
  

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol pán Pavol Burdiga, 

primátor mesta.  

 Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval, že 

poslanci boli na zasadnutie pozvaní písomne a včas. Z celkového počtu bolo prítomných 12 

poslancov, teda mestské zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.  Neprítomný, 

ospravedlnený bol p. Ing. Karol Kováč.  

 Za overovateľov zápisnice pán primátor určil :  

Ing. Juraja Balázsa  

Mgr. Matúša Bischofa 

  

 Poslanci MZ schválili program rokovania uvedený v pozvánke bez pripomienok.  
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 Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia v súlade s Rokovacím 

poriadkom MZ.  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o zrušení Materskej školy s vyučovacím 

jazykom maďarským – Óvoda, Ernesta Rótha 4, Rožňava – Rozsnyó 

 Pán primátor poznamenal, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 

18.6.2015 rozhodnutie o vyradení MŠ s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Ernesta 

Rótha 4, Rožňava – Rozsnyó zo siete škôl,  ktorú skutočnosť bolo potrebné zapracovať do 

VZN.   

p. Mgr. Matúš Bischof  
Poznamenal, že s predmetným bodom nie je žiadny problém, robia sa kroky v súlade so 
schválenou koncepciou, ktoré sú vítané. 
Naniesol otázku, či pri vypisovaní zastupiteľstva a zostavovaní programu boli dodržané 
zákony. Konkrétne § 6 zákona o obecnom zriadení – citoval ods. 1 a ods.  3 uvedeného 
ustanovenia. Poznamenal, že v tomto prípade je uvedený dátum začatia pripomienkového 
konania 11.8.2015, dátum zverejnenia 11.8.2015. Ďalej citoval ods. 4 – pokiaľ sa schváli VZN 
na zasadnutí, vyslovil obavu, že právnické a fyzické osoby nebudú už môcť uplatňovať svoje 
pripomienky k návrhu nariadenia. Požiadal hlavnú kontrolórku a vyjadrenie.   
p. JUDr. Katarína Balážová 
Na základe uvedených dátumov potvrdila porušenie zákona o obecnom zriadení. 
 Pán primátor podotkol, že rozhodnutie z ministerstva došlo – viď dátum, škôlku je 
treba zrušiť  k 31.8.2015. 15 dní je potrebné VZN zverejniť, teda iné riešenie nebolo.  
O vytknutom nedostatku vedenie vie.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že problematiku konzultoval s jedným právnikom a podľa jeho názoru,  ak je 
porušený zákon a prijme sa nariadenie v rozpore so zákonom, všetky právne úkony, ktoré by 
z toho vyplývali mohli byť napadnuté.   



Prehlásil, že je ochotný hlasovať za nariadenie, myslí si však, že niekedy je dobré zachovať 
literu zákona  aj na úkor toho, že spôsobí problém do budúcnosti. Je známe, čo predchádzalo 
tomuto bodu -  boli tam nejaké spory, ktoré by sa schválením VZN mohli znovu  vyvolať.  
 Pán primátor poznamenal, že môže to mať dopad po 31.8.2015 na rozpočet mesta.  
Situácia nevznikla z viny mesta. Vedúca odboru komunikovala s ministerstvom, bolo jej 
povedané, aby sa mesto zariadilo tak, ako chce. Mesto okamžite reagovalo na situáciu, on 
zvolal zasadnutie MZ. Termín zverejnenia súvisiaci s účinnosťou VZN bude dodržaný.  
p. Zoltán Beke  
Podotkol, že ešte pred hlasovaním predloží svoje stanovisko : Je si vedomý toho, že 
rozhodnutie je len formálne, svoj názor prezentoval už na predošlom zasadnutí MZ, kedy sa 
tento bod prerokovával. Poznamenal, že Rožňava je okresným mestom, ktoré je na okraji 
jazykovej hranice. Pri rozhodovaní o inštitúciách patriacich pre menšiny nemalo by sa 
rozhodovať len z finančného hľadiska, ale komplexne – či je to dobré alebo nie.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku, či sa vedia kvantifikovať možné riziká, ak by bolo zrušené uznesenie. Nevie 
posúdiť, čo by znamenal protest prokurátora v tomto prípade. Aký by bol dopad na rozpočet 
mesta.  
  Pán primátor poznamenal, že zrejme prevádzka by ostala tam kde je, mal by sa 
zopakovať celý proces.  
p. JUDr. Katarína Balážová  
Poznamenala, že VZN nie je v rozpore so zákonom, lehota na účinnosť VZN bude dodržaná. 
Podľa jej názoru protest prokurátora nepripadá do úvahy, VZN nie je v rozpore so zákonom. 
Môže byť predložené  upozornenie na nedodržanie procedurálnej lehoty v procese prípravy 
VZN. Podľa vyjadrenia vedúcej odboru účinnosť v žiadnom prípade nie je možné posunúť – 
musí byť v súlade s vydaným rozhodnutím. Odporučila ísť do rizika, VZN schváliť.  Ide 
o procedurálny problém v procese prípravy VZN.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Potvrdil to, že sa pýtal len na tú procedúru, či jej nedodržanie nebude mať nejaké neblahé 
následky smerom k VZN.  K samotnému VZN nemá žiadne pripomienky. 
p. Mgr. Milan Capák  
Poznamenal, že je chvályhodné, že kolega upozornil na nedostatky, ale zo skúseností vie, že 
počas roka už nikto nič nebude riešiť. Škôlka tam ostane, maximálne sa bude opakovať 
proces.  
 

Poslanci MZ schválili alt. a/návrhu na uznesenie.  
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Otázky poslancov  

Diskusia 

p.  Zoltán Beke 

Požiadal o opravu mena z Konc na Koncz – primátora mesta Szerencs – v uznesení MZ číslo 

155/2015.  

p. Ľudovít Kossuth 



Urgoval odpoveď na svoju otázku, predloženú na predchádzajúcom zasadnutí mestského 

zastupiteľstva, týkajúcu sa riešenia príjazdu zo štátnej cesty I/67 do priemyselného parku. 

Prehlásil, že situácia je neúnosná na terajšej komunikácii.  

Upozornil na to, že na Rožňavskej Bani, nad smetiskom sa tvoria obydlia  /montujú bunky,  

pristavujú maringotky/. Zrejme sa prenajímajú. Otázne je vlastníctvo pozemku.  

Požiadal mestskú políciu, aby vykonala kontrolu a prijala opatrenia.  

 Pán primátor poznamenal, že podnet týkajúci sa Rožňavskej Bane už mohol byť 

predložený mestskej polícii, takéto problémy promptne rieši aj zo severnej časti mesta.  

Problém zaťaženia komunikácie na Rožňavskej Bani, v m.č. Nadabula je dôsledkom zlého 

rozhodovania poslancov v predchádzajúcom volebnom období.  Terajšie zastupiteľstvo 

problém musí riešiť  a hľadať finančné krytie.  

Písomná odpoveď bude p. Kossuthovi daná.  

 

            Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť 

a zasadnutie ukončil.  

 

 

 

Pavol Burdiga       JUDr. Erika Mihaliková  

primátor mesta       prednostka MsÚ 

 

    O v e r o v a t e l i a  

 

 

Mgr. Matúš Bischof      Ing. Juraj Balázs 

 

 

 

 

Zapísala : Helena Šujanská   

 

 


