nie nie nejaký veľký. Ako - dá 
sa to riešiť iným spôsobom, napr. že si budeme .... že si budeme pozornejšie vyberať znalcov. 
Mesto, keď bude predávať pozemky, tak si bude vyberať znalcov, ktorí budú ohodnocovať tak, 
aby mesto neprerábalo na predaji.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale potom musíme nadefinovať, ktorí znalci tam majú byť , alebo - ktorí nemajú byť.   
 
p. Kuhn 
Pán primátor, to už je tvoja kompetencia. Akože - toto sa naozaj dá ťažko zadefinovať. Ale 
myslím si, že taký inteligentný človek, ako ty,  keď si pozrie tie posudky a pozrie si tie mená, tak 
vie, ktorí znalci robia posudky také, aby boli pri predaji mestského majetku výhodné pre 
mesto, a ktorí dávajú také ceny, že tieto predaje sú nevýhodné. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
To je pravda. 
 
p. Kuhn 
No,  vieme o, čo sa bavíme. A niet k tomu viac čo dodať .  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pani prednostka chce ešte reagovať. 
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p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Ja by som chcela zareagovať na tú vašu poznámku, teda, že keď "mesto objednáva znalecké 
posudky". -  Aby ste neuvádzali niekoho teda do omylu - že my si vyberáme znalca. atď.  Áno, 
my si vyberáme  aj znalca . Ale v prípade, ak nás občania žiadajú o predaj pozemku, zásady 
hospodárenia s majetkom mesta hovoria, že všetky náklady s predajom znáša ten žiadateľ. Ja 
predsa nemôžem striktne povedať žiadateľovi, že - musí si objednať znalecký posudok,  len u 
nášho znalca. Čiže on si znalca môže vybrať sám. Keďže to platí, ten posudok. Čiže nám je 
jedno - jedno - ... nie je nám jedno, ale my nemôžeme povedať žiadateľovi, od koho si môže ísť 
pýtať znalecký posudok.  On si vyberie sám, keďže to platí  sám. Takto to funguje. Nie tak, že ja 
ho pošlem - že - "musíš ísť len za určitým znalcom". Nie.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
S faktickou pán poslanec Kuhn.  
 
p. Kuhn 
Po 1.- opravte ma ak sa mýlim, ale znalci účtujú svoje služby podľa nejakých cenníkov. Tam nie 
je úplne - pokiaľ viem  - voľná cenotvorba. Tam proste, podľa toho, aký ...aký ...pozemok 
posudzujú, tak od toho sa odvíja tá cena. Takže  keď to dáte dvom rôznym znalcom, tak 
myslím, že tá cena bude bude rovnaká. 2. vec je , že  - to, že znáša náklady neznamená, že on si 
vyberie znalca. Ako, tzn. že, že on zaplatí náklady. Áno, mestu vzniknú náklady tým, že vyberie 
znalca, zaplatí mu cenu podľa... podľa nejakých tabuliek, ktoré sú pre znalcov určené.  A tieto 
... tieto náklady budú potom žiadateľovi vyfakturované. Ja v tom nevidím ... nevidím ako 
rozpor so zákonom, alebo teda ... teda s tým znením ... toho - tých zásad. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Skúsme dodržiavať faktické. Dobre? Poprosím vás. Faktickou pán poslanec Lach. Ešte 
pani prednostka. 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Ja som hovorila o tom, že nikde nemáme uložené, že my musíme objednať ten znalecký 
posudok. Znalecký posudok, keď donesie žiadateľ,  my ho nemôžme otočiť  predsa vo dverách 
- že  "nie, my od tohto znalca neberieme". Ja hovorím o tom. A tieto prípady nastávajú, dá sa 
povedať , v dvoch tretinách prípadov. Že už si žiadateľ sám donesie aj geometrický plán aj 
znalecký posudok. 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Pán zástupca.  
 
p. Lach, zástupca primátora 
Ja by som len si dovolil pripomenúť jednu zásadu, že - čo nie je zakázané, je všetko dovolené 
občanovi. A čo je povolené štátnej správe,  takto to môže .. ale v tomto prípade nie sme štátna 
správa, hej, čiže, ale sme samospráva. My nemôžeme ale meniť túto zásadu, že čo je občanovi 
povolené, tak nie je zakázané, takže to môže robiť. Ďakujem. 
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p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák s faktickou. Poprosím vás, faktické dodržiavajte 30 sekúnd. Dobre? 
Ďakujem.   ... Tak si dajte diskusný príspevok .  
 
p. Capák 
Pani hlavná kontrolórka, vyplýva nám nejak zo zákona, že mesto musí mať svoju znalca k týmto 
pozemkom, alebo nie?  
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
 Zo zákona nám to nevyplýva. Pri určitých ustanoveniach zákona o majetku obcí sa hovorí, že  - 
minimálne za cenu podľa znaleckého posudku. Čiže teoretickým nič vám nebráni zvýšiť tú 
cenu. Áno? Znalecký posudok je cena, ktorá je východzia pre predaj a pre kúpu. Ale nič nám 
nebráni ísť nad túto cenu. Dokonca vypísať verejnú obchodnú súťaž pri predaji. 
 
p. Capák 
Ja si myslím, potom, že ten kto má okrúhlu pečiatku, z tých znalcov,  by nemal byť tak 
znevažovaný  -trošku - poviem tak. Zrejme sa musel dopracovať najakým štúdiom k tej 
pečiatke, a asi vie, cenu prečo ju takú dáva. Lebo každý pozemok je špecifický. Ja by som 
navrhol, že nechať to tak. Keď tam bolo s okrúhlou pečiatkou - ten človek. Zrejme bol s 
okrúhlou ... No neviem. 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Určite muselo byť. Určite.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslaneckom Kuhn s faktickou.  
 
p. Kuhn 
Po 1.)  - v poriadku, to čo povedala pani prednostka, ale to znamená, že potom my máme... 
máme problém, alebo máme zle nastavené pravidlá. A mali by sme sa zamyslieť nad zmenou 
pravidiel pri predaji majetku. Po 1. Po 2. - ak sme si mohli vyhotoviť v prípade toho chodníka 
pri kúpe od Palív a stavebnín vlastný ... posudok a ešte aj kontrolný posudok, tak prečo by sme 
nemohli aj v iných prípadoch takto postupovať?  A tretie som zabudol. Dobre.  
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Pán poslanec Kováč , kým napadne pána poslanca Kuhna .    
 
p. Kováč 
... Môžeš,  môžeš... povedz. 
 
p. Kuhn 
Ešte som si ... Dobre. Ešte k tomu... k tej....,  čo  povedal pán kolega Capák,  že nespochybňovať 
ľudí, ktorí majú kontrolnú pečiatku. Ja nespochybňujem. Len skonštatujem, že traja ľudia - a 
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všetci traja majú tu pečiatku, okrúhlu, dajú na ten istý pozemok tri ... posudky - Jeden na 
11 EUR, jeden na 14, a jeden na 19. Ako, to sú dosť veľké rozdiely. Ja neviem ako je to možné, 
ale - ako ,zdá sa, mi to zvláštne, až by som povedal - pofidérne. Niekto ...niekto by to mal riešiť. 
A ja ... ja asi nie.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák, reakcia.  
 
p. Capák 
No, zvláštne to určite je. A fakt, že bola by veľká pomoc aj pre toho, kto ohodnocuje pozemok, 
aby mal nejakú mapu od nás. Príklad, by sa vedelo -  v tej oblasti stojí 10 EUR, v tej oblasti 12. 
To (by) bolo super. Aj pre neho pomôcka. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč.   
 
p. Kováč 
Ďakujem pekne za priestor.  Ja som - možno troška odbočím - ja som veľmi rád, že finančná 
komisia sa tak zodpovedne týmto veciam venovala, alebo venuje. A som veľmi rád, že sa opäť 
teda hľadá nejaký spôsob, akým zabezpečiť pre mesto, čo najvýhodnejší kľúč pri predaji tých 
pozemkov. A ja netuším, ako vznikla tá zásada toho, že teda občan si dáva vypracovať 
súdnoznalecký posudok. Či to je .... či to je nejak v zákone stanovené alebo to bola dobrá vôľa,  
ktorú ...ktorú... teda, pokiaľ to bola dobrá vôľa. - Chápem, nehceme občana zdierať, ale zase 
nechceme si vytvárať  na jeho daniach ďalšie náklady. To mi je jasné. Teraz pre mňa otázka je, 
tá cenová mapa, či je to riešenie a či by bolo možné takéto niečo vypracovať, resp.  pripraviť 
návrh na takúto nejakú záležitosť. Lebo keď sa to .... , keď, ako Ivan spomenul, vo finančnej 
komisii, keď sa porovnávali tie ceny pri tých  predajoch, zhodou okolnosti týchto dvoch 
pozemkov, ktoré sú teoreticky porovnateľné tak, ad 1) - tam tie rozdiely sú zrejmé.  Ale keď by 
sme teda predávali pánovi Džačarovi pozemok za 14 a nejaké drobné, tak ako navrhovala 
finančná komisia, a 11,40 bol  myslím súdnoznalecký posudok, ktorý si nechal vypracovať pán 
Džačár, tak je to rozdiel 3.000 EUR. A to sú... to je veľký peniaz - to je slovenských korunách 
skoro 100.000 korún. Takže to... teraz mesto príde o 100.000 korún,  lebo má dlhodobú 
zásadu. A potom pri predaji ďalších pozemkov sme už koľko stratili? Alebo koľko ešte môžme 
stratiť. Tak preto dám aj návrh v bode Rôzne, aby sme hľadali spoluprácu , teda,  s finančnou 
komisiou tú alternatívu, ktorá by bola na nejaký časový úsek fixná, ku ktorej by sme sa raz za 
nejaké obdobie za nejaký časový úsek vracali, tak, aby to bolo adekvátne tomu, čo sa okolo nás 
deje, aby sme odrážali ten život okolo nás v tých cenách. Ale beriem to tak, že hľadáme 
riešenie, ako to zobjektívniť a stransparentniť tak, aby to bolo jednoduché pre nás všetkých a 
zároveň výhodné pre mesto. Ďakujem za časopriestor.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák s  faktickú 
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p. Capák 
Ja navrhujem tuná všetkým prítomným, keď tieto majetkové veci, ktoré máme, prebrať dnes - 
a nie je ich málo, aby sme šli na to. A je to všetko - práve sme sa zastavili  pri tomto bode, hej,  
keď pán Džačár má kúpu majetku. No, tak je to v poriadku. Ale je to takou výzvou pre nás, aby 
sme sa stretli a radili  v najbližšom období ako ďalej s tým. Ale keby sme mohli už prejsť k 
normálnym ... hlasovaniu. Pretože vidíte, také je to trošku aj nepríjemné - a v mojich očiach aj 
trošku neprijemnépráve, pri tomto bode zastať . Keď vieme,  ktorý to je . Čiže dávam  návrh na 
ukončenie diskusie. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dávaš pán poslanec návrh na ukončenie diskusie? Lebo tak to je výzva.  
 
p. Capák 
Áno. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
To nie je hocičo. Dobre. Budeme hlasovať, páni poslanci, o ukončení diskusiu pri tomto bode. 
Nech sa páči. 
 
Hlasovanie 
Tak za ukončenie diskusie,  k tomuto bodu samozrejme -   8, proti boli 2, nezdržal sa nikto.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže boli tu 2 návrhy. Jeden návrh je od pána zástupcu, druhý návrh od pána poslanca Kuhna.  
Budeme hlasovať najprv za 1. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 
priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom území Rožňava - nebudem vám to čítať celé -  
alternatíva 1, podľa znaleckého posudku za cenu 10.300 EUR. Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Takže za ste boli 8, proti 2, nikto sa nezdržal hlasovania.  Ďakujem pekne.  
 
 
13.3 
Chladný Ľuboš a manželka, Koceľovce – priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod 13.3 – Ľuboš Chladný a manželka, Koceľovce – priamy predaj pozemku mesta. Komisia 
finančná a podnikateľská odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy predaj 
predmetného pozemku za cenu 630 EUR. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. 
Neevidujem diskusný príspevok. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom území 
Rožňava, novovytvorenej parcely - opäť, keď dovolíte, nebudem to celé čítať - za cenu 
630 EUR. 
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Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.   
 
 
13.4 
KESKO MOBIL s.r.o.Rožňava – priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta : 
13. 4 -   KESKO MOBIL, s.r.o. Šafárikov 4, Rožňava - priamy predaj pozemku mesta. Pozrieme sa 
na komisie: - finančná a podnikateľská odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy 
predaj pozemku mesta v katastrálnom území mesta Rožňava, za cenu, ktorú určí mestské 
zastupiteľstvo. Nech sa páči, otváram diskusiu.  Znalci, môžte. Pán poslanec Khun.  
 
p. Kuhn 
 No ja zase ...len zdôvodniť tým, že teda na komisii nebol žiadny... neboli žiadne výhrady k 
predaju- ako samotnému predaju, ale tak isto boli výhrady k tej cene. Keďže ide o celkom 
lukratívny pozemok na sídlisku, ktoré začína byť veľmi zaujímavé,  alebo -  je už veľmi 
zaujímané. Už teraz je lukratívne.  A zase, proste, tá sa cena  sa nám zdala neprimerane nízka. 
Takže - akurát komisia teda v tomto prípade nemala nejaký konkrétny návrh. Pretože sa to  
nedalo nejako porovnať. Nemali sme k dispozícii... V tom predchádzajúcom prípade sme teda 
... mali k dispozícii posudok na veľmi podobný pozemok. Preto sme navrhovali tú cenu ... tých  
14 EUR. V tomto prípade sme nemali nejakú .... nejakú alternatívu. Ale... ale proste celá 
komisia v podstate súhlasila s tým, že tá cena je neprimerane nízka. Ja osobne by som bol za 
to, aby si v tomto prípade mesto dalo vypracovať vlastný posudok znalcom, ktorý .... ktorý ... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
... Komu?  
 
p. Kuhn 
...Navrhol by som jedného z tých dvoch, ktorí navrhovali ... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
...aj meno treba povedať ....meno treba stále povedať. 
 
p. Kuhn 
...pozriem si tie 2 mená... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nebudeme diskriminovať druhého? 
 
p. Kuhn 
Môžeme aj niekoho iného. Proste máme jeden, ...tak ešte niekomu inému. 
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p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec ešte prepáč, že ťa vyruším, lebo podľa tohto by sme tento bod mali asi stiahnuť . 
Lebo keď ty navrhuješ  to tak ... 
 
p. Kuhn 
Dobre. Tak ... navrhujem stiahnuť .  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Lebo... keby si aj povedal toho znalca - čo verím, že by si  povedal, tak aj tak to...   
 
p. Kuhn 
Povedal by som tie 2 mená ... dve mená, pardon, ktoré sa vyskytujú... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale,prosím, povedz aby sme si to zapísali ... tie mená. Bude to ľahšie potom na ďalšie 
zastupiteľstvo.  
 
p. Kuhn 
No, v tom predchádzajúcom boli vlastne 3 posudky. To boli... ten chodník pod  / Palivá a 
stavebniny/ ... pri Palivách, áno,  a pokiaľ viem tak 1 z tých pozemkov .... jeden z tých posudkov 
spravil pán Doboš, ďalší spravil pán Pavol Maťuvka z Prešova a tretí spravila Mária 
Gyöngyössová. Tak ...v tomto prípade, na Zlatej,  1 z týchto ... ten jediný posudok, ktorý máme 
robil pán Doboš, čiže mohol by kontrolný... kontrolný posudok správiť buď pán Maťuvka  alebo 
pani Gyöngyössová. Ale v prípade, ako ak príde... ešte s iným mesto, -  iným menom mestský 
úrad, nebudem sa tomu brániť . 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže navrhuješ stiahnuť tento bod?   
 
p. Kuhn 
Návrhujem stiahnuť tento bod.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Tak za toto musíme hlasovať. / Tak, áno. Lebo keď sa stiahne, tak sa stiahne .../  Nech 
sa páči, hlasujte, kolegovia. 
 
Hlasovanie 
Za stiahnutie 3, proti 7, nikto sa nezdržal. Takže pokračujeme ďalej.  Pán inžinier Lach... pán 
zástupca, s faktickou. 
 
p. Lach, zástupca primátora 
Tak, ako som to v úvode hovoril,  navrhujem hlasovať podľa alternatívy číslo 1 a predať 
pozemok za cenu znaleckého posudku, za sumu 9.300 EUR. Ďakujem. 
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p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem, pána poslanec Ocelník, je ešte prihlásený.  
 
p. Ocelník 
Podľa mňa ďalší znalecký posudok dať vyhotoviť je plytvanie peniazmi. A je otázka, že kto by to 
zaplatil, ten ďalší? Čo to dáme na krk  ,stále,  kupujúcemu alebo mesto? Príde  mi to podobné, 
ako sme dali vyhotoviť audit, personálny, na mestskom úrade, ktorý nás stál 10.000 EUR, a 
myslím si, že nejaký efekt tam nebol. Takže to sú tiež vynaložené peniaze. My máme znalecký 
posudok, dajme tomu, aj k tejto veci. Či budeme mať 3 alebo 10 znaleckých posudkov, aj tak 
my rozhodneme o cene. Takže si myslím, že ... je ...  ďalšie znalecké posudky sú len plytvaním 
peňazí. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže ty sa prikláňaš teraz k znaleckému posudku  ...?  
 
p. Ocelník 
Nie, nie, nie  ... nehovorím , že k čomu  ja sa prikláňam... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
...To nebol návrh ....  Dobre. 
 
p. Ocelník 
...To nebol návrh . 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Prepáč. Pán poslanec Khun, ešte ,  poprosím.  Ale už skončil asi diskusiu ... neviem presne, ale 
dajme ešte priestor. 
 
p. Kuhn 
Pani prednostka, chcem sa ešte spýtať, koľko je zhruba cena jedného takého znaleckého 
posudku?  Plus -mínus...?  Alebo ...od -do ?  Predpokladám, že to nie je od 1.000 do 5.000 EUR  
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Do 120 EUR  to môže ....   
 
p. Kuhn 
Do 120 EUR. V prípade toho pozemku,  pri Palivách a stavebninách, ten rozdiel v tom, čo sme 
ušetrili, oproti tomu návrhu, ktorý teda predkladali Paliva ... Palivá - oni pri tom posudku tých 
19 EUR 36, tá cena by bola... tá kúpna cena či mesto muselo zaplatiť vlak 8.750 EUR. Ten 
kontrolný posudok bol na na 14 EUR 16 centov, čiže išlo o sumu 6.400 EUR. Čiže rozdiel, ktorý 
mesto ušetrilo bolo 2.350 EUR.  2.350 EUR sme ušetrili vďaka tomu, že sme zainvestovali 
nejakých 120 EUR do ďalšieho posudku!  Ako , pán kolega, nehovor mi o tom, že tu budeme 
míňať peniaze  a kto to zaplatí?  
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p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Ocelník zareaguje a potom skúsme už hlasovať, lebo sme ukončili diskusiu.  
 
p. Ocelník 
Opakovane podotýkam, že či budeme mať aj 10 znaleckých posudkov, aj tak my rozhodneme o 
cene. Takže tu nejde o to, že ... že koľko stojí znalecký posudok, a koľko .... a koľko získame 
predajom, že to predáme za viac.  My rozhodujeme o cene. Nie znalecký posudok. Znalecký 
posudok môže byť len orientačný. Ďakujem.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ak dovolíte, kolegovia, budeme hlasovať. Dobre? Za návrh pána poslancov Lacha, pretože 
alternatíva 2 neprešla. Takže návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 
priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom území Rožňava, atď .,  alternatíva 1 - podľa 
znaleckého posudku, vyhotoveného Ing. Dobošom Dionýzom za cenu 9.300 EUR. Nech sa páči, 
hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 5, proti 4,  zdržal sa 1 .  Takže neschválené . Bol niekto ešte prihlásený na nejakú zmenu? .  
Dobre.  
 
Takže môžme prejsť ďalej.  
 
 
13.5 
M – Market Lučenec – priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže môžme prejsť ďalej k bodu 13.5. - M - Market, ulica Dukelských hrdinov 2, Lučenec. 
Priamy predaj pozemku mesta. Komisie : - výstavba -  odporúča schváliť, finančná ... finančná - 
neodporúča schváliť priamy predaj pozemku mesta.   ... Odporúča... finančná odporúča 
pozemok prenajímať. Tak aby ste mali informáciu. Nech sa páči, otváram diskusiu. Takže aj tu 
sú alternatívy  1. , 2. Poprosím vás prihláste sa, aby ste vedeli, za čo budete hlasovať. Alebo 
aspoň niekto... niektorá alternatíva. Pán poslanec Khun. 
 
p. Kuhn 
Ja len zase zdôvodnenie, prečo finančná komisia neodporúča predať. V podstate istá ucelená 
línia toho pozemku, hranica medzi budovou  a verejnou  komunikáciou, chodníkom, ktorá je v 
súčasnosti proste jedna rovná línia, tak predajom tohto by sa ... vzniklo také  nejakej cik-cak,  a 
viacerí členovia komisie teda navrhovali, a... a väčšina členov komisie sa k tomu názor 
priklonila, že treba zachovať tú rovnú líniu pozemku, pretože v budúcnosti možno dôjde zase 
nejakej rekonštrukcii tej budovy a pri tej ďalšej rekonštriukcii by sa malo požadovať, aby ... aby 
proste tá rekonštrukcia trochu ....zas zohľadňovala okolité budovy, to, že je to, že je to 
historické centrum mesta. Čiže preto  by mesto sa nemalo vzdávať, aj keď ide o malé pozemky, 
ale nemal by sa vzdávať toho, že proste má tú rovnú líniu pre ... pre chodník. A ... a teda 
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môžeme tieto, samozrejme, bezproblémovo prenajímať, tieto pozemky dočasne majiteľovi 
budovy.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak, keď môžem sa k tomu vyjadriť-  ja samozrejme hlasovať nemôžem, tak určite by som 
nesúhlasil s tvojim návrhom, pretože ten chodník, ktorý je tam, odpredávať nikomu v 
budúcnosti ani nebudeme. A to, že nie je to rovná čiara, nie je  to nejaký pozemok, kde 
budeme niekedy niečo stavať.  A  2. vec je tá vec, že chvalabohu sa nám podarilo to aspoň 
dosiahnúť jednaním, že ten chodník bol až vytiahnutý po bývalú  Mladosť,  alebo, čo tam, 
nejaká Obuv, hej, a tento chodník vôbec nebol v náplni  alebo v rozpočte tej stavby. A to sme 
tak , povediac,  sponzorským darom dostali. A ten chodník nám urobili. Takže, len aby ste mali,  
a aby aj občania vedeli, že ten chodník je ako sponzorský dar od tejto firmy. Pán poslanec 
Khun. 
 
p. Kuhn 
To je síce pekné, ale dneska je to v podstate štandardná vec, že keď firmy niečo takéto 
robia...tak upravia aj okolie. Koniec koncov je to... je to chodník pred ich budovou. Čiže je to aj 
v ich záujme , aby tam ľudia sa nepotkýnali. Ja naopak som trochu sklamaný, že sa nepodarilú 
dosiahnúť posunutie toho oporného múru. Takže ... takže  stále sa na tom mieste ten chodník 
zužuje a keď idú oproti 2 mamičky s kočíkmi, tak proste jedna musí čakať, kým tá druhá prejde, 
alebo keď idú dvaja dôchodcovia s paličkami , no tak ...tak sa tam dosť ťažko vyhýbajú. Ako, 
pre nás , mladších, nie je problém zísť dole, na cestu, pokiaľ tam treda neparkuje akurát na 
tom mieste auto. Ja oceňujem, teda, že mestský úrad dosiahol to, že sa presunula tá značka, 
ktorá tam bola, na miesto, ktoré ... kde chodník je už trošku širší. To je taká ... taká drobná 
zmena. Ale zasa ... ako ...  konieckoncov nebol to môj návrh, ale ja som sa tým návrhom vo 
finančnej komisii stotožnil,  väčšina členov komisie súhlasila s tým, že tú rovnú líniu  .... že 
treba trochu uvažovať aj aj do budúcna. Na roky ... možno desťročia  dopredu a zachovať tú 
rovnú líniu chodníka pre mesto, vo vlastníctve mesta.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nevidím v tom nejaký zmysel, ale  každý má svoj názor, samozrejme. Nech sa páči, ďalší do 
diskusie. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Bolo by dobre, keby  ste  zvolili  alternatíva 1 
alebo 2. Skúste sa niekto prihlásiť. Pán poslanec Khun. 
 
p. Kuhn 
Takže dámam návrh podľa uznesenia finančnej komisie - alternatíva 2.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 5, proti 2, a  dvaja páni poslanci sa zdržali. Opäť sme dosiahli vynikajúci výsledok. 
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p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre, takže alternatíve 1 nám zostala. Nech sa páči, hlasujte.  To je predaj. 2.130 EURO 
 
Hlasovanie 
Za 5, proti 5, jeden pán poslanec sa zdržal. Takže ostávam pri tom, čo som povedal,  že - 
vynikajúci výsledok. 
 
 
13.6 
Pakes Marek a manželka, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
To ...To už je jedno...teraz. Bod 13.6 -  Marek Pakes a manželka Marcela Pakesová, Fábryho 41, 
Rožňava. Priamy predaj pozemku mesta. Komisie - finančná komisia odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť za cenu 10 EUR za meter štvorcový, t.j. za cenu 5.449 EUR. Nech sa páči, 
diskusia. Uzatváram diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 
priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom území Rožňava zapísaného na LV - nebude vám 
celé čítať, ak dovolíte. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 1, nikto sa nezdržal.  Ďakujem. 
 
 
 
13.7 
Pápayová Aneta, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Aneta Pápayová, Dobšinského 65, Rožňava. Priamy predaj pozemku mesta. Finančná komisia 
odporúča schváliť priamy predaj pozemku mesta za cenu 14,16 EUR za meter štvorcový, to je 
za 1.118,64 EUR. Otváram diskusiu. Poprosím vás. Sú tam alternatívy. Niekto sa prihláste, aby 
sme vedeli, za čo hlasovať. Páči sa. Pán poslanec Kuhn. 
 
p. Kuhn 
Ja dám návrh hlasovať podľa odporúčania finančnej komisie. A opäť tuná v tomto prípade sme 
nemali žiadny problém s so samotným predajom, ale mali sme – teda finančná komisia 
nesúhlasila s tou cenou a teda navrhli sme tú cenu, keďže sme mali pocit je to zhruba ako 
rovnaký pozemok ako pod tými chodníkmi, pri Palivách, tak sme navrhli tú cenu, ktorá tam 
bola. Vyplývala z toho kontrolného znaleckého posudku.  
 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pán zástupca.  
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p. Lach, zástupca primátora 
Navrhujem hlasovať za alternatívu 1, podľa znaleckého posudku.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči. Diskusia prebieha ďalej. Keď ešte niekto má nejaký návrh, možno tretí? Keď nie, 
uzatváram diskusiu, dávam hlasovať o alternatíve číslo 2, ktorú navrhol pán poslanec Kuhn, t. j. 
cena 1.118,64, ktorú odporučila finančná komisia. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za návrh boli 3, proti boli 4, a 3 páni poslanci sa zdržali. Takže to bolo neschválené. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
A ideme hlasovať za alternatívu číslo 1, ktorú navrhol pán zástupca. A tam je znalecký posudok 
na 720 EUR. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za 8, proti 3, nikto sa nezdržal hlasovania. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Áno?  Áno... len som nevedel dopovedať tak rýchlo. Ja viem že si hladný. Aj ja už začínam byť. 
To som chcel práve navrhnúť. Hovorím, že môžem aj ja niečo navrhnúť a navrhujem obed. Čo 
poviete, páni kolegovia, kolegyne? Aspoň niečo môžem navrhnúť. Áno, nech sa páči. ... Ale 
programu rokovania bol odsúhlasený. To porušujeme týmto rokovací poriadok, keď sa to... 
Áno?  
 
 
25 
Diskusia občanov 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Takže vážené dámy a páni, máme tu... Ja sa chcem ospravedlniť, samozrejme, trošku 
som meškal, ale bolo veľa ľudí na obede. Malo to byť tak, že od 13. hodiny do 13:30 majú 
občania právo vystúpiť na mestskom zastupiteľstve. Tak to predĺžime. Táme od tejto chvíle do 
13:45. Dobre? Takže nech sa páči máme tu občanov. Kto sa chce ozvať? Poprosím vás, dobre? 
Po jednom a do mikrofónu nám to treba hovoriť, aby bol zvukový aj obrazový záznam z toho. 
Dobre? A hlavne, aby ste sa predstavili a meno povedali. Nech sa vám páči, poprosím vás, 
mikrofóny dajte obyvateľom.  
 
Obyvateľ mesta 
Volám sa Pavel Jánoš mám spor tu,  s pánom Capákom. Od 2012 privlastnil si tam pozemok 
a tam nosil ovce, kozy. No, prvýkrát to nosil a potom už kúpil si aj koňa, tam. Tak mi povedal – 
„keď sa ti nepáči, zvieratá tam.. ovce, kozy, donesiem ti koňa“. A potom sa mi vyhrážal. 3× som 
ho udal, ako, polícii, že ma - raz zastrelí, druhý krát , že ma ako čiernymi cigánmi dá zlikvidovať.  
A 3. krát, to isté, že čiernymi dá ma ako likvidovať aj nabiť. A štvrtý krát som išiel so psom na 
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prechádzku, a utekal za mnou a chcel ma udrieť, ale zbadal na druhej strane ľudí, a tak prestal. 
A tak sa mi začal zase vyhrážať, že – „keď sa ti nepáči moje zvieratá, donesiem ti tam cigánov 
bývať“. Hovorím,  -dobre, dones. Tí cigáni sú lepší, ako ty. Aj inteligentnejší , nie ako ty, bez 
rozumu - prepáčte sa výraz. Ja som ho udal na polícii.  3× boli sme na okresnom úrade. 2× 
prišiel, na tretíkrát sa nedostavil. Urobili zápis. Doteraz som nedostal odpoveď. A privlastnil si 
tam pozemky - je to jeho, není to jeho. Ja som sa na katastri dozvedel, čí je to pozemok. A on, 
že klame, podvádza, to je 100% pravda. Za to dávam protest, dávam podnet na odvolenie z 
jeho funkcie poslanca. Mám 162 podpisov na odvolanie a dúfam, že niečo s tým sa bude robiť. 
Nie len všetko on si môže dovoliť, ako on si to chce. A pani bola, Volčanova, minule, ako robila 
fotky, na záznam a on prišiel v noci o trištvrte na jednu autom. Čo tam hľadá on v noci 
o trištvrte na jednu? Zbadal, že sme zasvietili, ušiel preč. A nosí tam koňa. Neviem, v pondelok 
ste boli, pán primátor, tam. Videli ste tam hovno...pred...  naproti dverí. A on hovorí, že – „a aj 
nenosím tam ...“ . A práveže nosí! Aj psi keď brešú, vždycky vyjdem von,  a on tam si chodí, 
s koňom. Chodí  na Kráľovu lúku, odnesie tam. Potom v noci tam chodí! Čo tam hľadá v noci?! 
A mám od mestského úradu, aj od mestskej polície, že nemá tam čo hľadať, autom. To neni 
cesta. To je len chodník. Aj mi ostriekal všetko ...tam - dom - vlani ani sa ... nepovedal ani  - 
prepáč. A ešte sa vyhráža mi, za to, že mu tolerujem to. A manželke tak povedal - „keď sa vám 
nepáči, zatvorte si okno. Keď je vám smrad.“  A skáče tam jak bez rozumu. A tak mi povie – „Ja 
si môžem všetko dovoliť! Ja mám peniaze. Všetko môžem si kúpiť.“ Aké to je jednanie? Ja na 
jeho mieste by som odstúpil, môže sa hanbiť taký poslanec. Odovzdám ďalej.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte keď dovolíte, ja by som sa chcel na niečo spýtať. Lebo mne takéto ako vyjadrenia veľmi 
vadia, keď niekto sa vyhráža čiernymi cigánmi. Lebo sú to tak isto ľudia. Hej? Prepáčte mi to, 
neviem, či je to pravda, ale potom to je dosť zlé a myslím, že až trestuhodné. Keď je to pravda. 
Ja nemôžem povedať, len ma to trápi, že je takéto pomenovanie, no. 
  
Obyvateľ mesta 
Ja mám ... bol som na polícii, som ho zahlásil. Robili všetko, zápis. Boli sme  na okresnom 
úrade. On prišiel tam 2×, tretíkrát sa nedostavil. A mám na to - neklamem - tu je ...papiere sú. 
Aj papier je tu, všetko, že kde sme tam chodili s autom. A prečo robí všetko toto naschvál? To 
sú  ... zákaz ... všetko. Tak si myslím, že ja mám pravdu, nie on. Tu mám petíciu proti nemu aj 
potvrdenie, že nesmie tam chodiť s autom. A prečo chodí tam autom?  A toto - 15. decembra, 
zase už zahradil tam... oplotil tam. A nemal na to nárok. Chcem, aby toto zlikvidoval stadiaľ. A 
ešte sa vyhrážal – „donesiem ti tam cigánsky tábor! Urobím pred vami!“ Jak on to... oné... jak si 
to môže dovoliť, všetko? Taký poslanec. Čo je on?!  
 
Obyvateľ mesta – 2 
Dobrý deň, ja som .... ....  bezprostredne ja som zatiaľ nemal žiadny problém som nemal , ale 
my tam žijeme dlhé roky, viacerí, je jedno kto je z akého etnika. Proste, žijeme tam spolu. Pán 
poslanec Lach to dosvedčí, lebo býva tiež o ulicu vyššie, o pár domov. Nikdy tam neboli 
problémy s nikým. Naši rodičia tam vyrastali, my tam vyrastáme chceme, aby aj naše deti tam 
vyrastali. Ako to tam vyzerá,  na 2. strane - to je jedna vec, ale napriek tomu fungujeme 
normálne. Zdravíme sa, pokecáme. Není problém. Ale toto. Aj tie zvieratá - dajme tomu, že  - 
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dobre. Niekto chová zvieratá. Nech chová. Ale nie na úkor iných. A nie napriek! niekomu. Aj ja 
mám dvoch psov, aj sliepky som mal. No proste žijeme v časti Rožňavy, kde sa to smie. 
Nežijeme v panelákoch. Ale, že ja by som si dovolil, alebo ktokoľvek z nás za domom niekomu 
svojvoľne si niečo urobiť a potom sa vyhrážať podobným spôsobom, že keď nie to, tak niečo 
iné - toto si myslím, že nemá obdobu.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
 ...Neviem, či tomu dobre rozumiem, že pán poslanec sa vám vyráža ...vyhráža tými zvieratami 
a cigánmi? Prepáčte, to ja ....  
 
Obyvateľ mesta -2 
Dodnes je tam ohrada. Mne sa nevyhráža. Mne nehovoril. To nemôžem povedať. Ale, proste 
svojvoľne - ja tiež nemôžem si postaviť niekde na mestskom pozemku, alebo - keby aj môj bol, 
tak sa spýtam susedov.  -Vadí vám to? Alebo urobme nejaký kompromis, nejak sa dohodnime 
a urobme tak, že ráno ich donesieš , spasú lúku, večer zoberieš. Aj to sa dá...  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Všetko sa dá. Určite 
 
Obyvateľ mesta – 2 
Podľa mňa hej? Ale takto asi nie. Ďakujem.  
 
Obyvateľ  mesta – 3 
Nech si tú ohradu zlikviduje, čím skorej. Toto žiadame, obidvaja. A nič iné. Tu sú tie podpisy, aj, 
čo som povedal. Petíciu podávame. Teraz máme 162 hlasov proti nemu. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Chcem sa spýtať, tá ohrada, tá je na pozemku niekoho?  
 
Obyvateľ  mesta 
To je... ja som bol na katastri a tam mi povedali, že to je .Amberbalintov (??).  A ešte tam je aj 
Krištekov. Tam niekedy býval. Takže to neni jeho pozemok. To len si chce všetko privlastniť on. 
To neni pravda, že je jeho. Len klame ľudí. Od 2012. Asi vtedy predtým urobil také ... horší jak  
Cigáni boli tam. Laty rozbil a kozy tam méčali, békali. A ešte mi povie tak ... koza ti ... sa vyserie,  
a potom povie – „ to nie je môj kôň“. Ale keď boli sme na súde, oné, vlani 17. decembra, tak 
ukázala mi pani sudkyňa, že tam je pri aute zaviazaný, vtedy už mlčal. Už vtedy bol akože 
ulapený, že klame.  Odovzdám druhému. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte pán Jánoš, takto, dobre, ku tej petícii, aby ste vedeli, ja som to hovoril pani hlavnej 
kontrolórke mesta. Ona vám povie presne, že čo treba s tým robiť. A myslím, že pani hlavná 
kontrolórka zareaguje na to. Dobre? Aby vedeli obyvatelia, že...  
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p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Pán Jánoš, ja vás poprosím do podateľne, tuto keď vyjdete vonku, z tejto miestnosti, hore na 
poschodí podáte tú petíciu. My budeme postupovať podľa zákona. Budeme vás informovať 
v lehote o vybavení.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
A tá petícia to je za odvolanie pána poslanca?  
 
Obyvateľ mesta 
Za odvolanie, áno, za odvolanie. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Chcem sa aj opýtať, aby sme to mali na kamerách. Pani hlavná kontrolórka, myslím, že keď 
dobré mám informácie, tak poslanec nie je odvolateľný nijako. Maximálne som odvolateľný ja.  
 
Obyvateľ mesta 
No dobre, ale niečo treba s ním robiť. Len sa vysmieva nám tam. Sa vyškiera. A manželka sa aj 
bojí už tam ísť dole tou ulicou, lebo niekedy mu šibne na rozum, bude strieľať ako psoch. 
Takému dať zbrojný pas?  Také... len do basy dať.  
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Ak dovolíte, ja len doplním pána primátora. Má pravdu. Volebné právo občana je právo voliť, 
ale nie odvolávať poslanca. Takéto právo má občan, volič, len voči primátorovi mesta. Takže...  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Vlastne poslanec je chránený. 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Poslanec, môže sa vzdať sám svojho mandátu, ale občania, bohužiaľ, ako voliči nemajú právo 
odvolávať poslanca.  
 
Obyvateľ mesta 
Ešte k tomu pozemku by som chcel, že my si na neho nenárokujeme. My ho nechceme. My 
sme tam ako deti sa hrali, sánkovali, grilovali. Proste nebolo to nikoho. Dodnes to tam kosím 
v lete, aby to nebolo....  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pri tom ...ohradený?  Aby sme rozumeli tomu, tam kde  ste ma zavolali?  
 
Obyvateľ mesta 
Celú tú portu, sme sa o to starali, lebo je to za nami, za našimi oknami. Teraz tam mám 
postavené neviem čo, lebo to sa nedá nazvať ohrada...  
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p. Burdiga, primátor mesta 
Videl som. Áno. 
 
Obyvateľ mesta 
Videli ste. Takže vieme o čom rozprávam. Lebo je –ohrada - a je  -niečo. Toto je horšie, ako –
niečo- Čiže nemáme konkrétne nejaký nárok na ten pozemok, ale tam ľudia sa stretávali, hrali 
sa tam deti, ale chceme, aby to ostalo zachované, ako bolo. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
 ...Staráte sa oňho, hej? 
 
Obyvateľ mesta 
Tak... ho kosím. Môžete prísť kedykoľvek. Je pokosené ... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja som ho videl ... ja som bol tam... 
 
Obyvateľ mesta 
Proste aj v lete je to tam. Takže toľko. 
 
 p. Burdiga, primátor mesta 
/Trošku ten mikrofón si dajte bližšie k ústam aby to bolo počuť. / 
 
Obyvateľ mesta – p. Horváth 
Dobrý deň prajem. Moje meno je Horváth Alexander. Som kamarát Milana a tiež sme 
kandidovali za jednu stranu, za Komunistickú stranu Slovenska. Veľa sme si toho užili... sme si 
toho užili, ale teraz tie jeho osobné spory, ma nezaujímajú. Chcel by som sa vyjadriť k jednej 
veci, čo má veľmi mrzí. V poslednom čase Milanova veľká aktivita, až prílišná aktivita na strane 
Kotlebovej Slovenskej národnej strany. Dokonca aj teraz si dovolil, pred mojimi očami, túto 
rozdeľovať noviny, ktoré propagujú Kotlebu. Milan, my máme tiež letáky, my máme tiež noviny 
-Komunistická strana. Vieš ty to nezdieľaš a pozerám ťa na internete každý deň len Kotleba, 
Kotleba. Ja som ti hovoril Milanko, že Kotleba, sa zakladá na takých veciach, jeho idea, Milan, 
neuznáva SNP podľa teba, čo je SNP. Milan ja som na SNP hrdý. Ty asi nie. Milan ja ťa vyzývam, 
ako zástupca Komunistickej strany Slovenska, okresného výboru, túto z Rožňavy, z morálneho 
hľadiska, keď si odstúpil z tej funkcie – neviem, akú si tam mal, v tej komisii, že tá komisia je 
nefunkčná- Milan, ty si pre nás nefunkčný, nefunkčný pre občanov. Tak prosím ťa, buď taký 
láskavý, buď taký geroj, Milan, maj trošku morálky a odstúp! 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak, samozrejme , vyjadrite sa vy občania. Ak potom dovolíte, môžete počkať, lebo dáme 
vlastne priestore aj pánovi poslancovi Capákovi, potom. Dobre?  
 
Obyvateľ mesta-3 
Dobrý deň, ja sa volám Lányi(??) .. Alexander. Ja by som len chcel toľko dodať, že ja teraz som 
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sa nasťahoval na Hrnčiarsku ulicu. Asi od augusta. A nepáči sa mi tam všetko, čo- nechcem ani 
menovať, že poslanec, lebo to by bolo obrovské dáke veľké slovo. Robí ...tam mi býva syn na 
Baníckej 10. Jeho je prvý dom. Pán primátor, toto sa mi nepáčil, že on tam nosí kone, kozy, 
barany a všetko možné. Teraz ohradil. Ja som zavolal mestskú políciu, osobne som tam –ja- 
priviedol ich, že aby išli na to pozrieť . Behom  ... na druhý deň už išiel rozoberať tie ohrady, čo 
tam chcel robiť. Ešte tam natiahol elektrické vedenie na tie stĺpy. Neviem, aký zmysel to má, že 
on to chce všetko, všetko, na celej Rožňave, alebo na celej ten ulici dokázať, dačo urobiť,  keď 
na svojom pozemku nevie robiť poriadok, nevie dodržať svoj postoj, čo má, keď uzná sebe, že 
má dačo v sebe - ale podľa mňa nemá nič. A nepriznávam sa k nemu, lebo on na nás nemá. 
Darmo je poslanec. Ďakujem. A ešte toto, že mu závidíme - čo povedal v telke - že mu 
závidíme?! Čo mu môžeme závidieť? Tú špinu, smrad a to chovanie, čo on chová zo seba, hej, 
medzi, ľuďmi, medzi občanmi? Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Nech sa páči, ešte keď niekto je prihlásený. 
 
Obyvateľka mesta 
Ja som Irena Ikriová (??). My bývame asi 13 rokov na Čučmianskej dlhej  145. A pán Capák si 
tam ako... akože - to neviem presne, ale „akože“ si tam do podnájmu vzal vedľa nás ešte 
záhradu. No a on tam urobil plot. Lenže taký plot, čo to on urobil, to není plot. A každú chvíľu 
zvieratá boli na našej strane, na našom pozemku. Ja som bola za ním 2× . Prišiel zobral si. 
Potom zase boli na mojom pozemku. Zavolala som dvakrát na bezpečnosť, prišli policajti, mu 
povedali, že tam nemajú, čo hľadať, na mojom pozemku. Ale aj inak - je tam veľký smrad. 
V lete. A to sa nedá vydržať. Na ulici, kde chodíme, tam sú, od zvierat, všetko možné. Takže 
nesúhlasím s tým, aby tam choval tie zvieratá. Nám robili kolaudáciu, keď sme tam prišli, ešte 
pred trinástimi rokmi. Boli tam z hygieny, myslím, že aj pán primátor tam bol, ale boli tam aj 
viacerí. A nám povedali, že my tam nemôžeme ani len prasa chovať. Že keď, môžeme tak 4, 5 
kurčiat. Ale že nič iné tam chovať nemôžeme. No a jak to, že on tam môže chovať všetko? A ani 
neviem, či naozaj to má v podnájme tú záhradu, alebo si to len tak privlastnil? Takže ja som 
dala už aj na mestský úrad, k vám, som dala sťažnosť tu. No a bolo mi povedané len toľko, že 
zvieratá sú ako zdravé, z hygieny,  a že nič iné sa nedeje. Ja mám aj doklad o tom. Ešte aj doma 
mám, čo som dostala od vás, ako od mestského úradu .  A neviem, lebo tam sa to nedá 
vydržať. Tam je smrad, potkany  tam máme. Odkedy tam nosí zvieratá. Predtým tam sme 
nemali nič a teraz  aj potkany, aj všetko! Takže toľko asi.  
 
Obyvateľka mesta – 4 
Dobrý deň prajem. V prvom rade chcela by som sa predstaviť. Volám sa Alžbeta Gonová. Pán 
primátor, ja mám na Capáka len jediné. On sa mi stále vyhráža, že on dozvedel sa, že pozemok 
nepatrí mne. Patrí to mestu. Ako aj viete, rodinný dom som prikúpila, mám to vlastníctve. Ale 
on od mesta dozvedel sa, že ten pozemok nepatrí mne. Áno, postavila som tam letnú 
kuchynku, spravila som plány, všetko . Už vieme, už som to preukázala, všetko, všetky doklady 
mám tu na mestskom úrade. Ale on stále do nás ide, a on to povedal jasne, stručne, dovtedy , 
tam na Hrnčiarskej ulici, ani jeden cigán nemôže existovať!  A ja len žiadam od mesta, nič viac, 
ja nechcem, aby mi mesto predalo ten pozemok, nie, ja si chcem len platiť nájom za ten 
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pozemok. Áno, ja to využívam. Dobre, je to čierna stavba, postavili sme –bohužiaľ. Mám tam 
len jednu izbu, kuchyňu, postavili sme si tam toaletu, kúpelku, menšiu izbu. Je tam - svokrovi. 
To neni chatrč! On má chatrče! Koľko chatrče má Capák?! Lebo to neni poslanec. Kto je tu 
väčší na mestskom úrade! Capák? Nie pán primátor, vy ste najväčší. My vás sme volili, vy ste 
primátorom, ste férovým človekom. Ja vás tak beriem, že s vami sa dá dohodnúť. Ale kto tu je 
jedna líška?! Nechcem tu urážať nikoho, nechcem tu urážať - ale kto je líška? Nie preto – ja... ja 
keď treba, za ten pozemok ... mi vypočítajte, koľko musím platiť, ja chcem platiť za ten 
pozemok. Ja nič neprosím si, len tú nájomnú zmluvu. Keď mi dáte nájom, ja zbúram ten ... 
chatrč - ako nazýva Capák – zbúram, svokra dám naspäť do domu. Ja to zbúram. Ale ja chcem 
platiť nájom. Dajte mi nájomnú zmluvu na pozemok. Alebo mesto toľko peniaze má, že nechce 
aby som platila nájomné? Prečo? Lebo Capák do nedovolí?! 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale...až takto to nie je. Až takú moc nemá pán poslanec ... 
  
Obyvateľka mesta – 4 
No, ale on mi to tak vyhražuje! No ale tak, pán primátor, nehnevajte sa na mňa, že to takto 
vyjadrujem sa, ale on mi to tak vyhražuje. A potom ja neviem, že na čom som. A ako je to 
možné, že jeden občan, keď chce dačo platiť a nemôže? Prečo? Ale ja... nechcem, aby ...lebo 
ten pozemok je váš, mestu to patrí, tak áno - ale ja to využívam, lebo ja to kosím, ja som tam 
dala kanalizáciu, všetko, všetko  od mesta (sa) pýtam. –Áno? – Dali ste? –Áno. Spravila som 
všetko. Ja chcem platiť. Tak dajte mi tú možnosť, aby som si za to platila !   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale pani Gonová, my sme sa spolu rozprávali, sme sa myslím že korektne dohodli, čo sa mi 
strašne páčilo u vás, čo som ani nečakal, že tak sa vieme dohodnúť... 
 
Obyvateľka mesta 
Ďakujem veľmi pekne vám...  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Klobúk dolu pred vami. A ja, že ste pochopili aj tú vec, ktorú som povedal, že keď niečo tak 
postavené, čo nemá byť aj vy ste povedali, že nemáte žiadny problém s tým, takže dúfam, že 
to dotiahneme do toho víťazného konca, aby bolo dobre. 
  
Obyvateľka mesta 
Áno, pán primátor ja to zbúram...  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale - až vtedy, keď všetky veci budú tak, ako majú byť.  
 
Obyvateľka mesta 
Ale pán primátor. Nájomnú zmluvu...? Prečo nájomná zmluva tu neexistuje? Aspoň  jediný, 
jediný dôvod chcem, prečo mesto mi tú nájomnú zmluvu nedá? Jak to je možné, že dom mám 
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vo vlastníctve  a keď chcem pozemok, aby som platila, mesto mi to nedá? A len toľko chýba, 
len nájomná zmluva, aby to bolo legalizované.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pani Gonová,  ja vám hovorím, že pozrieme sa za tým. Aj ste boli za mnou, ja preto som vám 
povedal, že keď sme už do toho vošli a zahĺbili sa do toho, tak určite to nejako dotiahneme do 
takého konca aby mesto bolo spokojné, ale aj vy ste bola spokojná. 
 
Obyvateľka mesta – 4 
Ďakujem vám veľmi pekne.  
 
Obyvateľ mesta – 5 
Dobrý deň . Volám sa Gono Štefan. Som manžel Alžbety Gonovej. Vy ste... vy ste , jak mesto, 
pán primátor, ste žiadali od nás, že aby sme spravili plány. My sme to spravili, ako... ako ste aj 
chceli, ako aj mesto si žiadalo. Ako stavebný úrad. Všetko sme, všetko, vyplatili. Áno, jedná sa 
o čiernu stavbu. To je pravda. To je pravda. Lenže, len čisto, že to sa jedná... je to ako chatrč, 
ale - kvôli otcovi. Je... je chorý, má 65 roky a sme sa snažili nejak, aby mal nejak ten priestor, že 
mimo .... mimo, medzi mladých. Nech ma ten priestor, že je ... že je starší človek, a je chorý. 
Skrátka... stalo sa,  dobre- sme to postavili,  beriem to.  Ale, mesto prečo odo mňa žiadalo, aby 
som spravil plány, keď mne nechcú schváliť ani nájom, ani prekup pozemku? Potom prečo...od 
...prečo mi... prečo chcelo,  že by som si spravme plány? Ja nechápem. Ja sa... ja sa pýtam vás, 
pán primátor, prečo? Prečo vy ste, jak mesto odo mňa žiadali plány?  Ja som si spravil plány. Ja 
som si za to zaplatil 300 EUR. Jak keby som ich vyhodil von oknom . Ani nemám ...ani prekup, a 
nemám ani do podnájmu, že by som si... že by som si to platil. Preto, že tu je pán Capák?!  Že 
....že  on zneužíva svoju moc??   Toto nie. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
... Pán Gono, tak by som to až nehovoril, lebo pán Capák je poslanec , ale až takú moc nemá, že 
by teda zasahoval do týchto vecí. Lebo - to by bolo zlé.   
 
Obyvateľ mesta – 4 
 ...No ale...V poriadku...V poriadku, pán primátor,   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
 ... si  môže chovať ... ale aj, čo vám povie, to je iné. Teraz je to dobre, lebo konfrontujeme 
takúto vec. Hej? Za chvíľu pán Capák sa môže k tomu vyjadriť. Ale až takú moc nemá, že by on 
rozhodoval tu na meste.  
 
Obyvateľ mesta – 4 
Ale potom, prečo sa mi on vyhráža?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak ... to ja neviem... To za seba musí on ... On  je svojprávny.   
 



Doslovný prepis zvukového záznamu 

Obyvateľ mesta – 4 
 -Prepáčte. - Že - ja ti to zbúram! - sa mi smeje do ksichtu. "Ja ti to zbúram a ja ti to dokážem! 
Mám tam .... mám tam svojich ľudí a ja ti to dokážem a že... že ten pozemok, a tá chatrč , že 
pôjde dole!"  Toto ...je . Akože.. On ... on to odo mňa chcel odkúpiť. Ja som to mu nepredal. A 
on s tým sa  mi vyhráža teraz, že, pretože ja som chudobný človek, ja som mu nepredal svoj 
dom, a on s tým ide, že on ... on ...je že  teraz tu, a on si myslí, že on je teraz pán? On je boh?  
Milan, my máme.... ja tam bývam 32 roky, a on tam prišiel, nejakých 9 - 10 roky tam býva. A 
robí sa veľkým? Není boh. Vy ste tu preto, pán primátor, aby ste... aby ste usporiadal... 
usporiadal v svoje komisii to, čo treba. Ja len toľko.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Dajme  ešte priestor ostatným, lebo chvíľu je už trištvrte,  tak aby ste sa vyjadrili. 
Potom ešte pán Capák sa musí vyjadriť.  
 
Obyvateľ mesta – 5 
Dobrý deň, pán primátor. .... ... Ivan. Tak taký podvod na mňa spravili, pán Capák, že dal cudzie 
domy, ako , na podnájom.  A tu  je majiteľka, Eva Mrázová, čo mi ten dom dala. Ja som mu 
platil každý mesiac po 200 EURA. To je 15 mesiacov, to vychádza 3.000 EURO som mu platil. 
Teraz prišla pani Mrázová. No ... to ako úžerník, pravdaže. Keď on za cudzí dom bral peniaze. 
Viete? Ja to tu nenechám,  jasne. Bo to ideme na súd, bo tie peniaze musí vrátiť. Tu mám list 
vlastníctva ... neviem, komu to treba dať , tu mám aj príjmové doklady ... to mám legálne 
všetko.  Ďakujem. Všetko.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Pani, ešte malú chvíľu, dobre? A už potom musíme odovzdať, lebo ... 
zastupiteľstvo musí ísť ďalej. Dobre? Dobre...  jasne... vám nechám.  V krátkosti skúste. Nech sa 
páči. 
 
Obyvateľ mesta – 6 
Ja sa volám Horváth. A som asi najstarší človek v ulici. Bývam tam 50 rokov. Za tých  50 rokov 
som nemal asi s nikým v ulici nikdy v živote nič. Ani osobne s Capákom. Nikdy som nemal nič.  
Tu pán zástupca je môj sused,  sme vyrastali spolu. Chcem sa vyjadriť k niečomu inému. Tuto 
pán Capák, keď prišiel - pán Capák - hovorím,  ako -pán Capák, prišiel do našej ulici. My sme 
mali pokoj. Naozaj, tam bol pokoj. Nikto sa o nikoho nestaral, jeden druhému sme pomáhali. 
On tam prišiel, že chce sa dostať - ako - za kandidáta. Prišiel osobne za mnou. Ja som mu  
povedal, že ja sa už takými vecami nezaoberám. Lebo vedel, že mám nejaké slovo.  Možno že 
som mal, niekedy. Som povedal, že ja sa tým nezaoberám, nech ide za iným.  Môj synovec ho 
dostal tam, kde je dneska. To ...asi nemal rozum ten chlapec. Podľa mňa. Ak on sa dostal tu, 
teda ako poslanec. Teda ale, nechcem sa vyjadriť, aký on je poslanec . U mňa on není. Dostali 
ho sem cigáni. Cigáni ho sem dostali. Práve z našej ulice, ani z Rožňavy ho nikto nevolil. Dostali 
ho tí,  ktorým  zaplatil akési čučo. Hej? To ja viem osobne. Viem, ktorí tí ľudia boli. Dostali ho 
tam. A začal potom využívať ... - teda zneužívať a využívať našich cigánov v ulici. Zomrela moja 
susedka, nemohli ju chuderu ani pochovať. Nemali na to peniaze.  Capák to využil. Odkúpil 
dom. Akože - dom odkúpil - no tak on len dal peniaze.  Nejaké tie koruny dal. Ale hneď na to aj 
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vyštval z domu tých ľudí. Ešte aj šaty všetko im odniesol do smetiska. Potom im navrhol, že on 
im dá bývanie. Že, akože bývanie, alebo oni za to museli zaplatiť 250 ... tie peniaze, čo máme 
dneska (EURA)  - mesačne. Hej?  Neviem sa dobre vyjadriť ...  lebo ... mali sme koruny...Takže, 
neviem sa normálne vyjadriť. Hej. On to využíval. Dával im zmluvy, ako aj tuná tomuto 
romákovi, dal takú zmluvu, kde napísala 10 EUR, že platí. 10 EUR mesačne. Trebárs teraz, čo 
urobil ďalšiu,  tam urobili, že je nulové. A berie 150.  A keď náhodou nemajú na to, tí romáci,  
tak im zavrie vodu, vypne elektriku. To je normálne terorizovanie, šikanovanie. Tam je také 
malé decko, dvojročné, ktoré viac chovám ja, ako jej rodičia. A potom takýto človek ide tuná 
vyskakovať na ostatných romákov?  Že on sa nebojí? Od koho sa nebojí? Pánové, všetci ma tu 
poznáte.  Volám sa Brazil (??) ináč.  A on to dobre vie. Že mne na tom nezáleží. Že som ochotný 
mu krk vytočiť tuná. Keď ma naserie. Ja som chorý človek. ... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Horváth, ale vy ste inteligentnejší na to,  aby ste takéto ... povedali... 
 
Obyvateľ mesta – 6 
Áno, som. Ja som povedal, len - keby išlo o to. Nie ako on, že na každého vyberie pištoľ. Túto 
ženskú chcel zastreliť. Kde sme?!   Dakde v onom .... v Kambodži? ! Alebo - ja neviem?  To nikto 
nevie s ním urobiť rady?..  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Horváth, ešte teraz urobme tak, aby... vy ste už teraz povedali všetci. Pani Gonová ...   
 
Obyvateľ mesta -6 
Ešte celkom ...poprosím vás... som nepovedal. Prišiel, tam kde kedysi býval Boldi... Prišiel, tam 
bývali ľudia.  Doniesol tam akúsi komisiu, neviem, čo to boli za ženy, keď nevedeli jedno 
pochopiť - a policajtov, mestských,  -  že to je  na čierno postavený dom. A že tam žijú špinaví 
dnuká.  Ja som sa tých žien opýtal  - prosím vás, našli ste tam špinu? Že vraj nie.   Potom čo 
chce ten človek? On tam v dnuká vyskakoval v tom dvore.  Že on je poslanec. Aký on je 
poslanec?!  On je hovno, nie poslanec! Tak mám sa vyjadriť. A budem sa tak vyjadrovať. Tak jak 
on sa vyjadruje. On dáva tým  ľuďom platiť ... čo tam, prosím vás, močovka tečie dnuká, do 
chatrčí. Močovka! A tam za to mu ešte aj platia. A vie o tom každý.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre, pán Horváth. My sme si to vypočuli. Vážení obyvatelia, skúsme, tak dajme priestor aj 
pánovi poslancovi. Lebo vy ste už povedali. Musíme.... ja som vám dal tiež  priestor, lebo viete, 
aj časovo sme obmedzení. Prosím...pani Gonová ...  
 
Obyvateľka mesta 
...Hneď...Už nie...už odovzdám. Jednu vec. Ešte raz Capák chytí môjho syna za krk, čo mám tú 
svedkov - tak je? - podpálim mu celý chatrč čo má . Aj s jeho ženou aj s deťmi.  To je 
vyhražovanie! Berte to ako vyhražovanie!  
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p. Burdiga, primátor mesta 
Trošku opatrnejšie, lebo ...  aby ste aj vy nemali problémy z toho. 
 
Obyvateľka mesta 
Keď budem mať problémy, nech mám!  Ešte raz nech chytí ku môjmu synovi, bude to posledný 
krát.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre... Ale... Aj to chápeme...   
 
Obyvateľ mesta 
Ešte niečo chcem povedať... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
...Ste nazlostení,...veľmi ... 
 
Obyvateľ mesta 
Pán primátor, ešte niečo chcem povedať.  Na Kúpeľnej ulici, naproti, jeden dom odkúpil od 
Kováča. Keď - odkúpil. A - je to čierna stavba. Prečo potom, nebúra sa, dole?  A ešte ...moje 
číslo dal na dom . 23.  Jak on to... jak si to dovoľuje to urobiť? Je to čierna stavba a moje číslo 
tam dáva.   Ja som už to nahlásil... u Jánskeho...  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pozrieme sa za tým. Určite. Ja osobne tiež. Poprosím ...  odovzdajte mikrofón. Už... 
 
Obyvateľ mesta -8 
Dobrý deň.  Ja iba minútku. Volám sa Dananaj František. Ja tam bývame iba rok a pol, tak ja sa 
k tomu .... Ale ľudia majú asi pravdu, keď to toľko ľudí hovorí. Tak to neni vymyslené. Ja by som 
sa chcel iba vyjadriť  k tomu druhému,  k tej druhej strane, pán primátor. Boli ste sa tam 
minule pozrieť. Tak to je... to je katastrofa. Vidíte, jak to je tam.  A tí ľudia, tam jeden chlap 
čistil a desiati sa pozerajú zvrchu. A títo urobili ten bordel. A neviem ten pán, kto to čistil... kto 
to je...  Ale - on tam čistí sám a 10 sa pozerajú takto opretí, a ako on čistí.  je to 
nespravodlivosť, podľa mňa. A je tam... sú tam potkany a všetko možné.  A toto by trebalo 
vyčistiť poriadne. A dať im tam nejaké kontajnery alebo - ja neviem čo. Lebo oni to takto 
vyhadzujú ... Ja to vidím stadiaľ ... tak vyhadzujú.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja som preto  tam aj bol minule... Čiže bude tam aj kontajner. Ja som poprosil Malé obecné 
služby. My to tam  vyčistíme. Chcem poprosiť tam aj obyvateľov,  že skúsme to trošku 
skultúrniť a už nehádzať všetko za sebou, tie smeti, lebo zase aj tí ľudia, ktorí to čistia, tak 
veľmi by to nemuseli robiť ...a robia... 
 
Obyvateľ mesta -8 
To ja isté hovorím ... To by si oni mali vyčistiť, tí, čo tam hádžu. Prečo by mali druhí miesto nich 
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čistiť? !  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Skúste to odovzdať.  Ďakujem. ....  Skúste aj mňa pochopiť, ja som vás poprosil, že necháme 
priestor pánovi poslancovi. A potom, keď sa nenahneváte, my budeme  potrebovať pokračovať 
v zasadnutí. Lebo máme toho ešte veľa. Nech sa páči, pán poslanec, skús sa vyjadriť, pretože sa 
to výsostne teba týka. A títo ľudia, týchto 30 ľudí kvôli tebe prišlo. Ale asi nie sú tvoji 
fanúšikovia. 
 
p. Capák 
Ďakujem pekne za slovom. Vážne prítomný, vážení občania...vážení občania... ../ako ...krátky je 
ten ...kábel..  Môžem ... keď sníma. Sníma to?  Dajte mi ten mikrofón ... / 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Poprosím vás, podajte pánovi poslancovi mikrofón ... tak . 
 
p. Capák 
Keď dovolíte, vážení prítomní, aj vážení občania, a ja úctu ukladám aj k vám aj pánovi 
primátorovi, aj všetkým prítomným. Ďakujem veľmi pekne za užitočné informácie, ktoré ste mi 
doložili k mojim dôležitým. A to je asi všetko, čo by som chcel povedať. Ďakujem pekne.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán poslanec. / Kľud, kľud.../ Dovidenia.  
 
Obyvatelia mesta 
 / Jedna hanba, že ty tu sedíš! ... Hanbi sa , že sme museli ísť s pozvánkami ... jak môžeš pozerať 
slušným ľuďom do očí? ...že sa nečervenáš!  ...Nehanbíš sa, Milan? ... Kus sa hanbi! /  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Keď dovolíte, už sme aj cez čas. Dobre.  Ale takto ...dajme 30 sekúnd. Sľúbte mi to. Hej?  
 
Obyvateľ mesta 
Ja by som sa vás opýtal - Čo s tým vôbec urobíte?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
No teraz to musíme po 1. stráviť. Toto celé, čo ste tu povedali.  Takpovediac, to tak zle znelo. 
Hej? Ale musíme si urobiť nejaký záver z toho. Je z toho obrazový záznam, určite s pánom 
poslancom sa budeme rozprávať o tejto téme, pretože je poslancom mestského zastupiteľstva 
a určite zastupuje určitú skupinu ľudí. Nie že určitú skupinu , celé mesto, lebo je poslancom 
pre celé mesto. Každopádne ja zájdem za vami, hore. Keď nie s ním, tak pôjdem sám medzi 
vás.  A nejaký výstup z toho... z toho urobíme. Hej? Lebo ja právo súdiť ho nemám za to, čo 
urobil. A to, čo ste aj vy povedali, sú tu ... No ... za jeho správanie... No, nie som jeho mamka 
ani otec. Hej? On je svojprávny. Takže, on sa musí zodpovedať  aj pred vami, lebo je volený... je 
voleným zástupcom ľudu.  
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p. Capák 
Keď dovolíte, môžem: Tak ja vám to poviem pár slovami. Vážení prítomní. Celkovo, čo hovoríte 
o pozemkoch, o pôdach, o  neporiadku, však to sú pozemky mesta. Pozemky súkromné, s 
ktorými ja nemám nič do činenia. Pozrite si, kto sú vlastníkmi. Potom sa obráťte na  nich a mne 
dajte svätý pokoj. Áno? 
 
Obyvatelia mesta 
/ ...čo sa potom do toho miešaš?... Čo sa ty miešaš do pozemkov, keď nie sú ani tvoje... ani .. 
Čo ty každému berieš  všetko?!/ 
 
p. Capák 
Ale ja neberiem nikomu nič.  
 
Obyvatelia mesta 
 / Za cudzí dom ti platili ...  Nevyhrážaj sa cigánom, lebo cigáni ťa .../  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Vážení... vážení  obyvatelia,  ja vás  poprosím ... Ja vám ďakujem za pochopenie. Ja si myslím, 
že keby..., keď pán poslanec je poslanec, tak aj medzi vás by mal zájsť  tam hore.  A možno si 
urobiť nejakú takú malú verejnú schôdzu tam.  A tam sa treba ... Dobre. Ale ja - ako som vám 
sľúbil, ja sa s ním porozprávam a nejaké výstupy určite vám dám.  ... Pán Horváth, budeme sa 
rozprávať s pánom poslancom. Dobre? ... No ... budeme sa musieť pozrieť, aj samozrejme, za 
pánom poslancom, ale aj na ostatné veci, lebo to musí byť vyvážené. Aj na jednej, aj na druhej 
strane. 
 
Obyvatelia mesta  
/nech tam ide ...na  mestskú políciu... a nech tam ide von taká komisia,  a nech on povie tých 
ľudí,  ktorých on dáva do podnájmu... to, čo je jeho ...za čo berie peniaze ...a tam tečie 
močovka...  / 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Horváth, v rámci zákona, my, ako mesto, urobíme určite všetko, čo môžeme. Nad rámec 
zákona ani my nemôžeme ísť. Ale sú zase aj iné organizácie, aj iné inštitúcie, ktoré budú.. budú 
môcť. Hej? je to podnet od vás, občanov, tento podnet nemôže byť hodený len tak do 
smetného koša. Takže každopádne, vy občania, dostanete tí, ktorí ste tu boli, každopádne 
výstup z tohto celého. Ja vám zatiaľ toľko môžem povedať.  
 
Obyvatelia mesta 
 / ... Dajaký list dostaneme, pán primátor? /  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Určite. Určite. Určite. Ja pôjdem za vami hore, tak isto, alebo vás zavolám, prídete ku mne, 
sadneme si do zasadačky,  ku nám a porozprávame sa na tú tému. Dobré?  ... Tak ...aj pán 
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zástupca je poslancom, tak isto. Ešte počkajte, chvíľu. Ešte pán poslanec sa chce... Dajme ešte 
slovo. Pán poslanec sa chce ešte ozvať.  
 
p. Kossuth 
Ďakujem za slovo. Až dovolíte, pri všetkej úcte, priestor dostal každý, vzhľadom na to, že 
máme ešte strašne veľa tých bodov rokovania - veľmi slušne to bolo podané, zo strany 
primátora, nemáte dôvod mu neveriť. Je to kus... aj pre nás také .... facka... facka ... Ale 
ukončime to v slušnej podobe, keď sa dá. Ďakujeme veľmi pekne.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, že ste boli. Ja určite... určite si vás zvolám, alebo zájdem ku vám a preberieme 
si to. Dobre? ... To sa  spoľahnite .... Určite .... sa spoľahnite.  Aj ja ďakujem, aj ja ďakujem, aj ja 
ďakujem. Pekne deň.  ... Poprosím ešte kolegov poslancov, aby prišli do rokovacej miestnosti, 
aby sme mohli ďalej pokračovať.  To bol hlas ľudu.  Tak ... sú fan kluby aj pozitívne aj 
negatívne...  Môžeme, kolegovia, pokračovať ďalej? Ja sa vám  ospravedlňujem ,  ale priestor 
sme im museli nechať.  Dobre. Môžeme? 
 
 
13.8 
Šmidtová Zdenka, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta pod garážou 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže 13/8 - Zdenka Šmidtová, Kyjevská 1, Rožňava - predaj pozemku mesta pod garážou. 
Vyjadrenie komisii - komisia výstavba, územného plánu neodporučila mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predmetný pozemok. Ani finančná neodporučila. Otváram diskusiu. 
Nech sa vám páči, pán poslanec Kuhn, nech sa páči. 
 
p. Kuhn 
Ja len zase vysvetlím, že teda to neodporúčanie bolo zdôvodnené na finančnej komisii tým, že 
je vlastne bolo to schválené ako dočasná stavba, s istým sociálnym rozmerom. Čiže myslíme si, 
že naďalej by to malo pokračovať, teda ten prenájom. Teda žiadateľka môže naďalej užívať ten 
pozemok, môže tam mať tú garáž. Ale je to je to len dočasné riešenie, vzhľadom na jej 
zdravotné problémy. Ale nie je vhodné, aby tam na tom mieste tá garáž bola natrvalo. Takže to 
je dôvod, prečo teda neodporúča predať. Ale naďalej teda samozrejme súhlasíme s tým, aby 
ten pozemok bol prenajatý a slúžil ten tomu svojmu účelu, kým... kým sú splnené zákonné.. 
Čiže navrhujeme dať hlasovať, že neschvaľuje - áno. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Keď nie je iný podnet, tak uzatváram diskusiu. Budeme hlasovať 
za návrh pána poslanca Kuhna. Tzn. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave neschvaľuje priamy 
predaj. Nech sa vám páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
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13.9 
Lázár Tomáš a manželka, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/9 - Tomáš Lazár a manželka Beáta Lazárová, Útulná 17, Rožňava - zverenie zámeru 
priameho predaja pozemku vo vlastníctve mesta. Komisie - komisia výstavby - odporučila 
schváliť zverenie zámeru. A finančná  -finančná tiež odporučila... odporučila zverenie zámeru 
priameho predaja pozemku mesta, za cenu podľa znaleckého posudku. Diskusia. Páči sa. 
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 
zverenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v katastrálnom území Rožňava  - opäť, keď 
dovolíte, nebudem vám celé toto čítať. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0 ďakujem. 
 
 
13.10 
Répássyová Alžbeta, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/10 - Alžbeta Répássyová, Pavla Dobšinského 21, Rožňava - zverenie zámeru priameho 
predaja pozemkov mesta. Komisie sa vyjadrili nasledovne: výstavba - odporučila schváliť 
zverenie zámeru, finančná - neodporučila schváliť zverenie zámeru priameho predaja 
pozemkov mesta. Diskusia. ...Neodporučila? No však tu mám –odporučila. Výstavba 
odporučila. Jaj tak.. to dvakrát bolo. Dobre, dobre, dobre, takže odporučila - ja sa 
ospravedlňujem. Takže prepáčte mi. Diskusia, nech sa vám páči. Pán poslanec Kuhn, páči sa. 
 
p. Kuhn 
Zasa len chcem vysvetliť, že v tomto prípade, teda ten návrh je za predaj, za jedno euro za 
meter štvorcový. A asi možno že nezasvätení ľudia by sa- keď sa to dozvedia, tak sa budú 
čudovať, že prečo v tomto prípade, teda za takú nízku cenu. A teda aj ja budem hlasovať za 
túto nízku cenu. Ale ten  dôvod je taký, že vlastne v tomto prípade ten pozemok dakedy patril 
predkom žiadateľa. Bol im vlastne odobratý štátom, vyvlastnený. Oni si ho potom následne 
zase späť odkúpili do vlastníctva. Ale nejakým administratívnym nedopatrením nebolo 
zapísané... nebol ten pozemok zapísaný do LV. Čiže v podstate si idú znova kúpiť pozemok, 
ktorý im štát odobral, ktorý si od štátu kúpili, ale im to proste nezapísal. Takže preto... preto je 
to taká v podstate symbolická cena, za ktorú teda chceme napraviť tú krivdu, ktorá sa im v 
minulosti stala. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán zástupca, nech sa ti páči, faktická. 
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p. Lach, zástupca primátora 
V tomto prípade možno by bolo na mieste, aj cena za jedno euro to predať. Lebo vlastne 
naprávame krivdy, ktoré tu vznikli v minulosti. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Je to názor. Pán poslanec Ocelník. 
 
p. Ocelník 
Pán zástupca, to bol ako návrh alebo konštatovanie? Dobre, takže potom, keďže Ivan Kuhn 
vysvetlil v podstate o čo ide, navrhujem hlasovať za áčko. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Keď sa chcete vyjadriť k tomuto zámeru priameho predaja. Keď 
nie, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
schvaľuje zverenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta v katastrálnom území Rožňava  
- opäť, keď dovolíte, tak nebudem vám čítať celú textáciu. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
13.11 
Rézművesová Anna, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/11 -  Anna Rézmüvesová, Krátka 7, Rožňava - zverenie zámeru priameho predaja pozemku. 
Tu dúfam, že sa trafím - výstavba neodporučila zverenie zámeru, finančná - tak isto 
neodporúča mestskému zastupiteľstvu zverenie zámeru priameho predaja. Diskusia. Nech sa 
vám páči. Pán zástupca s faktickou. 
 
p. Lach, zástupca primátora 
Navrhujem dať hlasovať o tom, že neschvaľujeme zverejnenie zámeru odpredaja tohto 
pozemku. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pani hlavná kontrolórka požiadala o slovo. 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Ak dovolíte, páni poslanci, chcela by som len upozorniť, že nie je správna formulácia hlasovať 
„za neschválenie“. Áno? Lebo nemôžeme za niečo negatívne. Čiže návrh bude „schvaľuje“, ale 
je samozrejme - vy sa rozhodnete, že nebudete hlasovať „za“ ale budete hlasovať „proti“. Hej? 
lebo proste z tohto sú potom problémy, že či sme niečo neschválili, či sme niečo schválili. 
Máme stále za niečo kladné hlasovať. Áno. Tak je návrh predložené, že „schvaľuje“. A už svoj 
návrh vyjadrite ako chcete. 
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p. Burdiga, primátor mesta 
Áno, pán poslanec Kuhn, s faktickou, nech sa ti páči. 
 
p. Kuhn 
Ja súhlasím s tým protinávrhom, alebo vyjadrením od pani hlavnej kontrolórky. Len potom 
vlastne všetky materiály sú pripravené zle, lebo aj tuná máme ... nie všetky, ale väčšina, tuná 
máme vlastne  - alternatíva a) schvaľuje. Alternatíva b) neschvaľuje. Čiže, áno, ale potom ... 
potom by vlastne v podstate malo byť dve alternatívy mali byť vtedy, len keď sú 2 možnosti. 
Čiže rozhodujeme sa medzi  prenájmom a predajom, alebo niečo také. V tej možnosti a) keď 
teda sa len hlasuje, že za alebo proti, tak potom by vlastne to b) neschvaľuje, by tam nemalo 
byť. Je to pre nás metúce. My v podstate, akože, sa riadime materiálmi, ktoré nám predkladá 
mestský úrad. Čiže by som poprosil potom mestský úrad, aby takto do budúcna tie materiály 
pripravoval. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči, ideš ešte s diskusným. 
 
p. Kuhn 
Nie. Ja potom... potom sa v podstate navrhne, že teda aj “áno“ navrhujeme hlasovanie. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Nech sa ti páči. 
 
p. Kuhn 
Ja som sa ešte predtým vlastne prihlásil do diskusie kvôli inému. Vysvetliť, prečo v tomto 
prípade teda nesúhlasíme. Zdôvodnenie bolo, že pri šetrení a dúfam, že teda tie informácie, 
ktoré sme dostali na finančnej komisii boli pravdivé, že pri šetrení na mieste sa teda zistilo, že 
keď kupovala pani Rézmüvesová tú nehnuteľnosť, tak vedela- bola si vedomá toho, že je to 
čierna stavba. A ona prisľúbila - kupovala to s tým že, že teda ona to zbúra. Čiže v podstate jej 
išlo o to že, že získať ten pozemok pod tým. A takže, preto nie je dôvod, keď ona  vedela, že je 
to čierna stavba, prisľúbila, že to zbúra, tak teraz nie je dôvod jej nevychádzať v ústrety a 
predávať jej pozemok aby to mohla legalizovať. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Capák. 
 
p. Capák 
My sme na túto stavbu podávali aj sťažnosť. S pánom Lachom boli privolaní odbor výstavby 
,sociálny, daňový. A skutočne, tam pred nami povedal pán ..... čiže predal som túto stavbu pani 
Rézmüvesovej za 200 EUR, k rozobratiu. Navyše stavba jej zasahuje do chodníka mesta, ktorý 
bol voľakedy prechádzajúci z Kúpeľnej ulici na Hornocintorínsku. Ďakujem. 
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p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči. Má ešte niekto do diskusie? Keď nie, uzatváram diskusiu. Takže, pani hlavná 
kontrolórka, takže budeme tak, že schvaľuje – hej - to je „za“. Dobre? Takže návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo ...kto je „za“ pri týchto bodoch, potom je to... bude také 
mätúce, či to právne neobstojí - to neschvaľuje, lebo takto to je mätúce, týmto spôsobom. 
Lebo potom, tak ako Ivan hovoril, tak potom by to béčko ani nemalo byť. Tak, lebo takto nás to 
bude... tak to je logické - len ja čítať musím – schvaľuje. Ja musím čítať „schvaľuje“.  Veď vy 
musíte vedieť, že to neschvaľujete. Hej? Áno, že ste proti. Tak to už vy musíte vedieť, či ste 
proti či nie. To ja vám nemôžem povedať. Dobre, takže budeme tak. Ivan. 
 
p. Kuhn 
Čiže formácia má začať - že dávaš hlasovať o návrhu uznesenia. A predtým odporúčanie 
komisie je hlasovať proti návrhom. Čiže... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak nejak by sme to mali. Takže budete musieť počúvať, čo asi povieme. 
 
p. Kuhn 
Čiže nedáš hlasovať za, ale dávaš o uznesení hlasovať. A tým pádom sa hlasuje „za“ alebo 
„proti“. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
No. Hlasovania sa zúčastnilo 11, proti bolo 11. Čiže uznesenie o - nebolo schválené. 
 
 
13.12  
Šeďová Valéria,  Nadabula – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta 
 
p. Lach, zástupca primátora 
Nasledujúci bod je bod 13/12 - Valéria Šeďová, Nadabula číslo 64, Rožňava - zverejnenie 
zámeru priameho predaja pozemku vo vlastníctve mesta. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 
zverenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v katastrálnom území Nadabula, 
zapísaného na LV číslo 2475, časť parcely, parcelné číslo KN podľa evidencie E 1062/101, 
zastavaná plocha, s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre pani Valériu Šeďovú, 
bytom Nadabula číslo 64, podľa paragrafov... Máte tento materiál, čiže nebudem to čítať celé - 
v ukladacej časti je : zabezpečiť zverejnenie priameho predaja pozemku mesta - za 1.) Za 2.) 
zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu. Komisie finančná aj výstavby zaujali kladné 
stanovisko, čiže odporúčajú zverejnenie priameho zámeru. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
Nie, nikto sa neprihlásil. Čiže končím diskusiu, dáme hlasovať o uznesení. Áno. 
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Hlasovanie 
Ďakujem. Hlasovali všetci prítomní. 11 hlasmi bolo schválené uznesenie. 
 
 
13.13 
Tamás Tibor a manželka, Krásnohorské Podhradie – zverejnenie zámeru priameho predaja 
pozemku mesta 
 
p. Lach, zástupca primátora: 
Bod číslo 13/13 - Tibor Tamáš a manželka Eleonóra Tamášova, Osloboditeľov 589, 
Krásnohorské Podhradie - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta. Mestské 
zastupiteľstvo schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v katastrálnom 
území Rožňava, časť parcely číslo KN evidencia C 7000 ... parc. č. 7336/5, ostatná plocha, s 
výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Tibora Tamáša a manželku Eleonóru 
Tamášovú, bytom Osloboditeľov 589, Krásnohorské Podhradie - podľa písmena – atď.  - v 
ukladacej časti: zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta. Za 2) 
zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku. Zodpovední: prednostka 
mestského úradu. Termín: 5 dní od schválenia mestským zastupiteľstvom. Do 30 dní. Komisie 
odporúčajú prijať zámer priameho predaja. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nemáme nikoho diskutujúceho? Keď nie, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverenie zámeru priameho predaja pozemku 
mesta v katastrálnom území Rožňava. Opäť keď dovolíte, nebudem vám to celé čítať. Máte to 
napísané. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
13.14  
Ing. Lakoš Jozef, Rožňava – prenájom pozemku pod miestnou komunikáciou 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/14 - Ing. Jozef Lakoš, Budovateľská 27, Rožňava - prenájom pozemku pod miestnou 
komunikáciou. Komisie finančná, odporuči... odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
uzavretie nájomnej zmluvy na užívanie pozemku za ročný nájom vo výške 55,20 EUR pre Ing. 
Lakoša a spätný nájom na 3 roky vo výške 165,60 pre inžiniera Lakoša. Nech sa páči, diskusia. 
Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 
uzavretie nájomnej zmluve a spätný nájom na 3 roky užívania pozemku. Opäť, keď dovolíte 
nebudem vám celé čítať. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. 
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13.15  
STAVREALITY s.r.o. Bratislava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/15 Stavreality s.r.o., Poničana 13, Bratislava - zverejnenie zámeru priameho prenájmu 
pozemku mesta. Komisie: komisia výstavby stiahla tento materiál a odporúča, aby žiadateľ 
predložil kladné stanovisko od príslušného dopravného inšpektorátu, v možnej zastavanosti 
predmetného pozemku a nový návrh na vytvorenie parkovacích miest. Finančná neodporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta. 
Odporučila schváliť zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku mesta s tým, že 
prístup do garáže v zadnej časti budovy bývalého Štatistického úradu ostane zachovaný. 
Diskusia. Nech sa páči, pán poslanec Baláž s faktickou. 
 
p. Balázs 
Tam by som len upresnil, v tomto prípade, že boli 2 materiály. A ten predaj, ak som dobre 
pochopil, sa stiahol však kvôli posúdeniu. A ten prenájom je tam s podmienkami od finančnej 
komisie. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči, ďalší. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v 
katastrálnom území Rožňava  - prenájmu. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 8, proti 0, zdržalo sa ...zdržali sa 2. Ďakujem. 
 
 
13.16  
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. Bratislava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti 
strechy budovy a kancelárie 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/16 - UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 36, Bratislava - zverejnenie zámeru 
priameho prenájmu časti strechy budovy a kancelárie. Komisie... komisie - finančná komisia po 
prerokovaní predloženého materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zverejnenie 
zámeru, priameho prenájmu časti strechy a kancelárie. Diskusia. Nech sa páči, uzatváram 
diskusiu. Čítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie 
zámeru priameho prenájmu časti strechy o výmere 23 m² a nebytového priestoru o výmere 
20 m² v budove Mestského úradu Rožňava. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
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13.17 
Mestské lesy Rožňava s.r.o. – priamy prenájom budovy 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/17  - Mestské lesy Rožňava s.r.o. Rožňava Huta, číslo 2240, je priamy prenájom budovy. 
Finančná, podnikateľská, správy mestského majetku - odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť priamy prenájom budovy, Matúšovej chaty. Diskusia. Uzatváram diskusiu. Návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom budovy Matúšovej 
chaty postavenej na pozemku parcelné čísla – atď. atď. Nech sa páči, za ročný nájom vo výške 
100 EUR. 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
3.18 
GLS-Global logistic service s.r.o., Košice – predaj prebytočného majetku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/18 GLS - Global logistics service s.r.o., Jesenná, Košice 8. Predaj prebytočného majetku 
mesta. Komisie: výstavba - odporučila schváliť zverenie zámeru, finančná tiež tak isto 
odporučila schváliť zverenie zámeru. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči, kolegovia. Pán 
poslanec Ocelník, už som ťa chcel Romanom osloviť. 
 
p. Ocelník 
Môžeš kľudne. Chcem sa opýtať, to je tá budova, ktorá mala slúžiť na útulok. Hej? Pôvodne. 
Hej? Dobre. Je v podstate len veľmi smutné, že mesto takto prišlo o obrovské peniaze chybou 
predošlých poslancov, pred nami, ešte dávno. Dúfam, že takýmito... takýmito... takýmto 
chybám sa my určite budeme vyvarovať do budúcna. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja dúfam s faktickou pán poslanec Balázs. 
 
p. Balázs 
Jednu poznámku som chcel. Áno, tú minulosť, ja som nepostrehol, ale k vysvetleniu tej 
kúpnej ceny - je to budova na cudzích pozemkoch. Nie na pozemkoch mesta. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Ocelník s faktickou. 
 
p. Ocelník 
Samozrejme, to je dôvod, že to ideme predať, že je to na cudzom pozemku. A v podstate s tou 
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budovou nevieme nejak rozumne pohnúť. Keby bola na našom pozemku, tak určite by sme 
tam vedeli niečo vyšpekulovať. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn, nech sa ti páči. 
 
p. Kuhn 
Ja chcem dať návrh, aby bola vyhlásená obchodná verejná súťaž za tú minimálnu cenu, ktorá je 
uvedená v tom uznesení. Čiže nie priamy predaj, ale verejná obchodná súťaž za minimálne 
podanie, ktoré... ktoré máme momentálne na stole. Je to kvôli tomu, že možnože sa nájde 
niekto iný, kto ešte ponúkne nejakú inú cenu. A keď nie, tak... tak tí, ktorí to chcú kúpiť, to 
môžu kúpiť za  tých 3900 EUR. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
S faktickými pán poslanec Ocelník, za ním pán poslanec Kossuth. 
 
p. Ocelník 
Poznám stav tej budovy a chcem nadviazať na kolegu Kuhna, a - alebo v opačnom zmysle 
slova, poslancov by som poprosil, keď máme klienta, ktorý má o to záujem, zbavme sa toho 
veľmi rýchlo, lebo sa nám to rozpadne a nedostaneme ešte nič. Nakoniec budeme musieť aj 
búracie práce platiť. Lebo proces nejakého vyhlásenia verejnej súťaže má svoj... svoj... svoje - 
svoju dobu, takže prosím vás predajme to rýchlo preč. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem pán poslanec Kossuth. 
 
p. Kossuth 
Ďakujem. Nechcem zdržiavať. V podstate mi ide tiež o to, aby sme sa zbavili tej budovy. Už jak 
to dopadlo, tak to dopadlo. Ale môžeme to ešte naťahovať, ale zbytočne. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Oh s faktickými pán poslanec Capák, pán poslanec Kuhn, pán poslanec Balázs. 
 
p. Capák 
Prosím vás, priznám sa, nepoznám stav tej budovy, ale keďže mesto nemá už priestor pre 
túlavé psy a útulok je malý, neoplatilo by sa nám kúpiť pozemok pod tou budovou? To je moja 
otázka sa nad tým pouvažovať. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Pán poslanec Kuhn, ďalej. 
 
p. Kuhn 
Nie. Ja súhlasím s predajom tej budovy. Už ako sme sa s ňou natrápili dosť. Len si myslím, že by 
to bolo transparentnejšie. A navyše, ak podáme priamy predaj, tak to budeme schvaľovať aj 
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tak až o 2 mesiace, definitívny prejav... predaj, na zastupiteľstve ďalšom. A myslím, že za ten 
istý čas sa dá spraviť aj verejná obchodná súťaž. Čiže ako, nevidím v tom rozdiel, že... že by to 
trvalo výrazne dlhšie verejnou obchodnou súťažou, ako keby sme to dali priamy predaj. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Pán poslanec Balázs. 
 
p. Balázs 
Priklonil by som sa k názorom kolegom... kolegu Ocelníka, Kossutha - v podstate je na to 
kupec, chce to kúpiť. Ja by som apeloval na to, predajme to. Je to veľmi zložitá situácia okolo 
tých pozemkov, ako navrhuje kolega Capák. Takže apeloval by som na kolegu. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ešte keď dovolíte, pani prednostka chce zareagovať. 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
V tomto prípade, aj ak by bola bol schválený teda predaj obchodnou verejnou súťažou, tak či 
tak by sme ešte raz museli schvaľovať, pretože nemáme vypracované podmienky obchodnej 
verejnej súťaže. A tie musia byť zo zákona schválené. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem. Nech sa páči, ďalší pán poslanec, Ocelník. 
 
p. Ocelník 
Pokiaľ je možné, požiadal by som ťa, aby si prehodnotil svoje rozhodnutie a stiahol tvoj návrh. 
Bol myslím, že to bolo podané ako návrh ohľadom verejno-obchodnej súťaže a v podstate ja by 
som navrhoval, pokiaľ by si ty to stiahol, by som navrhoval - aj tak navrhujem hlasovať za za 
áčko – schvaľuje. Ale Ivan bol prvý, sa mi zdá, takže... 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ešte som neuzavrel diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 
 
p. Kuhn 
Predkladateľ  v tej správe sa uvádza, že boli 2 verejné obchodné súťaže. Je to, že my máme 
schválené verejné obchodné súťaže a neviem o tom, že by sme zrušili odpredaj budovy formou 
verejnej obchodnej súťaže. Čiže pokiaľ viem, tak máme schválené podmienky. A len ide o to, 
že... že to znova zverejniť. Lebo neviem o tom, že by sme boli 2× schvaľovali, keď boli 2 verejné 
obchodné súťaže, ja si nepamätám, že by sme 2× vyhlasovali verejnú obchodnú súťaž. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Budeš reagovať? Pani prednostka. 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Ja k tomu len toľko, že tá súťaž naposledy bola v roku 2012. Odvtedy sme niekoľkokrát už 
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menili zásady hospodárenia s majetkom mesta. Nebola by som rada, ak by sme prišli na to, že 
táto súťaž bola vyhlasovaná ešte v znení tom neskoršom, nie podľa aktuálnych zásad. Nie som 
si naozaj istá, či sa tie zmeny dotkli alebo nedotkli... 
 
p. Kuhn 
Dobre, dobre v tom prípade.....? 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
To by bolo unáhlené, naozaj, teraz........ 
 
p. Kuhn 
Dobre v poriadku. Ale v tom prípade si myslím, že keď... keď vlastne tá posledná verejná 
obchodná súťaž bola pred takmer štyrmi rokmi, tak ako bolo by vhodné predsa len skúsiť tú tú 
verejnú obchodnú súťaž. Že či predsa len by sa nenašiel aj nejaký iný záujemca? Ako  - ide 
naozaj o to, ja netvrdím, že sa budú biť záujemcovia o tú budovu, ale... ale v tomto prípade 
nejde o nejaký predaj nejakého susediaceho pozemku, kde... kde vychádzame v ústrety 
majiteľovi pozemku, že teda mu predáme susedný. Ako tuná, naozaj by mohla byť verejná 
obchodná súťaž a bolo by to transparentnejšie. Netvrdím, že to prinesie nejak výrazne viac 
peňazí do rozpočtu, ale ja by som bol radšej, keby to bolo tak. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem. Pán poslanec Ocelník. 
 
p. Ocelník 
Tá budova je vo vlastníctve mesta myslím, že viac ako 10 rokov. A mesto ju vtedy kúpilo asi za 
pol milióna, alebo trištvrte milióna korún - ako sa... ak sa dobre pamätám. Odvtedy chátra. My 
platíme nájom pozemku a ideme do strašných mínusov. A zohnať niekoho, aby kúpil budovu 
na pozemku, cudzom, ktorý má veľa ďalších vlastníkov, čiže na rozdrobenom pozemku bude 
veľmi ťažké. A nie je to vôbec lukratívne miesto. Je tam veľmi zlý prístup. Takže by som 
apeloval na poslancov, že by nepodporili návrh pána kolegu Kuhna, ale aby sme hlasovali v 
tom ďalšom hlasovaní za áčko, čiže za predaj. Aj tak na tom strašne veľa stratíme. Urobíme za 
tým hrubú čiaru a ideme ďalej a 1 kameň ťažký nám zo srdca odpadne, ďalší. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem. Nech sa páči ďalší diskutujúci. Keď nie, uzatváram diskusiu. Pán  poslanec Kuhn, tvoj 
návrh - obchodná verejná súťaž, vyhlásenie. Áno? Nech sa páči, hlasujte za návrh pána 
poslanca Kuhna, na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. 
 
Hlasovanie 
Za 5, proti 6, zdržalo sa 0. Takže neprešlo. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
A - takže návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverenie zámeru 
priameho predaja budovy v katastrálnom území Rožňava. To je to áčko. Nech sa vám páči, 
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hlasujte za to áčko. 
 
Hlasovanie  
Za 7, proti 2, zdržal sa 1 pán poslanec. Schválené ...nie – hej – neschválené, hej - tri pätiny, 
potom hej. 
 
 
13.19:  
Predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/19 - Predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta. Komisia finančná odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj obidvoch motorových vozidiel priamym predajom. 
Nech sa páči, otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave, schvaľuje predaj osobného motorové vozidlo Citroen C5 a predaj 
osobného vozidla Citroen C4. Ceny sú uvedené. Nech sa vám páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 7, proti 2, zdržal sa 1 pán poslanec.  
 
 
13.20 
Rekonštrukcia budovy ZŠ Ul. Zlatá v Rožňave – protokolárne odovzdanie do správy 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Rekonštrukcia budovy ZŠ, ulica Zlatá, v Rožňave - protokolárne odovzdanie do správy. Finančná 
a podnikateľská, správy mestského majetku, odporúča schváliť protokolárne odovzdanie. 
Otváram diskusiu k tomuto bodu. Neevidujem diskusný príspevok. Uzatváram diskusiu. Návrh 
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie 
rekonštrukciu budovy Základnej školy na ulici Zlatej v Rožňave v účtovnej hodnote 251 0 
91,99 EUR do správy pre Základnú školu na ulici Zlatej. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
13.21  
Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Spojenej školy J.A.Komenského č. 
5, Rožňava 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/21 - Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Spojenej školy Komenského 
5, Rožňava. Finančná, podnikateľská odporučila schváliť protokolárne odovzdanie. Otváram 
diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: 
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Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku, 
vzduchotechniky, v hodnote 14.419,96 EUR do správy Spojenej školy Komenského. Nech sa 
páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.  
 
 
13.22  
Výpožička nehnuteľného majetku mesta – miestnosti slúžiacej na výchovno-vzdelávací 
proces pre účely ZUŠ v Rožňave na Ulici Akademika Hronca 102/9 v Rožňave 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/22 - Výpožička nehnuteľného majetku mesta - miestnosti slúžiacej na výchovnovzdelávací 
proces pre účely ZUŠ v Rožňave, na ulici Akademika Hronca 9, v Rožňave. Komisie: komisie 
vzdelávania, kultúry, mládeže a športu - komisia odporúča schváliť mestskému zastupiteľstvu 
výpožičku. Finančná a podnikateľská tak isto odporúča schváliť. Otváram diskusiu. Uzatváram 
diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výpožičku 
nehnuteľného majetku mesta na dobu neurčitú, v miestnosti na prízemí administratívnej 
budovy na ulici Akademika Hronca v Rožňave. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
 
 
13.23 
Košický samosprávny kraj – zapojenie sa do programu o technickú pomoc „ELENA“ 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
13/23 - Košický samosprávny kraj - zapojenie sa do programu o technickú pomoc „Elena“. 
Komisie sa nám vyjadrili. Kde ste – finančná, podnikateľská, správy mestského majetku - 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje pristúpenie k žiadosti Košického 
samosprávneho kraja, spolufinancovania a zabezpečenia vyhlásenia verejného obstarávania. 
Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. 
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14 
Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení z dôvodu presťahovania Materskej školy s 
VJM – Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava – Rozsnyó do budovy Spojenej školy, J.A. 
Komenského 5 v Rožňave 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod číslo 14 - Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení z dôvodu presťahovania 
materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda Ernesta Rótha 4, Rožňava- Rozsnyó 
do budovy Spojenej školy Komenského 5. Komisie: komisie vzdelávanie, kultúry, mládeže a 
športu odporúča mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť zmenu. Finančná tak isto 
odporúča. Obecná a školská rada v Rožňave odporúča. Tak isto, diskusia. Uzatváram diskusiu. 
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu v sieti škôl a školských 
zariadení Slovenskej republiky, ktorá spočíva v zmene adresy materskej školy atď. atď. 
Nebudem vám to tiež čítať ďalej. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie:  
Za 10, proti 1, zdržalo sa 0. 
 
 
15 
Potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských zariadení v ich 
novom funkčnom období 2016-2020 
 
p. Burdiga, primátor mesta:  
Bod číslo 15 - Potvrdenie delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a školských 
zariadení v ich novom funkčnom období 2016 až 20. Vzdelávanie, kultúry, mládeže – komisie- 
športu, odporúča mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť delegovaných zástupcov. 
Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Končím diskusiu. Čítam návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje delegovaných zástupcov zriaďovateľa v radách škôl a 
školských zariadení, podľa prílohy číslo 1. Hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
16 
Žiadosť o stanovisko k zaradeniu učebného odboru Cukrárska výroba do siete škôl a 
školských zariadení pre Spojenú školu internátnu, Zeleného stromu 8 v Rožňave 
 
p. Burdiga, primátor mesta:  
Bod číslo 16 - Žiadosť o stanovisko k zaradeniu učebného odboru Cukrárska výroba do siete 
škôl a školských zariadení pre Spojenú školu internátnu, Zeleného stromu 8 v Rožňave. 
Komisia... komisia vzdelávania, kultúry, mládeže odporúča zaradiť. A máme ešte obecnú 
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školskú radu  - tá tak isto odporúča. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Končím diskusiu. Je tam 
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zaradením učebného odboru 
Cukrárska výroba... nejdeme čítať tie kódy. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
17 
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava. Máte to predložené. Otváram diskusiu k 
tomuto bodu. Uzatváram diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
schvaľuje harmonogram zasadnutí orgánov mesta v roku 2016. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
18 
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky – zmena zloženia 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Komisia cestovného ruchu a regionálna politika... politiky - zmena zloženia. Komisia 
cestovného ruchu a regionálnej politiky berie na vedomie oznámenie Mgr. Milana Capáka o 
vzdanie sa funkcie podpredsedu komisie. Tam by som vám dával do pozornosti, aby ste navrhli 
niekoho z vašich radov, lebo tam musí byť aj druhý poslanec. Nech sa vám páči, otváram 
diskusiu. Pán poslanec Capák, najprv s faktickou. 
 
p. Capák 
Veľmi dobre viete, prečo som sa vzdal tejto funkcie. Jak som vám povedal. Nie všetci - doslova 
za ničnerobenie - brať peniaze. Tak to je o ničom. My sme s pánom Ocelníkom aj s prítomnými 
členmi komisie spísali nejaké požiadavky, aj pre pani Viestovú, aj na odbor kultúry. Odpovede 
sme sa nedostali. Keďže nás ignorujú, takto vlastne v práci, škoda tam sedieť, podľa mňa. A kto 
tam vstúpi, do toho, tak máte aspoň za nič neurobenie nejaké korunky. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Úplne to nie je tak, že niekoho ignorujeme, pán poslanec. To v žiadnom prípade. Ale je 
to tvoj názor. Ja to beriem. Ja to vidím ináč. Pán poslanec Ocelník. 
 
p. Ocelník 
No, takže, Milanko, podpredseda bývalý. Predpokladám, že tu nejde o vzdanie sa funkcie 
podpredsedu, ale ako celkovo členstva - hej? - predpokladám - komisie. Alebo chceš ostať v 
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komisii ako člen? Dobre. Takže a v podstate ja som jedného času chcel nejak zlúčiť niektoré 
komisie. To mi neprešlo. Takže keď to neprešlo a komisie fungujú tak naďalej, ja v nej budem 
fungovať, v tých komisiách, vlastne, kde som s tým nemám problém. A Milan, len toľko by som 
ti povedal, že sme tam na to, aby už keď sme tam, aby sme niečo urobili. Takže aj ja sa budem 
snažiť niečo urobiť, aby bolo za nami niečo vidieť. Ako napr. v komisii verejného poriadku, už 
máme pred sebou nejaké veci, ktoré stačí dotiahnuť trošku do úspešného konca a bude vidno 
výsledky. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja si myslím, že pod tvojím vedením určite to tak bude, Roman, aj v komisii cestovného ruchu. 
Pán poslanec Baláž s faktickou. 
 
p. Balázs 
Drobná poznámka. Vážim si veľmi postoj kolegu Ocelníka, myslím si, že, keď...  keď dačo 
chceme, tak... tak sme preto poslancami, aby sme boli tvorili... tvoriví. Aby sme hľadali 
riešenia. Na 2. strane, keď máme pocit, že toho robíme málo, alebo nerobíme vôbec nič, tak v 
rámci odmeňovania máme možnosť sa vzdať odmeny. Ale skôr by som povedal, že sme tu 
preto, aby sme niečo urobili, ako sa niečoho vzdávali. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Pán poslanec, pán zástupca. 
 
p. Lach, zástupca primátora 
Navrhujem do komisie cestovného ruchu preobsadiť, teda to miesto, ktoré sa uvoľnilo 
odstúpením kolegu Capáka, samozrejme, navrhujem kolegu Dionýza Keménya. Je to po 
prerokovaní s ním, s jeho súhlasom, aj keďže tu nie je tak a nemôže sa k tomu vyjadriť, ale keď 
som pripravil tento návrh, tak sme to prekonzultovali a súhlasí. Čiže dávam návrh na 
uznesenie, že za podpredsedu komisie cestovného ruchu menovať poslanca Keménya. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. On myslím aj pracoval v komisii cestovného ruchu, v minulosti. Pán ...nech sa páči, 
ďalší do diskusie? Neevidujem nikoho. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie oznámenie pána Mgr. Milana Capáka o 
vzdanie sa funkcie podpredsedu a aj člena komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky 
dňom 26. 1. 2016, a volí za podpredsedu komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky pána 
poslanca Dionýza Keménya. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. 
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19 
Návrh na odmenu za IV. štvrťrok 2015 zástupcovi primátora mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Návrh na odmenu za 4. štvrťrok 2015 zástupcovi primátora mesta. Túto odmenu navrhujem ja, 
podľa poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta. Zástupcovi primátora, 
ktorý vykonáva funkciu popri zamestnaní, bez určenia úväzku môže byť poskytnutá odmena na 
základe vyhodnotenia úloh, ktorými ho poveril primátor mesta. Ja navrhujem za 4. štvrťrok 
2015 vo výške 400 EUR, pretože mesiac október bol dosť ťažký, aj pre mňa a aj pre pána 
zástupcu, takže určite si tú odmenu zaslúži. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán Ocelník... pán 
poslanec Ocelník, nech sa páči. 
 
p. Ocelník 
Ja by som snáď len chcel poprosiť, pri predkladaní tohto materiálu, alebo takýchto materiálov, 
alebo konkrétne o zástupcovi, aby tam nebola priložená žiadna tabuľka s jeho činnosťou. 
Myslím, že ani my poslanci nepredkladáme, žiadne tabuľky činnosti voči... nejakú činnosť 
vykazuje samozrejme aj pri zastupovaní, vedenia schôdzi a iných činnosti. Len nie s každou 
jednou položkou som stotožnený. Takže určite som za odmenu, len keby táto tabuľka tam 
nebola. Alebo keby som ju teraz - ako keby sme si ju mohli odmyslieť. Dá sa to nejak odmyslieť. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ako, odmyslieť ju môžeme, ale myslím, že v minulosti to aj tak bolo, aj sme to zaviedli, aj sme 
to odsúhlasili, že sme práve chceli, aby sme videli všetci výkaz tej činnosti – zhruba - zástupcu 
primátora, ešte keď aj ja som, takže sme si tieto veci písali, aj sme to schvaľovali, že nech tá 
tabuľka je. Čiže páni kolegovia, je na vás. Je na vás, lebo určite tá suma, alebo tie činnosti sa 
nevymýšľajú. Pretože ja sa snažím byť všade, keď to sledujete, hej? Ale už úplne všade 
nemôžem byť. Takže toto je úplná pravda, ktorá je tu napísaná. A pán zástupca,  ako som 
povedal, ja trvám na tom a stojím si za tým. Ale je to môj názor, aby tam tá tabuľka nebola. 
 
p. Ocelník 
Dobre, právničky sa spýtam, alebo kontrolórky, či je možné do ukladacej časti, ak súhlasíte, za 
odmenu, ale do ukladacej časti, že nech nepredkladá tieto tabuľky. Proste len za jeho činnosť 
dať mu, schváliť mu odmenu. Lebo tieto tabuľky nechcem vidieť. 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Áno. Ja si nie som istá, ako to máme upravené v poriadku odmeňovania. Že či tam sa hovorí 
niečo, že či vykazuje činnosť alebo či nevykazuje činnosť. 
 
p. Ocelník 
Dobre, nechajme to momentálne. 
 
p. Mihaliková 
Dáme ti písomne odpoveď. 
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p. Ocelník 
Že, ako by sa to dalo vyriešiť do budúcna. Netreba mi odpoveď. Len nejaké... no aby sme našli 
spoločné. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ešte pani hlavná kontrolórka, pán poslanec, keď vyčkáš chvíľu. 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Ja by som, ak dovolíte, len toľko povedala, že chceme byť transparentným mestom. Ja si 
myslím, že aj občania majú právo vedieť, za čo dostáva zástupca primátora odmenu. Nie je to 
niečo, jak by som to formulovala, aby sme zatajovali  - proste niečo – hej, alebo neodôvodnili 
,niečo. Predsa aj nám, keď niekto niečo poskytuje, tak musí odôvodniť, že prečo to účtuje, 
prečo to fakturuje. Tak sa si myslím, že práve je to vo váš prospech, aby ste vedeli za, čo tú 
odmenu dostáva. Lebo nie je to paušálne povedané, že štvrťročne je to stále taká istá suma. 
Boli aj vyššie. Bola aj vyššia suma, už navrhnutá. Ja si, myslím, že práve, že to je dobré a 
riešime to transparentne, aby to všetci občania čítali a videli, za čo tá odmena je navrhnutá. 
Síce výška sa určuje tu, ale ten rozsah činností je - takže myslím si, že je to na vás, ale nie je to 
nič mínus. Ale skôr plus, by som to brala. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem. Ja tiež by som sa skôr priklonil k tomu, keby tá tabuľka mohla ostať. Lebo ja tiež fakt 
nemám čo zatajovať. Ja som rád, keď sa to ukáže, kde aj zástupca primátora bol. Myslím si, že 
je to jeho práca a povinnosť tiež. Takže pán poslanec Bischof a za tým pán poslanec Capák 
s faktickými. Nech sa vám páči, páni. 
 
p. Bischof 
Ďakujem za slovo. Plne sa stotožňujem s vašim názorom pán primátor, aj s vašim názorom pani 
doktorka Balážová. Táto iniciatíva vyšla z radov poslancov. A žiadali sme to, aby práve v zmysle 
transparentnosti mesta, aby sme túto tabuľku a prehľad o činnosti, za ktorú je poskytovaná 
odmena, aby sme ju videli nielen my, teda, ale aj občania. Takže práve naopak, ja si myslím, 
aby aby takáto činnosť ostala zachovaná. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Capák, za tým pán poslanec Balázs. 
 
p. Capák 
Nehnevajte sa na mňa. Ja budem proti tejto odmene, kým pán viceprimátor si nezačne 
doprava  - doľava od svojho bydliska robiť poriadky aspoň v dĺžke 500 m. Ja dovtedy nebudem 
za jeho odmenu, žiadnu. Tieto aktivity, ktoré vidíme, týchto 8 termínov, kde bol, to už je také, 
fakt, že nechám na vás. Ale kým tam čierne body stoja pod jeho domom, tak ja nemám, čo 
hlasovať za to. On diskriminuje slušných ľudí, tiež. Však je tam a nepríjme ...  jednou vecou sa 
nepri... jak by som povedal, nepričinil k tomu, aby sa to zmietlo z tade, aby sa nejaká náprava 
robila. Ďakujem. 
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p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem. Je to tvoj názor. No aj pred chvíľou mali názor na teba, niektorí. No tých bolo viac. 
Pán poslanec Balázs, nech sa páči. 
 
p. Balázs 
Ja... ja sa zase naopak, keď môžem, trošku sa postavím na stranu kolegu Ocelníka. Predsa len, 
je to zástupca primátora mesta, nemusíme byť pápežskejší ako pápež, nechcem to prirovnávať 
k žiadnej inej nejakej administratívnej pozícii, aby sa to náhodou niekoho nedotklo, ale... ale 
dobre, nejakú správu o činnosti, alebo niečo nech uvedie, ale, predsa len - je to zástupca 
primátora mesta. Ani my, bohužiaľ, neskladáme takéto podrobné účty. Takže... takže 
prikláňam sa k tomu názoru. Ale samozrejme to bude na každého vedomí svedomí ako 
zahlasuje. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem pekne páni. Pán poslanec Ocelník, nech sa ti páči. 
 
p. Ocelník 
V žiadnom prípade nepopieram činnosť zástupcu primátora, avšak fakt, niektoré činnosti tu, 
ktoré sú uvedené, za to by som nedal peniaze. Keďže väčšina z nás chodí na rôzne akcie, 
v podstate, s dobrým pocitom a zadarmo. Ale dobre, no skúsim teraz zavrieť všetky 4 moje oči 
a nebudem vidieť túto tabuľku a budem hlasovať za tú odmenu. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem. Nech sa páči ďalší, keď chcete. Uzatváram diskusiu. Chcem sa spýtať, pán poslanec 
Ocelník, či budeme hlasovať za tvoj... veľmi rýchly si bol, alebo už pozde, ale nech sa ti páči. 
 
p. Ocelník 
Prepáčte, ako toto vám poviem na rovinu, tak vám ďakujem pekne za všetkých obyvateľov 
toho horného konca Rožňavy, lebo volajú už niektorí, že dávame odmenu, opäť, ako sa stala aj 
v minulej a v tom bordeli nás tam nechávate žiť. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ale myslím, že pán poslanec, úloha samotného zástupcu primátora nespočíva v tom, aby tam 
riešil teraz čierne stavby. Ale spočíva aj v zastupovaní primátora mesta v týchto kultúrnych 
spoločenských akciách, tam, kde ja nemôžem byť. Ja mám takú povesť a viem, že som taký, že 
idem všade, kde len môžem ísť. Ale ako som povedal, všade nemôžem ísť a nejakého zástupcu 
musím mať. A ten možno, podľa teba, okrem tých čiernych stavieb, musí aj toto vyriešiť. Takže 
toto mu skús prepáčiť, túto časť, hej? A možno tam sa stretnete, hore a budete spolu riešiť 
tieto veci. Nech sa páči, ďalší? Chcem sa spýtať – áno -  diskusiu som vlastne uzavrel. Áno, pán 
poslanec Ocelník, budeme hlasovať za tvoj návrh, aby sa táto tabuľka neobjavovala v 
najbližších odmeňovaniach. 
 
p. Ocelník 
Asi nie, lebo potom by vôbec nič neprešlo. Takže ja si to ... už nechajme tak, jak je ale ja túto 
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tabuľku si dám takto nabok aby som ju nevidel a môžeme hlasovať. Dobre. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Dobre, tvoje materiály budeme chystať bez tabuliek. Potom dobre. Takže návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje v zmysle § 5 poriadku odmeňovania predstaviteľov 
volených orgánov mesta odmenu za 4. štvrťrok 2015 zástupcovi primátora mesta vo výške 
400 EUR. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 6, proti 2, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. 

 

20 
Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2015 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Dvadsiatka - Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2015. Pán Ing.  Hanuštiak, 
poprosím ťa, ako náčelníka mestskej polície, aby si nám túto správu aspoň v krátkosti 
predniesol. 
 
p. Hanuštiak, náčelník MP 
Vážený pán primátor, páni poslanci, prítomní, v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva 
číslo 201 z roku 2000 predkladám správu o činnosti Mestskej polície za rok 2015. Správa je 
štrukturálne rozdelená do viacerých bodov. V 1. časti, textovej je chronologicky rozdelená 
podľa závažnosti plnených úloh. V bode 1 sú úlohy uložené pre mestskú políciu uzneseniami 
mestského zastupiteľstva. Ďalej nasledujú hlavné úlohy, ktoré mestská polícia plnila ďalej. 
Ďalšia činnosť mestskej polície. A v prílohových častiach máte v dvoch tabuľkách štatistické 
vyhodnotenie riešených priestupkov v celom roku. Stručne len spomeniem, že v rámci roka 
2015 mestská polícia rozšírila svoje vzdelávacie aktivity o so zameraním na asertívne správanie 
príslušníkov mestskej polície pri presadzovaní oprávnených záujmov. Ďalej pokračujeme 
naďalej na udržaní veľmi dobrej, alebo, výbornej spolupráce s Policajným zborom Slovenskej 
republiky. V rámci aktivít v oblasti prevencie kriminality vykonávané pravidelné prednášky a 
zamestnania pre stredoškolskú a školskú mládež, s podporov projektov, rady vlády pre 
prevenciu kriminality sa nám v tomto roku, po etapách, podarilo čiastočne zrekonštruovať a 
zmodernizovať kamerový systém výmenou štyroch nových kamier rekonštrukciou, 
modernizáciou monitorovacieho centra. Podporujeme aktivity aj s ostatnými organizáciami v 
rámci mesta, ktoré sú zamerané zase pre deti a ich rodičov. Či sú to rôzne súťažné podujatia, 
alebo ukážkové aktivity, ako napr. obľúbená aktivita - Polícia deťom, ktorá sa už ujala v tomto 
meste, alebo Na bicykli bezpečne, Ja a môj bicykel - a podobné aktivity. Ďalej k 1. 4. sa nám 
konečne podarilo doplniť naše počty na tabuľkové počty. Tzn. že mestská polícia od 1. 4. má už 
plných 16 príslušníkov. Dvaja príslušníci boli Inštitútom veterinárnych lekárov v Košiciach 
odborne preškolení, alebo ďalší dvaja, teda, na odchyt túlavých zvierat, aby sme mohli 
vykonávať tieto aktivity. Čo sa týka štatistík priestupkov , v uplynulom roku sme riešili celkovo 
3 212 priestupkov. Oproti predchádzajúcemu obdobiu to znamená - oproti roku 2014 je to 495 
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priestupkov menej. Ale tento pokles nastal hlavne v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky. Naopak, v oblasti priestupkov, ktoré boli spáchané nedodržaním alebo porušením 
ustanovení všeobecne záväzných nariadení mesta, tam sme riešili celkovo 1028 priestupkov. A 
v tejto oblasti sme vyriešili o 74 priestupkov viac, ako v uplynulom období. Ďalej, čo sa týka 
napr. povinnosti chovateľov psov, v tejto oblasti sme tak isto zaznamenali riešených až 126 
priestupkov, čo je zvýšený počet o 40, oproti predchádzajúcemu obdobiu. Z mojej strany 
stručne zatiaľ toľko. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem pekne pán inžinier. Nech sa páči diskusia. Pýtajte sa pána náčelníka mestskej polície, 
keď máte otázky naňho, na činnosť za rok 2015. Pani kolegovia, nech sa páči. No, takže 
faktická, pán Capák, fanúšik mestskej polície. 
 
p. Capák 
Ja by som sa chcel spýtať - pán Hanuštiak - budem vykať, lebo mne sa to tak viac páči, keď si tu 
vykáme - aký máte názor, keby sme urobili – ešte - pokiaľ by to bolo možné, dve rómske 
hliadky? Lebo, poviem na rovinu, už mi pomohla aj minule - jeden romák – hej, on zakričal po 
cigánsky, a tie detská, čo okradli -  teraz síce niekoho, ale aspoň hneď zareagovali. A vtedy som 
zistil, že darmo ja sa snažím pekným slovom. A tak on tou rodnou rečou, plynule, bolo to 
lepšie. Tak neviem, čo si myslíte, dalo by sa to? A bolo by to vítané. Alebo nie? 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Neviem. Možno že nahrávaš rómskemu obyvateľstvu, ktoré tu bolo pred chvíľou... žehlíš... 
žehlíš. 
 
p. Capák 
Nie. Toto som mal pripravené už skôr. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Je to len vtip. 
 
p. Hanuštiak, náčelník MP 
Toto, môžem, samozrejme, odpovedať. Aj keď si myslím, že to nesúvisí s týmto bodom 
rokovania. Skôr by sa to hodilo do diskusie, alebo do plánu činnosti na ďalšie obdobie. Ale 
pokiaľ vaši kolegovia odsúhlasia, tak môžem sa k tomu vyjadriť. My túto problematiku 
rozoberáme aj s kolegyňou zo sociálneho odboru už dávnejšie. Snažíme sa získať nejaké... 
nejakú podporu cestou projektov a grantov na túto aktivitu. Aj napriek tomu, že z minulého 
obdobia, keď takéto hliadky fungovali, neprinieslo to želaný efekt. Hej? Často krát sme sa 
stretávali s tým, že nechcú v daných komunitách pôsobiť. A jednoducho, za celé obdobie 
fungovania tých rómskych, občianskych hliadok bol oznámený takto - keď budem konkrétne - 
za 1 rok boli jediný jeden priestupok oznámený, alebo riešený prostredníctvom týchto 
rómskych občianskych hliadok. Nebolo to však pod mojím vedením. Ja sa tejto aktivite 
nevyhýbam. Pokiaľ budú nejaké projekty, cez ktoré to vieme zrealizovať, tak hovorím, s pani 
kolegyňou máme to pripravené. Len čakáme na vhodnú situáciu. 
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p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem pán inžinier. Nech sa páči ďalší, keď sa chcete spýtať. Pán poslanec Capák... nie, 
prebehol ho pán poslanec Kossuth. Nech sa páči. 
 
p. Kossuth 
Ďakujem za slovo. Na margo kolegu pána Capáka, by som doporučil - má aj koňa, tak si ho 
môže zlegalizovať potom. ..Rómsku... tú činnosť by mohol vykonávať. A týmto by mal zelenú, 
do tej rómskej komunity. No ale to len na okraj. Viete, aby sme tu nezaspali, že to bolo 
zdĺhavé. Dovoľte mi, spoza toho stola, aby som skutočne poďakoval za činnosť mestskej 
polície. Ja osobne, ako aj poslanec, ako aj občanom. Mám veľmi dobre ...spolu teda ... veľmi 
dobrú spoluprácu s nimi. Aj dneska ráno sme promptne riešili veci, ktoré sa týkajú priamo 
občanov, ľudí. Takže toľko. Ďakujem a prajem im aj do budúcna, aby im to klapalo. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem pekne. Pán poslanec... pán poslanec Capák. 
 
p. Capák 
Ešte by som sa chcel spýtať, samozrejme nie len pána Hanuštiaka, možno by to bolo celkovo 
nás všetkých prítomných takú otázku do budúcna. Keby sa prestalo vyberať  parkovné a tieto 
pokuty v meste, ktoré sa dávajú, ohrozilo by to chod mestskej polície? Akože ... myslím 
finančne alebo tento obsah peňazí, že či je dôležitý aj pre výkon mestskej polície? Ja len by 
som bol najradšej keby sa neplatilo v meste. A to by bolo tak fajne pre ľudí. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
No. 
 
p. Capák:  
Nedobre? 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
No neviem či nebola by anarchia nejaká z toho, ale no neviem to bol tvoj názor nech sa páči 
pán inžinier skúsiš zareagovať, žeby sme zrušili parkovné aj pokuty. 
 
p. Hanuštiak, náčelník MP 
Môžem samozrejme, zareagovať. Len je to možno otázka adresovaná nesprávnemu adresátovi. 
Pretože mestská polícia neschvaľuje spoplatnené parkovanie. Mestská polícia dohliada len na 
dodržiavanie toho, pán poslanec, čo vy tu schválite. Vrátane toho spoplatneného parkovania. 
 
p. Capák 
Ja som myslel, že ten obsah peňazí z pokút, povedzme na rovinu, hej, väčšinou sa jedná 
o pokuty - pomáha chodu mestskej polície. A – dokázali by ste byť bez toho? Alebo neviete 
akoby to bolo? 
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p. Burdiga, primátor mesta  
Nech sa páči. No, myslím, že tých pokút nie je až toľko, že by sme z toho mohli žiť. 
 
p. Hanuštiak, náčelník MP 
Ako ja si myslím, že toto je úplne zvrátená myšlienka, pokiaľ si niekto myslí, že mestská polícia 
žije z pokút. Pod mojím vedením, dúfam, to ani tak nebude. Ani pod súčasným vedením mesta 
a nie sme tlačení do výberu žiadnych pokút. Ja tlačím svojich podriadených do toho, aby 
dohliadali na dodržiavanie zákona. Každá pokuta, čo je sankciou, musí smerovať k náprave 
páchateľa. A podľa toho buď sa udelí, alebo sa neudelí, alebo udelí sa v adekvátnej výške. Je to 
výchovné opatrenie. Čo vy, ako pedagóg, by ste mali vedieť. Tak ďakujem. 
 
p. Capák 
Ďakujem aj ja za úplnú odpoveď. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Ocelník, teraz. 
 
p. Ocelník 
Sa mi zdá, že vyberanie parkovného riešila 1. Rožňavská a po jej zániku Technické služby mesta 
Rožňava - keď mám dobré informácie. Je to tak? Takže Milan, zrejme na technické služby... 
nejaký dotaz. Ako, ja by som určite tiež podporil zrušenie plateného parkoviska... plateného 
parkovania v Rožňave. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem. Nech sa páči ďalší, keď máte otázky na mestskú políciu. Neevidujem. Uzatváram 
diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie 
správu o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2015. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 7, proti 0, zdržalo sa 0 ďakujem. 
 
 
21 
Plán činnosti Mestskej polície v Rožňave na rok 2016 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod 21 - Plán činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2016. Nech sa páči pán inžinier. 
 
p. Hanuštiak, náčelník MP 
Takže, ďakujem ešte raz za slovo. Takže v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva číslo 
130 z roku 2013 predkladám plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2016. Plán je 
spracovaný v dvoch častiach. 1. časť je v textovej podobe, kde nie sú určené hlavné úlohy pre 
mestskú políciu. A v ďalšej prílohovej časti je tzv. kalendárny plán, kde sú konkretizované úlohy 
podľa dátumu, dátumov, časov alebo období. 
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p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Kováč. 
 
p. Kováč 
Ďakujem za priestor. Ja tak isto kvitujem a kladne hodnotím činnosť mestskej polície za 
uplynulý rok. Myslím si, že tá činnosť je evidentná a rozšírená. Ja by som len chcel dať do 
pozornosti, vzhľadom na to, že teraz sa už naplnil počet na tých 16,  na 2 veci, ktoré myslím si, 
že by bolo ešte v rámci týchto činnosti možno dôslednejšie sledovať, resp. venovať tomu 
väčšiu pozornosť. Bod 1 - užívanie verejného priestranstva a rôzne prekopávky a rôzne iné 
zábery verejného priestranstva prinášajú dosť starostí a strastí pre obyvateľov tohto mesta. 
A bohužiaľ, svedkom alebo teda dôkazom je ulica Pionierov, ktorá je síce zachovávaná tak ako 
ulica Pionierov, a... Páterová ulica - ďakujem pekne - kde teda vodárenské služby, síce urobili, 
medvediu službu, že teda rozhodli sa svoje vedenia dať do poriadku, ale nestarajú sa o ten 
verejný priestor. Do bodu a do dňa asfaltovania resp. preasfaltovania tých výkopov. A je 
viacero týchto... To je len v  podstate náš asi najväčší teraz zásah, kde teda vznikajú výtlky. Tá 
cesta je tam nebezpečná. A myslím si, že v rámci toho užívania verejného priestranstva by bolo 
treba možno viacej odsledovať takýchto realizačných... takéto realizačné firmy, aby po sebe... 
sa teda po svojej práci do nejakého momentu finálneho ukončenia svojej činnosti, sa starali o 
to verejné priestranstvo. Pokiaľ ho takýmto spôsobom, svojou činnosťou narušili. Ale nejedná 
sa len o tieto prekopávky a výkopové práce, jedná sa o viacero náležitosti v rámci užívania 
verejného priestranstva. A ďalej by som chcel, pokiaľ by teda bol priestor v činnosti -  
dohliadnuť v rámci tých obchôdzok... obchôdzok,  stavebné povolenia. Zo stavebného zákona 
vyplýva taká drobnosť, že každý, kto teda vykonáva nejakú stavebnú činnosť, či už v 
oznamovacej povinnosti, alebo v rámci stavebného povolenia by mal vyvesiť nejaký cetlík 
niekde na dvor, kde by to bolo čitateľné, že teda má stavebné povolenie na prácu, ktorú 
vykonáva, tú stavebnú činnosť, ktorú vykonáva. Bolo by fajn, keby mestská polícia na tieto veci 
upozorňovala, nakoľko si myslím, že veľa stavebníkov opomína túto dôležitú vec. A potom sa 
domnievame, že buď je to stavba čierna, alebo proste niekto koná na vlastnú päsť. Takže ja len 
na rozšírenie tej činnosti, resp. - vy sledujete v zmysle tohto VZN-ko o poriadku, o dodržiavaní 
poriadku a ... bodky – bodky – bodky. A ja, pokiaľ, by som teda mohol ešte doplniť, doporučiť, 
aby mestská polícia upozorňovala mestský úrad, resp. aby riešila veci ohľadom užívania 
verejných prostriedkov a stavebných povolení a oznamovacích činnosti pri stavebných 
prácach. Totižto, stáva sa aj naďalej, že teda autá, ktoré sú niekde na stavenisku, vynášajú 
neporiadok zo staveniska. Narážame na tie problémy pri pochôdzkach po meste, ako 
automobilisti. A sú s tým starosti. To tiež patrí k podstate k veciam, ktoré by si stavebník mal 
ustriehnuť, aby nedochádzalo k takýmto činnostiam. Potom sa občania sťažujú na na nekvalitu 
ciest, resp. za neudržiavané komunikácii, čo teda na roveň si berie technické služby pod kabát. 
A to tiež by – takže... ja len také doporučenie do budúcna. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán inžinier nech sa páči s reakciou. 
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p. Hanuštiak, náčelník MP 
Takže, ďakujem za podnet, pán poslanec. Ale, možnože to nie je pre každého známe, je to však 
známe pre zamestnancov mestského úradu aj zamestnancov mestských organizácií alebo 
príspevkových organizácii. Mestská polícia vykonáva takúto činnosť. Táto činnosť bola 
zdokonalená aj v rámci aktivít Poznaj svojho policajta, kde tí policajti majú pridelený svoj 
služobný obvod a svoje konkrétne priestory zodpovednosti, vymedzené ulicami. Aktívne 
komunikujeme aj pri rozkopávkach s pani Šikúrovou, zo stavebného úradu, tak isto s odborom 
miestnych daní a poplatkov, pri záberoch verejného priestranstva s malými obecnými službami 
pri odstraňovaní, či už následkov alebo aj nelegálnych skládok, kde ten pôvod je nejasný, alebo 
ktoré nevieme adekvátne objasniť. Čo sa týka toho stavebného zákona, mestská polícia nie je 
odborníkom na stavebný zákon, ale, pokiaľ nás kolegovia zo stavebného úradu adekvátne 
poučia, mile radi si vyjdeme v ústrety, aj v rámci toho. Pretože tí policajti skutočne majú 
prehľad v tých služobných obvodoch. Pravidelne mesačne predkladajú hlásenia o tom, čo sa 
stalo, čo predpokladajú, že by mohlo nastať, aké sú návrhy na zlepšenie toho stavu, koľko 
priestupkov tam riešili. Takže aj touto formou ja ich nútim do toho, aby skutočne podrobne 
poznali tento priestor. Pokiaľ je nejaký problém, hneď komunikujeme s kolegami z mestského 
úradu a snažíme sa im to oznámiť. Či už nastane náprava, to ja neviem ovplyvniť. 
 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne za informácie, za odpoveď. Ten projekt „Poznaj svojho policajta“ sa mi 
veľmi páči, pretože je to preto určite veľký krok dopredu. V rámci tohto - a ja som na to 
upozornil práve z tohto dôvodu, že teda tie informácie – ok - dostal som odpoveď adekvátnu. 
Ďakujem veľmi pekne. Sledujte to prosím, aby sme tie informácie mali ustriehnuté. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne za postreh pán poslanec pán poslanec Kuhn nech sa ti páči. 
 
p. Kuhn 
Chcem sa spýtať pána náčelníka mestskej polície, akým spôsobom sa v praxi prejavilo, teda, 
navýšenie počtu mestských policajtov, na – teda - plný počet. Teda, či to bude znamenať, že 
budú posilnené nejaké večerné hliadky, alebo bude zabezpečená 24 hodinová služba? Ako  sa 
to odrazí na spolupráci so štátnou políciou? Lebo tam boli nejaké dohody v minulosti. 
 
p. Hanuštiak, náčelník MP 
No, v praxi sa toto posilnenie prejavilo až od júna, kedy ten príslušný absolvoval odbornú 
prípravu. Prejavilo sa to aj v rámci tej aktivity „Poznaj svojho policajta“, kde každý kút v meste 
už má svojho gazdu. Ako - by som tak laicky povedal. Dokonca tie problémové oblasti, ako je 
severná časť mesta majú dvoch zodpovedných príslušníkov. Aj vďaka tomu máme prehľad o 
nelegálnych stavbách. Ako hovoril aj pán kolega Capák. Čo sa týka dohody so štátnou políciou, 
pravidelne komunikujeme spolu. Snažíme sa prispôsobovať tú hliadkovú činnosť obdobiam, 
alebo častiam v meste, kde je predpoklad najväčšieho nápadu. Čo sa týka pokrytia, ako som už 
spomínal v predchádzajúcich veciach, v súčasnosti mestská polícia slúži nepretržite od 
pondelka , od 06:00 do nedele 06:00 a v nepravidelných intervaloch, dokonca aj v nedeľu, 
formou 11 - 12 alebo 10 hodinových zmien. V súčasných  počtoch nie sme schopní zabezpečiť 
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24 hodinovú službu 7 dní v týždni. Bavili sme sa o tom pri vyhodnotení toho pultu centrálnej 
ochrany, keď si viacerí spomínate  -pri správe - za polrok ten počet by bol minimálne 20, aby 
sme to boli schopní zabezpečiť. Aj to by bolo na hrane. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Pán poslanec postačilo? Áno? Pán poslanec Capák, nech sa ti páči. 
 
p. Capák 
Chcel by som poďakovať činnosti tým policajtom, mestským, ktorí sa snažia ako niečo seriózne 
urobiť. Ale „Poznaj svojho policajta“ - viete, jak som ja spoznal svojho policajta? Tak, že 
povedal, že ja som dal podnet na romáka, že zle parkuje. Ten išiel úplne... dávať mu pokutu - a 
riešiť ho na parcele, čo nie je parcela mesta – ako, ešte tvrdil, kým, že ja som dával podnet. 
Samozrejme - romák mi volá - to ty tebe vadia? Tak... tak som spoznal svojho policajta. Že 
potom som musel písať na neho sťažnosť. Druhú vec, preto som presvedčený, že títo 
zamestnanci, vaši potrebujú mapu mestských pozemkov, mestských komunikácií, aby vedeli, 
tam sa obracať - kde majú... A viete, sú to také veci- Minule som ich volal, čistil som na 
mestskom pozemku, práve čo tu hovorili títo prítomní občania – v diskusii občanov - že som aj 
mestský pozemok čistil-  začali ma tam doslova buzerovať, ako - detská rómske - privandrovalci 
z Brzotína. A volal som mestskú políciu a mi povedali, že oni nemôžu ísť. Oni sú len dvaja. A 
preto sa spýtam, koľkí musia byť na to, aby prišli na mestský pozemok? Pretože ja som nerobil 
nič zlé. Len som pomáhal mestu. Však - a musel som potom zavolať jedného tam romáka - poď 
mi, prosím ťa, vykrič ich tam po cigánsky – nech .... On to zrobil. A potom sme pokračovali 
v čistení. Takže koľkí to musia byť oni na zásah? Lebo  - ja som  - sám. Viete, taký nie som veľký, 
Herkules, ako sa ukazovalo. Musel som tam ísť sám, ešte s tým jedným pánom. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Budeš reagovať ešte pán inžinier ? Skús. 
 
p. Hanuštiak, náčelník MP 
Môžem... slušne? Keď sa tu jedná o slová vytrhnuté z kontextu, ktoré uvádza pán poslanec - 
ale  - napriek tomu. Adekvátnemu zásahu, musí vyhodnotiť veliteľ hliadky, alebo veliteľ zmeny. 
Preto nebudem reagovať, či to bolo adekvátne vtedy, alebo... vtedy nie. Lebo nepoznám 
konkrétne skutočnosti. Ani tu neboli uvedené. Len by som chcel zakončiť touto diskusiou 
slovami z biblie, že - pán poslanec – „nehľadaj smietku v oku druhého, keď sám máš v oku 
brvno“. Ďakujem za pozvanie. 
 
p. Capák 
Aj ja vám ďakujem za uznanie pán Hanuštiak. Bol to veľmi milý koniec. 
. 
p. Burdiga, primátor mesta 
..Ale ... máte sa radi. Vy dvaja. To sa mi páči. Určite!  Nech sa páči, ďalší, kto chce ešte ohľadom 
mestskej polície? Keď nie, uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2016. Nech sa 
páči, hlasujte. 
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Hlasovanie 
Za 9, proti 1, zdržalo sa 0. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Kolegovia aj televízni diváci, ak dovolíte, keď už hovoríme ohľadom Mestskej polície, tak mi 
prišiel jeden list, ktorý ma veľmi potešil. Napísal ho plk. Mgr. Ivan Bronďoš, riaditeľ Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave. "Vážený pán primátor", ak dovolíte, prečítam vám to. 
"Dňa 23.2. vo večerných hodinách v meste Rožňava došlo k obzvlášť závažnému lúpežnému 
prepadnutiu päťdesiat ročného muža. V súčinnosti a za intenzívnej pomoci príslušníkov 
Mestskej polície Rožňava sa podarilo zadržať páchateľov uvedeného zločinu bezprostredne po 
jeho spáchaní. Touto cestou by som chcel vysloviť poďakovanie vašim podriadeným, ktorí 
svojim zodpovedným a svedomitým prístupom k plneniu úloh pomohli objasniť uvedený 
trestný čin. Z úctou, plk. Ivan Bronďoš" Ďakujem. 
 
 
22.1 
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za rok 2015 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod 22.1. Dáme priestor aj našej hlavnej kontrolórke - Správa o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky mesta Rožňava za rok 2015. Tak... každý má tu nejakú chvíľu slávy ... tak aj ty 
budeš mať, pani hlavná kontrolórka  
  
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Ďakujem pekne za slovo. Takže oficiálne pristupujem k predneseniu mojej správy. Správa o 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za rok 2015. V súlade s § 18 ods. 1 
písm. s) zákona 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, 
predkladám správu o kontrolnej činnosti za rok 2015. V priebehu hodnoteného obdobia sa 
vykonávala kontrolná činnosť podľa zákona 369 z roku 1990 Zb. o obecnom zriadení, ako aj na 
základe plánu kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený v mestskom zastupiteľstve na 1. a 2. 
polrok roku 2015. Okrem výkonu kontrolnej činnosti sa moja práca zaoberá, alebo zameriava 
aj na vybavovanie sťažností a petícií. Predkladám raz ročne Správu o vybavovaní sťažností a 
petícií. Ďalej výkon odborných činností najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so 
zákonom o obecnom zriadení, súčinnosť pri vypracovávaní interných smerníc a všeobecne 
záväzných nariadení. Máte tam vymenované všetky správy o následnej finančnej kontrole za 
rok 2015, ktoré boli všetky prerokované na zasadnutí mestského zastupiteľstva. A okrem toho 
boli vybavené podnety vás, poslancov, ktoré som na mestskom zastupiteľstve dostávala. 
Ostatná činnosť, je tam aj vzdelávanie, účasť na rokovaniach orgánov mesta, metodická pomoc 
pri vypracovávaní interných smerníc a vypracovanie odborných stanovísk. Ako vieme všetci, 
kontrola vlastne poskytuje manažérom spätnú väzbu, umožňuje im lepšie rozhodovať o 
budúcnosti. A cieľom kontroly je aj napomáhať predchádzaniu vzniku protiprávneho konania, 
resp. napomáhať odstráneniu zistených nedostatkov formou usmernení. Cieľom vnútornej 
kontroly je naďalej svojou činnosťou odhaľovať finančné rezervy v chode mesta, odhaľovať 
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nedostatky v činnosti organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ako aj mestského úradu 
samotného. Je potešujúce, že výsledky kontrolných zistení sú poučením pre kontrolované 
subjekty, a preto sa zistené nedostatky vyskytujú v menšej miere. Nech sa páči, ak máte nejaké 
otázky, pripomienky?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Capák. 
 
p. Capák 
Či v tejto časti sú otázky na hlavnú kontrolórku?  Nie? Za týmto? Dobre. Prepáčte, ďakujem.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Neevidujem žiadny diskusný príspevok. Prečítam návrh na uznesenie a ukončujem diskusiu:  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky mesta Rožňava za rok 2015. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za 7, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
 
 
22.2 
Správa o vybavovaní sťažností za rok 2015 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
22/2 - Správa o vybavovaní sťažností za rok 2015. Pani doktorka, poprosím ťa o materiál. 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Áno. Čiže za rok 2015, alebo v roku 2015 bolo v centrálnej evidencii sťažností, ktorá sa vedie na 
Útvare hlavnej kontrolórky mesta, zaevidovaných 7 sťažností, v zmysle zákona číslo 9 z roku 
2010 Zb. o sťažnostiach, a v znení neskorších predpisov, a 4 petície v zmysle zákona 8 5 - meno 
1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Prijaté boli nasledujúce sťažnosti:  - 
sťažnosť na vedúceho stavebného úradu mesta Rožňava, -sťažnosť prešetrená ako 
neopodstatnená. - Sťažnosť na príslušníka mestskej polície - sťažnosť prešetrená ako 
neopodstatnená. -Sťažnosť proti postupu vo verejnom obstarávaní - sťažnosť prešetrená ako 
neopodstatnená. -Sťažnosť na výpočet poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad - sťažnosť prešetrená ako neopodstatnená. -Sťažnosť na príslušníkov mestskej polície - 
sťažnosť prešetrená ako neopodstatnená. -Sťažnosť na zamestnanca komunitného centra - 
táto sťažnosť bola odložená, nakoľko sme zistili, že proste sťažovateľ bol vyzvaný k vyjadreniu 
sa k svojej sťažnosti, a sme zistili že takáto osoba neexistuje pod tou identitou, ktorú nám 
uviedol pri napísaní sťažnosti. A posledná bola sťažnosť na riaditeľku materskej školy - táto 
bola tiež neopodstatnená. Treba povedať aj to, že veľa podaní je podaných na mestský úrad 
pod názvom sťažnosť, ale nespĺňa podmienky zákona. Ale aj tieto podnety preverujeme. Tak, 
ako každé iné podanie, ktoré je doručené k nám. A v stanovenej lehote sa snažíme aj 
odpovedať, resp. v spolupráci s inými odbormi tieto podnety aj prešetriť a vybaviť. Čo sa týka 
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petícií na mestský úrad, boli doručené v roku 2015 4 petície občanov. A to:  -petícia za 
nevyrúbanie stromov pred obytným domom. Požiadavke občanov sa vyhovelo. Ďalej petícia na 
podporu futbalového klubu - petícia bola predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. 
Petícii občanov mestské zastupiteľstvo nevyhovelo. Po 3) petícia za riešenie zatápania 
parkoviska. Požiadavke občanov bolo vyhovené. Boli prijaté opatrenia na odstránenie 
zatápania. A po 4.) petícia za opravu komunikácie vedúcej k zariadeniu pre seniorov. Petícia 
bola predmetom rokovania mestského zastupiteľstva. Petícii občanov mestské zastupiteľstvo 
... petícii nevyhovelo mestské zastupiteľstvo. Sťažnosti a petície sa vybavovali priebežne, 
v zákonom stanovenej lehote. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pani doktorka. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn sa bude 
hlásiť. Nech sa páči. 
 
p. Kuhn 
Áno. Chceme sa spýtať na tú sťažnosť proti postupu vo verejnom obstarávaní. Sťažnosť 
prešetrená ako opodstatnená. Teda, o akú ... o aké verejné obstarávanie išlo? A teda čo bolo 
výsledkom? Teda, okrem toho, že bola sťažnosť uznaná ako oprávnená? Aké boli ďalšie kroky. 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Išlo o verejné obstarávanie  na geodetické služby. Námietka, teda sťažnosť bola k nám podaná. 
My sme celé obstarávanie prešetrili, vyhodnotili sme ju ako opodstatnenú. Následne bola 
zrušená - vlastne už uzatvorená zmluva s víťazom tejto súťaže a bolo vypísané nové verejné 
obstarávanie. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Postačuje, pán poslanec? 
 
p. Kuhn 
Áno, ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem aj ja. Nech sa páči, ďalší, keď máte otázky? Keď nie, uzatváram diskusiu. Prečítam 
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o vybavovaní 
sťažností z roku 2015. Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 7, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
22/3 
Petícia za opravu miestnej komunikácie vedúcej k Zariadeniu pre seniorov Juraja Schoppera 
n.o. Rožňava – Huta 3454 
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p. Burdiga, primátor mesta 
22/3 - Petícia za opravu cesty vedúcej k zariadeniu pre seniorov. Pani doktorka, nech sa páči.  
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Čiže opäť tu máme takú istú petíciu, akú sme mali v novembri minulého roku. Táto bola 
podaná 18. 2. na mestský úrad. Petičný výbor ku petícii na opravu prístupovej cesty vedúcej k 
Zariadeniu seniorov Juraja Schoppera, Rožňava - Huta. Zvažovali sme či vám to predložiť, či nie, 
nakoľko ešte uznesenie z predchádzajúceho zastupiteľstva, teda  k tej petícii trvá, ale napriek 
tomu, aby ste boli informovaní, alebo aj občania mesta, tak predkladám opätovne túto petíciu. 
Petícia obsahuje 7 kusov podpísaných hárkov s jedenástim ... 7 kusov podpísaných hárkov,  
obsahujúcich 11 podpisov občanov podporujúcich predmetnú petíciu. Členovia petičného 
výboru: Ladislav Kovács, bytom Zariadenie seniorov Rožňava, Oľga Olexová, bytom Zariadenie 
seniorov Rožňava -, Huta, Rožňava a pán Mikuláš Hajduk, Brzotín. V podstate nebudem celú 
petíciu čítať, ale týka sa toho istého, čo bolo predmetom rokovania zastupiteľstva. Žiadajú 
mesto, aby sa urobila náprava alebo rekonštrukcia tejto cesty, nakoľko, ako píšu, je v 
dezolátnom stave a môže poškodzovať vozidlá na tejto ceste. Ešte by som sa vrátila k tomu, čo 
bolo predmetom rokovania. Mestské zastupiteľstvo v petícii z 26. novembra nevyhovelo a 
uložilo mestskému úradu pokračovať v rokovaniach so spoluvlastníkmi nehnuteľnosti tak, aby 
bolo možné využiť európske fondy na rekonštrukciu predmetnej cesty. Toto uznesenie naďalej 
trvá a pani prednostka už vás aj informovala na začiatku zastupiteľstva, ako prebehlo 
rokovanie s cirkvou Myslím si, že naďalej aj Mestské lesy aj Technické služby podľa svojich 
možností ten úsek pod sanatóriom priebežne opravujú, aj keď nie je to trvalá oprava, alebo 
rekonštrukcia, ale v rámci svojich možností tam tie diery vysypávajú. Takže nech sa páči, je to 
na vás, ako ďalej rozhodnete. Petícia je tu, nech sa páči.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči. Otázky, diskusia. Pán poslanec Kováč. 
 
p.Kováč 
Ja by som chcel poprosiť pani hlavnú kontrolórku, predpokladám, že na takéto petičné aktivity 
sa bude odpovedať, navrhujem, aby v tej odpovedi samozrejme bolo uvedené to, čo 
spomenula pani prednostka mestského úradu, v zmysle jednania. A zároveň neviem, či to je 
teda naša kapusta, alebo nie, poviem to obrazne. Ale požiadať petičný výbor, aby sa obrátil s 
obdobnou petíciou aj na biskupský úrad, na ekonomickú radu, či ako sa to volá, ten správny 
orgán,  a tak isto požiadať ich o to, aby zaujali nejaké stanovisko a vyšli mestu v ústrety pri 
spolupráci, pri odstránení tých vád.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem, nech sa páči, ďalší, keď máte diskusný príspevok. Keď nie, uzatváram diskusiu, 
prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave nevyhovuje a trvá na uznesení 
mestského zastupiteľstva číslo 237/2015. Hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za 8, proti 0, 1 pán poslanec sa zdržal hlasovania.  
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23 
Podnety na kontrolu pre hlavnú kontrolórku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod číslo 23 - Podnety na kontrolu pre hlavnú kontrolórku mesta. Nech sa vám páči. Pán 
poslanec Capák. 
 
p. Capák 
Vážená pani hlavná kontrolórka, pani Balážová, keby ste nám objasnili, ja som dal naposledy 
podnet. Mne neznáma XY osoba na mestskom úrade preberá právomoc vydávať 120 dňové 
lehoty na zlegalizovanie čiernych stavieb na mestskom pozemku. Písomnou formou ste mi 
odpovedali, za čo vám veľmi pekne ďakujem, samozrejme. "Dodatočné povolenia má v 
kompetencii na Mestskom úrade v Rožňave, Odbor výstavby na čele s vedúcim odboru Ing. 
Porubánom." Je to skutočne potom pán Porubán, ktorý má túto právomoc vydávať tie 120 
dňové lehoty donekonečna? 
  
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Ak môžem odpovedať . Tak ako som vám uviedla, je to v kompetencii stavebného úradu. To, že 
vedúcim stavebného úradu je Ing. Porubán, tak áno, on podpisuje tieto dokumenty. A tiež som 
vám uviedla, že vlastne zákon neurčuje termíny. Ale príslušný stavebný úrad určí termín. Tzn., 
že je v kompetencii stavebného úradu ukladať termíny na predloženie potrebnej 
dokumentácie alebo dokladov. 
 
p. Capák 
Správne rozumiem tomu, keď on sa rozhodne dať 365 dní, tak sa ...je to toľko až kým sa 
nezlegalizuje? 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Áno. Áno. Ako primeraná lehota - je na zvážení stavebného úradu, čo považuje za primeranú 
lehotu. Ide o závažnosť prípadu. Ale môže aj 120 daňovú lehotu určiť. 
 
p. Capák 
No on ju tam už dal, príklad, na jednej čiernej stavbe, druhýkrát. Ale on predsa nie je 
majiteľom mestského pozemku. Ako on príde k tejto právomoci? 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Tak, že vlastne štát ho poveril ako prenesený výkon, k výkonu tejto činnosti. A on nie z pozície 
vlastníka vystupuje, ale z pozície stavebného úradu. Ako -vlastníkom sme my, ako mesto, čiže 
tiež sme účastníkom konania, pokiaľ sa nás to týka, ale tak isto samozrejme aj iní účastníci 
konania. Tak isto stavebný úrad určí, kto je bezprostredne účastníkom konania, alebo koho sa 
táto činnosť, alebo konanie netýka. A musí dať primeranú lehotu, aby sa všetci účastníci 
konania vyjadrili -hej? - k určitej veci. Či je to dodatočné legalizovanie stavby, či je to stavebné 
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povolenie. Je to na nich, akú lehotu určia. Ale mala by byť primeraná, lebo, môže stať, že dá 
len mesačnú lehotu a niektorá strana to napadne, že nebola lehota primeraná a je to dôvod na 
zrušenie. 
 
p. Capák 
A spýtam sa vás, je to podľa zákona? Nehovorí zákon, že občania, ktorí majú podlžnosti voči 
mestu, exekúcia a tak, že by nemal byť z toho vyňatý? 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Toto nie.  Toto nie je činnosťou stavebného úradu skúmať. My to máme v zásadách 
hospodárenia s majetkom mesta, kde je uvedené, že pokiaľ ideme prenajať majetok alebo 
predávať, my ako vlastník, máme prijať také ... alebo prijímame také opatrenie, že zisťujeme, či 
ten dotyčný nemá dlh voči mestu. Áno? Či už daňové alebo iné záväzky voči mestu. Čiže my 
svoj majetok chránime takýmto spôsobom. Ale to sa týka len odpredaja, alebo nájmu. Netýka 
sa to stavebného konania. Stavebný úrad na to nemá kompetencie, aby riešil, či má záväzky, 
alebo nemá záväzky voči mestu 
 
p. Capák 
Dobre. Takže on tým pádom má  naďalej možnosť, keď sa dnes rozhodne, alebo zajtra pán 
Porubán vydať aj rok alebo 2 roky...? 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
No čisto teoreticky áno. 
 
p. Capák 
Ďakujem. Tak to je všetko. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďalší podnet, pán poslanec Balázs sa prihlási... ako vidím ... dobíja sa ku nám...Ešte. Skús 
silnejšie. Tak. vynikajúce 
 
p. Balázs 
Ako som už v predchádzajúcom priebehu mestského zastupiteľstva spomínal, tak sa menili 
podklady z komisie do zastupiteľstva. Boli tam nejaké nezrovnalosti, 400% rozdiely plánu 
oproti realite. Či náhodou bavíme sa o divadle Actores, či by som mohol poprosiť pani 
kontrolórku vlastne dať o tomto správu, ktoré čísla sú správne? Previesť finančnú kontrolu, 
ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, nech sa páči. Ďalší podnet pre HKM. Pán poslanec Capák. 
 
p. Capák 
Len kratučko sa spýtam. Podľa zákona teda, kto má -ale nie stavbu, čiernu,  ale obydlie, ktoré 
je na mestskom pozemku, kto dáva povolenie na odstránenie stavby,  na našom mestskom 
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úrade? 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Pravdupovediac, ja som právo študovala, nie stavebný zákon. Ale už mám zhruba aj ten 
naštudovaný. Otázka je , čo je ... podstate zákon hovorí o nehnuteľnosti. Hej? Je to stavba, 
ktorá je pevným základom spojená so zemou. A druhá vec je, či stavebný úrad nejakú búdu 
považuje za obydlie, ako vy hovoríte, alebo nehnuteľnosť, alebo hnuteľnosť, alebo tvárime sa, 
že tam nič nie je.  
 
p. Capák 
Tak...tak sa tvárime zatiaľ ... 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
...hej ... že tam nič nie je . Ale to možnože pán Ing. Porubán by vám to vedel lepšie vysvetliť. 
Nechcem nejako zavádzať vecami, ktoré nemám naštudované.  Ak dovolíte, tak ....pán 
inžinier.. 
 
p. Porubán, MÚ 
Dobrý deň prajem. Obydlie  stavebný úrad musí preskúmať v prvom rade, či to tzv. obydlie je 
stavba alebo nie je stavba. Ak to nie je stavba, stavebný úrad nie je príslušný orgán na 
rozhodovanie.  Ak je stavba, tak postupujeme podľa § 88 a) stavebného zákona. 
  
p. Capák  
No a pán Porubán, potom, kto je oprávnený vydať to odstránenie takéhoto obydlia?  
 
p. Porubán, MÚ 
Povolenie na odstránenie stavby vydá stavebný úrad na základe žiadosti vlastníka stavby. Z 
úradnej moci stavebný úrad vydal nariadenie na odstránenie stavby. V takomto prípade, ak 
stavebník nepreukáže, že stavba...  že ak stavba ... je v rozpore s verejnými záujmami, alebo 
nepredloží všetky doklady, čo stavebný úrad žiada od vlastníka nelegálnej stavby. Okrem toho 
môže rozhodnúť o tom súd. 
 
p. Capák 
Takže potom súd má rozhodnúť o tom, že sa má spratať to obydlie? Alebo má to pán primátor, 
alebo vy?  ja ešte stále nemám v tom jasno. 
 
p.  Porubán, MÚ 
Od konkrétneho prípadu. Všeobecne platí, že o odstránení stavby rozhoduje stavebný úrad. V 
niektorých prípadoch môže rozhodnúť aj súd. 
 
p. Capák 
Tzn., že mesto musí napísať žalobu na súd na vypratanie pozemku, parcelu udať a až tak sa 
pokračuje? 
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p. Porubán, MÚ 
Nie som právnik, takže nie som ... nemôžem ako toto...  ako sa napíše žaloba na súd. 
 
p. Capák  
Prepáčte že...  a vy pani hlavná kontrolórka, neviete náhodou v tomto ... nemali ste ešte 
skúsenosť? No nejaké búdy ste už pratali, predsa, na Cintorínskej. 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Na Cintorínskej nie, ale na Sama Czabána ... 
 
p. Capák 
A tam kto vtedy vydával to odstránenie stavby? 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Kto vydával rozhodnutie, neviem vám povedať. Ale bolo to rozhodnutie mesta ako vlastníka 
stavby. Ale nakoľko tam nebolo ... nebola celkom by som povedala, že nejaké obydlie 
postavené z nejakých papundeklov, ale vlastne išlo o stavbu. O nelegálnu stavbu. Tam mesto 
poskytovalo aj náhradné bývanie pre týchto občanov, ktorí boli občania Rožňavy. Ktorí neboli 
občania Rožňavy, boli vrátení na adresu trvalého pobytu mimo mesta Rožňavy a následne sa 
pristúpilo k zbúraniu týchto nelegálnych stavieb na Sama Czabána ... 
 
p. Capák 
No a pod také rozhodnutia  mesta sa vy podpisujete? 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Nie. 
 
p. Capák 
A kto? 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
No primátor mesta je štatutár mesta. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre si to poznač. 
 
p. Capák 
Píšem.... Takže pán primátor ... Ďakujem veľmi pekne. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ináč, keby si mal nejasnosti, tak ako každý deň navštevuješ mestský úrad, tak hocikedy môžeš 
prísť, za pánom vedúcim. Hej? Tak isto ti podáme relevantné informácie .  
 
 



Doslovný prepis zvukového záznamu 

p. Capák 
No, mi to trvá tretí mesiac, čo sa dopracúvávam k tejto informácii. Ale dnes to už vyšlo najavo, 
že kto. Ďakujem vám veľmi pekne 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Človek niektoré veci pochopí na prvýkrát, na druhýkrát . Aj ja som tak niekedy. Nech sa páči, 
ďalší, pán poslanec Kováč. 
 
p. Kováč 
Ako pedagóg, keby som bol, tak sa ťa Milan, že čo si si zapamätal z toho, čo si si poznačil, 
respektíve, či rozumieš tomu, čo si si poznačil. Ale v krátkosti by som chcel podporiť to, čo pán 
Porubán veľmi fundovane a odborne povedal. A pán primátor potvrdil. Akýkoľvek objekt, ktorý 
sa nachádza na cudzom pozemku, v tomto prípade mestskom pozemku, musí byť naozaj zo 
zákona definovaný, či ide o stavbu alebo o nejaký iný objekt, ktorý nie je pevne prichytený 
teda základmi k zemi. Ale čo je podstatné, je, že pokiaľ to nie je stavba,  - pokiaľ to nie je 
stavba, tak samozrejme vlastník pozemku vždy vyzýva tých ktorých teda tam nájde, - teda - oni 
tam bývajú, aby to teda odstránili. Lebo ak nie, tak to odstráni on, na ich náklady. Tak, to je ten 
postup, a je to normálny postup. Tebe keď v záhrade vyrastie stan,  tak isto, tých ľudí, ktorí ti 
postavia tam stan poprosíš, aby ti šli preč, lebo to je tvoj pozemok. A keď to nijak raz ináč 
nejde, pretože sú silnejší,  mocnejší, tak potom to môžeš dať na súd. Tak. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák s faktickou. 30 sekúnd, poprosím. 
 
p. Capák 
Tak ja sa nejdem tu oháňať, tým, či som pedagóg, a či mám vzdelanie vysokoškolské,  alebo 
koľko jazykov ovládam. Ja poviem jednoducho. Sedliacky rozum chcem použiť,  a nijak mi 
nepasuje na toto celé. takže... Ak už toto...naozaj ... keď už tretí rok, či koľký, je tam tá búda a 
nikto si ... sa tvárime sa, že ju nevidíme. No tak to už je koniec, toto.  No, ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Má ešte niekto podnet na hlavnú kontrolórku? Nech sa páči, pán poslanec Balázs. 
 
p. Balázs 
Ja sa chcem iba poďakovať kolegovi Karlovi Kováčovi za vysvetlenie - a polopatistické, aby sme 
všetci poslucháči a všetci tu sediaci túto problematiku  pochopili, aby sa nestalo 
nedorozumenie, ako sa stalo napr. pani Merkelovej, že možno nie tak úplne chcela pozvať 
tých... tých imigrantov. A ktovie, čo bude z toho koniec.  Takže aby sa tu nestalo 
nedorozumenie, že dávame zelenú tým, ktorí na hocijakom pozemku - jedno - bez vlastníka si 
robia - či už obydlia, či už  stavby, ale vlastne ... Ďakujem pekne.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Takže skúsme prejsť na body... Ale ... ináč to je ...jedno. Lebo to už nie je nič podnet pre 
hlavnú kontrolórku . Preto som chcel povedať Otázky poslancov, diskusia. Jedno do druhého. 
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Lebo .... Ten bod uzavrime. Lebo ani jeden ste nedali podnet,  už iný, hej?  ...ktorí ste vlastne 
dávali... Tak prejdime ku týmto bodom. 
 
 
24 
Otázky poslancov 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Môžete voľne diskutovať aj na tému Merkelová ... atď. Nech sa páči, pán poslanec Kováč. 
 
p. Kováč 
Ďakujem pekne. Ja len niekoľko vecí v rámci do diskusii a zároveň aj do posledného bodu 
programu. Dotazy na mestský úrad. No, a  teraz :-  Chcem požiadať, pokiaľ by bola vôľa 
poslancov mestského zastupiteľstva, aby do bodu programu Informácie pre poslancov, bol 
vložený ešte 1 bod,  pracovne ho mám nazvaný ako "Zásobník projektov." Bol by som veľmi 
rád, keby sme sa zoznamovali prostredníctvom  jednoduchej tabuľky o tom, aké granty ... o 
aké granty boli požiadané?  - akým spôsobom?  -v akom stave to je? -  aké sú tam konečné 
termíny? -o aké sumy sa jedná , - o aké zámery. Lebo z druhej ruky sa dozvedám, že je tam veľa 
aktivít a je škoda sa s tým nepochváliť - úprimne povedané. Myslím si, že mesto aj napriek 
tomu teda, že ... možno nie je až tak úspešné, ale snaží sa vo veľa veciach a bolo by fajn, keby 
sme mali  tú informáciu, že teda sa veci dejú a že sa snažíte o tieto veci. Takže, ak by som 
mohol. Toto je jedna vec , ktorú som chcel. 2. záležitosť, ktorú som chcel  - Diskutovali sme v 
rámci rozpočtu, aj teda na tej finančnej komisii  - ja som tu už  spomenul tú cenovú mapu, 
nakoľko to riešenie, prosociálne,  pre občanov mesta Rožňavy, je stále nejakým spôsobom 
"väčším tŕňom v päte" pri schvaľovaní, predaji a prenájme pozemkov, resp. možno 
nehnuteľností, ale hlavne pozemkov. Navrhujem, aby mestský úrad  pripravil riešenie do 
finančnej komisii. Či už to bude finančná mapa, alebo nejaké iné riešenie, ktoré by 
zjednodušilo a zároveň stransparentnilo celú tú činnosť. A aby nedochádzalo k takým 
finančným stratám, aké sme dneska evidovali v diskusii, pri predajoch nehnuteľnosti mesta, 
ako takých, v tomto prípade pozemkov. Takže, toto sú 2 veci, takého charakteru 
materiálového. A čo sa týka 3. veci  - nepamätám si názov tej ulice,  vypadlo mi to a nepoznačil 
som si,  ale pri Vojenskej správe,  medzi blokom a Vojenskou správou, bývalou, je odbočka, 
alebo teda je križovatka smerom na ... /ďakujem pekne/ ...smerom na  ... smerom na 
Šafárikovu ulicu ... Šafárikovu ulicu,  a pri  veľkých dažďoch tam ... alebo pri dažďoch týchto 
miernych , ktoré boli, tam stojí mláka, ktorá má teda rozmery nielen šírky cesty, ale dĺžku asi 
10 m. Pravdepodobne je tam buď teda upchatý kanál, čo teda z výšky hladiny vody mi je teraz 
ťažko nejakým spôsobom zistiť,  alebo tá plocha nie je odvodnená. Chcel by som požiadať 
kompetentných, aby ...  - lebo deti odtiaľto vychádzajú zo škôlky, aj do škôlky,  teda  tade 
chodia, mnoho ľudí z Úradu práce, ktorý prechádzajú na 2. strane, pri Vojenskej správe. Aby sa 
kompetentní tomu trocha venovali, lebo tá voda tam naozaj stojí a spôsobuje nepríjemnosti. 
...Áno, presne tam. Presne tam. V tom t-čku.  Ďakujem pekne. Toľko z mojej strany.   
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p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pán poslanec, aj pre tvoju informovanosť, tie projekty, to všetko v poriadku, je 
to O.K.  A na našej stránke funguje databáza projektov. Tam je všetko od slova, do slova. Ale, 
tá informácia môže byť, ku vám, poslancom. Na stránke je.   
 
p. Kováč 
Nie som schopný v tej stránke sa zorientovať.  Tak, aby som našiel tú informáciu, ktorú mám.  
Ja som mal nejaké pripomienky a mám pripomienky k tej stránke . Veľa veci tam visí, ku 
ktorým sa, bohužiaľ, neviem dopátrať. A pátram potom po vedúcich oddelení. Takže mňa to 
mrzí, možno je to moja neschopnosť, ale ďakujem za informáciu. Ale myslím si, že bolo by fajn, 
keby toto takýmto spôsobom bolo. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Prosím. Pán poslanec Kossuth, nech sa ti páči.  
 
p. Kossuth 
Ďakujem za slovo. Medzi prvými by som odpovedala hneď na poznámku kolegu , pána Kováča. 
Je to veľmi pekné, že ... že skutočne poslanci vidia problematiku. A čo sa týka tej spojovačky, 
na tú Šafárikova, hneď v pondelok ráno sme tam vybehli. Je to pravda. Je tam stále taká voda, 
ale  ...ja som si tiež myslel, že tam je nejaká vpusť. Bohužiaľ, tá vpusť neexistuje. Ako -boli sme 
sklamaní z toho, lebo skutočne  tam stálo asi tých 8 čísel vody. Ako - nedalo sa tam  ani prejsť. 
Na autách áno, ale peši, ľutujem. Takže  neviem, do budúcna zrejme asi ten ... to vyspádovanie  
prichádza v úvahu. Lebo vpusť je tam veľmi ďaleko stadiaľ. A opačne... neviem. Takže to je na 
okraj veci. A keď môžem, budem pokračovať ďalej,  ako ...čo nás v poslednom čase teraz  
najviac teda trápilo - tá voda . Tá voda trápi aj ... aj  Nadabulskú časť, aj medzi Rožňavskou 
Baňou a Nadabulou.  Konkrétne by som chcel poukázať na ... na vyvieranie vody hneď medzi 
Rožňavskou Baňou a Nadabulou, oproti bývalej tej budove , čo prevíjali motory. Tam bol... tam 
bola urobená dáka... dáka ventilačka  a - ja neviem, čo sa tam dialo,  ale ja som si myslel, že 
tam je dáke potrubie puknuté. Ja som to nahlásil vodárom, ale vodári mi povedali, že tam to je 
dáka banská voda. Takže poprosil by som kompetentných vyzvať. Neviem, kto má to v správe, 
aby ... aby nedošlo, lebo tam je to strašne ... proste - pod takým až ...dobre  - by som 
nepovedal pod tlakom,  je tá voda. Takže buď vyzvať Bane, v likvidácii , alebo neviem teda, kto 
to má v správe, aby sa pokúsili učiniť nápravu, čo sa týka tej vody - medzi Rožňavskou Baňou a 
Nadabulou. Ďalšia vec, čo ma trápi. Teraz furt sa budem baviť zatiaľ o tej vode. Medzi inými 
bola ... bola vypracovaná štúdia, ktoré je po funuse, za nami. Podľa nej , je ... spodné pozemné 
vody... spodný pozemných vôd v Nadabule, čo pán inžinier Bachniak vypracoval. No áno, malo 
to byť realizované dajakým spôsobom, tak, že tá kanalizácia, ktorá sa robila v Rožňavskej Bani - 
Nadabule, že tam by sa dáke potrubie dalo pod. - Teda to potrubie to je dávno za nami,  ale 
tých občanov trápi naďalej tá voda. A hlavne , čo sa týka tej IBV-čky teraz, ktorá tam 
momentálne je  rozprúdená na tej ulici. No ...no neviem, ale čo sa bude robiť, lebo poniektoré 
nové domky , ktoré tam ...sa dokončujú, alebo dokončuje sa momentálne jeden tam,  v tej 
spodnej etáži tam je aj  40-50 centi vody. Takže dávam do éteru aj toto, že keď už toto sa 
neučinilo,  teda nie je  ...tá  spodná voda sa neodviedla, a už nie možnosť teda, kanalizácia je za 
nami, tak neviem - skúsiť dajak poriešiť situáciu. Alebo ... alebo  niekto aspoň nech sa ide na to 
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pozrieť, že čo s tým? Lebo tam rigol bol, aj vykúpený je, okolo ... okolo teda odkaliska, 
možnože dáke nasmerovanie po ... po parcelách, ktoré patria mestu, alebo - ja neviem - po ... 
po ktorých by sa dalo, teda  došlo by k dákej spolupráci, spolučinnosti aj s majiteľmi tých 
pozemkov. Toto je tiež jedna z problematík, ktoré ma teda -ako - vyzvali. Ale včera som došiel 
domov, včera som nebol ani v robote, ja som mal návštevu. Hľadali ma,  pokiaľ len prídem 
domov, keď aj pozdejšie, aby som im zavolal. No aj dobehli za mnou. Chcem sa spýtať,  
vedeniu mesta, či je poverený dáky taký právnik, alebo  je tam nejaké také .... také meno 
právnika, ktorý je poverený vysporiadaním komunikácii v miestnej...  miestnej - tak zatiaľ to nie 
je ani zakategorizované - ani miestna komunikácia - nič- ale vykúpenie pozemkov, ktoré... 
ktoré sú ešte vo vlastníctve, súkromnom vlastníctve. A  - nevedel som - ako nehnevajte sa na 
mňa, ale som v komisii výstavby a smutné je, čo sa musím priznať, že nevedel som im na to 
odpovedať. Lebo neviem, čo sa deje. Vždy, keď vie niekto, alebo vedenie mesta mi vie niekto 
podať nejakú hodnoverný informáciu, kto je za tým, alebo - je to je podľa... je to na podnet 
mesta? -  alebo vlastne na aký....čí podnet sa to realizuje?  No a, čo sme sa tu bavili, nedá mi , 
aby som už potom - ja som si to tak premietol, tie metre štvorcové, ktoré teda majú tam .... nie 
veľa, ale  bavili sme sa tu o tých pozemkoch, predávali pozemky a takých smiešnych - 2 EURA 
tam-  ako , nehnevajte sa, to asi nebude priechodné. Tak len ...aj toto dávam do pozornosti.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte poprosím ... ešte zastavím ... Skúsme ešte raz, lebo vôbec.... My sme sa stratili všetci.  
 
p. Kossuth 
Áno? Tak ešte raz. Ale - ktorý bod?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
To ... to posledné. 
 
p. Kossuth 
 To posledné. No, totižto, mal som včera návštevu, vo večerných hodinách. Došli asi štyria za 
mnou, občania, spoluobčania Nadabulej , ktorí dostali od právnika výzvu, aby sa vyjadrili, čo sa 
týka vysporiadaný miestnej komunikácie v Nadabule. Totižto ešte asi neviem akým spôsobom 
majú vo vlastníctve niektoré pozemky, ktoré sa nachádzajú momentálne v komunikácii, v tej 
novšej časti, tam, kde aj ja bývam. No a ja som im nevedel na to dať odpoveď, že vlastne kto to 
iniciuje? Je to ako ..akože musím sa vrátiť spätne ku tomu. To mi nedalo, že keď je ...už ideme 
dačo robiť, a ja som za - aby sa to postupne vysporiadalo, tieto komunikácie, ale nevedel som 
im povedať, o čo vlastne sa jedná.  Tak, keď ste ma pochopili, a keď nie, tak neviem jak  to ešte 
treba povedať?   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči... asi pani  prednostka... 
 
p. Kossuth 
Už sme doma?...  
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p. Burdiga, primátor mesta 
Tak ešte nie som úplne doma... ešte tu sedím ... ale budem ... 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Chcem len toľko povedať, že mesto určite nepoverilo nikoho, žiadnu ... žiadneho právnika, ani 
žiadnu spoločnosť, aby v našom mene teda vykupovala tieto pozemky. V prípade, ak súd v 
Nadabulej občania, ktorí vlastnia takéto pozemky, nech sa obrátia na nás, na mestský úrad, so 
svojou žiadosťou, v prípade, ak chcú predať tieto pozemky. Riešime to aj tu, na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, alebo ak chcú požiadať o vyplatenie nájomného, tak isto dávame 
každú jednu žiadosť na schválenie. My sme určite nikoho nepoverili . Aby v našom mene niekto 
...nie....  
 
p. Kossuth 
Tak to je ... potom ... mi vyrazilo dych -  Až dovolíš, pani prednostka,  ja ti osobne doručím spis, 
aj v mojom mene, čo som obdržal. Môžem?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
...to je v poriadku .... Ale nie mesto... Ty sám si to teraz povedal ... aj my sa musíme pripraviť na 
to, hej? - ako... Len pani prednostka ťa ubezpečila, že nie mesto Rožňava. Myslím, že tiež si 
zamestnancom mesta Rožňava - a nemyslím si, že by sme takéto niečo urobili bez toho... Hej? 
... Tak...  až tak nie sme...  Ale, dobre, ďakujeme  za informáciu.  
 
p. Kossuth 
Ďakujem aj ja potom,  ... lebo to mi odľahlo  potom, lebo ja som myslel, že mali by sme sa  
informovať, keď robíme dačo také. Ale ste... dobre -  aby ste vedeli o tom - ide také dačo. 
Dobre.  Takže toto sme si vysvetlili. Až dovolíte, ja by som postúpil ďalej.  Bavil som sa  viac-
menej o tej vode... cesta - voda ... No,  ja som niektoré ... niektoré z týchto problematík, 
mojich,  som osobne preberal aj  ... aj s pánom primátorom, ... ale ma ... ako ... nevedel tiež 
nasmerovať ... úplne dákym ... dákym priamočiarym smerom . Ale ja som dávnejšie už vystúpil, 
čo sa týka Nadabulej. Pokiaľ by sa pristúpilo k tomu, že tá komunikácia - aj tak je to verejná 
komunikácia,  tie... tie inžinierske siete,  som poukazoval na to, že inžinierske siete sú mimo - 
úplne mimo cesty. A ja si myslím, že keď dôjde k dajakej poruche, idú cez súkromné pozemky, 
popod lesom, je to hlavná vetva napojená na ... je to voda, Rožňava Baňa - a všetko, pokiaľ  
sme mohli dajak sa dopracovať k tomu,  že máme dajaké akcie, a  sme takým malým 
akcionárom  u vodárov,  poprosil by som, aby sme v spojitosti s nimi dajak vyvinuli dajaké úsilie 
na to aby ... aby dáka investícia sa urobila  v tomto smere. Aby tie inžinierske siete sme dostali 
do komunikácií, aby sme mali prístup ku tomu, do budúcna. Momentálne teraz keď dôjde k 
poruche, ... no... ja neviem,  kto ich pustí na vlastný pozemok. A nie je povinný.  Ale... ale  
pokiaľ by sa dalo, skutočne poprosím, skúsme. Bolo to deklarované tu, že veľmi dobrá 
spolupráca je s vodárňami. Skúsme sa spojiť, skúsme dať hlavy do kopy a ... požiadať, aby do 
budúcna dajakým spôsobom ... dajaké investície naplánovali tam, aby došlo ku ... učinenie 
dajakej nápravy a samozrejme aj k tomu, aby... aby tie vetvy,  ktoré sú tam zastavené - 40, 50 
ročné, sme si nemuseli navzájom tu fotiť a poukazovať to. To v 21. storočí mať vedenie, ktoré 
je  40 ročné, tak ... neviem ... to ...celkom to nesedí mi. A nedá mi potom ani to, že by som 
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nepoukázal na to, že .... snažíme sa tu pomôcť aj Rožňavskej Bani, Kolónia. Bola tu 
pripomienka, že komunikácia nie je v náležitom stave. No - urobila sa tam  kanalizácia nová, 
nevedia sa napojiť, nemajú vysporiadané pozemky, nový vodovod  - úplne nový  - polyetylén ...  
a my máme zliatinu, 40-ročnú . Bohužiaľ, v 21-storočí ... toto už... A je to akciová spoločnosť, 
ktorá profituje de facto z peňazí za... zarába na tom. Takže.. Nedalo mi to, aby som to 
nevysypal zo seba. Ale situácia je taká,  a ja som to pokladal za to, aby som teda to túto 
predostrel tu problematiku , a snažme sa  v  spolupráci ... možná aj  ... dáku investíciu do 
budúcna tam urobiť. Teda v prospech občanov, v prospech, ja si myslím, že aj k životnému 
prostrediu aj celkové hygieny... Lebo, keby tá voda sa ... ja neviem - dala vyšetriť, tak nie je ... 
nie je to v súlade... Jedno ešte - nechcem už fakt... nejak dlho... debatovať ...Vidím, je tam...to 
nabieha  nad 10 minút. Ale možno... ja to musím lopatistickejšie  povedať a ... dostať sa k 
tomu, k tejto problematike. Tak kus ma zarazilo - a zasa mi nedá, aby som...  - ja som už taký, 
aký som, že jednali sme tu ohľadne rozpočtu mesta. Podali si tu žiadosti príspevkové 
organizácie aj zástupcovia jednotlivých firiem ... nemajú tú ochotu, žeby prišli a vypočuli si 
vlastne, o čom sa bavíme. Tak, nech sa nikto nehnevá na mňa, ale ja si myslím, že prvoradé je, 
keď si dám požiadavku -ako - do mestského rozpočtu, tak idem ... buď si to idem obhájiť, alebo 
si vypočujem vlastne problematiku. No ja dlhodobejšieho už nevidím tu nikoho, len  - teraz nie, 
že by som sa chcel zastať, ale vidím tu len inžiniera Deménya , ktorý tu ešte  naj... naj ... najviac 
teda vysedáva,  alebo teda vypočuje si aj naše veci. To je toľko z mojej strany.  Možná úplne 
záverom mi nedá, aby som nespomenul tu dajakých aj ... aj...aj tých našich migrantov, alebo - 
ja som bol veľkým zástancom furt finančného ohodnotenia ľudí. Tak teraz som bol vonku, ale v 
tlači som sa dočítal, migranti, ktorí ... ktorí sú napr. v Rakúsku dostanú 125 EURO ako - na 
hlavu. Pokiaľ je zaevidovaný, všetko v poriadku, ako, je už na tej súpiske,  tak dostane   395 
čistých EURA. No ... musím konštatovať holú skutočnosť, že taký čistý príjem neviem ... ale  ani 
u nás na technických  robotníci nemajú. Takže je mi smutné z toho celého, a veľmi som ... 
veľmi som fandil napr. napríklad štrajku učiteľov, štrajku zdravotných sestier, no bohužiaľ to 
nevyšlo. Tak potom... potom už neviem, ako, kedy príde rad na posledných ľudí. Takže snáď 
toľko. A čo sa týka ešte jednej takej dajakej perličky, 5. marec je pred nami, takže agitovať 
nebudem, ale skutočne chcem vyzvať všetkých občanov, aj  Rožňavy, aby ... aby  celkom 
ľahostajne nebrali niektoré veci,  ale aby išli voliť a potom si môžeme potom navzájom 
vymieňať názory, niektorí. Takže aby mali dobrú ruke a to najlepšie volili. Ďakujem.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán poslanec. 14:09 .  Pán poslanec Balázs. 
 
p. Balázs 
Ďakujem za slovo. Možná že sa pridám ku kolegovi Kossuthovi s tými pozemkami, že je to 
problematika, ktorá nás raz v budúcnosti doženie. Takže možná, že by stálo za zamyslenie, či 
na mestskom úrade ne vytvoriť tím ľudí, alebo daktorý odbor poveriť aby sa tejto problematike  
postupne začal venovať. Či už listami, či už akú formu tomu mestský úrad  nájde,  takže by sa 
pomaličky trebalo tomu začať venovať. Ďakujem.  
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p. Burdiga, primátor mesta 
Keď ťa  poprosím, my budeme reagovať na to. To sa deje. 
 
p. Balázs 
Ja nepotrebujem odpoveď teraz na to. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
To nie je odpoveď.... 
 
p. Mihaliková, prednostka MÚ  
 My sa venujeme dlhodobo. Už bol vypracovaný aj pasport takýchto pozemkov, ktoré užívame 
a nachádzajú sa pod mestskými komunikáciami. Bol prejednávaný aj ...- nie .. ani nie v 
predchádzajúcom zastupiteľstve, ale ešte skôr, v skoršom období. Čiže tam sa dohodol určitý 
postup, že s týmito vlastníkmi sa uzatvorili nájomné zmluvy. Tí, ktorí odmietli uzatvoriť 
nájomnú zmluvu, tak tí požiadali o odpredaj, alebo teda ponúkli mestu na odkúpenie. ... Čiže, 
deje sa to. Dá sa povedať, že aj teraz Palivá a stavebniny nás žiadajú. Vysporadúvame 
postupne. Áno? Kto vás požiada,  s každým vysporiadavame. Ale preveríme ešte raz, 
poprípade, vyzývam aj takto   vlastníkov pozemkov pod mestskými komunikáciami, aby sa 
prihlásili teda na mestský úrad a aby prišli oznámiť svoje nároky.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Je to dosť smutné, musím povedať, že je to zákerná činnosť niektorých Rožňavčanov, ktorí 
takéto niečo začali robiť, ako pán poslanec Kossuth povedal.  Úplne zákerná činnosť a potom - 
nechcem pokračovať ďalej, že čo z toho môže byť. Až mi je  ... až mi je veľmi zle, pomyslieť na 
tie mená, ktoré to robia. Ale možno raz sa to dozvieme. To nie sú Rožňavčania. To by patrili 
niekde inde.  
 
p. Balázs 
Možné, že potom sem-tam tuná schvaľujeme niektoré pozemky pre týchto.  ... Ale, to je len tak 
- ako nahrávam pánovi ...pán  primátor tebe v tomto. Ale dobre. Ideme ďalej. Síce nie som 
pedagóg ani rétorik -  premostím - keď sa spomínajú  Paliva stavebniny, na podnet jedného 
občana, ktorý ... ktorý chodník v tejto lokalite používa. Medzi týmto chodníkom za kúpaliskom 
...medzi kúpaliskom a štátnou cestou,  čo je obchvat Rožňavy, je zelený ...zelený pás. V tom 
zelenom páse sú -nie- vpustové šachty z cesty, ale sú kanalizačné otvory, alebo kanalizačné 
šachty, ktoré... ktoré nemajú poklop. Sú zarastené ...trávou. Nie že za tmy alebo za zníženej 
viditeľnosti, ale aj za bežného svetla, keď... keď náhodou dakto si rozmyslí, že z toho ...  z 
chodníka urobí krok dole,  do týchto šiacht ,ktorých - je ich tam zo 5 - 6,  tak sú asi 2 a pol 
metra hlboké, možná, že vlastne sa nás to, ako mesta,  bude dajak týkať,  riešenie 
problematiky úrazov a ...a niečoho.  Zase tuná je možné, že toto nie vlastníctvom mesta. Je 
možné, že toto nie sú stavby, ktoré sú vo vlastníctve mesta. Možno by som poprosil mestský 
úrad, či by nenašiel... či by sa tomu nepovenoval,  nenašiel, komu to vlastníctvo patrí? Či 
Okresnej správe ciest , či vodárom a následne poprosiť, požiadať ich o riešenie zakrytia týchto 
otvorov.  Ďakujem.   Keď ...  keď ideme po tejto výpadovke, kade ja často krát chodím, tak tam, 
kde sa teraz staval nový kruhový objazd, je ... je časť tejto zelene vlastne vyčistená, upravená. 
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A časť okolo tých plotov,  sú tam viacročné byliny, krovie,  stromy , až... zase je otázka na 
mieste, či sú to pozemky mesta, či nie? Keď nie, možná že skúsiť osloviť vlastníkov. Predsa len, 
je to obraz mesta, tak keď dajaké auto obchádza... obchádza Rožňavu. Ďakujem.  Potom ... 
potom ... sme sa tu niekoľkokrát rozprávali o hodnotení poslancov.  Dneska sme prebrali, bez 
prítomnosti pána kolegu Lacha, tabuľky  - či áno, či nie. - Možná, že také... také objektívne 
tabuľky, či by sa nám nezišli, že kto koľko jednotlivých komisiách pracuje, koľko sa zúčastňuje a 
ako je aktívny. Ale... či dajaké štatistiky,  ako asi pán primátor, vy máte na VUC-ke,  či... či by 
nestálo na zamyslenie? Či to .. či to nezaviesť aj na stránke mesta. Nebudú tam žiadne  
subjektívnej informácie jednotlivých poslancov, bude to vlastne taký objektívny obraz aktivít 
poslancov.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Na VÚC máme - a je tam dosť prísna kontrola dochádzky, komisie, všetky, zastupiteľstvá, čiže 
... Mi hovorí aj pani Šujanská , že aj my máme dochádzku zverejnenú na stránke. Ale nie je 
problém tam aj zastupiteľstva...  
 
p. Balázs 
Je zverejnená na stránke?...Poprípade, štatisticky - koľko,  ako ... koľko percentná účasť... alebo 
nejak ...v elektronickej forme. Ja  som myslel skôr vytvoriť  dajak na stránke, nejaký obraz pre... 
pre občanom mesta, ktorí tú stránku navštívia. Keď to tam je,  tak .... No ... ja by som mal ešte 
jeden dotaz vlastne: Na sídlisku Pod Rákoš, sa vlastne tiež často krát pohybujem, dneska sme 
tu párkrát preberali  "reformovanú školu" -  tiež tam ten... ten zelený pás, ranné vykladanie 
deti, keď je to tak, tak vlastne často ... v časovo krátkom úseku pred školou poprípade 
poobede, pri odchode detí zo školy, je tam taký menší dopravný kolaps. Na tomto sídlisku 
máme smetné koše. Nie na dajakom  priestore na tom ... na to určenom, ale len tak, na na kraji 
cesty. Tým pádom tá vozovka nie je použiteľná pre jazdu v oboch smeroch. Tzn. ten, ktorý má 
smetné koše jazdnom pruhu, ten dáva ... ten dáva prednosť... a ...a ... tá... tá celá premávka sa 
tam vlastne brzdí. Či by som nemohol dať podnet, či to už sú technické služby, alebo vlastne 
takto tiež za vedenie mesta, aby sme skúsili vlastne - ale v komunikácii s občanmi nájsť dajaký 
priestor, kde by sa jedna veľmi jednoduchá spevnená plocha mimo vozovky dala nájsť, kde by 
sa tie smetné koše uložili trošku by to... alebo  výrazne by to zmenilo obraz tejto ... tejto 
lokality. Takže toto je...  A ešte by som mal jeden dotaz. Dlho, dlho sa  v meste, v mestskom 
úrade a medzi poslancami preberá problematika parkovacích miest na Juhu. Ja to pol uchom 
zastraním z jednej strany, zase z nejakej 2. strany informáciu. Určite sú možnosti, ako sa k 
týmto materiálom dá dopracovať. Ale chcel by som sa opýtať, alebo vlastné dajakú  správu 
dostať, o aktuálnosti,  v akom stave je ... je celý tento projekt tých parkovacích miest na Juhu? 
Aká je ...  aký je plán vlastne realizácie tohto projektu? A či vlastne tento plán sa dostane do 
materiálu pre poslancov, alebo či to už je vlastne v réžii mestského úradu? Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pán poslanec. Na tieto otázky bude  potom aj písomne zodpovedané. Alebo 
keď budeme spolu, tak niektoré veci ti ešte vysvetlím. Pán poslanec Kuhn s faktickou. 
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p. Kuhn 
 Ja by som chcel podporiť ten návrh kolegu Baláža. Už v súčasnosti už zverejňujeme každý rok 
prehľad odmien, koľko poslanci zarobili za predchádzajúci rok. Rovnako bolo dobre, keď bol aj 
prehľad dochádzky na zastupiteľstvách a na komisiách. Je to tam? ... Tak potom .. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč s faktickou.  
 
p. Kováč 
Ja sa ospravedlňujem kolegovi Capákovi, že som ho predbehol, ale spomenul som si na 
dôležitú informáciu. Dávam pre mesto podnet - počul som v nemenovanom médiu, že mesto 
Hlohovec získalo nejakého investora, ktorý za vlastné prostriedky chce realizovať výstavbu 
krytej plavárne. A z vyjadrenia toho investora vyplynulo , že vo viacerých mestách na 
Slovensku by chcel realizovať tento projekt. Tak pokiaľ by teda vôľa, čas, alebo niekto by mal 
chvíľku,  nech si to preverí , v ako stave je to tam priamo na Mestskom úrade v Hlohovci. 
Ďakujem pekne .  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem za informáciu. Pán zástupca, s faktickou. 
 
p. Lach,, zástupca primátora 
Ja len by som navrhol, teda, keď už padol návrh , že urobiť nejaký prehľad o svoju pracovnej 
vyťaženosti poslancov, že zahrnúť do toho prehľadu aj účasť na školských radách, dozorných 
radách a tam, kde sme boli ustanovení ako poslanci. Aby to bolo objektívne, že nie len 
chodíme na zastupiteľstvo, prípadne do komisie, ale aj ďalšie aktivity, aby boli viditeľné. 
Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem, pán poslanec Capák. 
 
p. Capák 
Ďakujem. Ja mám kratučkej otázky. Najprv pán primátor na vás, pretože, ako vidíte, bola to 
taká pikantná diskusia občanov. Došli viacerí, čo už sme dávno  nemali takýto zážitok, aký majú 
záujem o mesto. Pán primátor, čo vám bráni vydať rozhodnutie o odprataní obydlia, ako 
hovorí pán Porubán, na parc.  843 t.j. Hornocintorínska ulica?  Pretože sme videli, že tí občania 
si sťažujú, že je tam bordel. Oni si myslia, že to je môj.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Neviem presne, ktorá adresa to je. 
 
p. Capák 
Čo sme pozerali tú modrú búdu  - keď nám povedali - že poďte si poňho sami.   Čo som volal, 
že zavolajte Lajčiho Muculu, nech ide dole. A nám títo mládežníci ... 
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p. Burdiga, primátor mesta 
No a čo mám tam urobiť?...Ja mám ísť pohrabať tie smeti?    
 
p. Capák 
Nie, že čo vám bráni vydať rozhodnutie o odprataní z tejto... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nebráni mi nič. Zájdeme tam, urobíme to. Ale tak isto to, prosím ťa pekne,  urob aj ty na 
svojom pozemku. Lebo taký istý svinčík je aj na tvojom.  
 
p. Capák 
Nie je na mojom.. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Sám si povedal, že to je tvoje. 
 
p. Capák 
Nie... takto ... 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nie? Tak potom prepáč. 
 
p. Capák 
Ja som dal žiadosť, dal som aj sťažnosť. To už som chcel dávno. Ale podstatné je, že vieme, 
čom hovoríme a to aj zrobíme. Výborne. A pani Valková (??)... ona nečaká síce túto otázku, ... 
nečaká  na sociálnom odbore, keď títo Rómovia, hej,  ja neviem, aké výhody im dávate, a prečo 
ich tam držíte, v tom obydlí? Za to, že mi ukradli pec?  Ale tá pec nemá šamot. Keď zhoria v 
tom, kto je vlastne zodpovedný za životy tých detí? 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Majú rodičov, pán poslanec?  Oni ...či majú rodičov, tie deti?   
 
p. Capák 
Majú rodičov. A tí rodičia, teda otec mi ukradol pec, ktorá bola do šrotu už ...  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nechci povedať, že pani Valková je zodpovedná za toto. 
 
p. Capák 
Ale nie že - ako to je potom s tými deťmi? Sú rodičia, či mesto, alebo ako tam navštevujete ich, 
sociálny odbor, týchto ľudí?  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pani inžinierka, poprosím ťa, skús relevantnú odpoveď pánovi poslancovi. 
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p. Valková, MÚ 
Viem o ktorú rodinu sa jedná. S touto pracujeme. Je to rodina Muculová.  A to, že si zobrali 
pec, to nie je naša zodpovednosť.  Sú dospelí. Takže neviem. A deti tiež monitorujeme. Pracuje 
sa s touto rodinou. Čo sa týka aj vypratanie toho pozemku a presun na iný pozemok. Takže... 
 
 
p. Capák 
A  popravde povedzte, ste spokojná s tým, ako žijú?  
 
p. Valková, MÚ 
Oni asi sú spokojní. My nie. Ale nie je to na nás.  Sú dospelí ľudia.  
 
p. Capák 
Ďakujem pekne. Už len veľmi rýchlo. Chcem vám povedať, pán Kossuth, čo spomínal tieto 
vedenia, a tak, toto je horúca téma. To si , jednoznačný a čím skôr sa treba pustiť za tým, lebo 
vám poviem, keď ma niekto oplotený pozemok, tam sa nedostane v prípade poruchy auto 
technických služieb. My sme podobne mali na Hrnčiarskej ulici, keď sa nám nedostal traktor s 
pluhom. A toto bolo ešte nič oproti tomu, čo by sa mohlo stať. A zároveň, chcem vám 
poďakovať za vašu trpezlivosť všetkým, takže ukončujem môj príspevok k diskusii, že toto 
stretnutie s občanmi,  bolo také, že ako ste videli hovorili občania. Napr. hovoril občan, ktorý 
nemá ešte trvalý pobyt ani na Hrnčiarskej 4 vedený, ani prihlásený prechodný pobyt. Takže, on 
príde z Rakovnice,  sem  rozprávať. Možno by tam mal rozprávať zatiaľ, kým to nemá tuná 
vysporiadané a zasahovať nám do zastupiteľstva. Ďalej  bol tu človek, ktorý má už ohováranie 
verejného činiteľa raz riešené. Teraz to ide opakovane byť. Potom sme to mali ľudí, ktorí sa 
rozhodli podpáliť mi celú chatrč aj s mojou ženou. Áno. Pani, ktorá prednedávnom dala tam 
svojmu susedovi jednu takú menšiu poza ucho, a tiež bola na priestupkovom konaní. Navyše 
ozval sa jej manžel, áno, ako som proti ním, a pritom je to človek, ktorý napadol poslanca, ruší 
nočný kľud na našej ulici. Takže ďakujem. A ešte bol tu jeden pán komunista, Alexander 
Horváth, ktorý si neuvedomuje, ja som nezávislý kandidát. Ako. Čiže ja keď sa rozhodnem 
nezlepiť stranu Most, napozajtra stranu OKS, a potom, ja neviem,  Naše Slovensko.. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
...Až tak nespájaj tie mosty.  
 
p. Capák 
Nespájam. No, ale proste ja som nezávislý. A keď mne sa to páči,  tak ja myslím, že má človek 
právo. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Len sa čudujem jednej veci, pán poslanec, že keď tu boli ľudia, že si im to nepovedal.  
 
p. Capák 
Nie. Ja som tak rozmýšľal, že - mám vás oberať o čas.... ?  
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p. Burdiga, primátor mesta 
Ty si sa im poďakoval, pekne, hej? - a oni stadeto odišli ...ja pôjdem s nimi rozprávať. Ty síce, 
neviem, teraz, keď tu skončíš, ako budeš rozprávať s nimi.   Len ...mohol si to im povedať. 
Lebo, teraz, ako - nám si to povedal - OK - len, mohli aj oni to počuť.  
 
p. Capák 
Ja som práve tak sa skontaktoval so svojou mamou a tá mi povedala, že som veľmi správne, 
stručne, jasne odpovedal.  A to ma tak uspokojilo na tom celom.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale ... aj teraz si , ako , stručne nám tieto veci povedal. Takže mohol si aj im. Ale- nič ma nie je 
do toho, lebo ... 
 
p. Capák 
Ale prosím vás, si to viete  predstaviť, čo tu by bola za show?  To by sme mali diskusiu s 
občanmi do tretej. Ďakujem pekne.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke, nech sa ti páči. Ja ešte, ak dovolíš, pán inžinier Hanuštiak, 
bude reagovať  asi na ....niektorý... 
 
p. Hanuštiak, náčelník MP 
Ďakujem za slovo. Dobre, že sa ozval pán poslanec, lebo už som chcel po tej búrlivej diskusii 
upozorniť vedenie mesta, nakoľko v rámci diskusie odzneli viaceré podozrenia z páchanie 
trestnej činnosti, aby zvukový záznam aj prepis mestského zastupiteľstva podstúpilo 
príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
No...je to ...Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke, ty si nasledoval. Nech sa ti páči, aby si mal aj 
ty priestor. 
 
p. Beke 
Ďakujem pekne za slovo. Prepáčte, že - už  naše rokovanie je dosť dlhé,  ale by som mal pár 
postrehov aj ja, a aj jedno oficiálne, oficiálnu prosbu , alebo oznámenie. Ohľadom webovej 
stránky mesta by som chcel pár slov povedať. Už sme na konci februára, pomaly sa začne 
turistická sezóna, chcel by som sa opýtať či webstránka mesta je ešte stále len v skúšobnej 
dobe? Ak sa dobre pamätám, pred dvoma rokmi bol jeho uvedenie do prevádzky. Žiaľ tie 2 
roky neboli postačujúce na to, aby o našom meste a o dianí mesta, ako aj propagácia 
prírodných a historických pamiatok, kultúrnych, spoločenských ako aj športovej činnosti 
dozvedeli aj ľudia žijúci mimo Rožňavy, resp. za hranicami Slovenska vo svojom jazyku. 
Rožňava má dosť veľa partnerských miest, resp. priateľov žijúcich v okolitých štátoch, nebodaj 
aj ...po .. za morom, ale webová stránka mesta sa hrá na partizána. V cudzom jazyku, zhruba 
mimo dvoch slov, nie je nič zadané o Rožňave. Dúfam, že do tej turistickej sezóny webová 
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stránka bude slúžiť nielen Rožňavčanom, ale aj ľuďom, ktorí sa zaujímajú o našom meste, resp. 
by chceli navštíviť Rožňavou a okolie. Aj webstránka, do istej miery, je našou vizitkou. Dúfam, 
že moju pripomienku beriete za opodstatnenú a v blízkej budúcnosti dôjde k realizácii k 
viacjazyčným informáciám. S jednou vetou by som sa chcel vrátiť ešte k opravám ciest a 
výtlkov. Oslovili ma ľudia, okrem iných, bývajúci na ulici Kozmonautov, vedúci tu tej ... ku tým 
súkromným jasliam , lenže nedá sa prejsť autom  po tej ulice tak, aby.... aby obišli tých pár dier 
čo sú vytvorené na vozovke. Poprosil by som kompetentných, aby v blízkej budúcnosti - keď je 
možné zaasfaltovali  tie diery. Na minulom zasadnutí už odznela prosba aj z úst pána poslanca 
Laca. Nechcel som mu to ....znovu uviesť. Ale keď už pán Košút rozprával o odtoku vody tak 
chcem ... chcel by som pripomenúť, že v daždivom počasí sa nedá prejsť bez umytia nohy popri 
gymnáziu,  zo západnej strany. Týka sa to cca 20 m. Dobre  by bolo nájsť nejaké peniaze na 
výspravku tej ... tej  časti. Viem, z poslancov, a  vedenia mesta, mnohí chodia s autom, ale 
starenky obvykle ...priblížia.. cintorín pešo, po tej trase.  A vyjsť tam na  ulicu je životu 
nebezpečné.  A ešte by som chcel vás, pán primátor, poslanci mestského zastupiteľstva 
upozorniť na povinnosti vyplývajúce z čl. 7 ústavného zákona č. 357 z roku 2004 o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov. 
Verejný funkcionár je povinný počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie 
za predchádzajúci kalendárny rok Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov mesta Rožňava. Tlačivo - Oznámenie - ste obdržali, ako aj Doručenie 
potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci 
kalendárny rok alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, ktorý potvrdzuje výšku príjmov za 
príslušný rok, v tomto prípade za rok 2015, a to v termíne do 30. 4. 2016. Uvedené doklady, 
prosím, doručte v zalepenej obálke s označením "Neotvárať" do podateľne Mestského úradu v 
Rožňave. Ďakujem pekne za vypočutie.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči, ďalší pán poslanec? Pán poslanec Ocelník.  
 
p. Ocelník 
Blíži sa jar,  alebo resp. celú zimu bola taká studená jar. Pomaly sa začne s opravou ciest a 
výtlkov a chodníkov. Máme na to mašinku, kúpili sme ju, funguje,  osvedčila sa. Poprosil by 
som, keby sa mohlo  niekde zahrnúť, alebo pozrieť sa na 2 lokality. Jedna je Budovateľská 37 až 
39. Pred vchodmi sú dosť veľké výtlky. Čiže to je jedna. A 2. lokalita medzi Škôlkou Ernesta 
Rota a bytovkou. To sa minulý rok vysypávalo, dosypávalo  s tou asfaltovou drťou, ale sú tam  
akože dosť veľké diery, veľké mláky, ľudia sa nevedia dostať do panelákov. Takže, keby ste sa 
na to nejak mrkli a keby sa dalo, tak to zalátať. Ďakujem.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem, nech sa páči ďalší. Pán poslanec Beke, nech sa ti páči.  
 
p. Beke 
Prepáčte, že ešte raz pýtam sa o slovo, ale zabudol som, na  pána náčelníka mestskej polície by 
som mal prosbu. Keď čítal svoju správu, vtedy som sa neozval, ale... ale pokiaľ by bolo možné 
myslieť aj na kamerový systém cintorína. V poslednej dobe prišlo oznámenie, že... že znovu 
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dochádza ku krádeži. Dobre by bolo, keby aj ... keď by aj  v takej časti najnovšieho cintorína 
bola v uvedená ... kamera, odkiaľ je možné vidieť celých areál. Ďakujem pekne. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Nikto? Takže ukončujem diskusiu. Ja ešte na konci vám poviem 
asi len tri informácie, veľmi krátke. Všetko najlepšie  poslancovi Ocelníkovi k jeho 
narodeninám. To je veľmi dôležité. Dneska má. Ďalej informácia-  Materská škola Štítnická 
obdržala od enviro fondu 174.000 EUR na opravu. Takže, to je dobré.  No a 3. taká, možno 
dobrá informácia aj pre vás, poslancov, že sme sa rozhodli a budeme to robiť - už sme to boli aj 
zmerať, zhruba nejakých 6 a pol , do  7.000 m² chodníkov, čo znamená asi 7 km chodníkov 
vyasfaltujeme v Rožňave, teraz od začiatku nejakého apríla, keď sa to... keď sa to vysúťaží, 
samozrejme. Obaľovačka nastúpi. Takže zhruba asi 7 kilometroch chodníkov budeme... A 
podľa, samozrejme, toho rozpisu chodníkov, podľa tej dôležitosti. Aby ste tiež vedeli, potom. 
Takže ja som len tieto 3 také možno celkom dobré informácie nakoniec vám chcel povedať, a 
možno aj obyvateľom mesta. A keď nemáte už v diskusný príspevok, ja sa vám všetkým chcem 
poďakovať za ten dnešný dlhý maratón. Boli tu aj dobré veci, aj zlé veci, ale som veľmi rád, že 
aj tie veci, ktoré mali prejsť prešli. Máme rozpočet mesta, môžeme naďalej sa uchádzať o 
eurofondy, čo je  veľmi, veľmi dôležité. Čiže chcem sa vám poďakovať ešte raz, poďakovať 
všetkým kolegom pánom poslancom a prajem vám príjemný zvyšok dnešného dňa alebo 
večera. Dovidenia. 
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