
Doslovný prepis zvukového záznamu firmou A.S.Partner Košice  

 

Z á p i s 

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE 

ZO DŇA 28.4.2016 

 

1 
Otvorenie 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Môžeme kolegovia? Dobre. Takže poďme na to. Ja by som vám chcel popriať pekný deň. Hneď 
na začiatku by som sa vám chcel ospravedlniť, skôr za mňa, pretože trápim sa so zlomenou 
nohou. Takže tak trošku nepohodlne budem tu sedieť a možno trošku sa vrtieť , a ku niekomu 
chrbtom, ale prosím vás pekne, a či aj obyvatelia aby mi to trošku prepáčili, nateraz. Dúfam, že 
do budúceho, júnového, sa dám do poriadku. Takže veľmi pekne ďakujem za pochopenie. 
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní, podľa paragrafu 12 zákona 
Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
otváram 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období. Vítam 
poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, riaditeľov príspevkových organizácií, 
konateľov obchodných spoločností,  prednostu mestského úradu, vedúcich odborov 
mestského úradu a všetkých prítomných. Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva 
boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového počtu trinástich poslancov je 
prítomných 13, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Za overovateľov 
zápisnice menujem pána poslanca Mihóka a pána poslanca Bischofa. 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 hlasovaním, po vyjadrení - 
prednesením overovateľmi. Oznamujem, že zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Rožňave zo dňa 25. februára 2016 bola overovateľmi podpísaná. Vážení poslanci, preto 
dávam na schválenie návrh programu rokovania, tak ako je uvedené v pozvánke. Má niekto z 
poslancov pripomienky k predloženému programu alebo chce doplniť program o niektoré 
body, alebo možno odobrať niektorý bod? Nech sa páči otváram diskusiu. Najprv to bude pán 
zástupca, pán inžinier Lach. Nech sa páči.  
p. Lach, zástupca primátora 
Navrhujem stiahnuť z rokovania bod programu 12. 27 - Zverejnenie zámeru priameho predaja 
prebytočného majetku.. hnuteľného majetku mesta, z dôvodu, že sa objavili isté nové 
okolnosti, o ktorých sme nevedeli a potom tento bod by bol prerokovaný v nasledujúcom 
zastupiteľstve. Ďakujem. 



p. Burdiga, primátor mesta 
Obrazy... obrazy...obrazy...obrazy.  Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Capák, nech sa ti páči.  
p. Capák 
Prosím vás, včera som dal návrhy - vážení kolegovia, zdravím ešte raz, pekne... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Poprosím vás skúste si stíšiť  vaše mobilné telefóny, alebo ich vypnúť, aby nám nenarúšalo 
zasadnutie zastupiteľstva. ...  
p. Capák 
...Prepáčte.  ...Podal som  návrhy do podateľne 1. kontaktu. Jeden z tých prvých ... taký 
najzložitejší - žiadam o preloženie bodu - Majetkoprávne záležitosti, až po diskusii občanov, 
nakoľko moji voliči, ako aj niektorí obyvatelia Rožňavy ma požiadali podať tento návrh, pretože 
sa chcú vyjadriť k niektorým bodom z tohto materiálu -Majetkoprávne záležitosti.  Preto ma 
požiadali preložiť bod Diskusia ....vlastne Majetkoprávne veci až po 13.30. Nie ako to bývalo 
doteraz, že urobilo sa niečo a potom - po funuse- nemali šancu sa ozvať občania.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, nikto ...nikto  -po funuse - tu nerobí nič. Prosím, nezavádzaj hneď na začiatku 
zastupiteľstva.  
p. Capák 
To bolo, pamätáte,  pri škôlkach, materských. Presne  -po funuse - tu mali možnosť. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ty si stopercentný. Ako stále. Nech sa páči, ďalej.   
p. Capák 
Potom,  je tu návrh poslanca na zrušenie zmluvy medzi mestom Rožňava a JUDr. L. Törökom. 
Žiadam o zaradenie môjho návrhu do programu mestského zastupiteľstva na deň 28. apríla 
2016, zrušiť zmluvu medzi mestom Rožňava pánom Törökom z roku 2013, nakoľko mesto 
Rožňava má právne oddelenie a napriek tomu platí externé právne služby. Na Mestskom úrade 
pracujú štyria právnici, preto nevidím dôvod, prečo by malo mesto Rožňava využívať - hlavne 
platiť- ďalšie externé právne služby. Druhý návrh  -  mám tu - Chcete, pán primátor, aby 
postupne sa ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Najprv, pán poslanec  prečítaš všetky tieto ... a potom budeme hlasovať o každom jednom. A 
opäť budeš čítať každý jeden. 
p. Capák  
Takže - ďalší.  Navrhujem,  ako poslanec mestského zastupiteľstva, zníženie poplatku 
parkovného z 50 centov na 20 centov v pracovných dňoch a na bezplatné parkovanie občanov 
v sobotu a nedeľu,  na všetkých parkovných plochách, kde je poplatok za parkovanie účtovaný 
mestom Rožňava. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte chcem upozorniť, pri tomto, pán poslanec, treba si naštudovať - v sobotu len doobeda sa 
platí parkovné, potom už vôbec nie. A v nedeľu už vôbec sa neplatí parkovné v meste Rožňava. 
Ďakujem.  
p. Capák 
Dobre....ďakujem za upresnenie. A posledné - je to návrh poslanca na preloženie bodu 
Majetkoprávne záležitosti - Štefan Gono, vo veci prenájmu, resp. predaja parciel 734 v KN a 



735 ako jedného celku, z programu mestského zastupiteľstva. Žiadam vás  o stiahnutie a 
prepracovanie tohto bodu z programu. Žiadam vás prepracovať tento bod,  podľa uznesenia 
stavebnej komisie. Komisia odporúča zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta 
Rožňava zapísaného na LV číslo 3001, k. ú. Rožňava, parcelu 734. Tú dala do prenájmu. Za ... . A 
samozrejme prepracovať to podľa tejto komisie. A zároveň komisia odporúča parcelu 735 dať 
formou verejnej obchodnej súťaže, za účelom využitia pozemku ako záhrady,  pestovania 
zeleniny a ovocia. Vážení kolegovia, vzhľadom na to, že pán Štefan Gono, ako aj jeho rodinní 
príslušníci, bývajúci na Hrnčiarskej 2, majú do dnešného dňa tieto podlžnosti - po 1)  mestu 
Rožňava by mali vyplatiť nájomné za posledné 2 roky, pretože užívajú -minimálne za posledné 
roky - pretože užívajú pozemok mesta Rožňava, obidve parcely, bez akéhokoľvek vypočítaného 
nájmu. Čiernu stavbu, tzv. chatrč, ktorú postavil na parcele 735, nech pán Štefan Gono 
vyprace, on to aj priznal tu na zastupiteľstve, že ju postavil. Potom mám - po 3) - vyplatenie 
dlžôb voči mestu Rožňava. viď tabuľku Dlžníci mesta, ktorá je na tabuľke meste Rožňava. Sú 
tam sumy: Ladislav Gono - 327 EUR, komunálny odpad, Alžbeta Gonová - 227 EUR, komunálny 
odpad, Tina Gonová - 261 EUR, komunálny odpad. Takže nech si vyplatia podlžnosti voči 
mestu, vypracú čiernu stavbu z parc. 735 a potom nech, vlastne, niečo od mesta Rožňava 
žiadajú, keď už budú bezúhonní voči mestu Rožňava, ako sú aj vlastne všetci daňoví ...slušní... 
poplatníci. Som presvedčený, že pán Gono Štefan užíva bezodplatne obidve parcely a mesto 
Rožňava  sa zároveň dopúšťa trestného činu. Žiadam navodiť právny stav. Veď už 3. rok sa rieši 
táto vec. Ďakujem pekne. To boli .... Ešte k tomuto - na parcelu 735 chcem upresniť, boli 
podané 4 žiadosti o prenájom, od mesta.  Tak budem rád,  keď sa to zoberie do úvahy,  že je 
tam vlastne možnosť ponúknuť ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Chcel by som opraviť - nie od mesta tie žiadosti išli, ale od teba pán Capák a ešte od dvoch 
iných. ... Tak ... tak to upresníme, lebo občania ... keď to počujú   - tak mesto , že by si podávalo 
na žiadosť - lebo tak si to povedal, že -"od mesta". Nie od mesta. Od obyvateľov Rožňavy.  Tak 
... tak ..lebo to je potom zavádzajúce. 
p. Capák  
Od obyvateľov. Ďakujem 
p. Burdiga, primátor mesta 
Chcem sa ešte na jednu spýtať vec. Ten 1. bod bol to, že chcel by si Majetkoprávne záležitosti 
mesta dať na 13:50. Chcem sa opýtať, keď s ostatnými bodmi do ... skončíme s bodom číslo 11 
skončíme o 11. hodine,  do 13:50 budeme čakať. 
p. Capák 
Do 13:30. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Do 13:30 budeme všetci čakať . (?)  
p. Capák 
No, však sme tu pre občanov. Sme tu platení. Máme odmeny za toto sedenie. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja nie je to sa pýtam. Či budeme čakať? Aby sme vedeli.  A potom ... Áno, budeme čakať. Hej? 
p. Capák 
Samozrejme. Navrhnete prestávku ...alebo čo.  
 



p. Burdiga, primátor mesta 
Trojhodinovú !?  
p. Capák  
Kľudne. ... A sa vrátime tuná  ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Páni poslanci, rozumeli ste ... tomuto všetkému. Nech sa páči ďalej, pán poslanec Baláž. 
Ospravedlňujem sa... pán poslanec Džačár.  
p. Džačár 
Ďakujem za slovo. Príjemný dobrý deň. Taktiež som sa toto chcel spýtať pána kolegu, že keď 
skončíme skôr, že budeme čakať. Takže ... to ja si myslím, že keď máš niečo k nejakému bodu, z 
majetkoprávnych,  tak ten by som  - nie celé majetkoprávne - keď už by som. Čo sa týka tých 
druhých žiadostí, ktoré tam máš, kolega, ja si myslím, že to patria do komisie. Aj to platenie 
parkoviska. To všetko musí prejsť cez komisie. Lebo nerozhodujeme tu my sami túto, ale nech 
sa ozvú k tomu, pripomienky dajú aj občania, ktorí sú v komisiách.  ...To by som nezaraďoval 
vôbec tieto veci. Nehorí to tak. Takže kľudne, do  komisií to podaj. Dobre? Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán poslanec Baláž.  
p. Balázs 
Prajem príjemný dobrý deň. V podstate presne to isté som chcel povedať, čo kolega Džačár, že 
tie body niektoré, ktoré kolega Capák chce zaradiť, možná že navonok budú pôsobiť dojmom, 
že kvôli dačomu ich chceme dajak extrémne urýchľovať. Tak nemyslím si, že je dôvod to teraz 
dávať do programu, aby sme to dneska schvaľovali. Prejdú riadnymi komisiami a na ďalšom 
zastupiteľstve môžu byť, alebo určite budú predmetom. Ďakujem pekne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale - samozrejme, pán poslanec má na to právo, aby tie body tam  ostali. Budete hlasovať. 
Hej?  ... Áno  - názor, samozrejme. Pán poslanec Kuhn, nech sa páči. 
p. Kuhn 
Tiež nerozumiem požiadavke kolegu Capáka. Ak tá diskusia má byť k nejakým bodom, ktoré sú 
na ...v rokovaní, tak predsa ku každému bodu vždycky je možnosť vyjadrovať sa... aby sa 
občania vyjadrovali. Tak ...tá polhodina pre ... na diskusiu, ktorú máme, je k bodom, ktoré nie 
sú na programe. Čiže ak chcú občania vystúpiť k nejakému bodu, ktorý nie je na programe, 
chcú nejakú novú tému otvoriť, tak na to máme tú polhodinu. Keď chcú debatovať ku 
nejakému konkrétnemu bodu, tak v tom konkrétnom programe, vždycky sa môžu prihlásiť. A 
zatiaľ vždycky občania dostali slovo. Áno, musia čakať, bohužiaľ, ale takto všetci občania, ktorí 
chcú sa ku konkrétnemu bodu, musia sem prísť a musia tu čakať dlhšie, lebo to  nevieme 
presne časovo povedať, že kedy sa ten bod bude prerokovávať. Nevidím - prečo práve v tomto 
prípade by sme to mali zmeniť. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne za vyčerpávajúcu odpoveď, pán kolega. Pán poslanec Capák, nech sa ti páči. 
p. Capák 
Tak v tom prípade musia si tí občania, naši voliči, vybrať voľno v práci, prísť tu sedieť s nami od 
rána, od deviatej a sledovať s napätými ušami, kedy príde na rad ich bod. Čo sa týka návrhov -  
ja si nemyslím, že je to celkom tak, pretože mesto platí každým dňom externé služby právnika. 
A ďalší, druhý návrh - občania tak isto platia. My sme neplatiči  -v meste - parkovného, tak 



máme tie výhody.  Tak nám je to jedno, samozrejme, nie, či - potom, alebo či nie potom, ... na 
komisiu. Hej?  Ja si myslím, že každým dňom by to uvítali občania, vaši voliči, naši voliči -
povedzme - na rovinu, hej? -  že by sa prestalo platiť 50 centov,  a keď si idú kúpiť 5 rožkov, 
alebo 10 rožkov,  tak musia viac dať na parkovné, ako vlastne za to, čo si ich kupujú. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Toto je, myslím, že zavádzajúce, lebo miestne... Koľko je pán riaditeľ...? Je tam nejaká 
tolerancia? Prvých ... nejakých minút. Či nie je?  No , takže  za 15 minút si kúpim asi celý 
kamión rožkov. Takže nezavádzajme a nehovorme, zase na voličov, na občanov... Ja ti dokážem 
urobiť celý nákup za 15 minút.  
p. Capák 
Tak budete k  nám chodiť ... pre domácnosť vy už potom. To je výborné.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Capák ... pre teba, čo by som ja neurobil. A pre svoju manželku, samozrejme.  Pán 
poslanec Bischof, nech sa ti páči.  
p. Bischof 
Ďakujem pekne za slovo.  Teším sa, že dnešné zastupiteľstvo začína tak veselo a príjemne. Ja 
chcem kolegovi Capákovi pripomenúť, že bol jedným z navrhovateľov, ktorí predkladali návrh, 
ktorým sa opravoval začiatok zastupiteľstva na 9.00. Takže teraz nerozumiem celkom dobre tej 
poznámke, že občania si musia  vyberať voľno. Tak buď chcem doobeda, aby som nebol 
unavený, lebo to bol váš argument, pán poslanec, že ste potom unavený, poobede, k večeru, 
alebo ... alebo dám priestor občanom, nech zastupiteľstvo sa tiež začína poobede a každý 
môže prísť po práci sledovať zastupiteľstvo. Ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Opäť ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď.  Pán poslanec Capák.  
p. Capák 
Viete dobre, že mne osobne vyhovuje tento čas, ale keď ma zastavia občania v meste - "no, tak 
ďakujeme pekne, ak ste to zmenili, tak už teraz naozaj neviem prísť nič ani povedať" . Bo na tú 
piatu  aspoň pár ľudí prišlo. Ale teraz, o jednej, každý je v robote. Takže ... musel som,  
samozrejme im dať za pravdu. Máte pravdu, ja som vlastne zahlasoval vtedy, že nech  je od 
deviatej zastupiteľstvo, ale keďže to vy tak vidíte, ako občania, aj moji voliči, tak dám aspoň 
taký návrh. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešteže ti to pripomenul, pán poslanec Bischof, že si hlasoval takto.  
p. Capák 
Áno. Mne to  vyhovuje, ale samozrejme, keď sú občania, ktorí to chcú ináč, tak som dal ten 
návrh.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja si myslím, že každý občan, keď chce prísť, môže prísť.  Tu sú dvere stále otvorené, v 
zastupiteľstve. Môžu sa vyjadriť ku každému bodu aj  v rozprave, môžu sa vyjadriť aj v diskusii 
poslancov. Nikto tu nikdy nezakazoval niekomu nehovoriť. Akože žiadny problém v tom 
nevidím. A keď ja mám riešiť niektorý bod a  záleží mi na ňom, ja prídem aj ráno o ôsmej.  Áno, 
určite, niekedy je to zlé, lebo je to aj v čase pracovného... vlastne vtedy, keď sú v práci, ale keď 
chcem, tak si to vyriešim. Dobre. Pán poslanec Ocelník. 
 



p. Ocelník 
Milan, len toľko by som ti chcel povedať, že - vedľa seba sedíme, no ale budem cez mikrofón ti 
rozprávať -  ľudia sú v robote do štvrtej. Takže potom by sme museli urobiť prestávku, 
povedzme, keď skončíme dané body, kým prejdeme  k majetkoprávnym,  tak by sme začali 
potom o pol piatej. Hej? Čiže prestávka by bola- ja neviem -  pol dňa. Čiže by sme rokovali 
trošku dopoludnia, ráno -  a potom večer, do noci. Takže ... Žiaľ, keď nejaký človek má niečo k 
nejakému bodu programu, žiaľ,   musí si urobiť v tom čase raz za 4-5 rokov voľno. Asi toľko.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja by som chcel už poprosiť, pán poslanec Capák, samozrejme, dám ti slovo,  ale už po tom 
tvojom slove, skúsme ísť potom pracovať. Lebo na to sme sa dneska tu zišli, aby sme pracovali. 
Prosím veľmi pekne. Ďakujem.  
p. Capák 
Ako - viete, ja som veľmi aktívny v  práci už od začiatku. Ale, viete čo, tak ... ja si myslím potom, 
že kašlem na tých obyvateľov, keď tak to vidíte.  A nech si len pekne robia v tej robote do 
štvrtej. A kto chce, nech si vyberie ... neplatené voľno. Ďakujem pán primátor. To bolo 
posledné.  Aktivita k tomuto bodu.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Neevidujem žiadny diskusný príspevok. Uzatváram diskusiu. Budeme hlasovať, dobre? -  
kolegovia o každom jednom bode, alebo o zmene, ktorá ... ktoré boli prednesené. 1. zmena 
nastala u pána poslanca Lacha. To bolo stiahnutie bodu 12/27. Nech sa páči, hlasujme. Čiže 
tento bod by sme mali stiahnuť z dnešného rokovania. Za to hlasujete.  
 
Hlasovanie 
Hlasovalo 12 poslancov. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže tento bod si môžeme vyškrtnúť. 27-čku. No, ďalej ideme, sú to návrhy pána poslanca 
Capáka. 1. návrh bol to, aby sme majetko-právne dali na... 13:30?  13:30 To bol ten prvý bod. 
Kolegovia hlasujte. Nech sa páči. Ak chcete prekladať body na 13:30. 
 
Hlasovanie 
Za 1, proti 11, zdržalo sa 1. Ďakujem. Takže tento bod nebude zaradený. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďalším bodom bolo... -zrušenie tých právnych služieb? - pán  poslanec? Keď sa dobre pamätám 
a mám napísané. To znamená, máme likvidovať pána Töröka, - dobre? - a máme svojich 
právnikov, ktorí vlastne ...Dobre...nejdeme sa nejak do toho zahlbovať. Hej?  A ten materiál 
sme čítali. Nebudeme to ešte raz čítať, pre krátkosť času. Kolegovia pochopili sme, že či 
budeme zaraďovať tento bod? Ak áno - vidím - tak hlasujte, či chcete mať tento bod zaradený. 
 
Hlasovanie 
Hlasovalo 11 poslancov. Za zaradenie boli 3, proti 8, zdržalo sa 0. Takže aj tento bod si 
vyčiarkneme.  
 



p. Burdiga, primátor mesta 
Ďalší bod - pán poslanec, čo to bolo? Jaj - parkovné. Bolo z 50 na 20 a neplatenie parkovného v 
sobotu, nedeľu, keď sa dobre pamätám. Dobre. Kolegovi, nech sa páči. Chcete mať tento bod? 
Tak ... zaradený ...Tak, ja som len povedal, že čo... čo je v tom bode, aby ste... aby ste sa 
rozpamätali. Nech sa páči, hlasujte. Či chcete mať zaradený tento bod. 
 
Hlasovanie 
Hlasovalo vás  13.  Za  zaradenie 2, proti 11, zdržalo sa 0.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, bolo tam ešte niečo? ... Jáj - Gonovci.  No - jasné. No ... na to nemôžeme 
zabudnúť ... Budeme celý materiál čítať, kolegovia?  Máme. To som chcel ... práve si mi to z úst 
vybral,  ... chcel som povedať, že Gonovcov máme v tom bode. Takže... Jáj. Stiahnuť ten bod?  
A  aby to bolo podľa komisie výstavby? Tzn. aby to bol ten materiál stiahnutý, prepracovaný a 
tie pozemky, ktoré sú pred Gonom - 735,  keď dobre viem -  tie boli prenajaté, pretože sú tam 
žiadosti o záhradkárčenie. Krásne.  Áno - pán poslanec Balázs, nech sa ti páči .  
p. Balázs 
Kolega Capák v podstate, ak som dobre postrehol, chcel by si riešiť protiprávny stav, keď sa 
neplatí nájomné. Takže vlastne aj my by sme chceli toto. A vlastne nájomné sa musí žiadať 2 
roky späť. Takže musíme to  začať riešiť. Keď stiahneme ten bod,  tak nebudeme to zase riešiť  
na zastupiteľstve. Ani nájomné vymáhať. Ani vlastne nájom - takže vlastne, či ideme jednou,  či 
ideme druhou cestou? Či to ideme sťahovať, alebo riešiť to, čo  si navrhoval. Že riešiť  
protiprávny stav, aby sme mali nájomné aspoň za tie pozemky. Skús toto, že či tak,  alebo tak. 
Lebo v jednej vete odzneli obidve návrhy. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, to fakt skús vysvetliť.  
p. Capák 
Priznám sa vám na rovinu, komisia výstavby vlastne... v  ponuke tam máme - po a) a po b). V 
tom nemám jasno.  Bod 1.) - áno - prenájom. Čiže zahlasujeme - jednotka  - 734 na prenájom. 
A ... a pod 732 ...   
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec - ale dôjdeme k tomu bodu. Lebo ten bod je zaradený v materiáli. Čiže my ho 
neobídeme. A tam môžeme diskutovať potom ... 
p. Capák 
...Nechať ?... Riešiť?... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Čiže neprídeš o ten bod Gonovcov. Lebo je on tu. Chápeš?  Hej? A potom, keď prídeme k tomu 
bodu, tak môžeš otvoriť diskusiu a tam si budeme vysvetľovať, čo chceme a za čo budeme 
hlasovať. Lebo ja sa snažím, aby sme zrozumiteľne stále si povedali, za čo hlasujeme. To je 
dôležité. 
p. Capák 
No, ja nemáme jasné. Bude to brané ako jeden celok? 734 a 735. Alebo 2 celky?  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale - v tom bode dáš návrh.   



p. Capák 
No ...výborne. Dobre. Tak potom ...prepáčte...  
p. Burdiga, primátor mesta 
Lebo  - keby nebolo Gono, ...tak ...chápem toto tvoje rozhodnutie. Ale je tu bod Gono a  tam 
môžeme ... tam budeš dávať návrhy koľko chceš.  ... Aj vysťahovanie.  
p. Capák 
Tak... potom v poriadku. Sťahujem návrh ...a teda ten bod...12.20  ...áno ...  Áno. V poriadku.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Takže vlastne z tohto všetkého, čo ste predniesli dvaja, t. j. pán zástupca a pán Capák,  
tak ...hlasovali sme len  za návrh pána Lacha.  Ostatné body pána Capáka  neprešli. Takže teraz 
budeme hlasovať komplet za schválenie celého programu zastupiteľstva. Nech sa vám páči, 
páni kolegovia. 
 
Hlasovanie :  
Hlasovalo vás 13. Za 12, proti 1, zdržal - nikto sa nezdržal. Takže ďakujem.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
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 viackrát  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 problematiky, ktorá nie je 
predmetom rokovania, časový rozsah nesmie ... rozsah nesmie presiahnuť dĺžku piatich minút, 
v odôvodnených prípadoch môže byť tento časový limit predsedajúcim predložený, 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 predĺžený, 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 zmien a doplnkov. Páni kolegovia, ešte by som chcel 
poprosiť, že keď budeme diskutovať, alebo budeme mať faktické, tak skúsme dodržať ten 5 
minútový limit. Lebo keď budeme dlhšie, tak ja to potom dám vypnúť.  /Ešte jednu stranu 
mám ...Áno, mám ešte../  Vážení  poslanci, v súlade s § 9 ods. 2 rokovacie poriadku ,poslanec 
sa považuje za prítomného na rokovanie 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 pochybnosti dodržiavania rokovacieho poriadku, 
prosím poslancov o promptné riešenie. Ďakujem pekne za pochopenie. Tak a otvorenie máme 
za sebou. Môžeme ísť k bodu číslo 2.  
 



2 
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán 
inžinier Karol Kováč , nech sa páči.  
p. Kováč 
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem dámy a páni, dobrý deň televízni diváci. Ja chcem k bodu ... 
k uzneseniu len konštatovať, že uznesenie 8/2016 - alebo teda z  roku 2016, v súvislosti so 
všeobecne záväzným nariadením  o nakladaní s komunálnymi odpadmi, mesto si splnilo svoju 
povinnosť. Čo ma teda veľmi teší. Tzn. videl som fyzicky informáciu v písomnom podaní. 
Dúfam, že to bude mať pozitívny ohlas medzi obyvateľmi. A tak isto na internetovej stránke, aj 
na úradnej tabuli boli zverejnené všetky náležitosti, tak, ako sme sa v rámci uznesení dohodli. 
Ďakujem veľmi pekne.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pán inžinier. Nech sa páči ďalší... keď máte do diskusie príspevok. Keď nie, 
uzatváram diskusiu. Prečítam vám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie 
na vedomie Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Nech sa páči, 
hlasujte. 
 
Hlasovanie  
Hlasovalo 10 poslancov. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
 
 
Bod 3 
VZN 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 
Bod číslo 3 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených 
na mzdy a prevádzku na žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa v materskej škole a dieťa 
predškolského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava - návrh. Nech sa páči, otváram 
diskusiu. Pán poslanec Bischof, nech sa ti páči. 
p. Bischof 
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Po tretíkrát, snáď už naposledy, zopakujem ten základný 
argument - myslím si, podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia, že financovanie potrieb 
žiakov je v zásade rovnaké. A je ...a je teda absolútne jedno, či zriaďovateľom je mesto, alebo 
cirkev, alebo ... alebo súkromná osoba. Takže navrhujem, aby sme hlasovali ... hlasovali o 
alternatíve 1 b) - teda v rovnakej výške 100 % - podľa finančnej komisie. Ďakujem pekne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalší do diskusie. Neevidujem nikoho. Ukončujem diskusiu. 
Budeme dávať hlasovať o návrh pána poslanca Bischofa. Pán poslanec, buď tak dobrý, len v 
krátkosti zopakovať, aby sme to mali na hlasovom zázname.   
 



p. Bischof 
Pardon ... len si otvorím tú  stránku, aby som bol presný vo vyjadrení. /Aha...dobre... OK/ Čiže: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje návrh a) - v alternatíve 2,  s prílohou číslo 1 b)  - to 
je podľa odporúčania komisie finančnej,  podnikateľskej a správy mestského majetku, ukladá 
schválené VZN uverejniť atď. -  ako máme v texte.  Ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči. Porozumeli  sme? Keď áno, nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Hlasovalo 13 pánov poslancov. Za 6, proti 6, zdržal sa 1. To nám  neprešlo. Neschválené. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ostáva nám alternatíva číslo 1.  Treba vám čítať? Tam je to s prílohou číslo 1/a. To je tých ... 88. 
Takže hlasujeme za alternatívu teraz číslo 1.  
 
Hlasovanie 
Opäť ste hlasovali všetci. Za 7, proti boli 6 a zdržalo  sa 0 . Schválené ...Tri pätiny - boli? Tak, tri 
pätiny.. Opäť sme tam, kde sme boli. Ideme ďalej 
 
 
4 
VZN o organizácii miestneho referenda  -  návrh na zmeny a doplnenie 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod číslo 4  -Všeobecné záväzné nariadenie mesta o organizácii miestneho referenda - návrh 
na zmeny a doplnenie. Nech sa páči. otváram diskusiu. Neevidujem diskusný príspevok. 
Uzatváram diskusiu. Prečítam vám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
schvaľuje Zmeny a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia mesta o organizácii miestneho 
referenda, podľa týchto príslušných paragrafov, ktoré máte napísané a podľa odporúčania 
komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku, a ukladá VZN-ko so 
zapracovanými zmenami a doplnením uverejniť na úradnej tabuli ... a internetovej stránke 
mesta. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie  
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.  
 
 
5 
VZN o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod číslo 5, opäť ďalšie Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane verejného poriadku – návrh 
na zmeny a doplnenie. Nech sa páči, otváram diskusiu. Hlási sa nám niekto?  Pán poslanec 
Capák, nech sa páči. 



p. Capák 
Ak dovolíte, ja by som sa chcel vyjadriť k odchytu psov. Ako viete, mestská polícia nezvláda 
odchyt psov. Naďalej máme dokusaných občanov, dokusané zvieratá. A bola v ponuke od 
Kynologického klubu táto ponuka, doplniť túto službu pre mesto. Ja si myslím, že je to výborný 
nápad, keďže sa jedná o dlhoročného psíčkara Ladislava Janespála,  so svojimi kolegami. 
Kynologický klub má vynikajúce výsledky. Slušne sa snažia podporovať aj mládež a ďalších, 
takže verejný poriadok ... / naozaj, pri tých neónkach ja nevidím,  si musím ísť asi pre okuliare 
... /  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, máme protipovodňový vozík. Na tom sú reflektory. Dokážem ti ho doniesť sem a 
posvietim ti na to. 
p. Capák 
Tak, to by bolo vítané ... by sme mali veselšie tu ... Áno ...ďakujem ... pán Kemény ... konečne 
sa ozval magister. Takže ja som len k tomuto chcel, že bolo by to vítané, podľa mňa, takáto 
služba, odchytu psov. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalší diskusný príspevok. Keď nie, uzatváram diskusiu. Chcem sa 
len spýtať, pán poslanec, je to nejaký konkrétny návrh, ktorý by sme mali zapracovať do tohto? 
Lebo potom by bolo treba akosi naformulovať, keď to chceš, aby to tam bola, aby to 
kynológovia odchytávali, alebo - nevie čo - robili. Skús, prosím, aby sme vedeli, za čo máme 
hlasovať. Keď je to návrh, alebo.... 
p. Capák 
Navrhujem prijať externú službu od Kynologického klubu Rožňava na odchyt psov, vzhľadom  
na na to, že Mestská polícia Rožňava, napriek tomu, že sa veľmi snaží,  nedokáže nám 
zabezpečiť bezpečnú ... bezpečnosť a verejný poriadok, tak, ako by mal byť, v rámci zdravia 
našich občanov.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja by som len chcel upozorniť na to kolegov, keď budete hlasovať, je to tiež akýsi  návrh, ktorý 
nebol nikde prerokovaný. Pretože určite bude nejaký vzťah, ... keď ...čo si vymyslel teraz ty. 
Ten vzťah ... nech je na nejakej zmluve, na nejakej platbe,  na niečom...  na niečom, a teraz keď 
niečo odsúhlasíte, potom budeme o tom rozprávať, že čo asi dostanú za to. Takže, určite je to 
skvelý nápad, čo si vymyslel, len opäť by to bolo dobré na niektorej komisii si to prebrať, 
možno zavolať aj tých kynológov, že či budú, za nejakú si  takúto finančnú odplatu pracovať 
alebo nie. A za nejakých podmienok. A či majú odbornú spôsobilosť na odchyt. Lebo , ja keď 
mám dobrý dojem, tak mali by mať na to, myslím, nejakú spôsobilosť, odbornú. Čiže to sú také 
body, že to by bolo najprv lepšie prerokovania, tak by sme rozhodovali o tom. Ako, nechcem ja 
zanevrieť na ten bod, len trošku sa skúste porozprávať v komisiách na to.  Lebo to zase teraz 
rozhodnete, že-  áno, tak dajme to kynológom - a potom budeme rozprávať o tom, že čo oni 
chcú.  Pán poslanec Balázs ešte. Síce som tú diskusiu uzavrel, ale povedz, lebo určite je to...  
p. Balázs 
Ja iba jednu poznámku. Že je veľmi dobré, že sme takto aktívni a veľmi rýchlo chceme niektoré 
veci konať. Len aj tá prehnaná operatíva možná že nie vždycky  prospieva problému. A hlavne, 
navonok,  neviem, akým dojmom budeme pôsobiť, lebo postrádam ten celkom, celkom prvý 
krok, že dajaká organizácia by tu dala dajakú žiadosť, že vôbec takéto bude robiť. Alebo že má 



záujem niečo takéto robiť. Až potom by sme o tomto rokovali. Lebo vlastne my nemám o tom 
vedomosť, či to tí vôbec chcú robiť? Keď chcú robiť, ako, akým systémom? Za koľko? Aký 
spôsobom... oprávnenia atď. Takže ja si myslím, že tu chronológiu by sme zhruba mali dodržať. 
Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže tiež si myslím, že nikto nemá nič proti tomu, len si to možno skúsme prebrať. Pán 
poslanec Capák....prepáč.   
p. Capák 
Musím zase ...v tomto smere máte pravdu. Tento môj návrh, bude asi lepšie, fakt, že najprv 
nech prejde komisiou. Návrh vlastne od toho Kynologického klubu. Ich osloviť a tak, ako vraví 
pán Balázs , že by sa to ... predsa k tomu došlo. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Skús rozprávať s nimi, nech sformulujú nejakú  žiadosť, nech ju podajú ku nám na mesto, my ju 
dáme do príslušných komisií a tam samozrejme sa tieto veci preberú. Či áno, alebo nie. A -ako 
- nikto sa tomu nebráni. Ja si myslím. Len teraz by ste možno rozhodli o niečom, čo by asi 
nebolo dobré... 
p. Capák 
... pripravené. Ďakujem pekne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakuje za pochopenie, pán poslanec. Nech sa páči, ďalší do diskusie. Ako - stiahol si tento 
návrh ...myslím? Ako ... tvoj. Len, čo si povedal, nie ako samotný bod . Ďakujem.  Pán poslanec 
Lach.  
p. Lach 
Ja len by som chcel pána kolegu požiadať, že treba dodržiavať tému, ktorá sa prerokúva a k 
tomu sa vyjadrovať. Tu hovoríme o VZN-ku. A keď máš nejaký návrh, Milan,   tak sformuluj ho, 
daj ho v diskusii, keď budú „Návrhy poslancov“ a potom sa môže zaradiť do programu 
prerokovania v komisiách a na ďalšom zastupiteľstve o tom môžeme hovoriť. Aby sme tu 
neskákali z problému na problém a neriešili veci s horúcou hlavou bez toho, aby sa k tomu 
mohla aj nejaká tá odborná časť zastupiteľstva, poradné orgány - komisie - vyjadriť podľa tých 
odborností, ktoré zastupujú. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja si myslím, že pán poslanec Capák to pochopil. Určite nechcel zlú vec. Aj tú chronológiu 
pochopil. Ďakujem pekne. Keď nemá nikto do diskusie žiadny príspevok, uzatváram diskusiu. 
Prečítam vám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny a 
doplnenie všeobecne záväzného nariadenia o ochrane verejného poriadku v § 2 - nejdem vám 
tieto ostatné čítať - podľa predloženého návrhu -  ukladá VZN-ko so zapracovanými zmenami a 
doplnením a  uverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie  
Hlasovalo 12 poslancov. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. 
 
 
 
 



6. Smernica mesta Rožňava pre verejné obstarávanie 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod číslo 6 - Smernice mesta Rožňava pre verejné obstarávanie. Nech sa páči, otváram 
diskusiu. Pán Kováč ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
/..ste ...vydrž. Len musí obrazovka naskočiť. Hej ...hej, len musí.. Áno a  teraz sa skúste 
prihlásiť, kolegovia. Už, už si. Áno. Dobre./ Tak pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Ja mám doplňujúci návrh. Som predložil aj na finančnej komisii a žiaľ teda, nezískal som 
podporu. Týka sa čl. 6 -Zákazky s nízkou hodnotou. Bod 5 - a navrhujem doplniť do bodov B), 
C), D) a F) -  doplniť vetu do každého toho bodu - vetu  - "verejný obstarávateľ zverejní výzvu 
na predkladanie ponúk na svojej webovej stránke". O, čo tu ide? Pri tých zákazkách s nižšou 
hodnotou, čiže tovary, služby v rozsahu 1.000 až 5.000 EUR, nie bežne dostupné tovary - od 
5.000 do 20.000, nie bežne dostupné stavebné práce  od 5.000 do 70.000, a potraviny v 
hodnote vyššej ako 20.000 a nižšej ako 40.000,  by sa podľa tohto VZN-ka ... teda, podľa tejto 
smernice obstarávali len tým spôsobom, že by mesto oslovilo minimálne troch potenciálnych 
dodávateľov. Moje skúsenosti sú  - jednak aj z tých verejných obstarávaní , čo ... čo mesto 
robilo, ale aj iných... z iných zdrojov, keďže sa venujem trochu problematike verejné 
obstarávania, že ak sa výzvy zverejňujú na internete a môže sa prihlásiť viac dodávateľov, tak 
je väčšia pravdepodobnosť, že dôjde k ...  viacerým ponukám a lepším cenovým ponukám. Čiže 
...čiže...jednak  by sa stransparentnil proces verejného obstarávania, ak by  bola informácia, že 
teda mesto obstaráva. A je možné dosiahnuť úsporu finančných prostriedkov. Pričom si 
nemyslím, že by došlo k nejakému výraznému zaťaženiu oproti tomu, keď ... keď sa posielajú 3 
e-maily alebo 3 listy, alebo sa zatelefonuje trom dodávateľom. Tak tú istú informáciu, to , čo 
posielame mailom,  ešte uverejniť aj na webstránke mesta. Takže toto je ako jeden... jeden 
doplňujúci návrh. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Chcem sa spýtať ešte, pán poslanec, nie som v tom odborníkom, ale toto je nad rámec zákona 
už. 
p. Kuhn 
Áno,  je to nad rámec zákona. Samozrejme. 
p. Burdiga, primátor mesta 
...Som len chcel vedieť, aby aj pre kolegov ...  aby vedeli. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre.  Ja som sa len  pýtal. Pán inžinier Kováč. Nech sa ti páči. 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne.  Počul som .../á - ste tu? Vynikajúco! / Potreboval by som odpoveď na 
niekoľko otázok. Mám otázky. Nebolo mi to jasné ... a nejak som sa nedokázal v rámci štúdia 
toho zákona o verejnom obstarávaní, ktorý je komplikovaný pre mňa, zorientovať. Pri 
zákazkách s nízkou hodnotou sa píše v bode  - je jedno  ktorý, že teda komisia  ... komisiu nie je 
potrebné zriaďovať. Tak sa chcem opýtať, ako to je so zriaďovaním komisií pri podlimitnej a 
nadlimitnej zákazke, v zmysle citácie zákona?  To je moja prvá otázka. A druhá otázka - Koľko 
týchto zákaziek s nízkou hodnotou zrobíme do roka, zhruba? Zhruba. Nepotrebujem presné 



čísla. Plus-mínus 10 sa kľudne môže minúť.  Tieto 2 otázky mám.  
p. Kardošová, MÚ  
Pri podlimitnej a nadlimitnej zákazke automaticky sa robia komisie, alebo vymenúvajú. A 
vymenúva to pán primátor, podľa toho, aká je to zákazka. A  tam by mali byť ...mali byť 
zastúpení takí, čo sú v tom odbore, alebo ... alebo robia také práce. Takže odborník toho 
smeru,  aká zákazka sa robí. Približne ročne sa robí okolo 100 alebo aj viac týchto zákaziek . 
p. Kováč 
Tých, s  nízkou... s nízkou  hodnotu, hej? 
p. Kardošová, MÚ  
Áno. To už komplet, celé,  som povedala... zhruba. 
p. Kováč 
V súvislosti s tým, čo ste povedali -  ak môžem, pán primátor? - Ďakujem pekne. / Dúfam, že 
som sa prihlásil do diskusie nie s faktickou?/  Áno. Ďakujem. Bolo  by možné doplniť tieto 2 
informácie do smernice?  
p. Kardošová, MÚ  
Tak neviem... lebo to je nad ... nad zákonom. Ak to odsúhlasíte, budem musieť rešpektovať. 
Ale pre mňa je to záťaž. Je .. je to ... je to vlastne, lebo tieto menšie zákazky by mohli robiť aj 
pracovníci. Hej? A ja by som to neusledovala, že kto - ako - kde. 
p. Kováč 
Nerozumeli sme sa. Ja by som rád, keby sa tá informácia o tom, že podlimitné a nadlimitné 
zákazky pán primátor vyhlasuje, alebo teda menuje komisiu, ktorá sa týmito vecami zaoberá.  
Toto mi tam chýbalo v tej smernici.  
p. Kardošová, MÚ  
Áno... To zákon ustanovuje. Takže nie je potrebné. 
p. Kováč 
A tie veci, ktoré sú tam zapísané, zákon ustanovuje. Vo väčšine prípadov. Takže, bude to môj 
návrh. Uvidíme ako sa k tomu poslanci vyjadria. Dúfam, že  to nebude nejak komplikované ... 
p. Kardošová, MÚ  
Tak, to postupujem podľa zákona. Tu sa jedná hlavne o zákazku s nízkou hodnotou nad 
5.000 EUR a do 5.000 EUR. Vlastne pod 5.000 EUR zákon nám nič neustanovuje. To sme si , 
ako,  ... podľa našej smernice sme si tam dali, od tej ... od tých ... od tej nuly, áno, do tých 
5.000 EUR.  Že do 1.000 EUR vlastne priamym zadaním, ale mohli by sme priamym zadaním aj 
do 5.000 EUR dávať . Dobre? 
p. Kováč 
Dobre. Ďakujem pekne za vysvetlenie.  A teraz by som formuloval tie návrhy, ktoré teda mám. 
Ja by som chcel - po 1.) požiadať, aby do smernice boli doplnené, v informáciách o 
nadlimitných a podlimitných zákazkách, veta, že primátor mesta... 
p. Burdiga, primátor mesta 
...Ktorý článok, pán inžinier, presne? Aby sme vedeli ... pani Šujanská aby vedela presne 
definovať. Dobre? 
p. Kováč 
Ospravedlňujem sa.  V čl. 5 - v podlimitmé zákazky- resp. doporučil by som doplniť bod 5. a)  
alebo bod 6. a) alebo ... akým spôsobom, by som definoval nový odstavec, tak ako je to 
uvedené v bode ... v bode ... v bode 11. Takže nový článok, v ktorom bolo napísané, že 



komisiu... komisiu na... na posudzovanie ponúk nadlimitných a  podlimitných zákaziek  zvoláva 
... teda,  menuje primátor mesta. ..Alebo - Hlava 5. a.  Alebo len doplniť možno do 11.-tky... Ale 
tá súvisí s inými.  Takže toto k tomuto. A ďalšia moja formulácia : Bol  by som rád, keby so 
zákazkami ... alebo - teda navrhujem, aby v zákazkách s nízkou hodnotou ... v zákazkách s 
nízkou hodnotou, bolo doplnené to, čo mal by kolega Kuhn, plus  chcem doplniť do bodu C) , 
D)  že pán primátor, nad rámec, ...nad ... nad rámec zákona menuje komisiu, ktorá v sa bude 
zaoberať ponukami v týchto hodnotách. Tak isto aj v bode f). Takže zopakujem ešte raz...  
p. Burdiga, primátor mesta 
Že aj do 5.000-vých hej?  
p. Kováč 
Nie, nie, nie...Bod d) -  nie bežne dostupné stavebné práce v hodnote od 5.000 do 
70.000 EUR... 
p. Burdiga, primátor mesta 
...už som sa zľakol... 
p. Kováč 
Božechráň!  Do 5.000 ...to ... medzi nami ženami,  to by si sa "ukomisioval". Potom je tam bod 
F),  kde sa hovorí, že sú to potraviny v hodnote vyššej ako 20 000 alebo nižšej ako 40.000 EUR. 
..Ja to kontrolujem ... D) - áno -  Lebo tam je to od 5 do 10. A potom je ten bod F), kde je to od 
20 do  40. A bod C) - ako som povedal - kde bežné ... nie bežné dostupné tovary a služby v 
hodnote od 5 do 20.000 EUR. Podľa mňa sú to dosť vysoké zákazky. Nie je ich tak veľa  a mohlo 
by to byť hodnovernejšie.  C)... D)...F)...  Ďakujem pekne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Všetko? Ďalší do diskusie? Pán poslanec Balázs. A!  Pán poslanec Capák ťa predbehol, s 
faktickou.   
p. Capák 
Prosím vás, ja neviem,  kto by  mi vedel vysvetliť, z vás, lebo ja naozaj už nechápem, čo je nad 
rámec zákona  a čo je  nad nad rámec zákona. Lebo ... o ja naozaj tomu už nerozumiem.  Ja len 
viem, zákonné a nezákonné  ... že boli doteraz. Ale - tak asi to je ináč. Kto mi to vie poradiť tu? 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Moja pani kolegyňa ti skúsi toto vysvetliť. Veľmi krátko, ale  zrozumiteľné.  
p. Kardošová,  MÚ  
Tak tieto veci, čo sú napísané, už  v zákazke s nízkou hodnotou, na strane 1, to sú už nad rámec 
zákazky... nad rámec zákona. Všetky. ..časovo náročné...  sú to peniaze, áno?,  lebo by som 
mohla iné niečo robiť. A takto som zaťažená aj ja. Keď príde kontrola, aj tieto vety vytýkajú  - 
keď sa robí nad rámec zákona. 
p. Capák 
To znamená ...  A to druhé? ...nad nad rámec zákona. 
p. Kardošová, MÚ 
Nad rámec je to, že F) -  napr. to sú tovary, potraviny, ktoré sa budú robiť tie ... cez 
elektronické trhovisko. Takže neviem, načo tam komisia potom bude? Lebo to sú bežne 
dostupné tovary na trhu. A ostatné tiež.  
p. Capák 
Ja vám verím, keďže to asi tak je.  Ale to  vážne aj Ústava Slovenskej republiky má také?...nad 
rámec zákona,  nad nad rámec zákona? ... 



p. Kardošová, MÚ 
Nie, nie...nemalo by byť.  
p. Capák 
To niekto si vymyslel...  
p. Kardošová, MÚ 
Nie. To sme urobili smernicu preto, aby sme... aby sme  sa nejak zorientovali a nerobili krížom-
krážom, áno,  že do 1.000 alebo do 5.000, alebo... alebo aby to bolo nejak to usporiadané. 
Robili sme to tak, aby - poviem pravdu, aby pán poslanec Kuhn nemal námietky. Ale aj tak má 
námietky. Takže mohla som to priamo dať od 5.000, ale robila som to tak, aby pán Kuhn nemal 
pripomienky. Ale, žiaľbohu,  nevyhovela som ani v tomto smere.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale to nevadí..To ...čo je navrch, poslanec... má  to ...  právo ...  
p. Kardošová, MÚ 
Tak ...ale keď vy navrhnete, odsúhlasíte, ja to budem rešpektovať. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Návrhy pána Kuhna a pána Kováča určite nie sú proti tomu, aby... aby  niečo nám išlo horšie, 
alebo zle. Majú na to právo. Takže ja, ako osoba nemám s tým žiadny problém. Majú na to 
právo. Je rozhodnutie na poslancoch, či to odsúhlasia. Takže ... 
p. Capák 
Prepáčte. Takže ..ešte pani ... takže mám možnosť sa  pochváliť v Bratislave na Generálnej 
prokuratúre, hej?,  že v Rožňave máme aj nad rámec  aj nad nad rámec. Môžem? Ďakujem. To 
som len chcel .  Ako chce... tak nejak ... Dobre. Tak ja sa pochválim. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn, faktická. Prosím skúste dodržiavať tie ... faktické ...  
p. Kuhn 
To, čo navrhol Karol, sa týka teda čl. 6, bodov... bodov ...v tom bode 5. A tie nejdú predsa cez 
elektronické trhovisko. - Že čl. 6, bod 5 - A), B), C), D)  E) to nejde cez elektronické  trhovisko . 
Ako, keby to išlo cez elektronické trhovisko, tak ja vôbec to potom nenavrhujem. 
p. Kardošová , MÚ  
...bežne dostupné  na trhu idú cez elektronické trhovisko ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
...Prosím mikrofón ... mikrofón ... Musí byť mikrofón ...  
p. Kardošová , MÚ  
...Nie bežne dostupné  idú ... na papieri , osloviť najmenej troch  ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Mikrofón ...skúsme ešte raz .... Počkajte, lebo vás zastavím všetkých ! 
p. Kardošová, MÚ  
Bežne dostupné tovary, služby, práce , idú cez elektronické trhovisko. Nie je bežne dostupné, 
čo nedostaneme v obchode, alebo nemajú z toho desiati ...alebo niečo, idú normálne tak, jak 
sme doteraz robili. Papierovo oslovíme... na papieri. Výzvou. 
p. Kuhn 
No, ale to je bod... teda čl. 3. V článku  3 sa hovorí - podlimitná zákazka,  od 5 do  209  - 
dodanie - bežne dostupných na trhu, ide cez ... ide cez elektronické trhovisko. To je v poriadku. 
To som rád, že to tam je. To asi zákon to vyžaduje. Tak isto ... ale... ale  ....Veď my sme tu 



nedávali ten návrh na... na bod 5? ...Pardon ... 6. Bod 6, čl. 6 .... čl. 6-Zákazky s nízkou 
hodnotou, bod 5. A v prípade bodu A) tovary, služby v hodnote nižšej ako je 1.000 EUR, tam 
rešpektujem, že to bude, že to bude len do 1000 bodov... Áno ...som mal faktickú poznámku a 
rozprávam dlhšie. Takže. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Skúsme si to dať ako diskusný, aby sa to  potom niekedy o nejaké 4 body nezvrhlo, že som ti 
povolil  potom... 
p. Kuhn 
Ale ja som mal len krátku poznámku. Ale keďže teda  .... vznikla tu  diskusia - ospravedlňujem 
sa - Čiže v tom bode A) do 1.000,  tam rešpektujem, že to je priame zadanie,  netreba nič 
zverejňovať. V poriadku. Ale ak ide o služby od 1.000 do 5.000, kde sa  oslovujú traja,  tamto to 
nejde cez to elektronické trhovisko - bod B)  to je... 
p. Kardošová, MÚ  
Záleží aká je ... 
p.Kuhn 
...dokonca len minimálne od toho  ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pani kolegyňa, chcem ťa poprosiť, postav sa - a mikrofón stále ... Dobre?  
p. Kardošová, MÚ  
Záleží od služby, o ktoré ...  ktoré vlastne ...požadujeme.  
p. Kuhn 
No, tu je to len definované -  tovary a služby v hodnote vyššej ako  1.000 a zároveň rovnej a 
nižšej ako 5.000, jednotliví zodpovední pracovníci sa riadia postupom  prieskumu, s 
predložením cenovej ponuky,  minimálne od dvoch dodávateľov. Tuná ... 
p. Kardošová, MÚ  
Minimálne...   
p. Kuhn 
Akože, ja viem, že môže byť aj viacej, ale - ako - ja si myslím, že je  lepšie a efektívnejšie 
zverejniť tieto ... túto výzvu - lebo, musíte , mať písomné podklady na základe čoho oslovujete 
dodávateľov - zverejniť túto informáciu na internete, kde sa sa môžu prihlásiť ďalší traja,  štyria 
- Ako ... tam podľa mňa, tá úspora ... úspora finančných prostriedkov môže byť pri viacerých 
obstarávaniach, ktoré prebiehajú ... nezanedbateľná .  To isté, pri nie bežne dostupných tovar - 
v hodnote od 5.000 do  20 000 - lebo nad  20.0000 to ide cez elektronické trhovisko , ale do 
20.000, oslovuje sa minimálne traja. Tuná tiež navrhujem teda, aby sa ... aby sa  táto 
informácia zverejnila na webstránke mesta. Potom, nie bežne dostupné práce od 5.000 do 
70.000  -  tam tiež len oslovujete minimálne troch. Tiež navrhujem zverejniť túto informáciu na 
web stránke mesta... 
p. Kardošová, MÚ  
Jasné...To je normálne. Áno.   
p. Kuhn 
Vypúšťam bod E) ... potom ... rozprával som sa ... so zástupcami materských škôlok, ktorí 
vysvetľovali problémy pri obstarávaní potravín. Takže tam rešpektujem, že do 20 000 môžu to 
riešiť priamym zadaním. Ale už keď od 20 do 40 oslovujeme troch... minimálne troch,  tak zase 
tam už by sme  mohli ...  aj ...  aj navrhujem teda, aby sa to ....  aby sa toto zverejnilo... 



p. Kardošová, MÚ  
Tak, tieto veci sa budú zverejňovať. Jasné, že sa budú. Aj doteraz sa zverejňovali. Takže sa 
budú naďalej.  
p. Kuhn 
Práve to ... že ja si teda pamätám,   - ešte mi hádam mi pamäť slúži,  ...že to ...tá smernica, 
ktorú sme mali v roku 2011 až - neviem koľko ...2013 , tak tam bolo ... na môj návrh ... som 
navrhoval teda, aby sa to zverejňovalo na internete. Zverejňovalo sa to. Potom  sa prijala 
smernica  v 2013 - tom, kde sa to vypustilo, to zverejňovanie na internete, s tým, že - "však 
pôjde aj tak všetko cez to elektronické trhovisko" -  čo teda nie pravda. Nejde všetko cez 
elektronické trhovisko. Takže práve preto to navrhujem. Tam kde ide cez elektronické 
trhovisko, netreba nič zverejňovať na internete, lebo keď to ide cez elektronické trhovisko, tak 
je to vlastne zverejnené na internete. Ale tam, pri  týchto menších zákazkách by bolo fajn, 
keby... keby to bolo zverejnené aj na internete. Bolo by to transparentnejšie a som 
presvedčený, že aj by došlo k úspore finančných prostriedkov. Takže...to je všetko.   
p. Kardošová, MÚ  
Výzvu môžeme zverejniť. Ja ...ja som ochotná, ale vyhodnotenia a takéto veci nebudem 
zverejňovať, lebo to strašne zaťažuje papierovo. Áno? Môžem ešte potom vyjsť v ústrety v 
tom, že každý 4. rok sa uverejní od 1.000 do 5.000, aké zákazky na zadávali. Aj s porovnaním. 
p. Kuhn 
V poriadku. To je pre mňa dostatočné. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre pani kolegyňa, ešte stojí ... 
p. Kardošová, MÚ  
A keď niekto bude mať niečo, ja mám otvorené dvere stále. Takže môžete ma navštíviť a 
pozrieť sa do papierov. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobrý nápad je dobrý ... to uchránime. Pán poslanec Capák, ale faktická. To je 30 sekúnd... 
slovenských.  
p. Capák 
Pani kolegyňa, tak vravíte, že zaťažuje to papier... Ja si myslím, skôr že  zaťažuje to vás. Tak  
požiadajte o externú službu. Tak, jak majú právnici. Veď vám to mesto príjme. Však právnikovi 
platia cca 5.000 ročne za to ...takže aj tu by sa našlo ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, ale to nemá nič spoločného - právna služba s týmto. 
p. Capák 
Ale však, chudáčik, táto pani  ja tam sama na to ...Vidíte ...  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ona nie je chudáčik. Ona dostáva plat. 
p. Capák 
No ale tak sama je a tu štyria právnici a spokojne, ešte externých sa príjme. Tak aj jej urobme 
...nemohli by sme jej?  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, máš -keď-  nejaký problém, budeš  mať k tomu danému bodu... Lebo už to je k 
niečomu inému. Hej? Ja viem, že máš spadnuté na právnikov, pretože ti šlapú po krku, ale 



nechajme to... nechajme to na iné body. Dobre? Viem, aj ja by som bol nervózny, keby ma 
stále tu ... otravovali... 
p. Capák 
...Až ma tu bolí ...na krku. Vidíte... 
p. Burdiga, primátor mesta 
...všade  by som videl právnika. Aj na manželku by som pozrel, tiež je právnik ... potom. Takže, 
ja ti verím, že to je nočná mora. No ale - bohužiaľ. Pán poslanec Balázs, nech sa ti páči. 
p. Balázs 
Ďakujem. Trošku je tá diskusia, k tej stanovenej v smernici, už rozsiahla. Možná neprehľadná. 
Bavíme sa tuná tak potichu s kolegami, že pomaličky strácame prehľad v jednotlivých 
návrhoch. A  naozaj sa bavíme, ak dobre viem, len o zverejnení. Vlastne niekedy sa bavíme o 
dosť vysokých číslach. Keď sa tu bavíme o čísla do 70.000, tak sú to dosť vysoké čísla, keď na 
niektorých komisiách - pre šport a kultúru sa handrkuje na 100 eurách, či dostaneme dakto 
100 alebo 300 EUR, tak tuná sa bavíme o 0 sedemdesiatich tisícoch eurách, alebo zákazkách do 
70 000. Keď tu kolega hovorí o šetrení, tak si myslím, že sa bavíme celý čas o šetrení pri 
zverejňovaní. Ale na 2. strane, tu by som určite rád, pri šetrení, podotkol aj kvalitu. Že nie 
vždycky najlacnejšie je najkvalitnejšie. A určite by tu mala byť dajaká dôvera voči vedeniu 
mesta, ktoré, predpokladám, všetko robí tak, ako - podľa svojho najlepšieho svedomia vie 
urobiť a sa snaží dosiahnuť to, aby ten majetok mesta bol zveľaďovaný, rekonštruovaný, 
opravovaný. Takže celá táto smernica a tieto body a tieto návrhy... ktoré tu odzneli,  sú nad ... 
tie .... 
p. Burdiga, primátor mesta 
...Poprosím vás, ukľudnime sa. Dobre? Keď diskutuje jeden,  tak nechajme  mu priestor... 
p. Balázs 
/...prepáčte, chlap som ... a iba na jednu vec viem dávať pozor .. takže...prepáčte, neviem sa 
sústrediť ..../... to znamená,  že sa bavíme...- ušla mi myšlienka ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nevadí. Ja dám slovo pánovi Kováčovi a dovtedy skúste to doplniť. Ja ti veľmi rád ... 
p. Kováč 
Takže sa bavíme o úsporách. A vlastne úspora je aj o kvalite. Tzn. vedenie mesta určite vie, že 
čo nad rámec zákona treba zverejňovať, komisie, nekomisie. Takže možné, že chýba dajaký 
článok aj ... aj ohľadne témy kvality prevedenia prác, zlých skúseností. Aj keď toto dosť prísne 
rieši zákon, že koho môžeme vyradiť zo súťaže, a koho nie. Ale .. ale myslím si, že toto je 
agenda ...agenda vedenia mesta, ktoré... ktoré to zvláda a rieši. Takže môj... čo sa týka vlastne 
smernice, tak ja by som možná, že  chcel poprosiť zamestnancov mesta, že... predpokladám, že 
keď... keď sa to dajak ocitne v smernici, tak to je asi záväzné pre zamestnancov mesta. Tak asi 
by trebalo hľadať dajaký spôsob, že ako... ako sa tá smernica bude dodržiavať. Budeme sa 
snažiť... asi všetci poslanci , schvaľovať tú smernicu tak, aby... aby nadmerne ... nezaťažovala 
zbytočne zamestnancov mesta. Ale možná, že keď tá smernica sa schváli, tak si myslím, že asi 
je to pre ...pre  zamestnancov mesta. A keď ... niekoho niektoré body zaťažujú, tak 
predpokladám, že je dajaký systém postupu dokumentov v meste a ... a keď sa dakde zadá,  že 
to dakto má na tej internetovej stránke zverejniť,  že dačo ide, tak to asi sa dá dosledovať, kto 
pochybil. A určite nebude musieť kolegyňa, ktorá je dosť zaťažená - vieme všetci o tom -  
vlastne verejným obstarávaním, že nebude musieť dosledovávať ešte to, či to bolo uverejnené 



alebo nie. Takže to iba vlastne trošku nabok k tomu sledu a uverejňovaniu a zaťaženosti. Tzn. - 
budem už stručný -  tak široká problematika, toľko návrhov, taký chaos v týchto jednotlivých 
bodoch medzi jednotlivými návrhmi...Bavíme sa tu celý čas len o bodoch, ktoré sú nad rámec 
zákona. Navrhujem - dávam poslanecký návrh na stiahnutie tohto materiálu a riadne 
prerokovanie v komisiách. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže musím dodržať tvoj návrh. Nech sa páči, páni kolegovia, hlasujte o tom, či tento bod 
stiahnete z nášho bodu rokovania. ... Ale ... ale... ale toto má prednosť. Stiahnutie bodu má 
prednosť. .... To by bolo iné, keby niekto navrhol ukončenie diskusie. Vtedy musím nechať 
dobehnúť... Ale ty si dal tento návrh, čiže ... 
p. Kováč 
Nech dobehne diskusia potom... Nie? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak ...ale potom porušíme rokovací poriadok.  Už je to na nahrávke ...Takže hlasujte. Však .... 
Tak, nechajme kolegov hlasovať, či to stiahneme dneska, alebo nie. 
 
Hlasovanie 
Za stiahnutie ste boli 7,  proti ste boli 5, a 1 poslanec sa zdržal. Asi sme to stiahli.  
 
 
 
7 
Návrh na schválenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores Rožňava 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod 7 a to je Návrh na schválenie rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores, 
na roky 2016 až 18. Tak k tomuto bodu sa vraciame ešte raz. Nech sa páči, otváram diskusiu. 
Máme tu aj zástupcov nášho divadla, ktoré ... Nech sa páči. Takže najprv pán poslanec Bischof 
a za ním bude nasledovať pán poslanec Baláž. Opäť tie 5 minútové príspevky dodržme, prosím. 
p. Bischof  
Ďakujem za slovo. Môj návrh bude smerovať k uzneseniu. Teda navrhujem, aby Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave, ako prvom hlasovalo o uznesení o alternatíve - a) schvaľuje rozpočet 
príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores na roky 2016 - 2018, s  príspevkom od 
zriaďovateľa v sume 87.360 EUR. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Baláž, nech sa ti páči.   
p. Balázs 
K uvedenej téme rozpočtu Actoresu bolo viacej stretnutí aj v rámci poslancov, vedenia divadla 
Actores. Následne bolo jedno užšie stretnutie s vedením divadla Actores, kde vznikol návrh 
konsenzu na ... na  návrh rozpočtu, podľa minuloročného rozpočtu, tzn. 84.160 EUR. Takže 
dávam poslanecký návrh hlasovať o ... o tomto návrhu. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Bischof ešte raz.  
 



p. Bischof 
Ďakujem za slovo. Dal som najprv návrh na hlasovanie o alternatíve a teraz môžeme diskutovať 
pokojne. Alternatíva b), teda tých 84 000, podľa minulého roku nie je žiadnym konsenzom,  nie 
je žiadnym kompromisom. A tieto 2 slová, samozrejme, nie sú synonymá, aby sme ...aby sme si 
rozumeli. Je veľmi presne v materiáli napísané, čo takýto návrh bude znamenať. A nevidím 
dôvod, aby pri osemdesiatich štyroch tisíc divadlo prišlo o jedného zamestnanca a dostalo sa 
do straty, tak ako je uvedené v materiáli. Pretože aj tak, keďže je to príspevková organizácia, 
by sme potom túto stratu museli... museli riešiť my - na jeseň, alebo v zime. Takže podľa mňa 
táto alternatíva je z hľadiska spravovania majetku mestu, z rozpočtovania mesta, narábania s 
mestskými financiami nezmyselná. Postráda to rácio, logiku, pretože aj tak by sme sa museli s 
tou stratou vysporiadať. Takže ak môžeme urobiť jednu vec poriadne teraz, urobme ju teraz 
poriadne, aby sme sa k tomu bodu nevracali, aby sme zbytočne nepripravovali našich 
zamestnancov o prácu. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Balázs, nech sa  páči. 
p. Balázs 
K tejto téme sa už strašne, strašne, veľa toho narozprávalo. A zase do hĺbky týchto čísiel by 
som sa nechcel - nemyslím si, že toto je tu priestor zase sa k tomu vracať, lebo sme to už na 
veľa mítingoch prebrali. Na to, ako kolega striktne poukazuje, ako je zostavený rozpočet,  tu by 
som len upriamil pozornosť na to, že vlastne v rozpočtoch príjmová časť na roky 2016 je 
odhadovaná.  Bavili sme sa už veľakrát o tom, že vlastne sú to čísla, ktoré sú plánované, 
odhadované. A nie sú to striktné čísla - ja si kolega, ty, nazval. Takže skúsme sa tohto držať a 
nehádzať to na nezaplatené odvody, alebo na prepúšťanie ľudí. Je to trošku dezinformovanie 
obyvateľov, ktorí toto počúvajú. Dobre? Ešte raz zdôrazňujem, príjmová časť je odhadovaná, 
plánovaná. Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán poslanec.  Nech sa páči ďalší, keď sa chcete vyjadriť k rozpočtu. Keď nie, 
uzatváram diskusiu. Samozrejme, dávam hlasovať najprv za návrh pána poslanca Bischofa. A to 
je, keď môžem aj za teba, pán poslanec -  schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie Mestské 
divadlo Actores na roky 16 - 18  príspevkom od  zriaďovateľa v sume 87.360. Správne? Nech sa 
páči, hlasujte.   
 
Hlasovanie  
Hlasovalo vás 13 . Za tento návrh boli 5,  proti boli 4, a 4 sa aj zdržali. Takže toto nebolo 
schválené.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs, môžem aj za teba prečítať? Dobre. Takže návrh na uznesenie: Po b) - 
schvaľuje rozpočet príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores na roky 16-18 
príspevkom od zriaďovateľa v sume 84.160 EUR. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie  
Hlasovali ste 13. Za pána poslanca Balázsa ste boli 8, proti 5, a nikto sa nezdržal.  Čiže po b) 
84.160. 



 
 
Bod 8 
Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2016 pre športové 
kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, združenia, školy a školské 
zariadenia 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod 8 Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2016 pre 
športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie, združenia, školy a 
školské zariadenia. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto materiálu. Myslím že prešlo to 
odbornými komisiami, ja by som možno asi vypichol z toho najviac komisiu školstva, kultúry a 
športu a potom finančnú. Poprosím predsedov, aby ste aspoň - úplne v krátkosti povedali, 
pretože je to dosť dôležitý materiál. Obsiahly. Ale veľmi krátko, stanoviská vašich komisií, 
prosím, dobre? Takže poprosím najprv kompetentného predsedu, to je pán poslanec Laco, 
dobre?  -  za tvoju komisiu, keby si nám povedal rozhodnutie komisie. A potom pán poslanec 
Balázs , dobre?- za finančnú. Ďakujem veľmi pekne - a potom ideme diskutovať. 
p. Laco 
Ďakujem pekne za slovo. Vážení prítomní, dovoľte mi , ako, z titulu funkcie predsedu tejto 
komisie, v krátkosti a stručne by som priblížil tento materiál. Treba len asi toľko, základná vec, 
základná informácia v tomto materiáli, že kým minulý rok mali sme tuná na rokovaní 
prerozdelenie - návrh na prerozdelenie týchto finančných prostriedkov  - 19 subjektov ... 
objektov sa prihlásilo na prerozdelenie. Už jedno, či športové , kultúrne, spoločenské a 
sociálne, tohto roku bolo žiadostí 29. Nechcem použiť slovo, že enormný nárast. Ale naozaj, 
veľký nárast.  A pritom, čo je veľmi dôležité, suma na prerozdelenie, ktoré mala komisia k 
dispozícii,  suma ostala nezmenená. Tzn. 28.500 EUR. Aj z toho vidno, čo som povedal a 
priblížil, že nebola to ľahká úloha. A chcem využiť príležitosť a z tohto miesta sa poďakovať 
členom komisie za spracovanie tohto materiálu do tej podoby ako to vidíme. Vidíme tu ... 
ovšem , okrem toho ešte návrh finančnej komisie a návrh pána poslanca, ktorý ste obdržali, 
pána Lacha, v jednej tabuľke. Ja osobne, ako predseda tejto komisie, nevidím... nevidím veľké 
zmeny napr. v návrhu pána poslanca Lacha, skôr to považujem za také kozmetické, menšie, 
úpravy. A najmä, aby plastickejšie odzrkadlili sa  pomery v kultúrnom, spoločenskom ... v 
spoločenskej oblasti, čiže v oblasti kultúry mládežníckych a spoločenských organizácií. Preto ja 
osobne nemám dôvody podporiť aj tento návrh pána poslanca, vzhľadom na tie úpravy, ktoré - 
... je menšie, a čo sa odzrkadľuje najmä v tej oblasti kultúry spoločenskej...- urobil. Toľkoto asi 
na úvod, aby som bol stručný, a snažil sa len vysvetliť merito veci. Ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Balázs za finančnú a potom ideme diskutovať. 
p. Balázs 
Ďakujem pekne za slovo. V 1. rade vlastne k tej sume. Možná že v 1. rade by sa nám bolo treba 
zamyslieť nad číslom 30 000 alebo resp. 28.500 EUR, ktoré tu je rozdelené. Či vlastne -  pre - 
okrem ... a ktoré sú pre zvyšnú kultúru a šport - to je postačujúce. Vieme, že v podstate mesto 
- kde vie, ešte pomáha  tým ... tým športovým klubom a kultúre. Samozrejme, mesto samo o 
sebe robí ... robí ...  má agendu kultúry v rukách, takže - je to číslo, samozrejme, vyššie. Keby 



som sa mal vyjadriť k týmto číslam, my sme sa snažili trošku upraviť, podľa názoru na ľudí 
sediacich vo finančnej komisii. Nemyslím si, že... že finančná komisia je presne tá, podľa ktorej 
by malo ísť všetko. Rešpektujeme názor aj komisie kultúry a športu. Zároveň tiež by som rád ... 
poprosil poslancov, keby - v podstate - podporili taký kompromisný návrh pána poslanca 
Lacha. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Takže ideme k diskusii. Pán zástupca a potom pán Ing. Karol Kováč.   
p. Lach, zástupca primátora 
Ja som dal návrh na prerozdelenie týchto prostriedkov. Zmena... teda, hlavne kvôli tomu, že 
boli oblasti, ktoré sa opomenuli. Samozrejme, sme banícke mesto a na zachovanie baníckych 
tradícií sa tam nepočítalo ani s halierom, tak Gemerskej banícky spolok, ktorý nejakým 
spôsobom tú ochraňuje a zveľaďuje tradície banícke a pripravuje publikáciu - už  druhý ... 
druhý diel -  sú to Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou na Gemeri. Je 
to veľmi hodnotná kniha. Skutočne prínosná.  Bol o ňu záujem aj múzeách rôznych, v odbornej 
verejnosti bola - ako - vysoko hodnotená. Tak si myslím, že je rozumné správne im prispieť na 
ďalší diel tejto publikácie. No a trošku ma zarazilo, že na tradíciu halloweenu chceme dať 
500 EUR. Ja osobne som toho názoru, halloween nie je naša tradícia. Že je to keltská tradícia. A 
preto ... áno ... Neviem,  odkedy sú Slovania  Kelti... a kresťania?...Dobre.. áno. Ale,  my, ako - 
ja sa aspoň počítam do inej kultúry. hej? Nie Keltskej. A ďalšia vec, čo som si aj ja nevšimol, tak 
napr. sme úplne zabudli - a dnes je to veľmi aktuálna téma, ale budeme to musieť riešiť ináč - 
pre Zväz protifašistických bojovníkov, na akciu, na výchovu mládeže. V protifašistických 
tradíciách sme neprispeli ani halierom Ďakujem za pozornosť. Teda... žiadam o podporu ...teda 
...na tento môj poslanecký návrh, aby sme teda prostriedky rozdelili podľa tohto môjho 
návrhu. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Ja sa opäť len chcem ospravedlniť -tí, ktorí ma vidia, že sa tu obracia chrbtom 
a všelijak, ja mám zlomenú nohu. Takže preto si to vykladám  hore-dole. Aby si nemysleli , že 
som nejak zneuctil kolegu, že chrbtom som sa  mu obrátil. Ale... som taký neposedný, teraz... 
no.  Pán poslanec Bischof s faktickou.  
p. Bischof 
K podpore organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov, by som maximálne, ale zdôrazňujem 
na kameru - maximálne!- opatrný. Hovoril som to minulý rok pani vedúcej, hovoril som to 
pánovi primátorovi, dôkladne si prezrite , prosím vás, vážení občania, vážení prítomní-  stránku 
tejto organizácie.  Je to pro Putinovská stránka, s odkazmi  z rôznych kútov sveta. Tam mám 
maximálnu obavu. Maximálnu obavu. Takže s tými financiami na podporu sme práve ... pardon 
, s financiami z mestského rozpočtu na podporu tejto organizácie by som bol, ešte raz veľmi, 
veľmi opatrný. Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. S faktickou ...skúsme faktické, prosím, 30 sekundové. 
p. Lach, zástupca primátora 
Ja len toľko, že sa jedná podporu akcie,  ... teda tieto peniaze mali byť na podporu poznávania 
Rožňavy a histórie Rožňavy a okolia v období 2. svetovej vojny a stretnutie so živým - ešte z 
jedných z posledných žijúcich aktívnych, teda, účastníkov týchto bojov. A využiť aj tieto 
skúsenosti. To, čo sa tu stalo - história sú fakty  - a to,  že niekto zneužíva tú stránku, to 



neznamená, že aj rožňavská akcia, ktorú tu chceli niektorí ľudia zorganizovať, že by bola v 
tomto proputinovskom duchu. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn s faktickou,  potom pán poslanec Bischof.   
p. Kuhn 
Názov "protifašistický" je vznešený. Problém je v tom, že pokiaľ ja viem, tak veľká časť 
predstaviteľov tejto organizácie sú predstavitelia, ktorí v minulosti boli členmi inej, 
nedemokratickej strany, ktorá... ktorá tu vlastne držala 46 rokov nedemokratický komunistický 
režim. Zločiny komunizmu sa výrazne neodlišujú od zločinov fašizmu. Takže, to by bolo také ... 
trošku zvláštne, z môjho pohľadu.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Bischof.  
p. Bischof 
Ďakujem. Kolega Kuhn ma predbehol hodnotení. A ešte raz vyzývam na maximálnu opatrnosť 
pri prispievaní z mestských peňazí pre túto organizáciu. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Karol Kováč. 
p. Kováč 
Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor,  môžeš si oddýchnuť. Mám toho hodne. K dotáciám 
športu - Ak som to dobre pochopil, celý tento materiál a komisia, tak ako ho schvaľovala, 
opravte ma , prosím, kolegovia, hlavne predsedovia komisií, ak som to ja zle pochopil, je 
zameraná na viac-menej na podporu jednotlivých podujatí, ktoré tieto jednotlivé kluby a 
organizácie a iné združenia a subjekty, ktoré sú tu menované, požiadali. Pochopil som to 
správne? Alebo... ?  Jeej ...naraz? Dobre. OK.  Ja len som chcel odpoveď teraz, lebo ... neviem, 
pán ...  Dobre. Môžeme aj tak. Dobre. Pretože... Ďakujem ti  veľmi pekne, pán poslanec, 
pretože... pretože je to pre mňa dosť zásadná otázka v tomto smere, čo vlastne podporujeme. 
Malá pod otázka k tomu, - keď si píšeš, neviem  - Centrum voľného času Rožňava, je nejaké 
združenie?  Lebo ak si dobre pamätám, to je organizácia, ktorú ... ktorej prispievame na 
činnosť. Tak ...len tak sa pýtam, medzi rečou.  Čiže teda združenie žiada ... alebo teda nejaké 
občianske ... nejaká občianska aktivita v rámci CVČ. Ďalej by ma zaujímalo, či by bolo možné 
zverejniť, aké kritériá brali jednotlivé komisie do úvahy, pri poskytovaní týchto dotácií? Tzn. či 
máte nejaké objektívne, ľahko merateľné kritériá, na základe ktorých ste si vytvorili tabuľku a 
rozhodli ste sa, že tie dotácie na tieto jednotlivé podujatia poskytnete. A to mi tu chýba. A 
škoda, pretože by to bolo jednoduchšie v rámci rozhodovania zistiť, aké kritériá ste vlastne v 
tomto zhodnocovali. Zaujíma ma ďalej, v rámci tohto, koľko detí podporíme v týchto 
podujatiach? V objeme. Pri jednotlivých... pri jednotlivých podujatiach ... pri podujatiach 
osobitné, a v akej hodnote na jedno dieťa. Prečo sa to pýtam? Pýtam sa na to preto, pretože 
mám... mám za to, že sme sa svojho času zhodli  a dohodli, že budeme podporovať v týchto 
veciach, vzhľadom na to, že máme obmedzený finančný príjem, hlavne aktivity na podporu 
našich detí.  V 1. rade a prioritne. Potom mládežníkov od 15 do 18 a potom aktivity dospelých. 
Takže toto je pre mňa dôležitá otázka.  A teraz, ďalej by ma zaujímalo, tu sme podporili rôzne 
podujatia , mňa by zaujímalo, či bolo v rámci kritérií zhodnotené aj hľadisko skrytej dotácie? 
Jednotlivých klubov, resp. žiadateľov, ktorí tu sú. 
 



p. Burdiga, primátor mesta 
Pán inžinier, všetko?  
p. Kováč 
Áno. Na moje otázky všetko. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kemény a pán poslanec Kuhn , môžem požiadať pána predsedu komisie, aby 
odpovedal? Aby sme... dobre. Ďakujem pekne za pochopenie. Nech sa páči, pán poslanec Laco. 
p. Laco 
Môžem. Ďakujem pekne.  Ďakujem pekne za slovo. Snažil som si robiť poznámky, pán 
poslanec, aj zároveň ihneď stručne krátko, ale zameranú na vec - odpovedať. Všetky žiadosti, 
ktoré prišli... prišli, ako, do komisie - tých 29. Či to je  z oblasti športu, sústredím sa na šport, tu 
viac odznelo na šport, ale aj kultúrne, spoločenské. Vypracovávali rôzne, aj keď to sa 
nezohľadňuje, mne napríklad, lebo keď zoberieme šport -  taekwondo, ŠPD Rožňava, jazdiari 
.???.. ž???   ...  a ďalšie športové kluby. Majú tu len názvy klubov, a adresy. Ale všetky kluby 
odovzdali - neviem, či ste dostali, poslanci, všetci rozpracované do projektov. Do projektovej 
formy, mnohokrát rozpísané do mesiacov, čiže je to súčasť toho.  Tak sme sa snažili 
predovšetkým zohľadňovať to, tie  jednotlivé projekty aj ich činnosti, lebo mám pripisuje aj 
nariadenie, že aby sa išlo na  projekty. Čiže  tam, v tých  projektoch je zdôraznené, a na titulnej 
strane všetkých projektov - zároveň odpovedám, už aj z časti na kritériá, ale k tomu ešte 
dôjdem. Je aj uvedené v danom klube počet mladých, ako sa zapájajú -  mladých - lebo všetky 
tie dotácie môže byť použité len na podporu mládežníckeho športu, mládežníckych organizácií. 
Čiže toľkoto je rozpísané, je to na projekty. CVČ - tuná je zohľadnené - bolo to už aj v 
neformálnej diskusii témou ...bolo to témou  neformálne diskusie, či takéto organizácie, 
konkrétne, čo máš na mysli CVČ - či majú nárok alebo môžu žiadať z toho titulu, čo si ty sám 
povedal. Nič nezakazuje, aby sme im dali. Do akej miery je to ... je to ... považujem to slovo - 
etické, nie že morálne - etické dať. Ale napr. v poslaneckom návrhu pána poslanca sa tu... v 
plnej miere skoro odzrkadľuje, na čo si myslel. Predpokladám na to, že je tam návrh oproti 
komisii školstva, aj dokonca finančnej, len 150 EUR, zohľadňujúc asi tú skutočnosť na čo  aj ty 
narážaš. Však vieme o tom, aj venujeme sa tejto problematike. Teraz či boli a či sú 
vypracované kritériá. Áno, boli už dávnejšie vypracovaný kritériá. Tie kritériá predovšetkým 
zohľadňujú, aký druh - teraz budem konkrétny na šport, lebo si sa tak pýtal,  keď som si dobre 
poznačil, aký druh športu ide, aká je tradícia  taká ...tohto športu, aká je verejno-spoločenská 
rozšírenosť toho daného športu, koľko je počet zapojených mládeže do toho, aký druh súťaže 
hrajú, koľkí sú zapojení do súťaže? Zároveň do súťaže v podstate je synonymum aj s úrovňou 
súťaže. Tradíciu som už spomínal... divácke zázemie. Z toho napr. často bolo rečou polemiky, 
viac volebných období sa o tom bavilo, či náhodou z hľadísk... z hľadiska týchto kritérií, alebo v 
bodoch tohto kritéria, nevyčleniť aj na území mesta povedzme 3- 4 druhy športu, ktoré sú, 
zodpovedajú tým kritériám a sú ťažiskové z týchto hľadísk, ktoré som povedal. Žiaľ, zatiaľ k 
tomu ešte nedošlo. Ako to aj tuná vidno, snažíme sa každému športovému zväzu, klubu, 
oddielu niečo dať. Žiaľ, tak musím hovoriť, lebo pán predseda finančnej tiež povedal, že ten 
objem peňazí  nie je až natoľko dostačujúci. Neviem, samozrejme , rád odpoviem na ďalšie 
otázky, ktoré budú. Snažil som sa naraz to zhrnúť, čo som si poznamenal, odpovedať na tieto 
odznelé otázky. Zatiaľ toľko. Ďakujem pekne. 
 



p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pán poslanec. Faktickou pán poslanec Balázs.  
p. Balázs 
Kritériá sme nemali. Ani nie sú žiadne smernice, ani v žiadnom VZN-ku na rozdelenie týchto 
peňazí. Tzn. že veľakrát tu odznelo, že sa snažíme podporiť deti a mládež. Plne ... plne s týmto 
súhlasím.  A takým prioritným... prioritným kritériom finančnej komisie bolo vlastne, vzhľadom 
k tomu, že je to agenda viac-menej športu a kultúry, trošku skorigovať smerom ku týmto 
deťom, a ku tej mládeži ten návrh rozdelenia finančných prostriedkov. Takže my sme 
vyslovene len korigovali - smerom - dajme tomu k deťom a mládeži. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Kemény. 
p. Kemény 
Ďakujem za slovo. Pekný príjemný deň každému prítomnému, aj pri obrazovkách. Čiastočne 
poznám túto problematiku z minulosti. Je to nevďačná úloha a ...svojim spôsobom - umenie - 
vyhovieť. Aj tak sa nevyhovie každému a vždy budú názory také aj onaké, pre a proti , 
čiastočne objektívne,  čiastočne kritické. Takže k tomuto materiálu niekoľko pozitívnych vecí. V 
úvode, v prvom rade chcem zdôrazniť, že nebolo to odznené a vždycky to pripomienkujem, že 
tieto prostriedky sú nenárokovateľné čiastky. To je určitá ochota, ústretovosť mesta. A tu 
chcem podčiarknuť to, že je deklarované, že tieto prostriedky v súčasnosti v skutočnosti sú. 
Čiže nehovoríme, tak jak v minulosti, keď sa týmto komisie zaoberali, že - áno, keď už sú tu 
projekty, tak navrhne niečo, ale či peniaze budú - to je otázne. Teraz sú garantované. Takže je 
to obrovské pozitívum a aj ... aj ústretovosť. Patrí za to vďaka, že sa na to našli už konkrétne 
fyzické prostriedky. Rozdeliť ich - tu už boli spomenuté kritériá-  v minulosti sme sa zaoberali.  
Bol tu návrh od pána Kováča, ja som ho podporil, kde nejaká tá merateľnosť bola. Aj napriek 
tomu, v tomto materiáli, pokiaľ ste si prešli tie... prečítali tie projekty,  sú zohľadnené veci. A 
oceňujem prácu komisií, že brali ohľad na tie nepopísané kritéria, tzn. história, ústretovosť, 
smerovanie k mládeži. Vidíme, že tá požadovaná čiastka a navrhovaná - je zďaleka ... mizivá. To 
znamená ... niekto... niekoľko...v niektorých prípadoch nezohľadňuje ani polovičku dotácie na 
ich činnosť celoročnú, alebo celosezónnu. Takže majú sa čo obracať. Ďalej, na 2. strane, počet 
tých projektov, stále, každý rok ...  aj napriek skutočnostiam, už odzneným - nevyhovel, 
zamietnuté projekty, minimálna čiastka - nejakú omrvinku sme im tam v minulosti dali, tie 
projekty prichádzajú a sa snažia ... žiadať a zmysluplné vyvíjať svoju budúcu aktivitu. v smere k 
osobnému voľnu  najmä mládeži. Takže ja, v podstate, s týmto kompromisným návrhom pána 
Lacha, s týmto prerozdelením týchto skutočných prostriedkov, aj s tou rezervou, na 
nepredvídané okolnosti - súhlasím.  Na záver by som chcel podotknúť, že aj z minulosti 
evidujeme, či už kontrolórkou alebo aj komisiami, nedostatky pri odúčtovávaní a dokladovaní 
týchto poskytnutých prostriedkov. Verím, že aj z tohto tieto subjekty sa poučia a v 
neposlednom rade im držím palce. Nielen ja, ale predpokladám, že  všetci, aby ich činnosť v 
tom danom športe rozkvitala a prinášali úspechy a radosť samotným aktérom  aj ... aj 
verejnosti. A tie vykryté... nevykryté - teda - prostriedky, že sa im podarí pozháňať tak, aby veci 
fungovali a nie zanikali. Ďakujem za pozornosť.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Kuhn, nech sa páči. 
 



p. Kuhn 
No, začnem tými kritériami. Nemáme objektívne kritériá. V minulom volebnom období bývalý 
poslanec Rado Kováč predložil návrh VZN, ktoré sám spracoval na základe rôznych všeobecne 
záväzných nariadení z iných miest a obcí, kde sa snažia využiť tzv. best practises  - ako - 
najlepšie skúsenosti. Ten návrh bol minimálne 2× predložený do zastupiteľstva. Nebol 
schválený. Tam bol pokus dať objektívne kritériá a potom na základe týchto hodnotení 
...kritérií, nejaké hodnotiace tabuľky a proste takto .... čo najviac objektivizovať to subjektívne 
rozhodovanie. To VZN nebolo schválené. A podľa toho súčasného to rozhodovanie je v 
podstate o tom, kto koľko si prelobuje. To si povedzme otvorene. Rozhoduje sa o tom, že kto si 
čo prelobuje.  Aj tie kritéria, ktoré tu spomínal kolega Laco, sú ... sú len -  niekoľkokrát 
spomenul tradíciu, čo je preňho asi ... asi lásky asi najdôležitejšie kritérium, pretože je 
zástupcom športu, ktorý tu má dlhú tradíciu. Kolega Balázs spomenul  deti, pretože má malé 
deti a toto je preňho kritérium. Pre každého z nás je niečo iné, evidentne, kritérium. Preto 
vlastne vznikol aj ten 2. návrh vo finančnej komisii, pretože sme dostali nejaký návrh a 
nebolo... nebolo nám jasné, že prečo. Proste, nedávalo ...nedávalo to logiku.  Preto som aj... aj 
súhlasil na začiatku s tým, že teda, aby sa trošku to nejakým spôsobom korigovalo. Len teda s 
tými niektorými korekciami nie som celkom spokojný. Napokon ... ten ... 3. návrh , zaznelo tu 
viackrát, že ten návrh pána Lacha je kompromisný. Ja keď som sa na neho pozeral, tak sa mi 
nezdal byť až taký kompromisný. Kompromisný by som považoval, keby sa zišli komisia 
finančná a školská ... a proste sadli si k tým svojim návrhom na hľadali nejaký prienik, alebo si 
teda vydiskutovali, prečo.. prečo každá nejak trošku ináč to navrhovala. Takže toto beriem ako 
tretí ... tretí návrh. Keby som vedel, tak navrhne aj ja ešte svoj vlastný návrh, ako si to ja 
predstavujem, aby to bolo ideálne. Čiže ja... ja v tejto chvíli nie som ochotný podporiť ani  
jeden z tých návrhov a teda nedávam - keďže ešte sú ...  ešte je prihlásených kolega Kováč, tak 
nedám návrh na stiahnutie, ale teda môj návrh bude, potom, stiahnuť tento materiál, aby si 
obidve komisie k tomu ešte raz sadli, aby vydiskutovala ... vydiskutovali si tie  kritériá a teda - 
ak to prerozdelenie. V prípade, ak takéto nejaké stretnutie nejakej nebude, a kde by sa trošku 
viac objektivizovali tie... tie dôvody, tak potom by som aj ja ešte navrhol do ďalšieho 
zastupiteľstva svoj návrh. Lebo každý z nás má svoju predstavu, ako by to malo byť ideálne. 
Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.  
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne za slovo,  aj za časť odpovedí na moje otázky. Ešte pripomeniem 
niektoré otázky, ktoré neboli zodpovedané. Máme pred sebou 29... žiadostí od 29 subjektov 
na 57 podujatí. Preto som avizoval, teda,  že si myslím, že to je o podujatiach, skôr ako o 
podpore klubov. Pán predseda, spomínal si, že teda jednotlivé ... jednotliví tí  žiadatelia 
vypracovávali projekt. Ja som nezaznamenal, minimálne, rovnakú formu žiadosti. Tzn. že asi 
nemali projekt, ale každý si teda ten projekt pretváral podľa ... podľa vlastných predstáv a 
podľa vlastných.... Takže tu, v rámci objektivizácie, opäť niekoho uprednostňujeme. Nechtiac.  
Hej? Nechtiac, opakujem, niekoho uprednostňujeme. Pevne verím, teda, že to je  nechtiac, a 
niekomu dávame, teda, menej šancí. Ďalej som sa spýtal na  skryté dotácie. My podporujeme 
rôznym spôsobom. Resp. mesto rôznym spôsobom podporuje peniaze...  teda - športové 
kluby, kultúrnu činnosť a rôzne iné organizácie. A nebavíme sa,  o rádovo,  tisícoch EUR, ale 



rádovo  o 10 tisícoch EUR. Takže, ono tá suma, tých 30 000, zhruba, ktorá tu je, je v tomto 
smere hodne skreslená. V porovnaní ... nebudem menovať firmu na "A"  aby som náhodou 
nepichol do osieho hniezda. Lebo nechcem. Nie je to podmienku tohto celého. Takže, pán 
predseda, mrzí ma, že toto nebolo zohľadnené, alebo toto nie je jedným z tých kritérií - alebo -  
chýbalo mi to v tom tvojom vyjadrení, ako takom. Veľmi sa mi páčil otvorený... otvorený 
prístup predsedu finančnej komisii -"neboli kritériá" . Jednoducho povedané - veľmi stručne.  
Jednoducho, každý sa to - snažili sa to určite korigovať, v zmysle  teda nejakého dobrého 
vedomia a svedomia. Kritériá si ty menoval. Druh - tradícia -  dopad na spoločenský život -účasť 
mládeže a detí - akú súťaž hrajú, áno -  a divácke zázemie.  A som  si to poznačil. Možno som 
jednu vynechal, - ospravedlňujem sa, ak to tak je. Úprimne povedané, toto nie sú objektívne 
kritériá, pretože keby sme išli zhora dole a dávali tomu nejakú váhu, tak by som to chápal. Ale 
nakoľko si nemenoval žiadnu váhu, tak si myslím, že to sú len nejaké plusové body. Ten, kto 
má -  druh, ktorý má lobistu, tak asi to bude kladný bod. Ten kto má tradíciu, na rozdiel od 
iných, ktorí nemajú tradíciu, ale chcú začať, tak tí zase nemôžu  - sú v mínuse, nepodporíme 
ich. Atď. atď. Je to moje subjektívne vnímanie. Neber to osobne. Ja by som bol rád, keby teda 
pán poslanec Kuhn nechal stiahnuť tento materiál, minimálne z toho dôvodu, aby ste 
zverejnili, ako komisia , kritériá na základe ktorých sa rozhodli. Minimálne by som prijal 
iniciatívu,  aby ste zverejnili projektové požiadavky na základe ktorých jednotlivé športové 
kluby, alebo jednotliví ...jednotlivé tie subjekty prezentovali svoju... svoj záujem alebo teda 
žiadosti o podporu, finančnú, z mestského úradu a na základe toho potom aj finančná komisia 
aj my poslanci, ... na základe tohto potom aj my poslanci budeme vedieť objektívne zhodnotiť 
...teda ...nie zhodnotiť, ale posúdiť vašu prácu, na základe nejakých tých kritérií,  ktoré ste si 
stanovili, ktoré sú jednoduché a priehľadné. A zároveň sa tie peniaze budú ľahšie rozdeľovať, 
resp.  ľahšie vysvetľovať tým, ktorí to dostali a v akom objeme  to dostali. Takže očakávam 
iniciatívu komisie pri tvorbe týchto kritérií . Z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs, nech sa páči.   
p. Balázs 
Trošku sa pán kolega Kuhn dotkol mňa a vzhľadom k tomu, že povahu až tak rýchlo nevieme 
krotiť, tak ... tak som nestihol predýchať. Mám deti, máte pravdu - a  vlastne veľakrát sme sa 
tu bavili o tom, že...že chceme podporiť deti, mládež,  šport, kultúru. Pevne verím a každému 
prajem, aby ich mal tiež, tie deti. A aby ich mal a mal ich kde v meste nosiť. Tzn. na šport, 
kultúru, divadlo, ktoré tu dneska preberáme. Keď ich bude na tieto športové aktivity nosiť a 
vychovávať, budem... zostanú... udrží ich, alebo vlastne v prospech seba, mesta, každého v 
Rožňave. Bude mať vnúčatá. A  zase to mu prajem, aby tie vnúčatá  zase mal kde nosiť - šport, 
kultúru a divadlo. Takže presne ste sa trafili. Musím vám k tomuto povedať, že sedím tu , 
nechcem bagatelizovať odmenu poslancov, ale určite tu nesedím kvôli... kvôli  odmene 
poslanca. Lebo mnohonásobne viac rozdelím formou sponzoringu  pre rôzne športové kluby a 
kultúru. Takže, ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pán poslanec. Vidím na obrazovke faktické. Poprosím vás 30 sekúnd. Pán poslanec 
Džačár,  Laco a Kuhn.  
p. Džačár 
Ďakujem za slovo. Ja ku kolegovi Karolovi Kováčovi by som len toto chcel. Tu už odznelo, že 



fakt tieto peniaze toho roku sú túto. Áno? Čiže tým pádom, že keby sme tento materiál stiahli, 
a si ... pozrieš, pán kolega, že niektorí tam majú, ... že v júni už majú nejaké akcie - áno? -  čiže 
toto by prišla do zastupiteľstva maximálne v  júni.  A keby tie peniaze im prišli, áno, takže by už 
bol dávno október, november. Takže by nemohli urobiť rôzne akcie, ktoré sú tu písané na máj, 
jún a podobné veci. Takže, ja by som troška... Viem, čo si chcel tým povedať, ale o  tom by sme 
sa mali baviť už potom, keď, na budúci rok, na  ďalšie volebné obdobie. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem.  Pán poslanec Laco.  
p. Laco 
Ďakujem za slovo. Krátka a  svižná faktická poznámka.  Skloňovali sa tu a z úst viacerých 
poslancov, aj viackrát - kritériá, objektivita, taká, onaká -  objektivita. Dovolím si tuná 
poznamenať, zato je to faktická poznámka, že objektivita kritérií nikdy neexistovala, neexistuje 
ani v budúcnosti nebude existovať. A príklad na to: Posúďte niekto, v rámci kritériá objektivity, 
čo je viac, čo je hodnotnejšie? Zabehnúť stovku za 11 sekúnd, za  sezónu nastrieľať  846 bodov, 
alebo  za sezónu dať 28 gólov? A mohol by som pokračovať ďalšími ôsmimi, dvanástimi, 30-
timi druhmi športu, ich výkonmi. Také niečo neexistuje, ani nebude. Kus subjektivity pri 
každých kritériách - ako objektivity- pri objektivite musí byť. Inak by ste nevedeli vyhlásiť ani 
najlepších športovcov ani nikoho, keby boli objektívne kritériá. Ešte raz zdôrazním ten príklad, 
čo som povedal. Mohol som vypichnúť ďalšie 4 -5 takýchto príkladov. Ďakujem pekne za slovo. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Najprv krátka reakcia na pána Balázsa. Ja s vami úplne súhlasíme. Akože v tomto 
smere.. akože nemám žiadne výhrady. Úplne s vami súhlasím, čo ste povedali. Ja som chcel len 
poukázať na to, že komisia školstva pod vedením pána poslanca Laca priklepla najvyššie 
dotácie dvom basketbalovým klubom, ktoré -  áno hrajú vyššiu súťaž, majú tu... má tú tradíciu. 
Nepriklepli ani euro klubu Loptoši, čo sú deti. Finančná komisia pod vaším vedením a za vášho 
intenzívneho lobovania priklepla istú sumu práve klubu Loptoši, kde sú vaše deti. Myslím si, 
že... že toto bolo vedené s 30 % s tým, že chcete podporiť deti v meste a 70 % tým, že... že do 
toho klubu chodí vaše dieťa... vaše deti. Ak by sme postupovali všetci takto, tak tu máme 13 
návrhov v zastupiteľstve, a potom by som, teda, akože pred... predložil aj ja . Lebo ja mám tiež 
svoju predstavu, že  -čo.  Komu viac a komu menej. Pokiaľ ide o tie kritériá,  áno, tieto kritéria, 
ktoré spomenul pán Laco sú ... sa nedajú hodnotiť. Ale dajú sa hodnotiť kritériá, že koľko detí 
je v tom klube. A to napríklad, z toho, čo sme dostali, nie je jasné. Ako, ja... som mal  jedno 
stretnutie so zástupcom jedného klubu, ktorý argumentoval tým, že koľko on má detí v klube a 
dostal menej, ako... ako dostali iné kluby, ktoré ... kde - podľa neho -  je ... je menej detí, v tom 
klube.  Dá sa hodnotiť aj - povedzme-  aj návštevnosť. Že na ktorý šport chodia  koľko divákov. 
No nenašiel som žiadnu informáciu, že... že koľko... za ...za rok príde... príde divákov na aké 
futbalové, basketbalové, bedmintonové zápasy. Dá sa hodnotiť nejaké kritérium, že koľko ... 
koľko športovcov hrá rekreačne. Pretože nie je všetko len o tom, že hrať nejakú ligu. Ako - sú aj 
športy, ktoré možno nehrajú nejakú vysokú súťaž, ale vytvárajú priestor na to, aby rekreačne si 
tam ľudia zašportovali. Aj toto by sme mohli podporovať, alebo mali podporovať. Čiže nejaké 
kritériá sa dajú nájsť, ak ... ak by bol záujem. Ale doteraz, žiaľ,  nebol záujem.  
 



p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.  
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne. Ja som narážal na tie kritériá. A pokiaľ slovo  -objektívne- je ťažké, v 
tomto prípade,  môžem ho vziať späť, kvôli tomu, že je pre mňa, ešte raz, transparentnejšie, 
keď niekto povie: -Dotácie sme pridelili na základe týchto deviatich bodov, s takouto váhou - 1-
2-3-4-5-6 , váha od 1 do 30, alebo od 0 do 100  percent, to mi je jedno - a na základe toho sme 
sa, ako komisia, rozhodli takýmto spôsobom. Toto ja považujem za relevantné. A pokiaľ sa na 
tom komisia dohodla, znamená to, že sa to snažila objektivizovať a postaviť všetkých na 
rovnakú štartovaciu čiaru, bez toho, aby tam nejakým spôsobom prevládali subjektívne tlaky a  
subjektívne názory. Takže ja som očakával, že vy na komisii ste si sadli a povedali ste si: -Áno, 
máme tu plno projektov. Teraz - dohodnime sa, na základe čoho im to budeme dávať. A 
napíšeme si - 9 bodov, 3 body, 1 bod, 2 body. A ten kto prejde s nejakou váhou, má to v 
poriadku. Je to  hlavne kvôli tomu to hovorím, pán predseda, pretože aj ty - a aj my , 
predpokladám hlavne pán primátor, sú terčom mnohých slovných narážok v zmysle toho, 
koľko kam dávame, ako poslanci, peniaze. Koľko kam mesto dáva peniaze, bez toho, aby sme 
niekomu povedali - Pozri sem,  my sme na komisii dohodli,  toto boli tie kritéria, na základe 
ktorých sme sa zhodli. Nie sú možno objektívne, ale považovali sme ich v tom momente za 
najlepšie a na základe toho sme to vyhodnotili. A ešte lepšie je, ako je verejné obstarávanie, 
pred tým, ako budeme rozdeľovať peniaze, a to narážam  na to, čo Peťo Džačár povedal, čo sa 
zatiaľ ešte v komisii stalo - okrem ... okrem ...Rada Kováča,  ešte sa nestalo ani raz. - Rok - v 
novembri ... v septembri  - vyhlásiť kritériá a povedať : " vážení, ak chcete z budúcoročného 
rozpočtu nejaké peniaze,  prihláste sa, toto sú kritériá a takto má ten projekt vyzerať. Je to 
maximálne objektívne, jednoduché. Prídu do komisie žiadosti - a  čo urobíte? - žiadosť číslo 1, 
kolónka 1-2-3-4-5-6, kolónka  - ďalší - a tak ... poďme tak. A je to jednoduché. Dostaneme to tu 
vyhodnotené a povieme si - Výborne, komisia má nejaké kritériá, ktoré si predtým nechala  
schváliť na mestskom zastupiteľstve, na základe toho vyhodnotila a my tu budeme spokojní,  
stlačím ZA alebo PROTI  a idem ďalej.  O toto sa mi jedná. My sami si vytvárame dojem, že 
šuflíkujeme, intrigujeme, lobujeme. A pritom - som presvedčený-  že všetko, čo robíme v 
prospech tohto mesta, robíme v tom najlepšom záujme. Nech to  na verejnosti vyzerá 
akokoľvek.  Takže preto tie kritériá. A preto som veľmi rád, že niekto otvorene povedal, že - 
bohužiaľ, zatiaľ nemali kritériá a ohodnocovali ... snažili sa len pomôcť, alebo upraviť čísla na 
základe toho. To ja považujem za férový prístup tohto celého. Takže takto, pán predseda. 
Ďakujem pekne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči, chce ešte niekto lobovať ...diskutovať...?  Pardon.  Pán poslanec Kuhn.  
p. Kuhn 
Keďže už nebol nikto prihlásený do diskusie, tak dávam návrh na stiahnutie tohto bodu z 
rokovania s tým, že navrhujem, aby sa uskutočnilo spoločné zasadnutie finančnej komisie a 
komisie školstva, kde by sa ...  jednak pokúsili o kompromisný návrh, ale hlavne, aby... aby ten 
návrh bol nejaký... na základe nejakých objektivizovaný kritérií... čo najbližšie, a nie na základe 
nejakého lobovania. Ďakujem.  
 
 



p. Burdiga, primátor mesta 
Páni kolegovia, počuli ste, keď chcete stiahnuť tento bod , hlasujte.  Ale - za stiahnutie bodu, to 
je prvoradé. Áno? A potom, keď nesiahnete, tak môžeme ďalej pokračovať.  
 
Hlasovanie 
Za stiahnutie boli 4, proti 9, nikto sa nezdržal. Takže pokračujeme ďalej. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Keď chcete ešte diskutovať. Keď nie,  uzavriem diskusiu. Nech sa páči, ešte pán poslanec 
Kováč. Dávam ešte posledné možnosti. 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne. Vzhľadom na to, že neprešiel návrh na  stiahnutie materiálu z rokovania 
mestského zastupiteľstva, ja by som do ukladacej časti zaviazal komisiu školstva, vzdelávania a  
kultúry, aby do - a teraz -  myslím, že septembrové bude najbližšie? - aby som bol... nie... 
júnové je skoro ... septembrové? - aby do septembrového zasadnutia mestského zastupiteľstva 
pripravila...  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, ešte ... maximálne ty odporúčať môžeš... Zaväzovať nie. Odporúčať -  ako 
poslanec.   
p. Kováč 
OK. Odporúčam komisii, aby nám... Ale keď chcem, aby ten materiál bol pripravený do  
mestského zastupiteľstva, tak ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
...Ja len podľa rokovacieho. ...Odporúča... Len som ťa... 
p. Kováč 
Tak -  Odporúčam - tým, že zaväzujem - v zátvorke - môžem požiadať teda v tomto prípade,  - 
to je v podstate jedno -  aby... aby komisia pripravila kritériá, ktoré by boli merateľné a ľahko 
zhodnotiteľné na ďalší kalendárny rok, ako súčasť prípravy rozpočtu. A pokiaľ má pocit, že teda  
by to malo byť aj zaprojektované resp.  iným spôsobom formálne ošetrené, aby tento návrh 
predložila, aby sme sa v budúcnosti, alebo teda  v ďalšom roku mohli zaoberať a riešiť tieto 
veci formou takejto  iniciatívy komisie. Ďakujem veľmi pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Takže musíme hlasovania aj o tomto odporučení pána poslanca Kováča. Tak nech sa 
páči. Treba vám to ešte raz? Netreba... Predniesť. Dajme to hlasovanie ešte raz. Zrušme ho ... 
lebo už ste ...veľmi rýchli  boli.  Som  len chcel dokončiť svoju myšlienku, aby vedeli poslanci, o 
čom hlasovať. Takže ešte raz budeme hlasovať. /Vynulujme to. / Tak. Budeme teraz o 
odporúčaní  pána inžiniera Kováča hlasovať. Dobre?   To, čo nám predniesol. Treba vám to ešte 
raz povedať? Keď nie, keď ste porozumeli,  nech sa páči hlasujte, čo sa bude dávať do 
ukladacej časti. Pán poslanec, ja musím povedať, osobne s tým nemám žiadny problém. Toto je 
dobrý návrh.   
 
Hlasovanie 
Za 7, proti bol 1 a 4 páni poslanci sa zdržali. Takže je to OK.   
 



p. Burdiga, primátor mesta 
Takže musíme hlasovať teraz za poslanecký návrh pána poslanca Lacha. Treba vám to nejak 
celé čítať, alebo je vám to zrejme? Môžete hlasovať? Dokážete už hlasovať? Keď áno, nech sa 
páči, hlasujte za návrh pána poslanca Lacha na prerozdelenie dotácií. 
 
Hlasovanie 
Hlasovali ste všetci 13. Za návrh pána poslanca Lacha ste boli 9,  proti ste boli 4,  a nikto sa 
nezdržal.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja by som na záver tohto bodu, ešte len chcel aspoň toľko podotknúť, že ani v komisiách, nikde 
som ja neloboval za žiadnu túto organizáciu. Ja by som bol veľmi rád, keby do tých organizácií 
stále sa prispievalo a mohli sme dať aj väčšiu čiastku. Mojou úlohou  a úlohou mesta bolo 
získať tieto finančné prostriedky, ktoré vy prerozdeľujete. Aby ste neprerozdeľovali fiktívne... 
fiktívne peniaze. Preto som to povedal, že možno na ten návrh pána inžiniera sa to možno do 
budúceho roku trošku dá do laty a možnože budeme vedieť aj rozdeliť oveľa viac peňazí. Čomu 
by som bol možno rád. Nie možno, určite. 
 
 
9 
Ročná zmluva o dielo č. 145/2015 uzavretá medzi mestom Rožňava a firmou Brantner Gemer 
s.r.o. Rimavská Sobota na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov – rok 2015 – vyhodnotenie plnenia 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod číslo 9 - to je Ročná zmluva o dielo číslo 1450/2015 uzavretá medzi mestom Rožňava a 
firmou Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo 
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na rok 2015. Je to len 
vyhodnotenie plnenia za roky ... za rok 2015. Nech sa páči. Otváram diskusiu. Pán poslanec 
Kováč. Nech sa páči.  
p. Kováč 
Ďakujem pekne, pán primátor za priestor. Ja najskôr otázku mám, ak sa teda môžem opýtať. 
Mňa by zaujímalo, aj napriek tomu, že tam to máme tento materiál na vedomie, do akej miery 
sú pre mesto zaväzujúce tie opatrenia, ktoré sú napísané ako ...  ako možnosti, ako znížiť 
náklady na komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktoré sú v materiáli uvedené. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Môžem poprosiť pána Šalamona, ktorý je zodpovedný za odpadové hospodárstvo u nás? 
Poprosím mikrofón a keby si sa pán kolega aj postavil aby aj na kamere si bol ...na zázname.  
p. Šalamon, MÚ 
Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne za slovo. Každému dobrý deň. Tak tieto závery - mysleli ste 
, pán poslanec, na tie závery a odporúčania - áno?  
p. Kováč 
Áno, áno ... posledná strana, myslím, že to je v materiáloch. 
 



p. Šalamon, MÚ 
Tak, je tam toho dosť veľa. Ale, takto, aby som sa vyjadril ku tomu, že dosť ťažko  je , ako, 
odhadnúť ten rozpočet. Samozrejme, že je urobený podľa ročnej inventúry, ktorá je vykonaná, 
čo sa týka zberných nádob. A ....prekročenie vzniká hlavne z týchto dôvodov, že ...že hlavne pri 
tom separovanom zbere a tak isto aj pri zbere zmesového komunálneho odpadu z rodinných 
domov. Pretože sú ... sú vyložené často sáčky - dúfam, že teraz už to bude lepšie, nakoľko sa 
zaviedol aj ten zber toho biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Posledný zber bol 
14. Čiže zmesový komunálny odpad klesol tým pádom, nakoľko našu povinnosťou toto bolo 
zaviesť, ako, v individuálnej bytovej výstavbe, ako , pri rodinných domoch . Dúfam, že pri 
najbližšom rozpočte sa to zníži. Čo sa týka komodít zberu papiera a plastov, tak tak isto jednak 
plasty, isto dobre viete, že  ...  nápoje v plastoch sú také, že keď je to leto veľmi teplé, tak -ako- 
obyvatelia spotrebovávajú tých tekutín omnoho viacej. A ťažko sa to dá odhadnúť.  A ešte pri 
tých ... pri tých rodinných domoch, čo sa týka, tak sú vykladané aj tie sáčky. Bavili sme sa o tom 
aj na komisii, že darmo má občan tu kuka nádobu, čo by podľa mňa pre štvorčlennú rodinu 
mala postačovať, 120 l,  pri separovaní,  ale  sú tam tie sáčky vyložené. No a  jednoducho to 
nemôžeme tam nechať, lebo potom, by bolo mesto - ako - zasypanej smeťami . Takže.... 
neviem, či som... 
p. Kováč 
OK. Ja prečítam, čo je napísané v rámci toho. Možno som si to, ten materiál zle prečítal. "Počas 
roku 2016 je potrebné dôsledne kontrolovať okolnosti tvorby drobného stavebného odpadu a 
aj poskytovanie zberných nádob na tento odpad. Taktiež kontrolovať zanášanie zberných 
nádob na zmesový komunálny odpad a priebežne monitorovať ich objemové využitie a 
zároveň minimalizovať počet vývozov málo zaplnených zberných nádob. Za účelom 
minimalizácie nákladov je potrebné klásť dôraz na optimalizáciu počtu objemu, ako aj 
rozmiestnia zberných nádob na zmesový komunálny odpad, najmä u právnických a fyzických 
osôb oprávnených na podnikanie, s cieľom znižovať tvorbu zmesového komunálneho odpadu 
dôslednejším separovaním," Toto som tu našiel. Lacko, ja ťa považujem za jedného odborníka 
na ... na odpad, pretože mám pocit, že za minulý rok - evidujem aj za predminulý rok zníženie 
nákladov na vývoz odpadov, v zmysle teda podielov jednotlivých odpadov. To čo sa , bohužiaľ, 
takýmto spôsobom deje, a u rodinných domčekov to asi nejakým spôsobom neovplyvníš. Ale 
chýba mi tu... Toto sú všeobecné frázy o ktoré sa my nejak neoprieme. Keby si tu napísal, že 1× 
mesačne skontrolujem či tá frekvencia je v poriadku - vývozu tohto odpadu - ja neviem - zo 
sídliska Juh. Či náhodou pri jednotlivo blokoch  netreba znížiť frekvenciu, u niektorých blokoch 
zvýšiť frekvenciu, či náhodou  - ja neviem - ty si odborník na tieto veci -  mne tu chýbajú 
merateľné veci. Merateľné veci,  kde teda poviem - áno - nesmiete sa na mňa hnevať, nádobu 
vám nedáme, pretože vášho odpadu je nejakým  spôsobom veľa, zadarmo vám odvážať 
drobný stavebný odpad  nebudeme. Musíte si za to zaplatiť - vymýšľam si teraz -  ale, 
potrebujem nejaké merateľné veci tu. Merateľné. Lebo toto všetko, čo je, to sú - nemaj mi to 
za zlé, to sú frázy, o ktoré ja... z ktorých ja... Ako - tvoju prácu nebudem môcť hodnotiť, aj 
napriek tomu, že vidím, že ... že robíš maximum pre to, aby toho odpadu bolo čo najmenej,  
respektíve, aby sa využívali tie ustanovenia zmluvy, ktorú s Brantnerom máme, aby sme 
znížili... Ale ... nedá sa to chytiť... ja... ja neviem, na základe čoho teraz  toto budeš... , -čo? -tu? 
-ako? -keď ....To sú také veci , že ... 
 



p. Šalamon, MÚ 
Pán poslanec, ešte keď môžem, tak ... Tak čo sa týka...  keď som nastúpil tu na mestský úrad v 
roku 2012, hej? - tak zber odpadu na sídlisku Juh sa prevádzal 2 krát  týždenne. Čiže pondelok 
a štvrtok. Urobila sa zmena, že sa doložili nádoby... a  takýmto spôsobom to ide. V ostatných 
lokalitách, čo týka  Vargovej  ..??  či Čučmianskej, a tieto tam, úplne postačí 1× týždenne. A čo 
sa týka toho -  kontrolovateľnosti - výskytu drobného stavebného odpadu, tak iste dobré viete 
všetci, že sa zaviedol množstevný zber. Čo je povinnosť od 1. 1. 2015. Čiže už neplatí tá 
podmienka, že občan môže raz do roka mať na jedného ...mať jeden meter kubický na 
obyvateľa zadarmo, ako drobný stavebný odpad, že ... akože je proste poskytovaných 
kontajner. Čiže sa toto meria váhou a je schválená  cena, platná, za kilogram. 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie. Ja do návrhu ... teda do odporúčacej časti doporučujem 
mestskému úradu, aby pri vyhodnocovaní plnenia ročné zmluvy s firmou Brantner uvádzala, 
alebo sa uvádzali merateľné ciele a merateľné výsledky v rámci snahy o zníženia akýchkoľvek 
nákladov respektíve o upresnenie resp. skvalitnenie zberu odpadov, tak, aby nás to stálo 
menej a menej . Ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Capák. 
p. Capák 
Ja tiež chcem pozitívne najprv pochváliť, že  -áno-  je to menší obsah tých ...komunálneho 
odpadu, / keď správne sa vyjadrím/ že je menší. Ale vidíte sami, na stránke Dlžníci mesta - to je 
plné. Zaplnené tým komunálnym odpadom,  samý dlžník mesta. A minule, keď pán Kováč 
spomínal veľkosti tých nádob, aká by mala byť, aká nie,  tak mi bolo také, čo ja viem, ... - že či 
je to  až také dôležité. A teraz zistím, že to nie je  len, že veľkosťou. Máme tu kopu ľudí, kto si 
jednoducho vyložia nádoby a - no žiaľ, tí chlapi, ktorí zbierajú kuka nádoby, ani nesledujú, či 
...tieto veci. Skutočne je treba nejaký, podľa mňa, žetónový systém vymyslieť. Počul som niečo, 
že v Rakovnici to majú  zavedené a pozrieť sa možno aj na iné mestá, ako to robia. Pretože 
tuná, či platič, či neplatič, vyvádza...rovnako... stojí na rovnakej ... Ďakujem. Len toľko.   
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Len možno aj nad tým treba porozmýšľať, že keď to vynesieme, tak nám hneď budú vznikať 
čierne skládky. Hej?  A ...až budú, ja  využijem túto možnosť, a aby ste sa teraz chytili stola, čo 
vám teraz poviem. Sme rozmiestnili tieto hnedé nádoby, ktoré - kde je napísané - Biologicky 
rozložiteľný odpad - krásne na tom napísané, čo do toho môžeme dať. My,  domáci 
Rožňavčania sme niektorí takí vynaliezaví, že to strhneme dole a nahádžeme do toho 
komunálny odpad. To je nenormálne! Ja som to zakázal a pred všetkými obyvateľmi hovorím - 
aj zakážem vyniesť každú jednu takúto kuka nádobu. Tak ja neviem, my sa snažíme, my 
dávame  peniaze...! Neviem už čo máme robiť -  a my sme natoľko nezodpovední, že do takejto 
kuka nádoby nahádžeme to, čo máme doma a budeme čakať, aby nám to niekto   vyniesol! A 
keď nie, zodvihnem telefón a ešte primátorovi vynadám, prečo mi neodniesli hnedú kuka 
nádobu naplnenú takýmto sajrajtom. No fuj! Takže to je len... to  je len na margo niektorých 
obyvateľov Rožňavy, že takéto dokážeme urobiť. Pán poslanec Capák ešte s faktickou.  
 
 



p. Capák 
Raz  sme sa už o tom bavili.  Práve vtedy ste dobre povedali,  pán primátor, že -"je to  v 
ľuďoch" . No to je, akože, fakt že katastrofa. Ja neviem, ako by sme si mali poradiť s tým. A 
určite nedávam vám, pán Šalamon , túto úlohu, že vy sám to máte vymyslieť. Ale musíme 
niečo vymyslieť na toto. 
p. Burdiga, primátor mesta 
To je v hlavách nás, ľudí , všetkých, aby sme všetky tieto veci uchránili a možno nám raz bude 
lepšie. Pán poslanec Balázs, nech sa ti páči.  
p. Balázs 
Je to jedna veľmi ťažká problematické a drahá agenda. Celé toto...  tieto smeti, komunálny 
odpad. A myslím si, že forma zlacňovania bude môcť byť len taká, že budeme zodpovední 
všetci. Všetci obyvatelia. Tak jak  pán primátor povedal. A kým toto nebude, tak ... tak ...tak to 
veľmi ťažko sa nám bude po jednom proti tomuto bojovať. Zároveň z tohto, premostím na 
otázku. Pán Šalamon spomínal tému platby. A my sme pred dvoma mesiacmi schvaľovali cenu 
za ... za  stavebný odpad. Tým pádom, že sa za to bude platiť, a to nebude mesto vyváža 
zadarmo, predpokladám, že budú zase nezodpovední občania, bohužiaľ, medzi nami, ktorí to 
vynesú niekde na čiernu skládku. Ako sa k tejto problematike... či sa plánuje mestská polícia 
dajak k tejto problematike postaviť? Lebo určite sa bude treba na túto záležitosť pripraviť. 
Lebo za krátku dobu sa občania dozvedia, že za to treba platiť a možná že vynaliezavosti ešte 
momentálne nevidíme konca. Druhú otázku by som mal k tejto problematike. Kontajnery. 
Ďakujem pekne vedeniu mesta. Som upozorňoval Na kozmonautov, či na ktorej ulici, na 
kontajnery. Na viacerých miestach ich máme tak dajak v meste uložené, tak, že sú vlastne... 
ťahajú 1. pohľad človeka, keď okolo nich prechádza. Či by nemalo zmysel... či by sme nemohli 
dať odporučenie či mestu, ši tu kolegovi, aby vypracoval štúdiu na... na vybudovanie buď 
dajakých podzemných kontajnerov, alebo vybudovanie dajakých nadzemných, dajakých  
estetický uniformovaných, aby sme ich mali v celom meste podobné a uniformované. A 
momentálne už v tejto problematike existuje kontajnery, ktoré hlásia svoju plnosť a tým 
pádom tak sa dá obmedziť množstvo výjazdov zberov, vyprázdňovania týchto týchto 
kontajnerov. Takže toto by bol návrh na vypracovanie dajakej štúdie, čo by to stálo pre celé 
mesto, kedy by sa to vrátilo? Moja 3. otázka smeruje tam - mám pripravenú jednu otázku do 
diskusie, ale by som sa chcel opýtať, že cena 839.300 EUR za rok 2015, čo je skutočnosť od 
Brantneru,  je cena s dph?  Prosím vás , alebo to je... ...Ako, predpokladám, že firma Brantner 
je platcom DPH.  Dobre, takže... takže vlastne  699 416 je skutočná platba za službu, ktorú 
Brantner obdrží, 139 883 je vlastne suma, ktorú zaplatíme Brantneru, Brantner ju odvedie 
štátu vo forme DPH. Vlastne takto sa skladá suma 839 300. Budem pokračuje potom diskusii k 
tejto téme. Lebo často krát sa tu naťahujeme na 100 až 1000 niekoľkých ...ako   1000 
eurách...Takže v diskusia budem k tejto téme pokračovať. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Kováč, nech sa páči.  
p. Kováč 
Ďakujem. Ja ešte na podporu toho, čo som ... čo chcem, teda, aby v ukladacej časti bolo, v 
rámci tých... tvorby tých kritérií na to, respektíve konkrétnych merateľných krokov, na ... na ... 
k zberu teda ... k znižovaniu... znižovaniu tvorby komunálneho odpadu, respektíve separácie 
atď. atď. Možno by stálo za to, na základe nejakého podnetu pána Šalamona sa stretnúť na 



nejakom pracovnom stretnutí a rozdiskutovať tieto záležitosti. Pretože, úprimne povedané, sú 
tu ... vidím tu  len jednu cestu a to je v spolupráci, teda, so všetkými, ktorí majú v tomto smere, 
čo u nás do činenia s odpadom, okrem firmy Brantner, vyslovene robiť len osvetu, osvetu, 
osvetu a možno, pri pristúpiť k spolupráci s Brantnerom  aj k tvrdším opatreniam. Ja si viem 
veľmi dobre predstaviť, možno sa to mnohým občanom nebude páčiť, tam, kde je hnedej 
nádobe iný odpad, chytím, vysypem pred dvere a dovidenia. Ako, ja by som sa s tým veľmi 
nekašľal, úprimne povedané! Pretože... A prelepím to tam nálepkou a poviem, že to je 
biologický odpad! Ale to je môj radikálny prístup v tomto smere. To netvrdím, že to tak má byť.  
Ale... ale je možno viacero takýchto opatrení, ktoré na základe ktorých, v spolupráci s 
Brantnerom, aj v spolupráci s nami, by sme mohli pripraviť a možno trocha pomôcť pánovi 
Šalamonovi v tomto smere, aby tie kritéria boli naozaj merateľné. Lebo ... lebo toto je také... 
také. Ďakujem pekne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Capák, faktická. 
p. Capák 
Ja, vážení kolegovia, viete, že mám odžité niekoľko rokov... mám odžité vo Švajčiarsku. 
Naďalej, keďže som občas v tom Švajčiarsku, ja sa tam spýtam, ako to oni vlastne robia? A 
zvlášť s tými, keď to je ... príklad - balík ... Oni , viem, že oni tam majú sáčky za 2 franky - 
1,50 EUR , ten sáčok si ja kúpim do neho dávam odpad. Bohužiaľ, tuná nie je tá výchova... ešte 
takto ... výška myslenia tých ľudí. Tam  je to automaticky, že nehodia plasty... a proste .. to sa... 
neviem, jak to oni dokázali, ale skúsim sa to opýtať a potom aj pánovi Šalamonovi dať túto 
informáciu.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán poslanec, za ústretovosť. Pán poslanec Beke, nech sa páči. 
p. Beke 
Ďakujem pekne za slovo. Pekne vítam všetky prítomných ... aj iných . Vyhodnotenie ročnej 
zmluvy Brantner Gemer s.r.o. bolo prejednané v jednotlivých komisiách, ako aj  teraz, tu, na 
dnešnom jednaní. V komisii finančnej som  aj povedal svoj názor názor. Je názor aj k istým 
veciam, ale bol by som rád,  keď by sa aj do dnešných materiálov ...sa dostal... a do povedomia 
a do záznamov. Čiže do ukladacej časti by som navrhol prijať uznesenie, aby mesto vyvolalo v 
dohľadnej dobe jednanie s vedením firmy Brantner, ohľadom presunu do mesta, resp. kúpy 
menšej techniky na zber odpadov v menších priestoroch a  užších uličkách. Svoj názor,  alebo 
návrh odôvodňujem tým, že pri vchádzaní do ulíc s veľkým kuka autom, resp. s inou doposiaľ 
používanou technikou,  vo viacerých uliciach sa zneškodňuje ... majetok mesta. A to povrch 
cesty, či asfaltovej alebo asfaltového drtiva , poklopu, šachty, kanály. Čiže aby sme predišli 
týmto škodám, tak by som navrhol, že by sa  jednalo s organizáciou o možnosti dodania  
takejto menšej techniky. Vidieť to v iných mestách, že sú také. Tak nech uvažujú aj  tu v 
Rožňave. Ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec, musím ťa ukľudniť s týmto, pretože minulý týždeň  mal som jednanie s 
firmou Brantner. Pretože mne to tiež leží na srdci.  A keď som hore, na radnici a pozerám ten 
vjazd, keď cúva to 40 tonové auto vniká do radnice, tak je to tiež nie najlepší pohľad. Zatiaľ 
mám taký predbežný súhlas od firmy Brantner, že majú vozidlo v Rimavskej Sobote, ktoré 
...ktoré nevyužívajú až tak, tak je možné, že toto auto sa stiahne do Rožňava. Ja každopádne 



som apeloval, tak isto, na to, aj kvôli samotnému cintorínu a radnica tá ma strašne trápila. 
Takže každopádne jednáme a musíme akože teraz ...si mi možno trošku nahral, ale máme to 
sľúbené. A ja dúfam, že ... že  dodržia slovo a dostaneme  to malé auto, s ktorým budeme 
vyvážať.  Ale určite, je to veľmi dobrý postreh. takže, ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, 
kolegovia, ďalšie diskusné príspevky, keď máte tomuto bodu. Keď nie, uzatváram tento bod. 
Budeme hlasovať o dvoch ukladacích častiach. Najprv pán poslanec Kováč, keby si nám to 
trošku obnovil, ozrejmil, ešte raz, aby sme vedeli, za čo budeme hlasovať, alebo - vedeli tvoji 
kolegovia. 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne. Navrhujem do ukladacej časti, aby mestské zastupiteľstvo doporučilo 
mestskému úradu pri vyhodnotení spolupráce - ročnej - teda zmluvy s firmou Brantner ...s 
firmou Brantner, aby bez v stati ... v stati  "návrhov opatrení" boli uvádzané opatrenia, ktoré sú 
merateľné. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Budeme špecifikovať ich, alebo ...? 
p. Kováč 
Nie. To myslím, že je...  má svoju výpovednú schopnosť. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Neviem, kolegovia, či ste pochopili? Keď áno, nech sa páči, hlasujte.  Nedávate mi nejaký 
náznak, že nie. 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 1 a 2 poslanci sa zdržali.  To je ukladacia časť jedna.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Beke. Bolo dobré, ale - naformuluj aj ty, aby ... Aj keď sme jednali, ale nech je to 
v ukladacej. Dobre? Ja by som to tiež chcel, aby to tam bolo. 
p. Beke 
Čiže navrhujem, aby mesto v dohľadnej dobe vyvolal jednanie s vedením firmy Brantner 
ohľadom presunu, resp. kúpy nej menšej techniky na  zber odpadov. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Páni kolegovia ... 
p. Beke 
... v určitých častiach mesta.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pochopili sme, kolegovia? Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
13 za, proti 0, zdržalo sa 0 . Ďakujem.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Vyhodnotenie 
plnenia ročnej zmluvy s firmou Brantner Gemer s.r.o., Rimavská Sobota na rok 2015, 
samozrejme s tými povinnosťami,  ukladacími, ktoré ste odsúhlasili  a ktoré navrhol pán Ing. 



Kováč a pán poslanec Beke. Nech sa vám páči, hlasujte.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Za 12, proti 0, zdržal sa 0. Ďakujem pekne. 
 
 
10. 
Správa o dosiahnutých úsporách vyplývajúcich zo zrušenia Turistického informačného centra 
v porovnaní s rokmi 2011, 2012, 2013 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Desiatka - Správa o dosiahnutých úsporách vyplývajúcich zo zrušenia Turistického 
informačného centre v porovnaní s rokmi -11, -12 a -13. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. 
Pán poslanec Kuhn.  
p. Kuhn 
Chcem sa spýtať pani prednostky, či by bol problém, keby sme do ukladacej správy dali tie 3 
návrhy, ktoré zazneli na finančnej komisii. Ktoré sú uvedené v tej ...v tej správe.   
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Dobrý deň prajem. Chcem len si upresniť, to, čo žiada komisia cestovného ruchu a regionálnej 
politiky, chcete, aby bolo predložené aj mestskému zastupiteľstvu? 
p. Kuhn 
Áno, aby to bolo ...   ako  ... ako   odporúčanie ...  
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Tak ... nie je to problém... 
p. Kuhn 
... alebo ako ukladacia ... teda ukladacia časť, teda. 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Nie je to problém. Tie prílohy k faktúram, tie sú verejné. Tak isto vyžiadame od Turistického 
informačného...teda od - informačnej kancelárie tieto informácie, ktoré žiada komisia. A pokiaľ 
ide o prieskum, tak kolegyne už vypracovali nejaký návrh dotazníka. Takže ... Čiže potom ten 
dotazník máme zadržať až do júna, áno?  Nemáme distribuovať? ... Je tam od komisie 
požiadavka urobiť prieskum medzi poskytovateľmi ubytovacích ...  ubytovacích služieb v 
Rožňave, zameraný na zisťovanie ich potrieb a očakávaní z dôvodu zvýšenia cestovného ruchu 
v meste. Čiže, či chcete  pripomienkovať ten dotazník. alebo nie?  
p. Kuhn 
Nie pripomienkovať. Len aby to teda bolo nielen ako žiadosť komisie, ale ako žiadosť 
mestského zastupiteľstva. Ako ... keď sa to už realizuje, je... je fajn, len aby ...to bolo ... Takže 
môj návrh je doplniť , teda, ukladaciu správu o tie 3 požiadavky, ktoré zazneli na komisii. 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kováč. 
p. Kováč 
Ja mám len jednu otázočku. Chcem sa opýtať, či ušetrené  prostriedky nám pomohli niekde 
inde lepšie propagovať mesto a podporiť turistický ruch v regióne?  Ďakujem. 
 
 



p. Burdiga, primátor mesta  
Tak na toto sme sa práve teraz nepripravovali, na tú tvoju otázku. Ale keď to budeš chcieť,  
vedeli by sme to vypracovať v písomnej forme. Aby si je dostal, potom, a nejakú relevantnú 
odpoveď. Alebo možno pani inžinierka Leskovjanská by ti dala odpoveď na to. 
p. Leskovjanská, MÚ 
Dobrý deň prajem. Ušetrené peniaze z príspevku boli predsa schválené rozpočtom mesta na 
tento rok. Použitie týchto prostriedkov. Čiže tie sú vo výdavkoch mesta na rok 2016. ... V 
každom jednom roku, tak ako to bolo v rozpočte schválené. 
p. Kováč 
Pani inžinierka, určite áno. Ja by som podporil to ... zobral si za svoje to, čo pán primátor 
povedal, ak by to bolo možné, do ukladacej časti  - teda, aby táto záležitosť bola prezentovaná. 
Ja nepochybujem, že tie prostriedky v rozpočte sa niekde neroz-.... nepoužili. Tak. Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta  
S faktickou pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Ja by som sa pridal k tomu - na finančnej komisii bola diskusia o tom, že... že teda je fajn, že 
došlo k úspore finančných prostriedkov, ale že bolo by bolo vhodné porovnať teda aj ... aj čo ta  
to mesto dostalo. Či nedošlo k nejakému poklesu tých poskytovaných služieb? Nedostalo sa  
to, ako pozerám, do nejakých záverov z komisie, ale zaznel tam taký návrh, že či by nemohla 
byť ... či... či teda zastupiteľstvo, ale tým pádom aj finančná komisia raz ročne dostať nejakú 
správu o tom. Pokiaľ si pamätám, TIC-ka bola... bola mestská, tak sme dostávali nielen teda 
správu o finančnom hospodárení, ale aj o tom, koľko... koľko bolo návštevníkov v TIC-ke, z akej 
národnosti, atď.  Nejaké podobné informácie na akých... na akých zahraničných výstavách bolo 
mesto reprezentované. Čiže aby sme... aby sme mali informáciu aj o tých službách, ktoré sú 
poskytované, nielen teda o finančných úsporách. Lebo jedno súvisí s druhým.  
p. Burdiga, primátor mesta  
Ďakujem, nech sa páči, keď ešte máte niekto do diskusii príspevok. Keď nie, uzatváram 
diskusiu. Takže poďme na tie ukladacie časti. Pán poslanec Kováč, potom pán poslanec Kuhn. 
... Niekto mal ešte? Myslím, že len vy dvaja, asi, v tej ukladacej. Dobre? Aby sme si to vedeli 
odsúhlasiť. Ďakujem. Pán poslanec Kováč, môžeš? 
p. Kováč 
Ja... môžem ... ja sa ospravedlňujem ... ja som myslel ... že všetko... OK .  Takže: doporučujem 
mestskému úradu, aby prezentovalo ušetrené peniaze, akým spôsobom pomohli lepšie 
propagovať mesto a podporiť turizmus v regióne.  
p. Burdiga, primátor mesta  
Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie  
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.  
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Pán poslanec Kuhn, môžem? 
p. Kuhn 
Čiže: mestské zastupiteľstvo v ukladá mestskému úradu, alebo prednostke, predkladať na 



zasadnutiach komisie cestovného ruchu prílohy k  faktúram prevádzkovateľa Turistickej 
informačnej kancelárie s uvedením popisu vyžadovaných činnosti a ich výkony za 
predchádzajúci mesiac. To je jedno. Po druhé: Požiadať prevádzkovateľa Turistickej 
informačnej kancelárie o informáciu, či sú ... pre  návštevníkov k dispozícii tematicky zamerané 
balíčky služieb, ktoré ponúka TIC  a poskytnúť túto informačnú správu poslancom. Stačí to 
predložiť ako informačnú správu. Nemusí to byť bod rokovania.  A po tretie: Urobiť prieskum 
medzi obyvateľmi ... s poskytovateľmi ubytovacích služieb v Rožňave zameraný na zisťovanie 
ich potrieb a  očakávaní z dôvodu zvýšenia cestovného ruchu, poskytnúť túto info...  
informačnú ... informácia ako informačnú správu poslancom ... a členom  - a členom finančnej 
... členom komisie cestovného ruchu. 
p. Burdiga, primátor mesta  
...Diskusia je ukončená.   
... 
p. Kuhn 
... Nie...tie ... dvojka a trojka sú jednorázové veci. To je - jednorazový prieskum a jednorázová 
informácia o tých balíčkoch. A tie... tie informácie, tie sa týkajú len komisie cestovného ruchu - 
a tam na každé zasadnutie. Tie zasadnutia sú raz za 2 mesiace. Naformulované je to - na ... na 
zasadnutiach komisie.  Nie každý mesiac. Na zasadnutiach  komisia predložiť prílohy k 
faktúram.  
 p. Burdiga, primátor mesta  
Pochopili ste... čo máte? Nech sa páči ... hlasujte. .  
 
Hlasovanie  
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.  
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Budeme teraz hlasovať komplet, za celý bod. Dobre? Návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o dosiahnutých úsporách vyplývajúcich zo 
zrušenia Turistického informačného centra v porovnaní s rokmi  -11, -12, -13 a so všetkými 
ukladacími  časťami, ktoré ste pred chvíľou odsúhlasili. Nech sa vám páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie  
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.    
 
 
11. 
Koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov. Otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec 
Ocelník 
 
p. Ocelník 
V to tomto bode som nepostrehol, možnože som si nevšimol, možnože som zle pozeral.  



Dávnejšie som viackrát spomínal chodník na Okružnej ulici číslo 1. Je to presne na výjazde z 
Okružnej ulice, oproti... oproti sú vlastne malometrážne, smerom na Jovickú, hej ?, po krajoch 
tam stoja osobné autá, chodník je veľmi rozbitý a keď prší je úplne mokrý, v podstate ľudia sú 
nútení chodiť po ceste. Ale keď idú dve autá oproti sebe, už vtedy je problém. Hej? Takže, 
neviem, či je tam zaradené? Ja som si to nevšimol. Hej? Čiže...  
p. Burdiga, primátor mesta 
To sa jedná o ten chodník celkom na rohu, ako sú ...aj tá večierka alebo čo to je? Nejaký pán 
Fafrák mi volal. My sme sa boli s pánom riaditeľom na to pozrieť. Tam je len betón na tom. 
Tam asfalt ešte nikdy nebol.  
p. Ocelník 
No, také niečo. Áno.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Áno... áno. Takže ja som aj pánovi, tomu, Fafrákovi myslím, prisľúbil a s pánom riaditeľom sme 
sa pozreli, tam vonku. Čiže my to budeme, ako Technické služby, sami riešiť. Čiže ten úsek, to 
je zhruba asi 20 - 25 metrov...  
p. Ocelník 
...asi tak, hej.  
p. Burdiga, primátor mesta 
...My to budeme asfaltovať, lebo vieme, že tam stojí voda. Čiže občania budú môcť byť 
spokojní. Hej? To nepôjde teraz do tých opráv, ktoré som vám hovoril minulý, alebo 
predminulé zastupiteľstvo. Ale to my z vlastnej iniciatívy urobíme. 
p. Ocelník 
Dobre. OK. Ďakujem. Pokračujem. Medzi prioritami nie je zaradený chodník. Je len ďalej medzi 
ostatnými – Budovateľská. Myslím. Lebo tam je Budovateľská ... pod Budovateľskou a hore 
kopec. Čiže myslím, hore, kopec. Od križovatky... nie, nie bytové družstvo, to je ďalšia vec, 
hneď vedľa, medzi Pionierkou a medzi Budovateľskou, od križovatky smerom hore. Ide o to, že 
základnú školu denne navštevuje minimálne 1000 ľudí, rodičia, deti, učitelia atď. Čiže je tam 
strašná frekvencia. A ...popri tom by som ešte spomenul, v rámci tých vlastných opráv pod 
Technickými službami, momentálne na Pionierke sú strašné výtlky, aj na ceste. Takže trošku sa 
pozrieť aj na to. Keby sa dalo. Čo sa týka chodníkov, medzi priority - ale akútne priority, veľmi 
akútne, by som zaradil chodník na Rožňava Baňa, od križovatky, od školy smerom na  Rožňava 
Baňu nedá sa tam v žiadnom prípade chodiť s kočíkom. A ľudia chodia, ako, matky s deťmi 
chodia s kočíkom chodia po ceste. A všimol som si aj vodičov, ktorí na nich trúbia. Avšak oni 
nemajú inú možnosť, len chodiť po ceste, keďže tam je veľmi zlá situácia. Keby sa toto dalo 
zaradiť tiež medzi priority. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Prosím. Tak, páni poslanci, vidím, že ste všetci prihlásení, všetci ste vzorní a aktívni poslanci 
nášho mesta. V našom meste je 60 ... nejakých 4 km chodníkov. Hej? Pre mňa je prioritou 
chodník v meste Rožňava, ktorý má dĺžku 64 km, ktorý by som chcel, aby bol zaradený do 
týchto priorít. Fakt, teraz srandujem. Ja by som to tiež chcel, aby všetky chodníky boli.  Ja som 
nad tým porozmýšľal, čo som minule povedal, že tých 70.000 EUR, ktoré teraz dávame do tých 
možno 5 - 6 km chodníkov, bude mať ešte horší dopad, ako keby sme neasfaltovali nič a 
nechali ľudí tak 30 rokov - však chodíte po tých chodníkoch, už ste si zvykli. Pretože keď 
začneme asfaltovať, tak to bude petícia za petíciou – „prečo nie pred mojím domom? - prečo 



nie pred mojou bytovkou? - prečo nie tam? - prečo to nie je priorita?“ Prosím chcem verejne 
povedať - budeme sa snažiť každým rokom finančné prostriedky využívať na to, aby sme opäť 
aj na budúci rok možno urobili nejaký kus chodníka alebo nejakých 5- 6 km. Len 64 km je 
enormné množstvo. Ja som si všetky prešiel. A všetky sú... no nie všetky, lebo niektoré máme 
spravené, tak veľká časť je v dezolátnom stave. V dezolátnom stave. A všetky by potrebovali, 
samozrejme, tú opravu. Čiže tu opravu, ktorú my ideme teraz robiť, tak sme sa snažili v každej 
lokalite aspoň niečo. Ja viem, že všetko je priorita. Všetko tam, kde sú naše detičky, kočíky. 
Som vyše roka starým otcom a chodím sa prechádzať aj ja s tým kočíkom. A niekedy nadávam 
sám na seba, čo nemôžem - za to, lebo 30 rokov je tak. Ale vidím aj ja, že treba. Treba. Takže ja 
- a určite aj v spolupráci s vami, pretože vy ste obrovská súčasť mesta, kde schvaľujete peniaze, 
že aj na budúci rok si dáme tieto nejaké priority a možno zase naškrabeme 60, 70, neviem 
koľko tisíc EUR, keď sa nám podarí a budeme dobre stáť a dobre hospodáriť, tak ako teraz sa 
snažíme, tak opäť budeme niečo vedieť urobiť. Ale naraz všetko, 64 km nedokážeme. No nie 
sme schopní. A ja viem, že všetci, ktorí ste prihlásení - nie, lebo každému jednému dám slovo 
predsa ste zástupcami tohto mesta, aj svojich obvodov, že všetko to naraz nepôjde. Skúste... 
skúste ma pochopiť. Ja viem, že ste vzdelaní ľudia a pochopíte túto vec. Všetci by sme chceli 
mať tú  prioritu. Ja mám tú jednu. Ja mám tu 64 km. No takže, ja viem, že... že všetci chceme. 
Ale naraz to asi nepôjde. Čiže trošku budeme musieť takto etapovite robiť. Prepáčte, ale musel 
som do tohto aspoň takto vstúpiť, tak to povedať, lebo je to, myslím, že o nás všetkých. Hej? 
Čo si odsúhlasíme. A aby aj na budúci rok sme mohli z nejakého toho koláčika ukrojiť a dať na 
tie chodníky. Lebo vieme, že sú vo veľmi zlom stave. Aj okrem toho, čo vysúťažíme. Teraz 
technické služby dennodenne sú vonku a asfaltujú tieto výtlky. My vieme, my máme 
zmapované skoro všetky výtlky. Ale veľmi veľa nám pomôže aj to, keď nám samozrejme vy, 
ktorí chodíte vonku, poviete, či už mne alebo pánovi riaditeľovi Technických služieb, keď je 
niekde nový výtlk, určite to pôjdeme robiť. Možnože keď už bude ešte teplejšie, zavedieme 
dvojzmennú prevádzku tohto nášho asfaltovacieho stroja. Takže fakt využívame ten stroj tiež 
maximálne. To, čo budeme vedieť, určite opravíme. Opäť sa vrátim - ja viem, že všetko je 
priorita a neberte to v zlom, že som to povedal, ale musel som to asi takto povedať. Ďakujem 
veľmi pekne za pochopenie. Pán poslanec Capák.  
p. Ocelník 
Môžem dokončiť, áno?  
p. Burdiga, primátor mesta  
Môžeš kľudne. 
p. Ocelník 
Aby to nevyzeralo nejak, že lobujem za niekoho. Na Rožňava Bani nemám vôbec nikoho. Ale 
chodím tade dosť často. Chodím po celej Rožňave. Tak, z toho dôvodu vidím, že tam je veľmi 
nebezpečná situácia. A jednak chodia tade kamióny do priemyselného parku, takže z toho 
dôvodu vidím tú situáciu veľmi zlú. A na Budovateľskej nebývam, aj keď tam mám 46 rokov 
trvalý pobyt, 26 rokov tam už nebývam. Takže tiež ... nejak... v podstate tam mi ide o tú školu, 
nebezpečie pre deti atď.  Takže z toho dôvodu. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne s faktickou pán poslanec Capák.  
p. Capák 
Prepáčte pán primátor, ale aj keď ste mali celkom peknú reč, takú rozsiahlejšiu, ja tu držím v 



ruke dokument z 10. 7. 2012, kedy ste boli zástupca primátora mesta. Odvtedy vlastne sa riešia 
chodníky. Mám tu... tuná dokument, keď ste mi vlastne akože zakazovali opravovať chodníky. 
Dodnes vlastne fungujú tie miesta, ktoré ja som opravil. 
p. Burdiga, primátor mesta  
No to asi ťažko... 
p. Capák 
Po nich chodíte aj vy. Popred zdravotnú školu, celá Šafárikova vlastne dodnes mnou a mojim 
synom opravená, že preto, ako, ja to beriem ako srandu, čo ste povedali teraz. Lebo zatiaľ 2 
roky ste boli viceprimátor a teraz 2 roky primátor, nehnevajte sa, tie vaše sľuby už ako je treba 
zvážiť, podľa mňa, si myslím. Nesrandujete vy, náhodou?   
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, vôbec nesrandujem. A vy pre toto mesto ste ešte veľmi málo urobili. Veľmi 
málo. A s tým packaním, a to čo ste vy urobili a robili ste si nejaký PR pri voľbách, to videl aj 
malý chlapec. ... A tie packanie vaše, ktoré ste urobili, to sme niektoré museli odstrániť a 
riadne zaasfaltovať. A to, čo som povedal, povedal som úplne vážne. Neviem, či chodíte s 
otvorenými očami a ušami? Pravdepodobne asi nie, lebo ja som niekedy taký, čo nechcem 
vidieť nevidím - ale vy nechcete vidieť asi nič.  
p. Capák 
No ako, nehnevajte sa, ja - to packanie - ako ste vy nazvali.. nazvali ma dostalo do sveta, vďaka 
tejto téme. Hej? A nakoniec som si všimol ešte aj prehratý spor s Igli design, že mesto prehralo 
spor práve na jame. Tak ja neviem už, ale na jeden.. také trošku pre mňa, na srandu, ale že 
v poriadku, ako, kľudne ďalší príspevok porozprávajte, ako urobíte 7000 m chodníka. Ja sa 
prídem asi pozrieť aj so synom a usmievať už. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Mali by ste sa prísť pozrieť. Aspoň sa niečo naučíte, ako sa robí riadne práca. Lebo to, čo vy 
robíte... viete jednu ruku si niekde strčím, možno - a druhou to urobím. 
p. Capák 
Ale to by ste museli mať školu na to, pán ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja mám na to školu. Ja som vyučeným stavbárom, pán poslanec. 
p. Capák 
Škoda, že ste mi nešli za stavebný dozor. Ale... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pokračujme ďalej. Ešte máte nejaký príspevok? Nech sa páči, pá poslanec Kossuth. 
p. Kossuth 
Ďakujem za slovo. Ja si musím už poškrabať hlavu, lebo kus, ako, mám plnú. Vážení, tu je každý 
odborník na všetko. Každý všetko vie. Milan, nie v zlom, niektoré veci kus - nie sú celkom 
kóšer, ktoré musím ti povedať. Ale nie na to chcem reagovať. Si mal technickú pripomienku, 
ktorá mala trvať pol minúty. A pán primátor ťa nezastavil. No tak, nedovolil som si aj to 
povedať  - chybička rokovania. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale 30sekúnd ja viem koľko je! On je magistrom. Mal by vedieť. 
p. Kossuth 
Tak... prepáčte. Takto, úplne sa stotožňujem s výrokom pána primátora. To, že sa tu nerobilo 



doteraz, nerobili tie opravy, alebo nebol...Darmo, bol harmonogram, nikdy na to nebolo 
peňazí. Neviem, kvôli čomu to stagnovalo. A teraz, že určitým spôsobom dačo je rozprúdené, 
tak ja to vidím zase tak, ako, ste sa tu handrkovali kvôli peniazom pre šport. Keď máme 
peniaze, tak je zle. Keď nemáme peniaze, aj tak je zle. Tak ja neviem, čo je dobré? Mne len 
nesedí jedno.. jedno, pán primátor, že - a to si musím povedať. My na komisii sme nevedeli 
zaujať stanovisko - komisii výstavby - nevedeli sme zaujať stanovisko, čo sa týka týchto opráv 
chodníkov, nakoľko komisia už v predošlej dobe vypracovala nejaký harmonogram. A teraz 
sme dostali úplne nové dačo, kde tie priority sú určitým spôsobom pozmenené. Takže nevedeli 
sme sa vyjadriť k tomu. Teda prijali sme také, ako, uznesenie, že berieme na vedomie, bez 
hlasovania - priznám sa aj na to. Avšak bolo zarážajúce pre nás to, že keď sme dostali v prvých 
počiatkoch sme dostali rozpočet mesta - nehnevajte sa, zase sa musím vrátiť k tomu, my sme 
nenašli v kolónke žiadne peniaze. Nebolo nám jasné, skadiaľ tie peniaze... Ale ja som akože 
rád. Ale musím to povedať, že tie peniaze sa našli alebo nájdu, alebo že je to dajak teda, ako, 
nasačkované, že tie opravy budú. Mne je to fakt jedno, nech hocikde na území mesta úseky, 
ktoré sú - si žiadajú opravu, že sa budú robiť. Stotožňujem sa tým. Snáď toľko ešte by som 
dodal k tomu, že celkom ...celkom každý ako zrejme - jaksi povedal, že bude s určitým 
spôsobom lobovať, ja nebudem lobovať. Poukážem len na to, aby ste, keď je možnosť , vzali 
dáky... zobrali aj nejaký zreteľ aj na to, že furt keď sa robilo dačo, vychádzali sme z toho 
najfrekventovanejšieho (... pardón kokcem ) najfrekventovanejšej časti. A to je námestie. 
Smerom vonku na Betliansku cestu - je tam zaradené, nie je tam zaradené medzi priority. Je 
Čučmianska, teda ľavá strana Čučmianskej, vonku z námestia, dezolátny stav. Ľudia dobrí, aj 
riešiť do budúcna doporučujeme aj dajaký odtok tých tých splaškových vôd. Lebo... lebo je to 
spád do vnútra námestia. Takže, nedá mi, aby som nespomenul tieto veci. A z titulu toho by 
som teda potom bol rád, keby... keby komisia výstavby mala, o čom jednať. Lebo v poslednom 
čase si to , ako, vysvetľujem tak, alebo tak mi to pripadá, alebo aj mojím teda kolegom 
v komisii, že my jednáme v podstate... podstate v poslednom čase len o majetkoprávnych 
veciach, nie o odborných veciach. Toto prináležalo - ja si myslím, musím to povedať-  komisii 
výstavby, aby nejakým spôsobom vám predostrela, predložila dáku prioritu. Ale ja som v 
podstate rád, že dačo ide. Takže nevedeli sme z čoho vychádzať. Zahlasovali sme tak, ako sme 
zahlasovali. Ale berieme to na vedomie. Ďakujem.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Ešte ja sa môžem ozvať. Ja som skalopevne rozhodnutý, teraz od tejto chvíle, že keď 
tu vstaneme, zruším súťaž na chodníky, dobre? A poprosil som kolegu Lacha, nech tento bod 
stiahne a nech sa vám to vráti do komisie a rozhodnite si, ktoré chodníky za tých 70 000 
zaasfaltujete. My sme dali peniaze a rozhodnite. Ďakujem pekne. 
p. Lach, zástupca primátora 
Čiže dávam návrh na stiahnutie tohto bodu, s tým, že potom sa prerokuje znovu v komisiách 
a bude predmetom rokovania ďalšieho zastupiteľstva. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Musíte hlasovať. Musíte hlasovať, áno. ... Kvôli nemu to nie je. 
p. Balázs 
..Máme diskusiu...poslanci mesta...tak ...nepustím emócie... tak sa trochu ... trošku 
skľudnime...Emócie ukľudníme... 
  



 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale - zahlasujme, dobre? A potom keď chcete pokračujete. Mal by si si naštudovať rokovací 
poriadok, pán poslanec, dobre, a keď sa sťahuje materiál - to by si mal vedieť pán poslanec. 
p. Burdiga, primátor mesta  
Nech sa páči hlasujte. 
  
Hlasovanie  
Ďakujem. Hlasovalo vás 13 poslancov. Za boli 2, za stiahnutie, proti 11, nikto sa nezdržal.  
  
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, pokračujte ďalej. Pán poslanec Balász s faktickou, potom pán poslanec Kossuth, 
potom pán poslanec Capák, s faktickými. Dobre 30. Ja vás budem vypínať všetkých, keď 
nebude 30, dobre? Kolegovia, dobre, 30 sekúnd, fakty. 
p. Balázs 
Faktickú som mal kvôli tomu sťahovaniu materiálu z rokovania. Takže nič. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kossuth. 
p. Kossuth 
Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem, keď som rozvíril  dajakú hladinu... dajakú  nevôle, ale 
v žiadnom prípade by som nebol proti tomu, aby... aby sme pozastavili tieto...Ja som to 
deklaroval. A som za, aby išlo dačo len dakým spôsobom sáčkujme to tak jak kompetencie 
majú byť. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta  
Áno. Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Capák. 
p. Capák 
Viete, je to celé zle. Však tam nie je zaradená Šafárikova ulica od Kocky nahor, áno? - kade 
chodí sa najviac do mesta. Však to je na hanbu. A že by som vás nejako emočne vygradoval? 
Tak nezdá sa mi. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak ty to už nedokážeš. Pán poslanec Balázs. 
p. Balázs 
To už nie je faktická, však? ... Nie, nie... ja sťahujem tú faktickú, takže to nie. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kossuth s faktickou. 
p. Kossuth 
Nedá mi ... ale- môžem ešte -  dovoľte, aby som sa vyjadril k tomu. Milanko, Šafárikova ulica 
bola zahrnutá do opráv, komplexného, Námestia baníkov. Je to naprojektované. Takže 
vyčkajme situáciu, keď by teda došli dajaké výzvy a projekt môžeme použiť. Kvôli tomu sa to 
neriešilo. Toľko ku tomu. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte , pán poslanec Capák, ten chodník ten sa asfaltovať nemôže. Ten sa musí vyložiť tou 
zámkovou dlažbou. Len aby si vedel, že - aj do budúcna, tak ako pán poslanec Kossuth povedal, 
bolo to zahrnuté, či bude výzva, či nie. Určite budeme musieť z toho niečo urobiť. Keď si si 



všimol, jedna časť sa urobila, pred tou Kockou, to sme - ako som vám spomínal – dostali... 
možno, nie, že.. možno dostali sme to darom. Takže budeme sa musieť posnažiť , aby sme to 
spojili až celkom do konca. Takže. Určite je to z tých priorít. To máš pravdu. Pán poslanec 
Kováč, nech sa páči. 
p. Kováč 
Ďakujem pekne. Ja chcem podporiť ťa, pán primátor, v tom, čo si povedal, že naozaj v meste je 
bohužiaľ, alebo našťastie, 64 km chodníkov. A nejaká systematičnosť chýbala pri opravách tých 
chodníkov, s tým súhlasím. Aj s jedným aj s druhým. Teda ja predpokladám, že ideálne by bolo, 
keby sme mohli všetkých 64 km naraz spraviť a mali by sme pokoj. Ale chcem 2 veci. Za jednu 
chcem lobovať a na jednu chcem upozorniť. V minulom volebnom období komisia výstavby 
pripravila materiál, v ktorom boli na základe nejakých kritérií, ktoré tu boli prezentované, 
stanovené prioritné chodníky, tak ako sme sa potom neskôr na uznesení mestského 
zastupiteľstva zhodli a dohodli. To znamená, že mňa prekvapilo na tomto materiáli to, že sme 
nevychádzali z uznesenia mestského zastupiteľstva z minulého volebného obdobia, kde teda 
boli priority chodníkov jasne stanovené, a v tom zozname chodníkov sme nezačali dopĺňať od 
spodných miest tieto chodníky v tej priorite, teda, ako sú. Ja predpokladám, že možno vznikli 
nejaké havarijné stavy, ktoré treba krátkych úsekoch vyriešiť, to ja tomu rozumiem, ale bol by 
som veľmi rád, keby sme takýmto spôsobom nadviazali na tento materiál. Pretože tie emócie, 
ktoré tu možno sú, to práve z toho, že my nenadväzujeme kontinuálne na niečo, na čom sme 
sa dohodli.  Ďalšia vec je, že tie kritériá, ktoré vtedy komisia prezentovala, sa mi zdali veľmi 
objektívne a veľmi, veľmi slušné a veľmi teda reálne. A túto mi tie kritériá zase unikli. Takže ja 
by som zase požiadal, už teraz len do budúcna, pretože asi nebudem mať podporu kolegov 
poslaneckom zbore, aby sa materiál naozaj odborne prejednal na komisii výstavby, aby sa na 
základe kritérií stanovili možnosti a potreby tohto mesta a takýto materiál, s týmito kritéria 
prišiel sem, a na základe toho sa odsúhlasili tie priority. Tak, ako to bolo v minulom volebnom 
období. A 2 vec, v rámci toho lobingu, a na to chcem upozorniť. Z toho materiálu, ktorý vtedy 
pán Marko predkladal  za komisiu výstavby sa niekoľko chodníkov podarilo vďaka iniciatívam a 
ušetreným prostriedkom pána primátora zrealizovať. Nasledovali chodníky na Budovateľskej. 
My sme, ako poslanci, čakali trpezlivo v rámci... v rámci priorít a chodník na Budovateľskej od 
Lesného závodu poza Budovateľskú o 1 a od Lesného závodu, smerom k Stavebnému 
bytovému družstvu, ktorý podľa mojich prepočtov 42 rokov s ním nebolo, okrem štrkovania, 
nič robené, som predpokladal,  že sa dostane do priorít. A som, úprimne povedané, 
emocionálne naladený, pretože mi to vadí. Chýba mi to a chcem, aby - a teda dávam návrh, 
aby v prioritách tieto 2 chodníky zahrnuté boli. Ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kossuth s faktickou. 
p. Kossuth 
Asi sa tu budeme navzájom opakovať, ale pre dovysvetlenie snáď toľko. Jedná sa tu o opravu 
chodníkov, ktoré budú teda prevádzané výlučne odfrézovaním a následne asfaltovou úpravou - 
teda povrch. To znamená, že tam kde toto som pochopil, aby ste pochopili aj vy všetci, finišer... 
teda či finišer sa stiahne do tých 2 metrov alebo 1,80, zhruba. Takže z toho titulu bude sa to 
realizovať v tých úsekoch, ktoré ... ktoré budú technicky možné byť upravené takýmto 
spôsobom. Toto je na dovysvetlenie. Preto som to pochopil aj ja, preto nechcem  -  len som 
poukázal na niektoré úseky, ktoré by si tiež žiadali. Ďakujem ešte raz za slovo. Prepáčte že som 



to natiahol. 
p. Burdiga, primátor mesta 
S faktickou pán poslanec Kováč 
p. Kováč 
Prepáčte kolegovia, je to uznesenie 271 z roku 2011. Ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn 
p. Kuhn 
Dobre, mám niekoľko poznámok. Začnem ku kolegovi Capákovi, k tomu, že sa nič nerobili 
v minulom období. Budem hovoriť len za minulé volebné obdobie, lebo vtedy som bol vlastne 
prvýkrát poslancom. No realita bola taká, že keď som sa stal v roku 2010 poslancom, prvýkrát, 
tak sme zistili, že mesto má úver 1,5 milióna EUR, ktorý bol asi z ... na 90% použitý na bežné 
výdavky. V roku 2010 - čiže predchádzajúce vedenie mesta tým zaplátalo diery v rozpočte, 
ktoré vznikli - vzhľadom na to, že predchádzajúce vedenie podcenilo, aký dopad bude mať 
ekonomická kríza na rozpočet mesta, na príjmy zo štátneho rozpočtu, z podielových daní. 
Takže 3 roky sme splácali po 540 tisíc - 500 tisíc istina, 40 000 úroky. Za to by sa dalo urobiť 
dosť veľa chodníkov. Ale žiaľ, teda, my sme to museli splácať. Po troch rokoch sme to síce 
splatili, ale mali sme nejakých 800 000 - faktúry po lehote splatnosti, ktoré sme museli splácať. 
Dneska... dneska teda. ako som bol informovaný, už v podstate nemáme žiadnu faktúru po 
lehote splatnosti. Mesto si uhrádza svoje záväzky načas a môžeme teda konečne pristúpiť aj k 
tomu, čo sme žiaľ v minulom volebnom období nerobili. Nie preto, že by sme nechceli, ale 
jednoducho to nebolo možné. Pokiaľ ide o tie tvoje aktivity s plátaním chodníkov, ja ich 
považujem za chvályhodné. Škoda, že si pri tom neostal. Naštartovalo to tvoje konanie 
mimochodom aj pána primátora. Výsledkom toho bolo, že 1 z tých chodníkov je opravený. 
Takže si nemal pravdu, že sa nič neurobilo. Lebo ten chodník z námestia po pravej strane 
Šafárikovej, aspoň ten krátky úsek po Malý trh, ten... ten bol opravený. Takže to je zase 
prospech, zásluha pána primátora. Pokiaľ ide o ten zoznam, ja by som si tu tiež dovolil 
zalobovať za jeden chodník. A nie je to chodník ktorý je popred môj dom. Dokonca po ňom 
chodím veľmi zriedkakedy. Je to je to chodník, ktorý v podstate ani neexistuje. Lebo na  
Jovickej... na Jovickej ulici nie je chodník. Je len pás cesty oddelený čiarou. Dokonca - neviem, 
teraz som tam dlhšie nešiel, tak neviem, či je nanovo namaľovaná, ale jeden čas ju nebolo ani 
poriadne vidieť. A je to chodník, ktorý, ja mám pocit, z môjho takého pozorovania, laického, 
dosť frekventovaný. Lebo po ňom chodia ľudia z centra mesta na juh, alebo na sídlisko a aj... aj 
tie rodinné domy, ktoré sú, tí ktorí nemajú teda auto a nechodia autobusom, takže tam by 
bolo vhodné chodník postaviť. A nejdem tlačiť, že to musí byť medzi top prioritami, ale vôbec 
som ho v tom zozname nenašiel. Čiže bolo by vhodné ho doplniť. Tam treba naozaj nanovo 
urobiť chodník, ktorý by bol výškovo ... výškovo odlíšený od zvyšku cesty.  Je to bezpečnejšie 
riešenie. Tak isto mi  v tom zozname chýba zoznam zoznam tých chodníkov, ktoré majú 
opravovať Technické služby. O to sme sa rozprávali na finančnej komisii. A bolo by to skôr 
dobré, zaujímavé pre občanov, ako informácia. Lebo, keď si občan stiahne materiály zo 
zastupiteľstva a prečíta, tak sa bude rozčuľovať, že sa nejdú vôbec robiť tie chodníky na 
Šafárikovej, ktoré sú asi aj ...najfrekventovanejšie v celom v celom meste a pôvodne sa 
počítalo, alebo počíta sa, s ich kompletnou rekonštrukciou pri veľkej rekonštrukcii námestia. 
A tá sa teda žiaľ robila z eurofondov len v jednej časti námestia. Nie celé námestie. A už vôbec 



nie Šafárikova. A čakať na nejaké výzvy, ako - by sme mohli čakať veľmi dlho, pretože v tomto 
programovom období sa trochu menili priority eurofondov. A je otázne, či toto... toto bude tá 
aktivita, na ktorú bude nejaké väčšie množstvo peňazí vyčlenených. Čiže bolo by vhodnejšie tie 
chodníky aspoň v tej súčasnej šírke, lebo ten projekt predpokladá, že sa rozšíria tie chodníky, 
zúži sa cesta, ale... ale proste miesto toho, aby sme čakali 5 alebo niekoľko rokov, či na to 
nejaké peniaze budú, tak by sa mali tie chodníky opraviť, aby sa dalo po nich chodiť normálne. 
Aby si tam ľudia nevylamovali nohy. Lebo to je naozaj najfrekventovanejší chodník, aj... aj 
pokiaľ ide o občanov, aj pokiaľ ide o návštevníkov mesta. A potom teda posledná vec, to čo 
spomínal kolega Kováč, v tom 2011, sme schválili uznesenie o tom, že ktoré chodníky sa idú - 
ako prioritné - opravovať. A taký letmý pohľad mi tam ukazuje, že sú tam nejaké.. nejaké 
rozdiely. Čiže z hľadiska právnej čistoty by sme mali - buď zrušiť to uznesenie, čiže.. čiže 
súčasťou tohto uznesenia, schvaľovania tej tejto koncepcie, by malo byť zrušenie toho 
predchádzajúceho, alebo by sa mali tie dva ..nejak tie uznesenia nejakým spôsobom zosúladiť 
alebo doplniť. Lebo bolo by to také zvláštne, keď mali 2 uznesenia , kde máme úplne iné 
priority. 
p. Burdiga, primátor mesta 
S faktickou pán poslanec Ďžačár. 
p. Džačár 
Pán kolega, ja len na doplnenie. Na tej Jovickej je to so zákonom. Môže byť výškovo alebo iným 
zreteľným spôsobom. Takže ten chodník by som vôbec neriešil. Keď je tam viditeľná tá súvislá 
čiara, je označené dopravnými značkami, tak to je ten posledný chodník. Nakoľko je tam 
jednosmerka a to úplne tam postačuje,  iba, aby bola, fakt vidno tá súvislá čiara. Tam, aby bolo 
stále. A ja si myslím, že je ju zatiaľ stále vidno. Chodím stade dennodenne. Tak ja si myslím, že 
tam zbytočne náklady dávať na ten chodník by bolo. Sú oveľa horšie chodníky. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs. 
p. Balázs 
Ďakujem. No, môžem prehlásiť, že nebudem lobovať za žiadny chodník. Dobre? Takže, pán 
primátor - trošku som to chcel odľahčiť - lebo.. lebo sa to veľmi zvrtlo do takej  emotívnej 
podoby celé. Máme 64 kilometrov chodníkov, ak som si dobre poznačil. Musím povedať, že 
pán primátor sa asi nechal trošku uniesť, kvôli tomu, že po dlhej, dlhej dobe sa pokúša tu niečo 
riešiť, robiť, chodiť, byť aktívny a hľadá riešenia. Takže... takže veľká vďaka za to, že takto 
aktívne sa  tomu, pán primátor, venuješ. Ale sem-tam zvyknem povedať, že nikdy nevyhovieš 
100 percentám ľudí. Keď si vyhovel osemdesiatim percentám, si úžasný primátor. Takže... 
takže ...takže - preto je tu to, že tie chodníky, tých 64 kilometrov chodníkov sa asi nestihne 
urobiť za 1 rok. Skôr by som sa tu bavil o koncepcii. Tuná som mal ja poznámku, presne tú istú, 
čo pán Kossuth povedal, že bavíme sa tu o jednej technológii asfaltovania. Nie všade sa to dá 
robiť. Takže tieto veci sa nám tuná pomiešali. Tým pádom sa nám tu ťažko o tom debatuje. 
Lebo raz 1 chodník na námestí, druhý dakde asfaltový, dakde užší, kde ten stroj nevie ísť. 
Takže... takže si myslím, že by tuná trebalo rozdeliť hrušky od jabĺk  a baviť sa o tejto 
technológii, ktorá je tu momentálne predložená. Ale toto je 1 vec, ktorú sme hlasovali, aby 
sme ju nestiahli z tohto zastupiteľstva, aby sme túto tému prebrali. Skôr by som tuná apeloval 
o dajakej koncepcii. A tuná musím... musím potvrdiť vlastne slová pána Kossutha, alebo názor 
pána Kossutha, s ktorým plne súhlasím -  keď aj pán primátor je nesmierne aktívny v tejto 



problematike, ale určite tím ľudí, aj tým pánom, že pán primátor je stavbár, ale aj v stavebnej 
komisii sú stavbári, možná, že v rámci dajakého brainstormingu alebo dajakých názorov... 
výmeny názorov možná, že poskladá tu koncepciu ináč trošku. A možná, že táto rozprava bude 
omnoho kratšia. Takže ja by som tiež navrhoval, aby takéto... takéto veľmi dôležité materiály 
sa dostali do komisií a tým pádom už to bude ten argument na to, že komisiami to prešlo, 
širokou diskusiou to prešlo, preto to tu je - a to je možno jedno drobné ponaučenie pre nás 
všetkých do budúcna. Chcel by som dotknúť ešte jednej témy – školy. Pán kolega, nechodí mi 
žiadne dieťa do školy, ani sa ešte nechystá. Takže otázka škôl, vykladania, nakladania detí, 
takže lobujem viac menej za veľa učiteľov, tu v tomto zastupiteľstve – a rodičov. My nemáme 
pred školami, škôlkami, poriešené tie ... tie nárazové parkovania - ani nie parkovania, ale 
nárazové zastavovania ráno a v poobedňajších hodinách. Lebo, povedzme si úprimne, veľa ľudí 
nosí svoje deti do škôl autami. A nad týmto by sa bolo treba zamyslieť. Pred jednotlivými 
školami, škôlkami rozšíriť tieto odstavné pruhy. Pred Pionierkou, konkrétne tu je kolega – je... 
je abnormálne množstvo miesta, kde sa to dá rozšíriť ten chodník a do toho kopca - myslím. 
A ja si neviem predstaviť, ako to tam prebieha, vlastne, pred školou – Pionierkou, ráno 
a poobede. Keď by asi nebola Mestská polícia, si... asi veľmi ťažko sa táto situácia zvláda. 
Možná, že na niektorých uliciach by sa to dalo vyriešiť jednosmernou premávku, aby ...lebo ten 
chaos pri niektorých školách, škôlkach, ráno... Takže skôr by som dal dajaký návrh na dajaké 
vypracovanie koncepcie, ako by sa dali tieto pred Zlatou ... trávne pruhy, zámkovými dlažbami 
alebo niečím vydláždiť, aby tam tie autá... Lebo, nie je to ani trávny pruh, ani parkovisko. Je to 
také... také bez mena. A na - možnože na toto vypracovať, stavebná komisia, alebo mestský 
úrad nejakú koncepciu. Čo sa týka... čo sa týka ostatných chodníkov, ktoré nie sú predmetom 
tohto materiálu, takže iba takými dvoma vetami sa dotknem. Možná, že by sme mali byť trošku 
aktívnejší v Technických službách. Vyjadrujem sa preto takto, lebo som sám súčasťou, dokonca 
predsedom dozornej rady Technických služieb. Veľmi pekne ďakujem, pán primátor, za ten 
návrh. Dvojzmenná prevádzka... dvojzmenná prevádzka asfaltovacieho stroja určite si myslím, 
že je nevyhnutnosťou. A určite budeme sa tejto problematike venovať. Kolega Beke, čo sa týka 
chodníkov, priorít námestie – Áno, každý má svoju pravdu. Okolo cintorína ten chodník, ktorý 
sa rieši neskutočne dlhú dobu, len čo ja si pamätám, odkedy ja som tuná, krátku dobu 
v zastupiteľstve. A je to chodník, ktorý využíva každý. Bohužiaľ, každému sa stane, že sa 
dostane na pohreb a okolo gymnázia, keď prší, sa nedá prejsť lebo tam stojí 1 obrovská mláka. 
Takže chcel by som kolegu Bekeho a kolegu Laca podporiť v riešení tohto chodníku. A je to tak 
špecificky chodník, tak špecifické je tam odvodnenie, že ja si myslím, že toto je práve úloha pre 
Technické služby, ktoré vyrábajú zámkovú dlažbu, ktorí ju tam vedia uložiť, alebo už hocijaká 
technológia, ale presne takéto špecifické veci, ktoré sa ťažko zadávajú vo verejných 
obstarávaniach, by mali riešiť Technické služby, ktoré... ktoré na to majú aparát. Takže toľko. 
Dobre, skrátim. Tým pádom ... prepáčte.  Technické služby môžem tuna prehlásiť, ako 
predseda dozornej rady, je to v mojej kompetencii, v krátkej dobe sa pokúsime zvolať dozornú 
radu Technických služieb a skúsime v týchto otázkach niečo robiť.  A vlastne chcel, by som skôr 
poprosiť, týmto... touto mojou dlhou diskusiou skôr o vypracovanie nejakej koncepcie rozvoja 
opráv týchto chodníkov. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem, pán poslanec Kossuth s faktickou.  
 



 
p. Kossuth 
Ďakujem po 3-krát za slovo. Do tretice všetko dobré.  Tak ešte na dovysvetlenie kolegovi 
Ivanovi Kuhnovi. Veľmi dobrá pripomienka , čo sa týka Jovickej cesty, lebo je to... tam chaos sú 
ľudia chodia aj-  aj. Hej? Ale v predošlých rokoch bolo navrhnuté, aby sme dali vyrobiť 
betónové pozdĺžne ako – deliaci pás - dá sa povedať, máme ich ešte dole,  zbytočne vyhodené 
peniaze. Ale musím podotknúť to, že my sme ich chceli osadiť. Ale vážne pripomienky mali ku 
tomu policajti. Nedovolili. Že proste došlo by k úrazom a také dačo. Ale ja si, myslím, že bolo 
treba by to dajak oddeliť - chodcov od premávky, celkovej. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kemény, nech sa páči. 
p. Kemény 
Ďakujem. Je to bod podobný ako prerozdelenie finančných prostriedkov. Prebehli tu rôzne 
názory, postrehy, skúsenosti, poznatky. Je v tom veľa pozitívneho a máme v tom osobné 
skúsenosti. Opäť sa nedopracujeme nejakých skutočností, konkrétnych vecí. Ale chcem 
upozorniť na skutočnosti, ktoré fakt platia. A to to, čo spomínal pán Karol Kováč, aj pán Kuhn, 
že to uznesenie z predchádzajúceho obdobia je funkčné, je činné, nie je to uzavreté, 
vyhodnotené. Preto navrhujem, aby sme v tomto štádiu tento návrh, ktorý je tu - ten 
poradovník, alebo zoznam priorít doplnili o zoznam tých chodníkov, ktoré z toho uznesenia 
neboli splnené, následne - a v ukladacej časti, aby sa s touto problematikou minimálne raz za 
pol roka mestské zastupiteľstvo zas prehodnocovalo a zaoberalo. Ďalšieho uznesenia alebo 
návrh do ukladacej časti , navrhujem poslanecký prieskum – pešo, to je  1 alternatíva. Na 
bicykli druhá. S detským kočíkom - v žiadnom prípade. Ja už tiež som hrdý dedko a fakt zažívam 
situáciu, že s detským kočíkom musia ísť dvaja. Mama, stará mama so starým otcom s dcérou 
atď., aby preniesli na kritických miestach - zodvihli ten kočík, aby decko nedostalo - nie ziku, 
ale ...ale je otras mozgu a pod., na bezpečné miesto, kde môžu zase pokračovať. Ja často 
chodím pešo so psom, na bicykli, autom minimálne. Fakt, že som si v neposlednom rade 
nedávno uvedomil, že je rizikové prejsť sa s detským kočíkom. Takže tých nedostatkov je, 
žiaľbohu, z minulosti veľmi veľa. Ale platí ten... to uznesenie, ktoré tam bolo v tých daných 
kritériách, priority. A prehodnoťme, či to bude po obvodoch  - zase naše  komplexné návrhy v 
poradí dôležitosti a snažiť sa nájsť prostriedky aj možnosti technické, ako... ako ich v 
budúcnosti odstraňovať. Čiže suma sumárum, toto poradie doplnené o poradie nesplnených 
chodníkov z toho uznesenia z roku 2012, plus následne tie ucelené návrhy, už aby sme tu, tak 
ako sa hovorí, nelobovali, ale zachytili tie najkritickejšie miesta. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, aj za podporu starých otcov. Pán poslanec Kuhn, s faktickou, potom pán 
poslanec Kováč, Capák, Ocelník – všetko faktické. Dobre?  
p. Kuhn 
Čiže, ja som si pozeral to uznesenie 271 z 2011. Bolo tam sedem prioritných komunikácií. To 
boli chodníky aj cesty. A teda keď tak pozerám, chodník Základnej školy Akademika Hronca,  
tuná je plnenie k tomu - ten bol ten bol údajne teda  zrealizovaný, podľa uznesení. Chodník 
pred BFZ bol zrealizovaný. Tak isto o /pardon, teraz mi to skočilo/  komunikácia na Železničnej 
ulici - tá bola riešená nejak tak provizórne, ale bola nejakým spôsobom vyriešená. Chodník k 
Materskej školy Kyjevská - ten bol spravený. Čiže mi ostávajú tuná 2., keď dobre vidím, 



ľavostranný chodník na ulici Čučmianska, ktorý je v tom zozname, ktorý predložil pán primátor 
a jediný rozdiel je, že pravostranný chodník v Nadabulej , v smere od miesta ukončenia novo 
zrekonštruovaného chodníka vedúceho popri futbalovom ihrisku.......  
p. Burdiga, primátor mesta 
1 minúta 10. vypnite pána poslanca.  Sme sa dohodli. Pán poslanec Kováč. 
p. Kováč 
Ja mám návrh na uznesenie. Navrhujem, aby sme tento materiál schválili s tým, že uznesenie 
271/ 2011 je nadriadeným uznesením. Tzn. že vytvoríme zoznam z uznesenia 271/2011, ktorý 
bude prioritou a doplníme o tento zoznam, ktorý je v tomto materiáli. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Bischof. 
p. Bischof 
Ďakujem pekne. Ja si dovolím, len smerom k rokovaciemu poriadku, podotknúť, že 30 sekúnd 
faktickej pripomienky je rovnocenných s piatimi minútami diskusného príspevku. Tak aby sme 
nerobili rozdiel medzi minútovou faktickou a šiestim minútami diskusného príspevku. Ďakujem 
pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
No vidíte, k tomuto som sa chcel dopracovať na začiatku. Nechcem nikoho vypínať, pán 
poslanec, hej?, ale potom dodržujme... Ja už od rána upozorňujem, tak skúste dodržať aj vy 
potom - a ja upozorňujem. ... No tak budeme všetkých rovnako vypínať. Ale netrebalo vypínať, 
keď budete pozerať na to, čo hovoríte a čas vám tam beží. Ľudia, však – ako - dobre chcem 
vám. Vy tu budete sedieť tak isto so mnou, prosím. Pán poslanec Capák. 
p. Capák 
Ja neviem, ale však minule ste tu nechali priestor rozprávať koľko len chceli, aj tí občania. A 
teraz zrazu 30 sekúnd. Aký je dôležitý... dobre, že nie 31. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, hrušky – jablká... Zase. Prosím ťa, ja ti donesiem ten rokovací poriadok. Tak 
občania majú právo hovoriť vtedy , keď sú. To zase miešaš, táreš, ako stále. 
p. Capák 
Pán primátor, hľadajte si slovník, keď chcete  - etický - rozprávať na rokovaní, vás upozorním. 
A druhá vec, ešte k tým chodníkom. Prosím vás, už by sa bolo nájsť nejaké peniažky na tú 
Šafárikovu. Našli sa už? No, tak len toľko. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Ocelník. 
p. Ocelník 
Možno to tu nepatrí, ale by som požiadal chlapcov z výpočtového, aby vytvorili priestor na 
automatické sledovanie času. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta:  
Ďakujem, nech sa páči, ďalší ešte do diskusie. Keď nie, uzatváram diskusiu. Myslím, že boli tu 
nejaké veci do ukladacej časti. Pán poslanec Kováč, bolo? Nech sa páči. ... Zapnite pána 
poslanca Kováča.  
p. Kováč 
Ďakujem pekne. Ja navrhujem formulovať ukladaciu časť nasledovne: Mestské zastupiteľstvo 
schvaľuje materiál s tým, že prioritne tento zoznam doplní k zoznamu uznesenia 271/2011 



mestského zastupiteľstva - Pod čiaru. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Hlasujme. 
p. Kováč 
Áno ... pod tie čo z mesta ......tak ako je, len pod nimi... 
p. Burdiga, primátor mesta  
Ináč takto- že oficiálne ukončujem diskusiu. Dobre? Už teraz sú tieto veci do ukladacej časti ... 
Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn, ty si mal niečo do ukladacej? Ako – dlhé to bolo – viem. Len nechcem ťa 
vynechať. Dobre, tak budeme komplet za celý materiál hlasovať. Návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje koncepciu Oprava rekonštrukcie chodníkov v meste 
Rožňava - podľa predloženého návrhu a podľa finančných možností sa určí poradie opráv - a tá 
ukladacia časť, ktorá bola odsúhlasená. Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Hlasovalo 13 poslancov. Za 13 proti 0 zdržalo sa 0 ďakujem pekne 
 
p. Burdiga, primátor mesta: 
Chcem sa spýtať, môžeme vyhlásiť obedňajšiu prestávku do 13:00? Dobrú chuť vám prajem.  
 
 
21 
Diskusia občanov  
 
p. Burdiga, primátor mesta: 
Nech sa páči , dajte mikrofóny. Poprosím vás potom, keď si zoberiete mikrofón, sa predstavte 
.Dobre? Ako sa voláte.  
p. János, obyvateľ mesta 
Môžem sa predstaviť. Pavel János, Kúpeľná ulica 23. Som prišiel kvôli ... ohľadom pána Capáka. 
Dňa 15.03.2016 sa prejednavalo pred naším domom o 10.-tej hodine, vo veci košiara, ktorý si 
postavil pán Capák svojvoľne. Začal stavať 12. 12. 2015, dokončil ho  15. 12. 2015. Stretnutia sa 
zúčastnil pán Bernát, ja s manželkou, pána Šoltés  a pán Capák. Potom o 10:30 pojednávalo sa 
... prejednával sa o žumpe pána Rispána , za účasti pána Šoltésa, pána Rišpána a pána Capáka a 
Ing. Bernátha a ešte jedna pani z mestského úradu bola tam.  Žumpa je už dávno zlikvidovaná. 
V roku 2013-tom bola žumpa zlikvidovaná. Na to Capák vyhlásil, pred nami všetkými, že ja som 
povedal, že tá žumpa mne smrdí. Ja som vôbec nič nepovedal takéto. Len chce s tým, aby sme 
sa pohádali, medzi susedmi.  Na to ... už toto mu nevyšlo,  tak povedal, že smrdí mu žumpa... 
čo ... že mne smrdí žumpa, čo má vo dvore. Ani to som nepovedal.  Je obyčajný , keď môžem 
povedať - klamár. A nato ešte zavolal mestskú políciu a im povedal, že ja som videl, že  ako 



...kedy oplotili pozemok , pán  ... sused... Oplotil. Ja som vôbec nepovedal nič takéto.  Len 
hovorím, že on chce všetko len to,  aby sme sa pohádali.  My tam žijeme ako susedia v dobrom 
vzťahu. To mu tiež nevyšlo, tak ... týmto policajtom povedal -zapísali všetko, že  ja som povedal 
to.  Že ja som videl, že kto to zahradil a kedy to zahradil ... či oplotil.  Neviem, načo mu to je? A 
keď sa ho pýtali,  len dal hlavu dole a sa smial jak bezpríčetný, neviem, dokedy bude toto robiť.  
... A ešte... ja som vyhlási policajtom, že som to nikomu nepovedal a nesúhlasím s tým, čo 
povedať Capák. Dňa 16. 3. 2016 som o  11.20 nahlásil na polícii, čo Capák proti mne má - a je 
to asi vyhrážka, alebo ... neviem, jak to mám ... pristúpiť už k tomu. Jak to on si predstavuje,  
všetko možné on si môže robiť ... alebo klamať atď.  Na Okresný úrad polícia poslala ... ako 
priestupok. No doteraz som ešte na to nič... nijaké vyjadrenie nedostal. Capák to všetko robí, 
aby medzi nami susedmi robil nezhody. Minulé -ako- zasadnutie, som bol, ako, tu že som 
povedal, že 3 krát sa mi vyhrážal pán Capák. Prvýkrát že ma zastrelí, druhýkrát, že ma 
zlikviduje, a tak isto tretíkrát. . A on ešte ma udal na políciu, že to nie je pravda.  Na to mám 
všetko papiere, z polície, keď som ho zahlásil.  Bol som -ako -na vyšetrovanie, som všetko im 
ukázal,  a oni mi dali ...za pravdu ...On jak si to môže dovoliť, že taký je on ...drzý ...ku tomu 
ešte klame. ... Len hanbu robí Rožňave. Takého poslanca by dávno bolo treba vykopnúť. Len 
toľko mám. 
p. Burdiga, primátor mesta: 
Ďakujem pekne, pán János. Nech sa páči  ďalší.  ... Tam vzadu sa ... 
p. Schuler, obyvateľ mesta 
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán primátor. Dobrý  deň prajem. Volám so Schuler. Asi ma 
poznáte, väčšina Rožňavčanov, ma pozná. Chcem sa vyjadriť k niekoľkým veciam.  Posledným 
bodom, páni poslanci, bola koncepcia oprav a rekonštrukcie chodníkov v meste Rožňava. 
Musím úprimne povedať,  že okolo jednej veľmi jednoduché témy som už dávno toľko jalových 
rečí nepočul. Jednali ste o tejto téme vyše hodiny. Pritom, podľa môjho názoru , stačilo poveriť 
primátora a riaditeľa Technických služieb, ako dvoch zodpovedných funkcionárov, aby tieto 
opravy vykonávali, povedzme, v určitom množstve ročne - 6 - 7 km, tak jak pán primátor sa 
vyjadril,  na čo kapacita Technických služieb stačí. Ja si myslím, že oni sú najzodpovednejší za 
to, aby stav chodníkov a miestnych komunikácií boli v poriadku a teda zodpovedajú za to a aj 
právne. Neviem,  načo toľko sa dohadovať, - ktorý chodník? , -kedy?  - ako?. Oni to najlepšie 
vedia, že ktoré chodníky sú najnebezpečnejšie, ktoré treba opraviť. Zažil som situáciu za 
primátora... primátorovania pána Kardoša a pána Laciaka, kedy som veľakrát veľmi ľutoval 
riaditeľa,  súčasného riaditeľa Technických služieb, lebo vtedy už bol, na ktorého neustále sa 
tlačilo, čo má, čo má robiť, ale pritom žiadne podmienky mu nevytvorili. Ani finančne, ani 
technické. Súčasne pán primátor, pán Burdiga, konečne keď nastúpil, bolo vidno, že je to 
človek z praxe a človek, ktorý pozná aj riadenie, pretože jedným z prvých vecí, ktoré urobil, 
dovvybavil Technické služby strojne a technologicky tak, aby mohli vo vlastnej réžii vykonávať 
tie najnutnejšie práce, ktoré mesto v oblasti údržby chodníkov a miestnych komunikácii 
potrebuje. Dovybavil ich tak, že dnes vedia asfaltovať, dnes si sami vyrábajú zámkovú dlažbu,  
sami si  vyrábajú obrubníky všelijakých rozmerov, sami asfaltujú  - samozrejme z recyklovaných 
materiálov, ktoré je sú najlacnejšie. Podľa môjho názoru pán súčasný primátor Burdiga  už 
vtedy si uvedomil, že najlacnejšia činnosť v tomto meste v oblasti, o ktorej som hovoril, je 
vtedy, keď sa to robí vlastnou organizáciou, vo vlastnej réžii, pretože vtedy to ide na priame 
náklady a nie priame náklady plus zisk. Pred časom -som  spomínal obdobie primátorovania 



pána Kardoš  a pána Laciaka v tomto období sme zaznamenávali takmer pravidelne 
vykonávanie týchto prác dodávateľsky, kde by boli priame náklady plus zisk. A samozrejme kde 
bola tak isto aj ... kde bolo tak isto aj riziko podplácania. Či už zo strany objednávateľa alebo 
dodávateľ. Ja netvrdím, že sa robilo, ale to riziko tam bolo. A ja si myslím, že pán primátor 
Burdiga aj  toto si uvedomil a vylúčil aj toto riziko.  No, aby som nielen k tejto veci hovoril, 
veľmi ma zaráža aj to, ako sa tu vyjadril pán Capák na adresu pána primátora , a že ako 
zviditeľnil mesto tým, že betónoval chodník  na Šafárikovej ulici. Tak ja si myslím, že zviditeľnil - 
dokonca v masmédiách, ale veľmi negatívne. Pretože takú fušérsku prácu -  asi každý sa mohol 
len zasmiať nad tým, že toto sa robí v Rožňave. Zároveň by som sa chcel dotknúť ešte toho, čo 
mal ďalej trápi na Šafárikovej ulici. A to je budova, toho času, vo vlastníctve Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania, bývalá zdravotná škola, ktorá už dneska vôbec nechváli túto hlavnú 
ulicu smerujúcu na námestie, pretože holuby tam špinia na dennom poriadku...A nielen to.   
Ale už nie je tam zachovaná ani bezpečnosť chodcov, pretože spod strechy padá omietka, tehly 
atď. To isté na náprotivnej strane, keď sa mýlim, tak ma opravte, asi pán Šikúr to má vo 
vlastníctve - pri malom trhu - ten  oporný múr, ktorý sa už tiež rozpadáva. Veľmi zle to tam 
vyzerá. ... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja tu musím skočiť do toho - pani Mikulíková. 
p. Schuler, obyvateľ mesta 
Dobre. Ďakujem za opravu. Čo tým chcem povedať. Existuje stavebný zákon, § 87 hovorí o 
nevyhnutných úpravách. Ak to vyžaduje záujem spoločnosti, nariadi stavebný úrad vlastníkovi 
stavby urobiť nevyhnutné úpravy na stavbe alebo stavebnom pozemku z hygienických, 
bezpečnostných, požiarnych, prevádzkových alebo estetických dôvodov. Nariadené úpravy je 
vlastník stavby alebo pozemku povinný urobiť na svoj náklad.  Chcel by som sa opýtať, či v 
tomto už stavebný úrad zo zákona konal? Pokiaľ nie, bol by som za to, keby veľmi urýchlené v 
tom konali. A ešte 1 vec. Veľmi sa mi páči na východnej a južnej strane Námestia baníkov, čo 
tiež zásluhou pána primátora Burdigu a pána riaditeľa Technických služieb, že hoci tam ešte 
neprebehla rekonštrukcia, tak jak na západnej strane, ale tie bývalé kvetinové ohrady, krásne 
upravili. Tiež z materiálov, vlastných, ktoré  Technické služby vyrobili. No žiaľ tu musím 
povedať, že vzápätí na to už rožňavskí vagabundi niektoré časti porozbíjali a to rovno pod 
kamerou mestskej polície. Chcel by som sa opýtať náčelníka mestskej polície, či zo záznamu z 
kamery už začali konanie proti týmto, ktorí to spôsobili a či budú vyžadovať náhradu škody? 
Ďakujem pekne za pozornosť.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem  pekne. Nech sa páči ďalší... páni. 
p. Hudák, obyvateľ mesta 
Dobrý deň prajem. Volám sa Mikuláš Hudák a bývam v Rožňave na ulici Kúpeľnej  48.  Z môjho 
okna vidno akurát na tú kontroverznú stavbu, ktorá sa nachádza na Hrnčiarskej ulici, na 
mestskom pozemku. Prišiel som sem kvôli tomu, aby som vyslovil svoj názor, s formou, akou 
bude tento majetok vysporiadaný s občanmi, ktorí ho využívajú.  Z pohľadu bežného občana 
naozaj to vyzerá tak, že na rôznych ľudí má vedenie mesta  rôzne ... a to z toho dôvodu, že 
nikto nedostal toľko ústupkov, ako dostali občania, ktorí užívajú tento pozemok, nakoľko  - 
neviem odkedy existuje ten daňový systém -  asi od roku 1992, nikoho nezaujímalo, že neplatili 
daň za ten pozemok a zadarmo ho užívali. Jeden aj druhý. Áno?  Na odplatu mesta... aby sa 



mestu odvďačili, že toto mohli užívať, si tam postavili čiernu stavbu, dokonca si do nej zaviedli 
ešte aj kanalizáciu.  Chcel by som požiadať mesto, aby bralo do úvahy to,  že žijeme už aj tak v 
takej časti mesta, kde nehnuteľnosť má minimálne 50 percentnú hodnotu , ako taká istá 
nehnuteľnosť v takej istej kvalite v meste, nakoľko žijeme v takej časti, v akej žijeme. Tak aby v 
žiadnom prípade nepristúpila ku tomu, aby predávala pozemky, aj vrátane tej čiernej stavby  
ľuďom, ktorí  stavali na mestských pozemkoch čierne stavby. Druhá vec - sa ešte chcel vyjadriť 
kvôli  tomu metru, ktorý som tu spomínal. Bežný občan nezaplatí parkovné, dostane pokutu. 
Občan, pán Horváth, ktorý si tu otváral ústa, tiež neplatí mestu svoje pozdĺžnosti  a má pod 
domom mestský pozemok a si tam urobil vlastnú záhradku a lavičky - a hore-dole. Tiež by som 
poprosil mesto,  aby tiež malo aj naňho taký istý meter ako na bežných občanov. Lebo na 
druhej strane potoka pán Petro raz zastal na trávniku s autom a prišiel mestský policajt 
upozorniť, že aby si okamžite dal stade odchod, že to je mestský pozemok. Takže asi toľko. 
Ďakujem pekne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán Hudák. Nech sa páči ďalší .  
p. Takáč, obyvateľ mesta  
Dobrý deň prajem moje meno je    ...Takáč a tiež mám, ako, v podstate dotaz k tomu ..  že na 
pozemku ... Rožňavy ...  
p. Burdiga, primátor mesta 
.../môžete si ten mikrofón dať troch ďalej od úst ...aspoň 10 centimetrov/  
p. Takáč, obyvateľ mesta 
... kde je jedna z tých najviac viditeľných čiernych stavieb v meste Rožňava. Čo si myslíte, páni?  
Ja vám to poviem. Je priamo pod  Rožňavskou vežou. Je to zadný trakt prevádzky 
Servis.....??...... . Priamo pod Rožňavskou vežou. Viem, nakoľko sme tam prevádzali určité 
práce ohľadne odvodnenia dažďovej vody a so súhlasom, samozrejme cirkvi,  s týmto sa nič 
nerobí. Ja ako občan som dal nedávno podnet na to, že pod mojim pozemkom sa vykonávali 
prípravné zemné práce, na ktoré stavebník nemá žiadne povolenie. A nereagoval na výzvy - ani 
mestskej polície, ani stavebného  úradu. Týmto by som dal taký návrh, pokiaľ je to možné,  
posilniť kompetencie odboru výstavby v udeľovaní pokút za čiernej stavby, za práce na 
čiernych stavbách, či už v pôjde o prípravné zemné práce, zemné práce alebo práce, na ktoré 
nie vydané povolenie. Ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán Takáč.  Nech sa páči. 
p. Telecký , obyvateľ mesta 
Volám sa Ladislav Telecký, bývam na  Páterovej ulici v Rožňave.  A práve táto ulica ma zaujíma, 
pretože nevieme, že akým spôsobom táto ulica bude opravená. V utorňajšom Korzári bolo 
niečo napísané o tom, že sa tam bude nejako frézovať, alebo niečo, že to má byť hotové do 
konca júna. Avšak mňa by zaujímalo, že tam prakticky nie ...fungujú kanalizačné vpuste, ktoré 
by mali, ako, odvádzať dažďovú vodu. Keď tam naprší, tak tam voda stojí. Ako napríklad aj 
včera, že jednoducho sa  tam nedá prejsť. Myslím, že to každý z vás tade chodí a viete, že ako 
to vyzerá. Keď teraz sa robila ... robili tie vodovodné prípojky, tak teraz, keď nezaprší, tak vtedy 
je tam taký prach, že - jak smog v Tokiu, že musíme s rúškami chodiť... Aj predtým ste hovorili 
o tých chodníkoch, tam prakticky chodníky nie sú. Tak isto tam chodia mladé ženy s deťmi, atď. 
atď. Ďalej - obrubníky, ktoré ešte boli -jak by som povedal - predtým, jak bola urobená tá 



vodovodná prípojka, predtým boli obrubníky povyberané, ale už vodárňami naspäť na miesto 
dané neboli. Čiže tam prakticky obrubníky skoro neexistujú. Som zvedavý, že  - alebo sa pýtam, 
že či budú tie obrubníky osadené tak, ako boli predtým? Pretože teraz, už autá chodia po tých 
trávnikoch, ktoré sú meter alebo meter a pol široké, pred domami, ale to je samé blato, lebo 
obchádzajú tie - jak by som povedal - tie prírodné zábrany, ktoré súd teraz 20 - 30 cm hlboké, 
po výkopoch, po tých prípojkách. Takže toľko. A ešte by som sa chcel opýtať - Dobre, bola 
cesta urobená, tie prípojky, potrebuje to čas, kým sa to usadí atď. atď.,  bola tam vyloženého 
značka 30 kilometrová rýchlosť. Tam autá chodia 60 - 70 km rýchlosťou. Neviem, kto by to mal, 
že aspoň raz za čas by tam niekto pomeral tú rýchlosť.  Neni tam zákaz prejazdu nákladných 
vozidiel, ktoré chodia smerom na Juh, alebo ja neviem kde? A  ešte by som sa chcel opýtať, 
nakoniec, že tá jednosmerná ulica čo ide z Dobšinského na Páterovu, či s tým nemieni  mesto 
niečo urobiť? Pretože tam je premávka nenormálna. A dá sa povedať, že Páterova je jedna z 
najfrekventovanejších ulíc v Rožňave.  Toľko.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Ja vám v krátkosti odpoviem na niektoré  otázky.  My sa veľmi dobre poznáme 
a viete, že som aj bývalým obyvateľom tejto ulice. Tá rekonštrukcia, ktorá tam prebehla... 
prebehla, pretože bola veľmi dôležitá a myslím, že aj vy ste videli, že bola veľmi nevyhnutná. 
Pretože tie vodárne tam v každých mesiacoch , či to bola zima alebo leto, sa to opravovalo, 
pretože bolo to potrubie tak zničené. Takže vodárne pristúpili k oprave ... oprave a výmene 
vlastne celej línie, ale aj prípojok na tejto ulici. V akom časovom horizonte - to vám teraz hneď 
nepoviem. Lebo to by som sa musel teraz do tých spisov pozrieť. Ale chvalabohu  sa nám 
podarilo to presadiť, že celá ulica Páterova, od začiatku až celkom po koniec, bude kompletne 
sfrézovaná , hej? - pretože najprv vodárne chceli len opraviť ten profil, ktorý vlastne vykopali. 
My, ako mesto sme trvali na svojom, že bude celý profil, kompletne. Podarilo sa to. Čiže teraz 
už len nejaké papierovačky, takže ja si myslím, že behom nejakého týždňa by za to malo začať. 
Čiže trvali sme na celom profile, takže kompletne celá sa odfrézuje. Samozrejme, dozrieme na 
to, aby tie obrubníky pri prípojkách, ktoré sa vybrali, aby boli doložené, lebo je to dôležité. A 
určite bude doložené. A celá cesta bude zaasfaltovaná. To znamená, bude na nej úplne nový 
koberec. Čiže nebudú tie prípojky atď. atď., lebo vieme aj my, že je to frekventovaná cesta a aj 
bude naďalej frekventovaná cesta. A dovolím si povedať, keď  - teraz si to - prepáč, že tak 
familiárne ti hovorím - keď aj teraz tam rýchlo išli autá, keď to zaasfaltujeme,  2× tak pôjdu. 
Hej? Takže bude na našej komisii, kde sú odborníci na dopravu, aj to aby sa tam znížila 
rýchlosť, poprípade tie  nákladné autá stade nechodili, pretože keď ten nový asfalt tam 
vznikne, tam sami vieme,  že sa tam potom pretekáme. Takže opätovne to bude na nás, aby 
sme zabránili tomu. Tá jednosmerka ktorá ... o ktorej si hovoril,   medzi Dobšinského a 
Páterovej - je to tiež nejaký-si podnet. My to tu bude mať zapísané, budeme to riešiť 
každopádne s dopravným inšpektorátom, lebo o týchto veciach nielen mesto rozhoduje, ale to 
dôležité , aby aj dopravný inšpektorát. A - nie že dôležité - tak, väčšinou oni sa k tomuto 
vyjadrujú a vydávajú rôzne tieto povolenia. Takže... takže... je to... je to tiež ako podnet, 
ktorým sa budeme musieť taktiež zapodievať. Takže asi v krátkosti na vysvetlenie tejto 
Páterovej, že ešte možno trošku budete musieť vydržať, ale každopádne by mala ... mal ísť celý 
profil tej Páterovej. Čiže budete mať novú cestu tam.  ... Samozrejme, nech sa páči. ...Len 
mikrofón musí byť. Musí, lebo to sa všetko nahráva. A je to tak lepšie.  
 



obyvateľ mesta 
... Ja len toľko chcem povedať, že keď takto v letnom období, keď to povedzme časove to sa 
bude troška posúvať, či by sa nedalo aspoň to urobiť, že raz za ...  za týždeň, 2×, alebo každý 
druhý deň, že by tam prešla kropička. Že by to pokropili. Pretože tam to je ... to je  neúnosný 
prach. A teraz ešte vodári to zasypali nejakým odpadom z asfaltu, alebo niečím, takže to...  to 
je niečo strašné. Takže či ...či by sa to nedalo zariadiť, že by sa to aspoň sem-tam pokropilo. A 
ešte 2. vec, čo som zabudol, že či by tam nemohol jeden pracovník vodární alebo - ja neviem -  
či mesta alebo niekoho, raz za 2 dni prísť s jednou ... s jedným  fúrikom a tie výtlky, prekopávky 
k tým domom, to aspoň zasypať. Pretože, príďte sa teraz pozrieť, tam sú 30 centimetrové 
diery, cez ktoré ... Je to len taký môj návrh. 
p. Burdiga, primátor mesta 
...Nie je to  (len) návrh. A každopádne, musia to opravovať vodárne, pretože to je ich stavba. 
My ich neprestajne upozorňujeme, lebo nie si prvý, ktorý nás upozorňuje na to, lebo ľudia 
nepozerajú na to, či to je vodárne atď. prídu na mesto. Ale, ako, my stým nemáme problém.  
Tak isto už aj písomne sme ich vyzvali. Takže ja dúfam, že veľmi rýchlo sa táto situácia urobí. 
Ešte chvíľu budete musieť vydržať,  kým sa to celé sfrézuje a dá dokopy. No, určite tie kropiace 
vozy budú tam musieť byť zabezpečené, lebo tak to bude aj enormná záťaž, aj  prevádzke tu 
budú aj brúsiť a  potom zároveň to musia vyčistia, tak budú asfaltovať. Takže ja si myslím, že 
dozrieme každopádne na to. A keby bol aj nejaký podnet,  mňa  vidíte vonku,  čiže  ma treba 
zastaviť alebo aj zavolať. I keď niektoré takéto nespokojnosti sú, tak kľudne zavolajte a 
vyriešim. Keď sa tam práši, alebo treba dosypať. Teraz ja nehovorím to, že máte zavolať do 
vodárni. Kľudne môžete aj ku nám  a ja sa pokúsim, aby to bolo k vašej spokojnosti, 
každopádne. Dobre?  Nech sa páči ďalší, keď sa chcete spýtať.  
p. Novák, obyvateľ mesta 
Vážený pán primátor, vážené vedenie mesta, vážení poslanci, vážení prítomní. Pozdravujem 
vás, prajem vám príjemný deň.  Volám sa Oktavián Novák.  Nebývam momentálne v Rožňave, 
ale moje korene sú tu. Chcel by som najprv, na začiatok, jednu technickú, alebo skôr praktickú 
... praktický návrh povedať, že či by nebolo vhodné ...či by nebolo vhodné, keby tieto obecné 
zastupiteľstvá sa konali v popoludňajších hodinách. Bolo by to pre nás prístupnejšie.  No a čo 
sa týka môjho návrhu, ja mám tam ... je to v body - myslím číslo 23 - je tam môj návrh na 
zámenu mestského pozemku za ...iný pozemok mesta. Neviem, či budeme to rieši teraz, alebo 
až keď sa bude tento bod preberať?   
p. Burdiga, primátor mesta 
Teraz sa ospravedlňujem, lebo som nepočúval ... Mal som inú informácie. Ešte raz, keď vás 
poprosím. Ja sa ospravedlňujem.   
p. Novák, obyvateľ mesta 
Chcel by som sa spýtať, pán primátor, že ten môj návrh, ktorý tam je pod bodom číslo 23, či 
ideme o tom teraz diskutovať v rámci diskusie alebo si počkáme, kým dôjde rada na tento 
bod? A potom by som sa k tomu vyjadril bližšie, k tomu návrhu. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ste tu ako občan, kľudne sa môžete k tomu vyjadriť, ale potom musíte aj tak počkať na ten 
bod, kým príde na rad. 
p. Novák, obyvateľ mesta 
No ja by som radšej potom počkal na ten bod a by sme konkrétne hovorili o tom. Hej? 



p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Určite. Nie je žiadny problém s tým.  
p. Novák, obyvateľ mesta 
Dobre. Ďakujem veľmi pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Prosím, prosím.  Nech sa páči, ďalší, keď sa chcete ozvať.  
p. Šima, obyvateľ mesta 
Dobrý deň prajem, pán primátor, vážené zastupiteľstvo, dámy a páni. Poznáte ma, ale 
predstavím sa. Volám sa Peter Šima. Bývam na Jasnej 26 v Rožňave a už dlhšiu dobu sa snažím 
zjednať poriadok. Naproti mne je zbúranisko domu, ktoré nikto nerieši. Určite to poznáte, boli 
ste tam viacerí.  Kopy smetia, potkanov, bezdomovci, maloletí tam chodia šnupať,  boli tam... 
viackrát zasahovala mestská polícia. Určite vás informovali. A chcel by som sa opýtať 
zastupiteľstva aj vás pán primátor, teda,  či mesto bude s tým niečo robiť, alebo teda necháme 
to tak? Lebo je tam aj  nepríjemná  situácia-  nad cestou je vysunutý múr, ktorý môže 
kedykoľvek padnúť niekomu ublížiť. A aby  nebolo neskoro.  Preto vás chcem poprosiť, aby ste 
zjednal nápravu. To je všetko. Ďakujem.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre, pán inžinier. Myslím, že odpovie aj pani prednostka, ale chcel by som vás upozorniť na 
to, že nie je to mestský majetok. Vôbec. Ale to ja nehovorím, že neurobíme s tým nič, lebo je 
to majetok štátu. Hej?  A  -  je ten váš podnet - každopádne sa nám treba s tým zaoberať. Ale 
možno pani prednostka  vám ešte niektoré veci ešte k tomu bližšie povie... a neznamená to, že 
by sme sa s tým nezaoberali. 
p. Šima, obyvateľ mesta 
Počkám teda, kým pani prednostka povie a budem reagovať.  
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Dobrý deň. Tak ako pán primátor povedal, táto budova - alebo - ako to nazvať,  je majetkom 
štátu. Pretože dedičia odmietli prevziať takéto dedičstvo. Čiže prepadla v prospech štátu. 
Vlastníkom je štát. My sme ešte onoho času aj zisťovali, že teda kto sa stal správcom tohto 
majetku, ktorý rezort. Ale myslím, že v tom čase ešte nebolo ukončené to dedičské konanie. 
Takže zatiaľ sme nezistili, kto spravuje túto budovu. Budeme to opakovane zisťovať a 
samozrejme upozorníme správcu na  tento stav.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán inžinier, keď tu ešte potom necháte adresu, aby sme vás mohli kontaktovať , že keď vieme 
nejaké bližšie skutočnosti... 
p. Šima, obyvateľ mesta 
Jasná 26  ... Jasná 26. Ja len toľko k tomu, že ja súhlasím s tým, že je majetok niekoho iného - 
štátu, alebo kohokoľvek. Ale ten - či je to štát, alebo iný vlastník  má zjednať nápravu.  A - 
nehnevajte sa na mňa - a vy v tom musíte, ako mesto - urobiť poriadok. Tzn. že nič nerieši v 
tom, pokiaľ teda daný stav, ktorý tam momentálne je, sa neodstráni. Myslím si, že máme veľa 
ľudí, ktorí pracujú s tými lopatami a vďakabohu nám čistia chodníky a cesty v meste. Ale 
myslím si, že mesto by malo zjednať nápravu. Vie, že to je dosť ťažké a náročné, ale pokiaľ som 
si naštudoval niektoré veci, tak určite zodpovednosť mesta za poriadok v meste nikto 
neodníme. Takže zisťovaním majiteľa, alebo ... neurobíme nič. A môže sa niečo stať a potom 
zrejme sa rozkrúti  iná záležitosť ohľadne  - prečo to tak je? -kto to zapríčinil?  - viete. Takže, 



pokiaľ viem, tak mesto by malo vlastníkovi  - urobiť tam poriadok svojimi prostriedkami a 
zjednať nápravu - a vyúčtovať to tomu, komu náleži. Možnože sa mýlim . Ste právnici, je vás tu 
dosť, takže trebalo by konať. To je môj názor, ako občana tohto mesta. Ďakujem.  
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Ja by som ešte len toľko zareagovala, že my v 1. rade musíme kontaktovať vlastníka. Pretože za 
toto zodpovedá skutočne vlastník. Každý vlastník je povinný urobiť také opatrenia, aby teda 
svojím majetkom neohrozoval životy a bezpečnosť obyvateľov, občanov atď. Čiže preto 
hovorím, že ešte raz musíme zistiť, kto sa stal správcom tohto majetku. V prípade, ak správca 
nezakročí - ale najprv musí o tom vedieť,  tak až v takom prípade, pokiaľ sú ohrozené životy 
obyvateľov alebo majetok iných obyvateľov, v takom prípade sme oprávnení zakročiť my. 
Nemôžu to robiť... nemôžeme tam teda poslať týchto našich pracovníkov malých obecných 
služieb, pretože tam máme vyhradené z Úradu práce - môžu iba verejné priestranstvá alebo 
majetok mesta. Jedine tam oni môžu spôsobiť. Čiže nemôžeme ich v žiadnom prípade poslať 
tam aby vyčistili niečí majetok alebo robili nejaké demolačné práce. Čiže tak, ako som 
spomenula, musíme v 1. rade skontaktovať správcu. Ak  správca nezareaguje a hrozí tam vážne 
nejaká ujma aj na inom majetku, v takom prípade môžeme zakročiť a potom náklady si súdne 
vymáhať od vlastníka. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Vás poprosím, do mikrofónu, pán inžinier.  
p. Šima, obyvateľ mesta 
Toto už je viac ako 3 roky, tento stav.  A už nie že v dvore, čiže majetku toho nejakého 
vlastníka, ktorý je neznámy, ale na cestu už sypú - cigáni chodia s fúrikmi, a sypú tam a 
hovoria, že Technické služby to odnesú. Takže toto je skutkový stav posledných dní. Ja len to 
hovorím, že už... už na mestskom pozemku to je. Hej? Čiže nielen v dvore, ale na mestskom 
pozemku. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Pán inžinier, ďakujeme pekne za upozornenie,  že to je na mestskom pozemku. y sme vám to 
skúsili vysvetliť.  Keď budete mať ešte trošku strpenia - a určite ste vzdelaný človek, viete, že  
vtrhnúť tam nemôžete a zbúrať to okamžite. Hej? Takže vyvinieme po tomto vašom diskusnom 
príspevku maximálne to, že budeme sa domáhať, čím skôr toho, aby sme zistili - dobre? - kto 
to je.  Hej? A keď zistíme, tak  okamžite ho upozorníme. A keď nebude ta náprava,  tak ako 
pani prednostka povedala, tak zakročíme - a my to  spraceme a budeme to musieť potom 
súdne vymáhať od neho. Tak si myslím, že  takto by to... takto by sa to malo dať vyriešiť. Lebo 
bojím sa toho, že keby sme my teraz zasiahli, tak zase  z opačnej strany by mohlo vzniknúť to, 
prečo sme tam vošli a kto nám to -  a majetok štátu - ja neviem - sme zničili alebo zbúrali. Ja 
viem, že - ani mne sa  to nepáči, ja chodím tiež stade, vidím to, že to je veľmi škaredé. - To čo je 
na ceste - pán riaditeľ počuje,  tak to dáme určite spratať a vyvinieme ešte raz maximálne 
úsilie. Na tú adresu vám  každopádne  doručíme potom, že v akom štádiu to je a  čo sme zistili. 
Ja verím, možno do nejakého týždňa , do dvoch, keď dostaneme odpoveď. Prosím, nech sa 
páči ďalší. Chcem ešte poprosiť tých obyvateľov, ktorí tu boli - my máme na zvukovom 
zázname všetky tieto záznamy, vlastne to, čo ste povedali, na tie veci, ktoré potrebujete mať 
odpovedáme,  my by sme vám písomne odpovedali, keď nám zanecháte tu potom adresu, na 
ktorú sme to mali potom adresovať. Ak... ak chcete tieto odpovede od nás. U pani Šujanskej  
alebo u pani Valkovej potom keby ste to tam napísali. 



obyvateľ mesta 
Ešte by som pár slov chcel povedať. Treba sa ísť pozrieť na Banícku ulicu, Kúpeľnú ulicu aké 
všetko je tam od koňa a aj všetkých zvieratách - s prepáčením - hovno tam je, smrad je ta! A 
teraz ešte nie je leto. Ak bude leto, tak potom treba pozerať na to. Neviem... len pustím koňa, 
alebo ovce, alebo kozy na cestu a vôbec sa nestarám o ničom.  Taký je tam pán Capák , náš 
poslanec, chýrny.  Neviem čo je - kedy bude náprava?  A proti nemu urobiť nápravu, poriadnu. 
Ďakujem. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Tak my sa pokúšam... pokúsime - alebo pokúšame určite s pánom poslancom komunikovať. Aj 
keď pán poslanec nás niekedy zahĺca ... zahltí  tými rôznymi jeho požiadavke atď. , ale ja si 
myslím, že dôjdeme potom ku nejakému konsenzu, tak aby aj on bol možno spokojný, ale aj 
vy. Nie je to jednoduchá vec. Viete, že niektoré veci sú aj na súde aj na Najvyššom súde. Ja by 
som si aj trošku lepšiu prácu predstavoval, alebo prácu takú, ktorou by sme sa nemuseli týmito 
vašimi spormi tam zapodievať. Ale bohužiaľ, život prináša aj tieto veci. Takže v maximálnej 
miere, tak ako som... ako aj zvyknem povedať - alebo vás budeme informovať o tom, v akom 
stave to je, či  to je z jednej strany od pána Capáka, alebo ... alebo z vašej strany.  Ešte musím 
podotknúť, pre pána Hudáka, že bude nasledovať ten bod , o ktorom sme hovorili, tak ak 
chceš, skús zotrvať tu. Lebo určite bude aj o tom diskusia. Samozrejme, budú páni poslanci 
hlasovať ... o tom, lebo je to každopádne ...výlučne na nich, potom ako sa rozhodnú a akou  
formou to bude potom vyriešené. Dobre?. Ak dovolíte, keď už nemal nikto do diskusie ja by 
som ju ukončil, lebo už aj sme ju trošku natiahli. My by  ďalej pokračovali v našej práci, vlastne 
a v  majetkoprávnych záležitostiach. Ale chcem sa poďakovať občanom ešte raz. Je to dôležité, 
aby ste prichádzali, prišli sem, povedali aj niekedy zlé  veci, niekedy dobré. Ale ja si myslím, že 
priestor sa pre každú tu stále nájde a musíme si každého vypočuť. To je našou povinnosťou, 
pretože všetci sme volení vami občanmi.  Ďakujem pekne. 
 
12.1.  
Cenové mapy pozemkov - informatívna správa 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže prejdeme k  bodu 12/1 to sú Cenové mapy pozemkov - informatívna správa. Nech sa 
páči, otváram vám diskusiu k tomuto bodu. Neevidujem diskusný príspevok, prečítam návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie predloženú informatívnu 
správu o cenových mapách pozemkov. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
 
 
 
 
 



12.2. 
BICYKLE–SERVIS-ŠPORT s.r.o. Rožňava – predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/2 – BICYKLE – SERVIS-ŠPORT, s.r.o., Námestie baníkov 23, Rožňava – predaj pozemku 
mesta. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Pán poslanec Kuhn, páči sa. 
p. Kuhn 
Ja sa chcem spýtať, pravdepodobne vedúceho odboru výstavby, na finančnej komisii sme totiž 
nedali odporúčanie na... na predaj tohto pozemku, alebo teda takú... predbežne ... predbežne 
komisia nesúhlasila. Keďže z tej diskusie vyplynulo, že... že máme teda otázku, alebo 
pochybnosti, či náhodou ten pozemok, alebo časť toho pozemku mesto nebude v budúcnosti 
potrebovať? Ja s, tak teda pamätám, a myslím, že ešte niektorí ďalší členovia komisie mali 
podobné spomienky, že sa uvažovalo, že v tej križovatke... by ... v tej križovatke by vlastne by 
pokračovala cesta smerom na Košickú. Tam tie pozemky trochu ďalej, tie nevlastní mesto, tie 
sú vo vlastníctve, súkromného vlastníctva, ale údajne sa tam v územnom pláne počíta s 
nejakou individuálnou výstavbou a mala by tam byť komunikácia. A ja teraz, tiež tak matne si 
spomínam, že sme, ako, uvažovali na nejakých, neviem či na zastupiteľstvách alebo nejakých 
neformálnych stretnutiach o tom, že aby sa, odľahčila, proste, tá cesta cez tie... tú časť 
rodinných domov, že pre tých ľudí, ktorí bývajú hlavne napríklad na tej Okružnej, že by bolo 
jednoduchšie napojenie vlastne urobiť komunikáciu smerom na Košickú. Ak by sa tento 
pozemok predal v celosti, takto, v tejto podobe, tak sa vlastne zabráni vlastne tomu napojeniu. 
Čiže vlastne tá otázka bola, ktorá tam vznikla, že či... či sa uvažuje s tou komunikáciou, alebo... 
alebo proste ten zámer už vôbec nie je? Aby sme nepredali pozemok, ktorý potom zistíme, že 
ho budeme potrebovať. Ako, iný nejaký... iná výhrada nebola k predaju toho pozemku, len 
...len toto, že teda či... či to nebude... nebude do budúcna robiť problém? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Poprosím pána inžiniera Porubána 
p. Porubán, MÚ 
Dobrý deň, prajem. Územný plán rieši jedine pokračovanie štvorprúdovky. Priestory pre vnútro 
- ako vnútro-komunikačné priestory, v rámci obytného územia v tejto lokalite, nie je riešené 
územným plánom. Takže to je, ako, vec je ... mesta, ako – že - aký investičný zámer zvolí do 
budúcnosti. 
p. Kuhn 
Čiže tie úvahy o tom, že z tej križovatky, Okružnej, a neviem, ktorá to je... tá druhá cesta – asi 
Dúhová – Dúhová, Okružná, že z tej križovatky-  je to napojenie na Košickú, to nie je v žiadnom 
oficiálnom dokumente. To boli len také, ako, ústne debaty, ktoré sme mali v minulom 
volebnom období. 
p. Porubán, MÚ 
 Ešte raz opakujem, územný plán rieši len pokračovanie štvorprúdovky t.j. Aleja Jána Pavla II.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, ďalší.  Pán poslanec ešte...?  Pán poslanec Kuhn, ešte otázka? 
p. Kuhn 
Neviem, kto z kolegov je tuná z komisie výstavby?  Nie... o tomto sa vôbec... nerozprávalo ... 
keď to schvaľovala komisia...  



 
p. Burdiga, primátor mesta 
Áno ... nech sa páči. samozrejme , reaguj.  
p. Kossuth 
Tak... vôbec takto neznela ani požiadavka. Teda ani vedomosti o tom nemáme. Nakoľko pán 
Porubán vysvetlil tu veci, že tá štvorprúdovka je v štádiu nedokončenej časti a tu mala byť 
spojnica s Košickou. Ale -pozrite sa, na nás, hej, aby sme rozhodli - buď ... alebo. Môže nastať 
situácia, dakedy to predáme - myslím, že nie zlý návrh, Ivan, potom už sme stopnutí. Ale čo 
keď náhodou dačo potrebujeme? Mne to tiež nesedí celkom, že by sme tam dali tú budovu... 
alebo opravu tých bicyklov ... tam. Takže toľko. Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Chcem sa spýtať či pán Porubán, my nemáme nejakú znalosť o tom, že keby tá cesta tam išla 
tam hore... Ja keď som dobre som si všimol, tam nejaké stavivá vyrastú. Tam potom, keď 
dobre viem, sú aj nejaké pozemky odkúpené už súkromníkmi. Teraz neviem, či to je dobrá 
informácia. Myslím, že už hore pod Košickou, tam... tam teraz začínajú nejaké Stavivá stavať. 
Že či to má do budúcna niečo, keďže tá cesta - či tam môže ešte ísť, alebo vôbec nie? 
p. Porubán, MÚ 
Cesta môže ísť. Je ... pri Košickej ulici je vydané stavebné povolenie, ako, na sklad, na 
stavebniny. Že kto, čo vlastne , ako v tejto lokalite, ako,  nemám... ako... informáciu - Stavebný 
úrad, alebo odbor výstavby, nesleduje vlastnícke vzťahy. Nie. 
p. Burdiga, primátor mesta 
... by musela obchádzať tie Stavebniny, tam ... 
p. Porubán, MÚ 
Áno ... my sme ako toto, ako dbali na to, pri vydávaní stavebného povolenia, aby obchádzala tá 
cesta. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Jasné ...jasné ... Nech sa páči, páni kolegovia. Ešte diskusia. Pán poslanec Kováč ... bude asi 
pravdepodobne. /Ešte skús zatlačiť viac/. Tak ...takže... 
p. Kováč 
Ja sa pána Porubána ešte raz opýtam, aby nám to bolo jasnejšie. Znamená to, že priestor, ktorý 
je za uvedeným pozemkom, smerom ku Košickej ulici, v tomto prípade na sever, je v územnom 
pláne vyčlenený na individuálnu bytovú výstavbu, alebo má iný charakter? 
p. Porubán, MÚ 
Budem citovať z materiálu, čo máte pred sebou. Podľa záväznej časti územného plánu mesta 
Rožňava, okrsok č. 3, tvorí tzv. vonkajšie mesto. Je potrebné aplikovať zmiešanú zástavbu, 
v kombinácií blokovej, solitérnej a výškovej zástavby. V okrajových plochách umiestňovať 
malopodlažnú zástavbu, plochy výroby, skladov, logistických centier, nákupných parkov, 
pričom je potrebné regulovať v navrhovaných lokalitách výstavbu priepustných 
a nepriepustných ... funkciami v území maximálnu výšku zástavby koeficientom zastavanosti 
a indexom é ..é  podlažných plôch. Tak to je v územnom pláne. 
p. Kováč. 
Perfektne. A druhá moja otázka: Je nejaká pravdepodobnosť, v nejakých úvahách, vyslovene 
písomných, že takýmto ... týmto smerom, tzn. cez ulicu Okružnú, by malo viesť v budúcnosti, 
niekedy, nejaká ... nejaká cesta... štvorprúdová alebo dvojprúdová, ktorá by vyúsťovala na 



terajšiu Košickú cestu niekde v mieste Stavebnín?   Máme to nejak v zákone takto ustanovené? 
V rámci územného plánu?  
p. Porubán, MÚ 
Hovorím, v územnom pláne je to ako... ako verejno-prospešná stavba, pokračovania 
štvorprúdovky smerom na Košickú. Ďalšie komunikácie, ako... ako v rámci tohto územia, 
územný plán konkrétne nerieši. To je vec... to je ako investičný zámer tohto mesta. A toto 
odsúhlasujete vy.  
p. Kováč 
Dobre. Mne z tohto titulu - opravte ma, ak sa mýlim - vychádza, že v podstate v tomto 
priestore, vzhľadom na to, že komunikácia, ktorá tam je, plne postačuje na komunikáciu ulíc ... 
ulici Okružnej, ako takej a spojnice na Zoltána Fábryho, prípadne na ostatné ulice. Myslím si, že 
ten pozemok môžeme kľudne predať, aby si tam tí cyklisti postavili ten servis. Ďakujem. Môj 
návrh. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán inžinier. Pán poslanec Kuhn, nech sa ti páči.  
p. Kuhn 
Ešte sa chcem spýtať - tie pozemky, ktoré susedia s tým pozemkom, ktorý teda je na predaj, tie 
sú v koho vlastníctve? Vieme? Je to vo vlastníctve mesta tam niečo? Alebo alebo tie okolité 
pozemky sú v súkromnom vlastníctve?  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pani prednostka ti odpovie, dobre? 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Ten pozemok je vo vlastníctve mesta. Až tie ďalšie, ktoré vidíte, ktoré sú rozparcelovné, tak tie 
sú vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb. 
p. Kuhn 
Čiže ... čiže ten pozemok za ... za ... keď ... teoreticky, keď stojím na ceste, pred sebou mám ten 
pozemok mesta na predaj a za ním už potom hneď ďalší pozemok, nie je mestský?  
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
7408/1 je mestský. Až tie ďalšie nie. ... Ten najväčší čo vidíte. Mestský nie je tá 7441. Čiže tiež 
ten taký obdĺžnik, ale ten je tak na boku... skôr. A potom tie vyššie. 
p. Kuhn 
Ja sa len tak snažím ako rozmýšľať, že... že naozaj, keď tento veľký pozemok je mestský, a keby 
náhodou  mesto tam chcelo to raz odpredávať na výstavbu, individuálnu výstavbu, tak bude 
treba riešiť prístupovú komunikáciu. A v podstate prirodzené napojenie je na križovatku. Keď 
tam je jedna križovatka, tak z tej križovatky urobiť napojenie je najprirodzenejšie. A do tej 
križovatky ideme umiestniť tento pozemok na predaj? Akože - ja sa len snažím nájsť riešenie. 
Ako, nemám vôbec žiadny problém s tým, aby ... aby v tejto lokalite sme predali pozemok, aby 
tam postavila predajňa bicyklov. Len postaviť to do križovatky mi nepripadá ako koncepčné 
riešenie, do budúcna. Obzvlášť, keď tam máme mestský pozemok, ktorý  - možnože to raz 
predáme celé a nebudeme sa ďalej o to starať. Teraz predpokladám, že to je 
poľnohospodárska pôda, asi, ktorú asi prenajímame. Ale keďže je to naozaj na okraji mesta, 
môže dôjsť za pár rokov k prehodnoteniu, že sa z toho spravia stavebné pozemky, mesto ich 
bude rozpredávať a bude musieť riešiť aj aj dopravné napojenie. A potom asi nebudeme tu vo 
verejnom záujme vyvlastňovať tú budovu a búrať ju, aby sme tam urobili cestu. Čiže, či by sa 



nenašlo nejaké iné riešenie, že predať pozemok, ktorý by... ktorý by nebol priamo v tej 
križovatke. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Ocelník, faktická. 
p. Ocelník 
Len reagujem na poslanca Kuhna. Tu je v podstate niečo také, že - !ak náhodou tam niekto 
niečo postaví. Tak zoberme sa aj tak, že ak náhodou tam bude pokračovať štvorprúdovka, tak 
nebude problém sa dostať na tie pozemky, ak náhodou sa tam niečo bude stavať. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Balázs, nech sa páči. 
p. Balázs 
Myslím si, že nám zase chýba koncepcia tohto územia tuná v tomto. A obávam sa toho, že keď 
ten kúsok pozemku, zo stredu - lebo všade dookola sú pozemky mesta, tak, že keď zo stredu sa 
tento kúsok pozemku predá, tak zvyšok pozemku mesta sa znehodnotí týmto. Snáď by to bolo 
dobre trošku rozpracovať, nejak ináč umiestniť túto stavbu, ale nie tak do stredu tohto 
pozemku mesta. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Kuhn, nech sa páči.  
p. Kuhn 
Chcem sa spýtať - ten pozemok, ten bol špeciálne vytýčený - ako na ich požiadavku, alebo 
alebo to je pozemok, ktorý existoval takto vyčlenený? 
p. Miháliková, prednostka MÚ 
To je ten pozemok, ktorý sme museli vykúpiť vtedy, keď sme chceli skolaudovať, tie bytovky na 
Dúhovej. Pretože sa nedopatrením stavebnej firmy, alebo zlého vytýčenia, zašlo s 
komunikáciou na tento pozemok, ktorý bol vo vlastníctve dvoch fyzických osôb. My sme 
museli vykúpiť kvôli tomuto, preto aby sme skolaudovali bytovky. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, máte niekto ešte? Keď nie, uzatváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn, myslím, že 
tam bolo niečo do ukladacej časti? Alebo pán poslanec Kováč? 
p. Kováč 
Ja som navrhol predať ten pozemok tak, ako je prezentovaný, respektíve schváliť predaj 
pozemku. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže je to tvoj , ako , poslanecký návrh? Hej?  
p. Kováč 
Áno. 
p. Burdiga, primátor mesta  
Dobre. Tak zaňho musíme hlasovať. Nech sa páči, hlasujme. ... Lebo ...ho podával.   Lebo jedna 
komisia rozhodovala áno, druhá nie. Ale... ale právo má – podať. A ja musím dať, podľa 
rokovacieho poriadku, hlasovať. Lebo keď nie, tak odchádzam. Takže hlasujeme za návrh pána 
poslanca Kováča. Ešte raz skús, pán poslanec, aby sme ... ešte nehlasujeme. /... veľmi rýchlo im 
dávate ... len počkajte .... /  len musíme povedať, lebo ... Pán poslanec Kováč, povedz ešte raz, 
aby sme vedeli. 
 



 
 
p. Kováč 
Navrhujem predať tento pozemok. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak a teraz budeme hlasovať. 
 
Hlasovanie 
Hlasovali 10. Za predaj ste boli 3, proti predaju ste boli 7 a nikto sa nezdržal. Takže 
neschválené. 
 
 
12.3. 
Lázár Tomáš a manželka, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tomáš Lázár a manželka Beáta Lázárová, ...17, Rožňava – priamy predaj pozemku vo 
vlastníctve mesta. 12/3 – bod.  Aby sme vedeli. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. 
Neevidujem žiadny diskusný príspevok, uzatváram diskusiu prečítam návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom 
území Rožňava zapísaného na LV číslo 57-16, a  keď dovolíte - nebudem čítať komplet celé, je 
to tam napísané. Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Hlasovali ste 10. Za 10, proti 0 , zdržalo sa 0.  
 
 
12.4. 
Kerekeš Ladislav a manželka – priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/4 – Ladislav Kerekeš a manželka Elena Kerekešová, Čučmianska 11, Rožňava – priamy 
predaj pozemku mesta. Komisia výstavby odporučila, finančná komisia odporučila. Otváram 
diskusiu. Nech sa páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom území 
Rožňava - a nejdem vám opäť zase čítať - pre krátkosť času - ukladá zabezpečiť uzavretie 
kúpnej zmluvy. Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
 
 
 
 



12.5. 
KESKO MOBIL s.r.o. Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/5 - KESKO MOBIL s.r.o. Šafárikova 4, Rožňava - priamy predaj pozemkov mesta. Komisie ... 
komisie - finančná odporučila. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nemám nikoho prihláseného. 
Uzatváram diskusiu. Prečítame návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
schvaľuje priamy predaj pozemkov mesta v katastrálnom území Rožňava - pozemku parcelné 
číslo KNC 41/ 01/10 zastavaná plocha s výmerou 108 m². Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za 10 proti 0 zdržalo sa 0. 
 
 
12.6. 
M-MARKET a.s. Lučenec - priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/6 M-MARKET, a.s., ulica Dukelských hrdinov 2, Lučenec - priamy predaj pozemku mesta. 
Komisie... komisie... komisia finančná odporučila, teraz na poslednom. Vo februárovom nie. 
Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Navrhujem hlasovať podľa alternatívy, ktorú odporúča finančná komisia - teda priamy 
prenájom. Alternatíva 2 - priamy prenájom.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči ďalší, keď máte nejaký návrh. Keď nie, uzatváram diskusiu. Takže 
budeme hlasovať, najprv za poslanecký návrh pána poslanca Kuhna - za ... priamy prenájom?...  
Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 5, proti 4, nikto sa nezdržal. 
 
p.Burdiga, primátor mesta 
...Tak ... niekto navrhnite ďalej ... Lebo ani kúpnu cenu nemáme, ani nájom nemáme, nič. 
Skúsme už rozhodnúť, konečne. Faktická, pán poslanec Lach. 
p. Lach, zástupca primátora 
Dávam návrh hlasovať za alternatívu 1. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za alternatívu 1 ste boli 6, proti ste boli 4 a 1 poslanec sa zdržal. To je dobre...Prešlo. 
 
 



12.7. 
Ing. Piaterová Edita, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Takže 12/7 – Edita Piaterová, Záhradnícka 7, Rožňava -priamy predaj pozemku mesta. 
Toto posledné hlasovanie, ktoré sme robili bolo schválené. Áno. Pani prednostka odpovie. 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
V tomto prípade nejde o prípad hodný osobitného zreteľa, lebo je to pozemok zastavaný 
stavbou vo vlastníctve žiadateľa. Čiže tam sa hlasuje podľa písm. b), kde stačí nadpolovičná 
väčšina.  
p. Burdiga, primátor mesta 
12/7  Edita Piaterová, Záhradnícka 7, Rožňava, priamy predaj pozemku mesta. Komisie... 
komisia finančná  - odporúča schváliť priamy predaj pozemku mesta. Nech sa páči, otváram 
diskusiu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom území Rožňava, novovytvorenej 
parcely parcelné číslo KN-C 875/675, zastavaná plocha, s výmerou 104 m. Ďalej keď dovolíte, 
nebudem čítať. Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Hlasovali ste 11. Za 11 proti 0 zdržalo 0. 
 
 
12.8. 
Polyák Štefan, Brzotín – priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/8 – Štefan Polyák, Rudnianska 329, Brzotín - priamy predaj pozemku mesta, vo ... priamy 
predaj pozemku vo vlastníctve mesta. Komisia finančná - odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť priamy predaj pozemku. Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn, nech sa ti páči. 
p. Kuhn 
Ja chcem upozorniť, že finančná komisia súhlasí, ale s podmienkou, že až keď budú doložené 
podklady do všetkých dotknutých susedov. V jednom prípade je tam už súhlas, v druhom 
prípade nie je súhlas, lebo prebieha dedičské konanie. Takže komisia v podstate odporúča 
zatiaľ teda nepredávať. Nemá... nemala výhrady voči tomu, ale s tým, že by bolo férové ... vo 
všetkých doterajších prípadoch sme žiadali sme vlastníkov dotknutých nehnuteľností... Môže 
sa stať, že dediči tej jeden hnuteľnosti budú chcieť tiež si postaviť niečo za tou záhradou ... 
pardón – garážou. Čiže ja dávam návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania s tým, že bude 
predložený na mestské zastupiteľstvo, keď... keď budú doložené vyjadrenia všetkých susedov.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec ak dovolíš, ešte pani prednostka niečo by dovysvetlila. hej? A tak potom daj ten 
návrh. Možno ... uvidíš... 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Ďakujem pekne. Ja len - ak ste si všimli, v ukladacej časti sme to tak formulovali, že kúpnu 
zmluvu vypracujeme až potom, keď on doloží tieto súhlasy. Je to z toho dôvodu, proste sú to 



tie bežné administratívne dôvody, pretože takto máme 1 spis otvorený aj jeden celý rok. Čiže 
nevieme vybaviť žiadosť, lebo závisí od úplne iných osôb, iných okolností. Takže sme 
naformulovali ukladaciu časť týmto spôsobom, že teda ak by mestské zastupiteľstvo schválilo 
predaj tohto pozemku, ale kúpna zmluva môže byť až vtedy vypracovaná, keď budú doložené 
všetky tieto súhlasy. Do tej doby nie.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte pán poslanec Balázs faktická. 
p. Balasz 
To teraz vyriešime a nemusíme sa k tomuto vracať. Keď bude doložené... budú doložené 
podklady, uzavrie sa. Nebudú doložené - neuzavrie sa. Je to uzavreté pre nás tým pádom. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale ešte pán poslanec Kuhn, lebo nám povolil - a mali sme hlasovať o - že sa stiahne ten bod, 
ale nech sa vyjadrí aj on. 
p. Kuhn 
Dobre teda. Sťahujem ten návrh na stiahnutie bodu. Ale žiadam doplniť do ukladacej správy –„ 
po predložení súhlasu všetkých vlastníkov susediacich garáži“. Všetkých. Chýba tam slovo - 
všetkých. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Nech sa páči. Máte ešte niekto... 
p. Kuhn 
V odporúčaní ...práve komisia odporúčala tento výraz. V ukladacej správe je len „súhlasu 
vlastníkov“. Takže to jedno slovo – áno - do uznesenia. To jedno slovo doplniť. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Neviem, či ešte niekto chce diskutovať? Keď nie, uzatváram diskusiu. Takže budete vedieť za 
čo hlasujete? Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem 
 
 
12.9. 
Répássyová Alžbeta, Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/9 Alžbeta Répássyová, Zakarpatská 14 , Rožňava - priamy predaj pozemkov mesta. 
Vyjadrenie komisie: komisia finančná, podnikateľská odporúča schváliť priamy predaj 
pozemkov mesta. Otváram diskusiu. Nech sa páči.  Neevidujem nikoho. Uzatváram diskusiu. 
Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj 
pozemkov mesta v katastrálnom území Rožňava, parcely - parcelné číslo KN-C 1852/63, 
záhrada, s výmerou 432 m² atď.  Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem 
 



 
12.10.  
RA INVESTMENT s.r.o. Bratislava – žiadosť o predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/10 - RA investment s.r.o., Jégeho 12,  Bratislava. Žiadosť o predaj pozemku mesta. Komisie - 
pozrieme sa. Výstavba - neodporučila predaj predmetného pozemku. A ani finančná komisia 
neodporúča schváliť predaj pozemku mesta formou obchodnej verejnej súťaže za cenu podľa 
znaleckého posudku. Takže otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Ja sa len chcem spýtať, minule sme sa - mám pocit, že o tom rozprávali, že teda - nemali by sa 
dávať návrhy že,  „zastupiteľstvo neschvaľuje“, ale, že hlasovať – „proti“. Čiže - akože dávam 
tým pádom návrh , že aby sme hlasovali, že „proti“ uzneseniu „schvaľuje“. Aby to bolo teda v 
súlade so zákonom.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte raz. Aby... skús ešte raz, aby to...  
p. Kuhn 
No obidve komisie odporúčali, že „neschvaľuje“. A keďže sme sa minule o tom rozprávali, že... 
že nie je správne dávať uznesenie, že „mestské zastupiteľstvo neschvaľuje“, ale... ale vlastne 
správne by bolo, že... že hlasuje sa v  uznesení, že „schvaľuje“, ale budeme hlasovať proti. Teda 
aby sa kolegovia nepomýlili. Teda, pokiaľ  teda budú ... chcú, hlasovať v súlade 
s odporúčaniami komisií. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Alebo môžeme hlasovať o návrh komisie 
p. Kuhn 
No nie. Práve o to ide, že nie. Že to nie je to, proste, v súlade so zákonom. Že má sa hlasovať 
o uznesení a má sa hlasovať PROTI. Čiže nemá sa hlasovať ZA „neschvaľuje“, ale proti tomu 
návrhu predloženému. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pochopili sme všetci? Uzatváram diskusiu. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie: 
Za 1, proti 8, zdržalo sa 1... pán  poslanec. 
 
 
12.11. 
Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/11 - Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta. Komisie ... hneď sa pozrieme... 
Komisia výstavby odporučila predaj predmetného pozemku, finančná, podnikateľská tiež 
odporučila, s najnižším podaním vo výške 142.182 EUR. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. 
 
 



p. Balázs 
Neviem,  či dobre držím krok, tam asi vlastne sa bavíme o súťaži - odsúhlasení súťaže - na 
pozemok. Však? Nie predaj.  Obchodnú verejnú súťaž na predaj.  
p. Burdiga, primátor mesta 
/No ...forma... forma. Predaj, ale formou verejnej obchodnej súťaže. Tak ...jak v komisii... 
finančnej./  Ďalší do diskusie? Keď nikto, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj pozemku mesta v katastrálne území 
Rožňava, nasledovné parcelné čísla s výmerou 4406 m² vo výške 142.182 EUR. Podmienky 
obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku zapísaného na LV 3001 - atď. 
 
Hlasovanie: 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0  
 
 
12.12. 
AgraBat s.r.o. Rožňavská Baňa – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/12 - AgraBat s.r.o. Rožňavská Baňa 184 – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku 
mesta  Komisie - výstavba odporučila zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta 
pre AgraBat,  zároveň komisia odporučila upresniť výmeru prenajatého pozemku pre 
REOGUM.  A finančná odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť zverenie zámeru 
priameho predaja pozemku mesta pre AgraBat  z dôvodu, že mesto pozemky nevyužíva a 
bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa za cenu podľa znaleckého 
posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci otváram diskusiu. Nech sa 
vám páči.  Neevidujem nikoho. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v 
katastrálnom území Rožňava v časti parcely parcelné číslo KN-C 4408/1 atď., Nebudem vám 
ďalej čítať. Nech sa páči. Hlasujte. 
 
Hlasovanie: 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
12.13. 
Grecmacher Gabriel, Rožňava, Ing. Hlaváč Pavel, Košice, Farkaš Vojtech, Rožňava, Kadri 
Hasani, Rožňava, zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/13 – Gabriel Grecmacher, Rožňava, Pavel Hlaváč, Košice, Vojtech Farkaš, Rožňava, Kadri 
Hasani, Rožňava, zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta. Pozrieme sa na 
komisie. Výstavba - komisia trvá na pôvodnom uznesení, t.j. odporúča zverenie zámeru 
priameho predaja pre pána Grecmachera. Finančná - odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť predaj pozemku mesta formou obchodnej verejnej súťaže bez časti parc. 361/1 za 



cenu podľa znaleckého posudku. Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs. 
p. Balász 
Na finančnej komisii sa preberali tieto ... predaje týchto pozemkov,  a ... s vyjadreniami  
okolitých vlastníkov. Predaj tohto pozemku sa týka hlavne pána Grecmachera, ako suseda 
z juhu, a z východu sú to vlastne vlastníci terajšej Mladosti. Vlastník pán Hasani má prístup 
z parkoviska, zozadu, takže vlastne ja, keď môžem dať poslanecký návrh - alternatívu 3, s tým, 
že dajme pozemok do verejnej súťaže, ale s tým, že dvaja zúčastnení od východu a od juhu 
budú mať vecné bremeno prechodu cez tento pozemok. Lebo, keď to skúpi dakto z dôvodu 
špekulácie, tak sa aj tak bude pokúšať týmto dvom to predať. A keď títo dvaja páni sa 
dohodnú, tak... tak - nech sa páči – nech si to kúpia vo verejnej súťaži. Mestu tento pozemok 
na žiadne využitie nie je, si myslím. Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem, pán poslanec. Pán poslanec Kuhn, nech sa páči. 
p. Kuhn 
No ja sa chcem v prvom rade spýtať, lebo je tam... jeden z tých návrhov je predať im to ako -
štvrť - do štvrtinového vlastníctva. A na finančnej komisii, keď sme sa o tom rozprávali, tak 
bola informácia, že ako – nemajú oni záujem to kúpiť do spoluvlastníctva po ¼. Tak či je to 
nejaká nová informácia, alebo....? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Odpovie pani prednostka 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Preto je tam ten podiel ¼ , pretože sú štyria žiadatelia. Keď si všimnete, je tam aj pán Kadri 
Hasani, ktorý je na grafickej prílohe. Jeho nehnuteľnosti sú znázornené žltou farbou, kde už aj 
na komisii sa hovorilo o tom, že pre tohto vlastníka tento pozemok asi nie je potrebný  - ani na 
nejaké právo prechodu a ani iné využitie. Čiže on má zabezpečený vstup aj spredu aj zozadu  
svojej nehnuteľnosti. Čiže preto sú tam štvrtiny, lebo je žiadateľom. Áno, je pravda, že my sme 
sa pýtali pána Hlaváča, Farkaša a Grecmachera, či majú záujem kúpiť to do podielu, tak to nie. 
Nezhodli sa teda. 
p. Kuhn 
Čiže táto alternatíva vlastne padá,. Tak, či tak. 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Áno. 
p. Kuhn 
Čiže reálne alternatívy sú  predať celý ten pozemok, alebo predať časť z toho pozemku tak, ako 
navrhovala finančná komisia. Čiže vyčleniť ten pozemok pred budovou, lebo ten je vlastne 
relevantný len pre .... 
p. Mihaliková 
Tak ako je alternatíva číslo 2. Tam je už len ten pozemok uvedený. 
 p. Kuhn 
... A teda, pán kolega Balázs, váš návrh sa líši od dvojky v čom? ...Nie ...lebo verejná obchodná 
súťaž bola aj v dvojke...  
p. Balász 
Aby mali vecné bremeno na tomto pozemku. Lebo vlastne iba ich dvoch sa to týka, týchto 
dvoch vlastníkov, tento pozemok...  prechodu cez pozemok. Zozadu ...budova Mladosti .. tak 



musí mať vecné bremeno. Keď chceme...či to kúpi jeden, alebo druhý z nich, tak aj tak budú 
mať vecné bremeno.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči ďalej, k diskusii. Nikoho nevidím prihlásiť sa. Uzatváram diskusiu. Pán poslanec 
Balázs, môžeš zopakovať ešte raz, za čo budeme hlasovať? Poprosím ťa. Alternatíva 3. 
p. Balász 
Nalistujem si alternatívu 2, kde sa odporúča predať vyčlenený pozemok vo verejnej obchodnej 
súťaži s tým, že  Grecmacher a Farkaš a ... 3 vlastník ...tam je kto, vlastne?...čo je majiteľ ... 
Hlaváč - budú mať vecné bremeno na uvedenej parcele, právo prechodu. Áno. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Rozumeli sme kolegovia? Nech sa páči, hlasujte 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
 
 
12.14. 
Ing. Karolina Balog Makovníková, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku 
mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/14 - Karolína Balog Makovníková, Kyjevská 28, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho 
predaja pozemku mesta. Komisie sa nám vyjadrili nasledovne, odporučila... komisia výstavby 
odporučila zverejnenie zámeru priameho predaja predmetného pozemku, finančná odporúča 
schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta pre Ing. Karolínu Balog 
Makovníkovú z dôvodu, že pozemok bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve 
žiadateľky, za cenu podľa znaleckého posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom bude 
znášať kupujúci. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja 
pozemku mesta v katastrálnom území Rožňava, časť parcely parcelné číslo KN-C 1861/2 - 
zastavaná plocha s  výmerou 233 m2 . Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
12.15. 
Rézművesová Anna, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja resp. prenájmu 
pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/15 – Anna Rézművesová, ulica Krátka 7, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja 
resp. prenájmu pozemku. Komisie... komisie.... komisia výstavby neodporučila zverejnenie 
zámeru priameho predaja ani predmetného pozemku, ani zriadenie vecného bremena, 



finančná po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča schváliť aj jednu z alternatív. 
Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Chcem sa spýtať pána Porubána, ja som sa tam bol pozrieť, nedávno a ako - len tak voľným 
okom, keď som sa pozeral, tak sa mi zdá, že tá  stavba je v jednej línii s plotom. Podľa  tejto... 
by mala akože vyčnievať do mestského pozemku, aj keď nie veľa. Tak neviem, že teda či, či je 
teda aj ten plot potom, ktorý je okolo tej nehnuteľnosti, alebo ja len som to zle videl? Že aj ten 
plot potom je... zasahuje do mestského pozemku? ...Ktorým majú ohradenú svoju 
nehnuteľnosť. No tak, keď voľným okom som sa pozeral, nezameriaval som to - tak to 
vyzeralo, že je to v jednej línii...  je proste plot a potom je ten múr. 
p. Porubán, MÚ 
Plot ako ...je ..staršie, ako......... geodet zameral, túto stavbu tak ako zameral. Teraz už geodeti 
vedia ako zamerať pozemky a stavby oveľa presnejšie. Vedia sa napojiť, akože, na družicu, 
takže vzniknú teraz ... v tomto čase ... už niekedy aj odchýlky, ako bolo dakedy. Neviem 
vysvetliť, že prečo sa stalo toto.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Lach. 
p. Lach, zástupca primátora 
Navrhujem hlasovať za alternatívu 1 - odpredaj pozemku. Nakoľko sa jedná... tým 
zdôvodňujem teda tento svoj návrh, že súčasný vlastník ten pozemok kúpil s čiernou stavbou. 
Čiže nie on tam postavil čiernu stavbu - čo je diametrálne odlišné, ako keby teda na mestskom 
pozemku postavil čiernu stavbu. On to kúpil ..asi neviem či, v dobrej... aha pardón dobre... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Páni kolegovia, neviem či ste zbadali, nastavili sme 30 sekúnd a každých 10 sekúnd vás bude 
upozorňovať, čo máte navyše. Dobre? Vyskúšame si to v praxi. Vidíte, vaše želanie bolo našim 
prianím ... či opačne? Takže pán poslanec Balázs, s faktickou. Vyskúšaj si ju. 
p. Balász 
Dobre rozumiem pána Porubána, že vlastne geodetickým zameraním v minulosti vlastne ten 
plot mohol byť postavený chybne, ale je to môže to byť aj chyba geodetov, nielen stavebníka?  
p. Porubán, MÚ 
Nie som geodet, takže ..ako ... na to neviem odpovedať... Ale z praxe viem, že v nejednom 
území, aj v našom meste sú posuny... určité posuny... keď teraz, ako, už s novými metódami 
zaoberajú geodeti. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Stačilo? Pán poslanec Lach. 
p. Lach, zástupca primátora 
Dokončím myšlienku teda, že vlastník toho pozemku nie je... nie zhotoviteľom tej stavby. Čiže 
nepostavil na čierno stavbu na cudzom pozemku. A keď vezmeme do úvahy, že tam je možnosť 
tej geodetickej chyby, hej? - pri zameraní, tak vlastne si myslím, že zbavme sa jedného 
problému, predajme tie  4 m2 a nech  je to vysporiadané. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem, nech sa páči, ďalší.  Kľudne... len tlač...tlač...Ja počkám. Pán poslanec Capák. 
p. Capák 
Prepáčte som hľadal kávu, len ... toto je vážny bod. Silný. Viete, doteraz ešte vyčistili tie schody  



- kade majú prechádzať ľudia a teraz sa idú predať 4 m. A pán Lach, však vy ste dali sťažnosť na 
tú budovu. Tu ju mám. Ta teraz jak? Tak buď si sťažujte alebo nesťažujte. Podľa mňa - čo 
myslíte?  Tak ... jak to vidíte? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Lach, faktická. 
p. Lach, zástupca primátora 
Keď sme dávali spolu tú sťažnosť - aby sme to upresnili - tak mi neboli  známe všetky tieto 
okolnosti. 
p. Capák 
Neviem aké okolnosti? Je tam rúra do potoka, elektrika, voda nie je, betón je ...zodpovedný, 
čiže sa nedá hovoriť o obydlí, cigáni z Drnavy už tam bývali. Však nám svietili laserom... vám aj 
mne, pekným zeleným do oka, tak ja neviem, čo by bolo ešte pridať. Jaaaj, že chodia sa živiť 
mestským drevom, kradnutím - samozrejme, nie kupovaním. Tak toto je koniec. A sa 
nehnevajte a tak potom načo sa dávala vôbec tá robota tým ľuďom? Je to vyčistené, skutočne, 
parcela je vyčistená, aj schody. Načo sme to robili? Však bol aj pán primátor. A sme to videli  - 
špinavé. Teraz je to čisté. Naozaj načo to bolo celé? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn. Nech sa páči. 
p. Kuhn 
No asi nikto nespochybňuje to, že ide o čiernu stavbu. Ale zákon umožňuje aj legalizovať čierne 
stavby. A legalizovali sa v Rožňave oveľa väčšie čiernej stavby ľudí, ktorí.. ktorý vedia, ktorí 
ovládajú zákony a vedeli, že stavajú načierno a majú dosť peňazí na to, aby si zaplatili stavebné 
konania alebo nejaké poplatky. Ja som tiež pôvodne bol proti predaju, s tým, že.. že keď som si 
pozeral tú mapu, tak mi to pripadalo, že proste – ako - zasahuje, odrazu nejaká budova 
vystupuje z toho pozemku zasahuje do verejného priestranstva narúša nejakú líniu. Ale keď 
som sa tam prešiel, tak som zistil, že proste je to v jednej línii s tým plotom. Čiže oni síce stavali 
čiernu stavbu, ale zrejme stavali v dobrej viere, že je to mestský pozemok. Tak bol  dakedy 
vytýčený. A teraz, keď sa to vytýčilo, ako, podľa moderných technológií, tak sa prišla na to, že 
je tam proste nejaký posun, nejakých ... neviem 30 centimetrov - alebo koľko to môže byť 40. 
Čiže tiež by som bol za to, že teda už tých 4 metre2 môžeme im predať. Lebo potom by sme 
inač museli akože trvať na tom, že vlastne teda aj celý ten plot nech posunú o tých 30 
centimetrov. 
Lebo evidentne.... zrejme, ako toto vyplýva z toho, že teda celý ten plot majú posunutý. Ale... 
akože zase, myslím si, že v tomto prípade nešlo o úmyselný záber verejného priestranstva. 
Akože konalo sa v dobrej viere a riešia sa proste takéto problémy, že tie hranice nie sú niekedy 
vytýčené správne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kováč. 
p. Kováč 
Ďakujem. Ja navrhujem predať tento pozemok, s podmienkou legalizácie stavby. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Capák. 
  
 



p. Capák 
Prepáčte, ale, však bola ... bolo urobené šetrenie. Prišiel odbor výstavby , odbor... aký sme tam 
mali? - sociálny ešte, neviem, či daňovníčka bola - proste pred všetkými týmito zúčastnenými 
sa vyjadrila pani Rézmüvesová a Boldi. A Boldi tvrdí – „áno, predal som to Rézmüvesovej , ešte 
to nie je na jej mene, som manžel alebo druh pani Andrei Boldiovej, na ktorej to je mene 
momentálne. Predal som Rézmüvesovej za 200 EUR na rozobratie“. Šak to bolo jasne 
povedané. Tak teraz čo zrazu je zmena? Tak nebláznite. Alebo chceme vrátiť tam znova tú 
perepúť a budeme písať sťažnosti tuná s pánom Lachom? Alebo - ja neviem o čo sa vám jedná? 
Ja by som vám želal si užiť toto. Už ste si skúsili bývať vedľa cigánov, pán Kuhn? Nie. No tak 
skúste si to. 2 týždne a najlepšie na podpory. Ta potom uvidíte. A ešte keď tam pustíte svoje 
deti a vám ich oberú o peňaženku abo o bicykel a neviem či sa nepoškriabete, či to o bol dobrý 
nápad toto predávať. Keď raz povedala vlastníčka, že to kúpila z rozobratím, tak prečo my už 
ideme ... my ideme prekrúcať? A už potom kde sme? A ešte mesto vynaložilo fakt že úsilie, 
maximálne, aby sa to vyčistilo. Kontajnery tam šli. Škoda, že tu nie je pán Šalamún. No 
minimálne tam išlo 10 kontajnerov. Ešte aj dneska posledný kontajner sa dopratával tam. 
A posledná vec - stránka, Dlžníci mesta - Rézmüves Alexander – nie je to náhodou manžel? Tak 
azda aj to... ešte aj to vám pridá azda na mínuse. Nie? Ja som jednoznačne proti tomu predaju. 
A dúfam, že aj vy páni poslanci, ktorí nám tam nechcete zrobiť getto, zo severnej časti, tak 
vyjadríte proti odpredaju tohoto. A budeme za to, čo ona povedala, keď to kupovala. Ďakujem 
pán primátor. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn s faktickou. 
p. Kuhn 
Chcem sa spýtať pána Porubána, ak by vlastník rozobral tú nehnuteľnosť, požiadal by o 
stavebné povolenie na postavenie podobnej stavby na na tom istom mieste, ale teda 
posunutej o pol metra, teda už len na svojom pozemku - dostal by stavebné povolenie? 
p. Porubán, MÚ 
Keby predložil všetky doklady, tak áno. 
p. Kuhn 
Čiže, v podstate, Milan ak tu vedieš nejakú svätú vojnu, proti neviem akým neplatičom, alebo 
neviem čo, tak týmto nič nedosiahneš. Pretože oni... oni  to môžu proste rozobrať, postavia to 
o pol metra ďalej. A bude to tam tá istá stavba. Čiže, nič nevyriešiš. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák, faktické. Poprosím vás, popočúvajte ...že keď po tých 30 sekundách vám 
pískne...  
p. Capák 
Prepáčte, vážne páni poslanci, tu nejde o svätú vojnu. Tu ide o 1 m.  Daňovník, poplatník, alebo 
– nie - stavbár čiernej stavby, alebo - nie staviteľ. A už posledné, no nehnevajte sa, vtrepe sa 
do chodníka mesta. Tak potom načo dávame čistiť? Načo to bolo celé dobré? Treba si ich užiť. 
Odporúčam, pán Kuhn, príďte. Ja vám poskytnem tam nejaké ubytko, veľmi rád. Zdarma, na 
pol roka.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn, faktická 
 



p. Kuhn 
Zdarma, to ma prekvapuje Milan. Pokiaľ viem, tak ty tam vlastníš niekoľko nehnuteľností 
a všetky prenajímaš za peniaze. Z toho žiješ. Ja sa chcem spýtať, žiadateľom je Anna 
Rézmüvesová - neuvádza sa tu s manželom. Väčšinou sa uvádza, keď manželia kupujú, tak s 
manželkou alebo manželom . Tu sa uvádza len pani Anna Rezmüvesová, takže predpokladám, 
že len ona sama, akože žiada. Takže potom neviem, ako, či má manžela alebo partnera atď.? 
Ale asi z právneho hľadiska, aj keby sme - ja súhlasím s tým, že by sa potom malo žiadať aj 
vysporiadanie týchto vzťahov, nejakých nedoplatkov. Ale... ale  keď nie on žiadateľom, tak asi 
ťažko to podmieňovať. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Capák. Faktická. 
p. Capák 
Vážený pán Kuhn, si to musíte pozrieť na katastri. Normálne ma prelustrujte od A po Z. Som 
vlastník jednej nehnuteľnosti a jedného auta. A potom tu rozprávajte tieto bludy o prenájmoch 
a o ja neviem čom. Buďte taký láskavý. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujeme. Nech sa páči, má ešte niekto niečo do diskusie? Keď nie, uzatváram diskusiu. ... 
Počkajte, ale k tomuto bodu chcete rozprávať?..  K tomuto môžete. Už len k tomuto bodu. To 
je pani Anna Rézművesová. K tomuto môžete rozprávať. Lebo diskusia občanov už skončilo 
pred hodinou a pol. ... Nie, nie... počkajte to my nemôžeme vstupovať takto ... hore dole. 
Dobre? K tomuto bodu sa môžete vyjadriť. Keď nie, bohužiaľ - nabudúce. Priamo k tomuto 
bodu „Anna Rézművesová“, keď viete o čo sa jedná. /  čo neverím. ...Musí byť mikrofón. 
Prosím, dajte mikrofón...Ale musí byť k tomuto bodu – „Anna Rézművesová“. 
p. Horváth, obyvateľ mesta 
Prosím vás, to čo som počul, že on povedal, že on nevlastní žiadne nehnuteľnosti. No ta keď 
nehnuteľnosti on nevlastní, akým právom berie od ľudí peniaze? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale to nie je k tomu bodu. A ešte mi povedzte meno, aby sme vedeli, kto sa ozval.  
p. Horváth, obyvateľ mesta 
Som Horváth Atila 
p. Burdiga, primátor mesta 
Áno, áno. Ale pán Horváth, ale teda preto som vás upozorňoval ešte raz, k tomuto bodu sa 
môžete vyjadriť. Ale k všeobecne - už v tom - už bolo pre hodinou a pol bola tu rozprava 
obyvateľov. Skoro hodinu. Takže, nehnevajte sa, takto narúšame potom chod celého 
mestského zastupiteľstva. Ak sa nenahneváte. Môžete sa... ale len k tomuto len k tomuto bodu 
„Anna Rézművesová“. Musíte buď.. potom počkáte celkom na záver mestského zastupiteľstva, 
celkom, na diskusiu, čo možno bude o hodinu a možno o 4. To ťažko viem povedať. Takže máte 
na výber. 
p. Horváth, obyvateľ mesta 
4 hodiny čakať nebudem. Chcel som len... som počul - povedali mi, že o mňa bola tuná reč, že 
rozprávali o mňa tuná. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ale pán Horváth, prepáčte mi, ale to vtedy muselo byť. Vtedy ste mali tu byť. Teraz nemôžete 
narúšať chod celého mestského zastupiteľstva, prosím. Takže keď k tomuto bodu nemáte nič, 



poprosím odovzdajte mikrofón a my budeme pokračovať ďalej. Ďakujem pekne za pochopenie. 
Myslím, že som uzavrel diskusiu. Poprosím vás...  Dobre... pán Horváth. Ďakujeme pekne. Ja sa 
pozriem na to. Pán poslanec Kováč, myslím, že niečo podobné ste mali aj s pánom poslancom 
Lachom. Len ty si tam mal nejaký dovetok – zlegalizovať. Neviem, viete sa vy dať nejako 
dohromady? Alebo budeme osobitne. Či sa viete dohodnúť, lebo bolo to skoro jedno a to isté. 
Len tam bol ten dovetok, tvoj pán inžinier. Skús ešte raz. 
p. Kováč 
Pokiaľ pán inžinier bude súhlasiť s tým, že chceme zlegalizovať tú stavbu, tak áno. 
p. Lach, zástupca primátora 
Takto – keď ju dostane do vlastníctva, tak nie je problém ... Že pokiaľ odpredáme tie 4 m2 , tak 
potom vlastník tej stavby už nemá prekážky na to, v tom, aby ju zlegalizoval. Lebo zatiaľ  je 
problém v tom, aby ju zlegalizoval, že časť zasahuje do nášho pozemku. Tak my by sme to 
museli buď prenajať, alebo ...a dať súhlas teda na legalizáciu stav tejto stavby. Keď predáme 
pozemok, tak nemusíme dávať súhlas na legalizáciu stavby. Lebo stavba bude stáť na jeho 
pozemku. ...  Nemusí. Ale bude sa vystavovať tomu, že bude mať čiernu stavbu a teda tým 
následkom všetky, ktoré vyplývajú z toho, keď má človek postavenú čiernu stavbu. Dobre, tak 
dajme tak, ako si ty hovoril, že ... že ..... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Stotožnuješ sa s tým? 
p. Lach, zástupca primátora 
Áno, stotožňujem sa s tým s návrhom kolegu... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč, pán Lach sa stotožňuje s tvojím návrhom – odpredať a zlegalizovať. Môže 
byť? Pán poslanec Capák, ale my sme skončili s diskusiou. Čiže to by som narúšal rokovací 
poriadok. Nemôžem už dovoliť ... potom.  Pán poslanec Kováč, môžeme hlasovať? 
p. Kováč 
Stavbu zlegalizovať. Áno? Ale ja navrhujem najskôr podmieniť predaj, budúcou legalizáciou, 
keď sa to dá. Tzn. že dotyčný si musí najskôr vyriešiť nejaký prenájom toho pozemku, potom 
musí požiadať o stavebné povolenie respektíve nejakým iným spôsobom, aby sa nestalo to - 
a pani právnička ma môže opraviť, či zle teda rozmýšľam, aby sa nestalo to, že my mu to 
predáme, tie 4 m2 štvorcové a on nebude donútený zlegalizovať túto stavbu. Nájdime takéto 
právne riešenie, aby on predajom bol donútený legalizovať tú stavbu. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, pani prednostka. 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
V prípade, ak budete súhlasiť s predajom tohto pozemku, my môžeme s pani Rézművesovou 
uzavrieť najprv zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, kde vlastne bude tá podmienka zakotvená, že 
kúpna zmluva bude uzatvorená až vtedy, keď bude právoplatné to dodatočné povolenie. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Kolegovia, vieme za čo hlasujeme? Tak nech sa páči. ... Dobre.... Skúsme ešte raz zahlasujeme, 
aby pán poslanec vedel... Máš vloženú kartu?...Ono ...niekedy... počítači ...zvykne tak byť, že  
...v tom priestore, je chyba ... medzi počítačom ...a .... Páni kolegovia, môžeme ešte raz? Aby aj 
pán poslanec Beke mal právo zahlasovať. Takže poďme hlasovať za... ten odoznetý návrh.  
 



Hlasovanie 
Za 8, proti 2, zdržal sa 1 pán poslanec. Ďakujem pekne. 
 
 
12.16. 
Vsl. distribučná a.s. Košice – zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľností 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, Košice – zverejnenie zámeru priameho predaja 
nehnuteľností. Komisie ... komisia výstavby – odporučila zverejnenie zámeru, finančná - 
odporúča schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja budovy transformačnej ... stanice za 
cenu podľa znaleckého posudku. Otváram diskusiu nech sa vám páči. Neevidujem žiadny 
diskusný príspevok. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 
zverenie zámeru priameho predaja budovy transformačnej stanice a rozvodne s technológiou 
postavenej na pozemku - atď... atď. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie: 
Za 10 proti 0 zdržalo sa 0. Ďakujem vám 
 
 
12.17.  
STAVREALITY s.r.o. Bratislava – priamy prenájom pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/17 - STAVREALITY s.r.o., Poničanova 13,  Bratislava – priamy prenájom pozemku mesta. 
Komisie: komisia finančná odporučila schváliť priamy prenájom pozemku mesta na dobu 
neurčitú od 1. 5. 2016, pre STAVREALITY z dôvodu, že v blízkosti svojich nehnuteľností  plánujú 
žiadatelia zriadiť odstavné plochy a ich zámer má verejne prospešný charakter, za ročné 
nájomné vo výške 453,60 EUR. Nech sa páči diskusia. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na 
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom pozemku mesta v 
katastrálnom území Rožňava zapísaného na LV číslo 3493 časť parcely KN-E 2408, zastavaná 
plocha, o výmere 140 m2 na dobu neurčitú. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
 
 
12.18.  
Arton s.r.o. - zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/18 - Arton s.r.o. - zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta. Pozrieme sa na 
komisie.  Komisie finančná - odporučila schváliť zverejnenie záveru priameho predaja pozemku 
mesto. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské 



zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku  
zapísaného na - nejdem vám ďalej čítať - opäť je to tu napísané. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 10,  proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem 
 
 
12.19. 
EKOPLASTIKA Rožňava s.r.o. – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta v 
Priemyselnej zóne 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/19 - EKOPLASTIKA Rožňava s.r.o. – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta 
v Priemyselnej zóne. Komisie sa vyjadrili:  výstavba – neodporúča, finančná – neodporúča. 
Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Čiže na základe odporúčaní dvoch komisií navrhujem hlasovať proti navrhnutému uzneseniu. 
Myslím, že tie dôvody  sú jasné. A keby niekto chcel, tak môžeme k tomu povedať... kto nebol 
ani finančnej  ani na stavebnej komisii. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja si myslím, že k tejto firme sa už nevyjadrujme. Myslím, že sme dosiahli dosť týmto, čo sa 
dosiahlo. A dosť ťahali čas ... a mali možnosť. A musím sa poďakovať, že aspoň takto to 
dopadlo. Nech sa páči uzatváram diskusiu. Budeme hlasovať tak, ako pán poslanec Kuhn 
povedal. 
 
Hlasovanie 
Hlasovali ste 11. Za 0, proti 11, zdržalo sa 0. 
 
 
12.20 
Štefan Gono – zverejnenie zámeru priameho prenájmu resp. predaja pozemkov mesta, resp. 
zriadenie vecného bremena  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Štefan Gono - zverejnenie zámeru priameho prenájmu resp. predaja pozemkov mesta, resp. 
zriadenie vecného bremena. To sú možnosti.  Pozrieme sa na  komisie - výstavba - odporúča 
schváliť alternatívu 1 - zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku p. č. 734 v KN-C, 
neodporúča schváliť ani jednu z alternatív pri pozemku s parcelným číslom KN-C 735, ale 
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom, resp. predaj za účelom využitia pozemku 
ako záhrady na pestovanie zeleniny a ovocia. / Fantázia./  Finančná, podnikateľská odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť alternatívu 1 - zverejnenie zámeru priameho prenájmu 
pozemku parcele číslo KN-C 734, neodporúča schváliť ani jednu z alternatív pri pozemku s 
parcelou číslo KN-C 735. Otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Kuhn. 
 



p. Kuhn 
Ja dám návrh hlasovať podľa alternatívy  2 -  priamy predaj pozemkov, teda obidvoch. Už som 
to zdôvodňoval aj na finančnej komisii aj na predchádzajúcich zastupiteľstvách.  Pán Gono ... 
pán Gono, starší, tento dom kúpil od mesta. On neprišiel na mestský pozemok a nepostavil 
tam čiernu stavbu. Bol to zamestnanec mesta, ktorému mesto odpredalo budovu, ktorá vo 
vlastníctve mesta,  on to kúpil do svojho vlastníctva. Z nejakého dôvodu, ktorý nepoznám, mu 
mesto nepredalo pozemok. Čo sa mi zdá... čo sa mi zdá krajne zvláštne, aby mesto predalo 
budovu, ale nepredalo prináležiaci pozemok. Čiže pán Gono tento pozemok užíval. Ja neviem,  
či... či si myslel,  že... že ho vlastní . Že ... že teda to automaticky s budovou dostáva  pozemok. 
Užíval ho s vedomím mesta, aj keď... aj keď nemal na to ani nájomnú zmluvu, ani vlastnícky 
vzťah. Asi keby bol ... asi keby bol právnikom, tak ten pozemok "výdrží" ... vydržiavaním. 
Keby... keby bol  človek, ktorý sa vyzná v zákonoch, tak myslím si, že na základe tohto zákona 
by si to mohol vydržať do vlastného vlastníctva. On si na tomto pozemku, ktorý ... ktorý patrí  - 
z právneho hľadiska je mestský ,  ale v podstate prináleží k tej nehnuteľnosti, ktorú kúpil - a v 
tej... k tomu návrhu uznesenia, ktorý pripravil odbor výstavby sa uvádza - "s priľahlou parcelou 
číslo KN-C 735 tvoria svojím umiestnením a využitím 1 celok". Proste, ja som sa tam bol 
pozrieť, ďakujem pánovi kolegovi Lachovi, že ma trochu sprevádzal v severnej časti mesta, do 
ktorej som sa ja, ako chlapec z Vargového poľa, tak často nedostal, za tie roky čo žijem v 
Rožňave. Je to proste štandardný pozemok. Dokonca taký menší pozemok, ako majú iné domy. 
Patrí to k tomu domu, vždy to k tomu domu patrilo. Len hovorím, mesto urobilo v minulosti,  
neviem pred koľkými rokmi to bolo, pani prednostka to asi bude vedieť - mesto predalo dom, 
nepredalo pozemok. V súčasnosti, alebo za tých 5 rokov, čo  som poslancom sme viackrát 
riešili to, že ľudia mali domy, postavili domy, rodinné a chceli ...  chceli ich nejak odkázať, 
povedzme, deťom a odrazu zistili, že proste na LV majú napísaný dom, ale... ale nie pozemok. 
Alebo majú na LV len časť - pozemok - a záhrada je proste stále mestská a  štátna, napriek 
tomu, že oni to kedysi kúpili od štátu. A riešime to tu, že si to odkupujú. Niekedy to odkupujú 
podľa ... za cenu podľa znaleckého posudku, niekedy za symbolickú cenu jedno EURO. Čiže v 
tomto prípade by mesto malo tento pozemok predať, pokiaľ teda pán Gono má záujem  - a 
viem, že v minulosti mal záujem. Akurát vtedy navrhoval ... odkúpenie na splátky. Toto 
mesto... mestské zastupiteľstvo neschválilo. Čiže, ak pán Gono má stále záujem o odkúpenie, 
tak ja som za to aby, aby mesto mu predalo túto ...tento pozemok. A potom, ak samozrejme 
nebudú žiadne iné zákonné dôvody brániť, tak umožniť mu legalizáciu tých stavieb, ktoré tam 
sú. Neviem o tom, že by tam  .. ako - pán kolega Capák sa vyjadruje, že o nejakých "perepúti", 
že by tam bola nasťahovaná "perepúť".   Pokiaľ viem, býva tam stále starý pán Gono, pôvodný 
vlastník. Býva tam jeho... jeho syn s dcérou, s deťmi a aj  3. generácia, čo dnes je bežné vo 
viacerých rodinách..., že ľudia si  nedokážu... proste mladé rodiny si nedokážu zabezpečiť 
vlastné bývanie. Takže bývajú 3 generácie v rodinnom dome a niekedy aj v jednom byte. Čiže 
to je zhruba tak zdôvodnenie. / Akurát som si vyčerpal limit. Ďakujem./   
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Lach.  
p. Lach, zástupca primátora 
Dávam poslanecký návrh, aby parcela číslo ... /moment ...si to tu nalistujem /...  734, zastavaná 
plocha  a dvor,  s nehnuteľnosťou  vo vlastníctve pána Gona ... toho, kto je vlastník  - Štefan 
Gono -  a s tým, že túto parcelu dať do prenájmu spolu aj z parcelou 735,  prístavbu k 



rodinnému domu na parcele 734  - dať súhlas na zlegalizovanie, na parcele  735 -  čiernu 
stavbu zrušiť, zlikvidovať a nájomnú zmluvu  podmieniť tým,  - teda pri zriadení nájomnej 
zmluvy zriadiť zabezpečovací prevod. Lebo keďže má voči mestu podlžnosť, ktorá je u 
exekútora,  túto stiahnuť spod exekútora a pokiaľ nevyplatí tieto pozdĺžnosti mestu  a vznikne 
tam ďalší dlh,  tak vlastne mesto nadobudne do vlastníctva aj ten dom, ktorý stojí na tej 
parcele, ktorý je v súčasnosti jeho. A tým pádom máme istotu, že tam nepribudne žiadna 
čierna stavba, keď si nebude plniť finančné náležitosti voči mestu, príde o  dom a mesto 
dostane naspäť v podobe nehnuteľnosti svoje podlžnosti. Myslím si, že to je z hľadiska 
zachovania vplyvu mesta na pozemky a teda na to, že aby sme tam, perspektívne, nevytvoril 
odpredajom priestor na to, aby tam vznikla nejaká ... nejaký zdroj čiernych stavieb, alebo 
priestor na výstavu čiernych stavieb a zahusťovanie počtu obyvateľov, tak toto považujem za 
najprijateľnejšie riešenie. Čiže žiadam vás, páni poslanci, o podporu na ... pre tento návrh. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre, pán poslanec. teraz, kým  my budeme ešte diskutovať, tak skús si to tak naformulovať - 
pretože  keď budeme hlasovať, aby si to vedel tak vysypať.  Pán poslanec Capák, nech sa ti 
páči.  
p. Capák 
Ďakujem. V prvom rade úplne zavádza tuná pán Kuhn. Sú rozdiely otec - syn - synovec. Ja 
nemám nič proti tomu,  nech sa predá každému občanovi. To mi je  úplne jedno, skade tu 
príde.  Keď si je daňový poplatník, je občanom mesta Rožňava, snaží sa, nech sa to predá. Ale - 
zavádzate. Pán .... .... mi to vie potvrdiť.  Štefan Gono nepracoval v Technických službách. Jeho 
otec pracoval. Starý ujo - Ladislav. Nie - ani nemáte predstavu, kto je tam vlastne majiteľom 
súčasnej stavby. Kto je majiteľom? Tak potom čo tu spomínate Ladislava, že je.  Do roku 2014 
bola možnosť vyplatiť pozemok. Bola daná šanca, však sme tu hlasovali. Nevyplatil. Sú tu 
podĺžnosti voči mestu. Tak jak môže dlžník mesta - a pozrite si tabuľku - som vám to poslal v 
maili. Áno. Rad za radom, sú tu pozdĺžnosti. Jak môže občan kupovať, keď nie je bezúhonný 
voči mestu? No a posledná bomba, to vám poviem, dostal som odpoveď na žiadosť - Takže: V 
súčasnosti nie je ukončené konanie o dodatočnom povolení stavby na parc. 735. Čiže tam 
prebieha akési dodatočné povolenie stavby. Žiadne vypratanie. "Pokiaľ mesto Rožňava ako 
príslušný stavebný úrad nevydal v danej veci rozhodnutie, nie je možné uvedený pozemok 
vypratať." Čiže dodnes nebol. No a posledné - ako - musím sa vás spýtať, fakt že , pán Kuhn, 
načo chodíte do komisií, alebo načo sú tie komisie, keď ste zavetovali  v bod 12.15, čo komisia 
rozhodla. Teda znova ste vymysleli ...Ja neviem, na čo sú komisie potom? A ešte k tej 735-ke , 
sú tu 3 žiadosti. Medzi nimi aj jedna moja. Na záhradkárske účely. A všetko sú daňoví 
poplatníci, ktorí sú na nule. Či je zvýhodnený ten, kto príde do nuly? Či do mínusu ťaháme  
mesto? Však to sú ... to nie je súkromný majetok, váš. To je majetok mesta, majetok občanov 
mesta. Tam je to takmer na 19 tisíciny  delené. Tam sú aj moje peniaze, aj vaše - aj vaše. 
Rozumiete? Tak jak toto vy môžete rozhodnúť o takej veci? Zatiaľ toľko. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Faktická, pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Milan, akurát si ma nepočúval pozorne. Ja som hovoril, že starý pán Gono - nepoznám presne 
tie vzťahy, ale viem, že teda ten Ladislav Gono dokúpil od mesta legálne dom, bez pozemku. 
Neviem, prečo mesto nepredalo? Pán Štefan Gon neviem, či zdedil alebo odkúpil  od pána  



Gona - tiež legálne sa k tomu dostal. Čiže to nie je prípad, že niekto príde na mestský pozemok 
a postaví  si na mestskom pozemku stavbu. Oni kúpili legálne. To, že si pristavali kúpeľňu a WC 
k tomuto  - ako čo je na tom zlé? Ako .... hej, čierna stavba, môžu dostať pokutu - a legalizuje 
sa to. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Kossuth. 
p. Kossuth 
Ďakujem. Ďakujem za slovo. Ale, tu ja neviem, kus tie emócie ... kus uberte obe strany. Ivan, 
nehnevaj sa  na mňa, tebe sa čudujem, lebo ten... v tomto prípade ... tomto prípade chceš 
zlegalizovať to, čo je čierne. Predtým si sa staval k stavbám... k čiernym stavbám , tak, že to 
treba zlikvidovať. Áno, je - ten pán Gono Ladislav to kúpil. Že ku chybičke krásy mohlo dôjsť , 
pri tom pozemku,  pripúšťam. Je jednoznačné, keby sa jednalo oňho ... o ňom, ja som ho 
poznal -  ten bol pracant - by som prikývol - áno. Čo sa týka nás, výstavby, my sme dali zelenú 
tomu, nech si teda zlegalizujú tú kúpelku, ktorú pristavali k tomu, ale nehnevajte sa na mňa, 
čiernu stavbu tam nestrpme vedľa potoka. Takže v žiadnom prípade. Ešte chcem dodať - v 
podstate... v podstate pán primátor deklaroval, že oni sa dohodli na tom, že to teda zbúrajú. 
Tak je? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Musí sa skončiť konanie. Musíte konečne rozhodnúť, čo s tým urobíme, aby mohol stavebný 
úrad už konečne konať. Lebo čakáme na rozhodnutie majiteľa pozemku. Primátor nie je 
majiteľom pozemku. Hej? Ale je mesto. A vy rozhodujete, poslanci 13-ti o tom.  
p. Kossuth 
Dobre, ďakujem. Takže jednoznačne dávam návrh na to, že - áno - zelená tej kúpeľke, aby teda 
mohli dajak žiť slušnejším spôsobom, ale tú zadnú časť - nehnevajte sa na mňa, ale  - zbúrať. 
Čierna stavba, bývajú tam nie celkom príbuzenské vzťahy... sú tam. Takže toľko. Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs, nech sa ti páči.  
p. Balazs 
Možná že keď nás niekto počúva, sa nad tým zamýšľa, či má byť predmetom toľkých poslancov 
preberať raz 4 m2 v hodnote do 100 EUR na druhý krát tiež. Ale  sú to dosť vážne principiálne 
veci. Aby sme, možná že, nedopadli tak, ako osada pri ... alebo medzi Krásnohorským 
podhradím a Pačou. A tuná jedna  podstatná vec je - neviem, ktorí Gonovci , s ktorým krstným 
menom, ale sú - ak dobre viem - evidovaní ako neplatiči mesta. Takže niektorí poslanci majú 
principiálny problém prejednávať tento materiál v zastupiteľstve, kvôli tomu, že sú neplatičmi. 
A my sa bavíme o odpredaji majetku pre ...pre týchto pánov. Je pravdou, že už im bol predaj 
raz schválený. Samozrejme, nemali na to dostatok financií, takže záver bol taký, že neodkúpili. 
Na .. splátky sa nepristúpilo. Myslím si, že vydržaním by sa k tomu majetku, k tomu pozemku 
nedostali. Podmienky vydržania by nesplnili. Ale týmto krokom, ktorý tu navrhol kolega Lach, 
tak sa  dosiahne to, že mesto bude mať kontrolu nad svojím majetkom, nad svojimi 
pozemkami. Ad-1.  Ad -2 - Bude mať zabezpečenú svoju pohľadávku aj terajšiu, ktorú má. 
Neviem, akou formou v podstate sa mestu podarí zabezpečiť budúcu pohľadávku, ktorá 
vznikne. To sa asi nebude dať. Ale aspoň doterajšiu, ktorá tam je, tým zabezpečovacím 
prevodom. A navrhujeme čas na splatenie pohľadávky 2 roky ,v tej zmluve o zabezpečovacom 
prevode. V prípade, že sa na nezrealizuje, nebude uhradená pohľadávka mesta , predať dom v 



dobrovoľnej dražbe - do podmienok kolegu Lacha. Neviem, či sa to tam bude dať doplniť, 
alebo či to odsúhlasíme, alebo či to bude zvlášť môj návrh, ale toto je návrh. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Môžte sa aj stotožniť potom, keď už uzavrieme diskusiu.  Pán poslanec Kémeny s faktickou.  
p. Kemeny 
Ďakujem. Tou poznámkou, že niektorí majú zábrany a  nejaké predsudky v tomto smere, 
myslel mňa. Vysvetlím to jednou vetou. Sociálna komisia, ktorá ...ktorej dlhodobo šéfujem, 
zaviedla jeden systém, že žiadosťami tých osôb, žiadateľov, ktorí majú pozdĺžnosti voči mestu 
sa nezaoberáme. To znamená, automaticky ide odpoveď - "akonáhle si vyplníte tie svoje 
podlžnosti, budeme sa s ňou v budúcnosti zaoberať." Doporučujem toto aj pre budúcnosť. 
Toto je špecifický problém. Tu  plní 2 návrhy nasvedčujú tomu, že dá sa tomu predísť, aby tie 
pozdĺžnosti boli vyrovnané. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak, pán Kováč. Pán poslanec Kováč, pardon. 
p. Kováč 
Ďakujem za slovo. Ja si to zhrniem, lebo začínam v tom mať malý zmätok . Najstarší z rodu 
Gonovcov, ktorí sú tu spomenutí, kúpil kedysi dávno rodinný domček od mesta, bez toho, aby 
mu mesto predalo pozemok. Navrhujem, aby sme po ten domček, ktorý kúpil od mesta, ako 
satisfakciu,  mu predali ten pozemok respektíve dali možnosť mu kúpiť ten pozemok. Zvyšok 
toho celého, tak ako to teda j tej parcela patrí alebo nepatrí alebo akým spôsobom to teraz je 
vyriešené, by som podmieňoval, tak isto ako u pani Rezmüvesovej, akúkoľvek legalizáciu, 
respektíve vyplatením všetkých svojich podlžnosti voči mestu, ktoré tam sú. Ja som za to, aby 
tu  žili slušne, a aby teda tú kúpeľku tam mali, nie som proti. Len zase, buďme sociálni do 
určitej ...do určitej miery. Tak, aby v tom bol poriadok. A páči sa mi návrh pána Lacha, akým 
spôsobom získať pre mesto majetok. Ako - pokiaľ by to teda tak náhodou išlo a pán Gono by 
nešiel, tak by mesto získalo majetok. Ale doporučujem určite najskôr mu teda odpredať ten 
pozemok, ten barák, a ostatné podmieňovať potom trebárs aj tou možnosťou, že pokiaľ nie, 
tak by to teda padlo do vlastníctva mesta. Ale odpredajme mu pozemok pod barákom. Zdá sa 
mi to minimálne slušné a...a zodpovedné tomu, čo teda ... ho kdesi oklamal. Ja len ... – kto si 
oklamal - ... nechtiac možno. Ja len chcem pripomenúť tie veci, ktoré nastali v rámci krívd, 
ktoré sme tu predávali za jedno euro, lebo tie krivdy nejakým spôsobom vznikli. Nepredali sme 
mu to ešte ani raz. To je zlá  informácia. ...Nie, nie .. Dobre, takže môj  návrh je teda taký:  pod 
barák , pod domom - predať mu ten pozemok, tak, aby teda bolo zadosťučinené tomu, že sa 
mu  predala nehnuteľnosť s pozemkom a zvyšok po - súhlasím s návrhom pána Lacha. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Lach. Ja len chcem dodať, že on vlastní nehnuteľnosť a keď my budeme 
čokoľvek robiť s tými pozemkami okolo, vždy mu vzniká právo prístupu k jeho domu. Čiže tým 
pádom, keby sme aj tú ... 734- ku predali niekomu, keby sa našlo... našiel náhodou taký blbec, 
čo by to kúpil, tak by to kúpil s ťarchou, že pán pán Gono má zabezpečený ... musí mu 
zabezpečiť prístup do jeho nehnuteľnosti. Čiže toto treba tiež, akože, zvážiť v tom uvažovaní, 
čo je tu okolo. Hej? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn.  
 



p. Kuhn 
Ja sa chcem ... chcem si vyjasniť ...vyjasniť ten návrh pána Lacha . Lebo keď sa dá už len, ako, 
hlasovať, tak on môže naformulovať, ale už potom sa k tomu veľmi nedá vyjadriť. Čiže ja by 
som rád ešte, keby sme si v diskusii vyjasnili  ten jeho návrh. Čiže - tá parcela pod domom  - 
predaj... 
p. Burdiga, primátor mesta 
...prenájom ...prenájom... 
p. Kuhn 
No ...ja neviem, akože, mne pripadá absurdné, aby sme niekomu, kto vlastní nehnuteľnosť, 
chce si odkúpiť pozemok pod nehnuteľnosťou, keby sme mu nechceli. To sme, ako, doteraz 
nikdy neurobili. Keď hovoríme o tom, že rovnaký prístup, tak nikomu sme zatiaľ neodmietali, 
kto ... kto   mal nehnuteľnosť - a nebolo to také,  že... že - hej, prídem na mestský pozemok, 
postavím si niečo a poviem - no, a teraz mi to predajte. Nie. On predsa ten dom kúpil úplne 
legálne od mesta. A teraz odkúpiť od mesta aj pozemok. Akože - to už mi pripadá absurdné. 
Podlžnosti voči mestu nech sa riešia v zmysle zákona. O tom sme sa tu bavili v minulosti. Ja tu 
mám pred sebou zoznam dlžníkov, kde sú desiatky ľudí, keď nie stovky, ktorí sú dlžníkmi. A 
všetkými by sme sa mali zaoberať, samozrejme.  Ale - akože teraz riešime to, že on má záujem 
kúpiť pozemok pod svojou vlastnou nehnuteľnosťou. Čiže tam ... tam mi pripadá ... proste 
akýkoľvek iný návrh absurdný. A pokiaľ ide o ten pozemok... ten vedľajší, tak tam potom, aký je 
ten návrh?   
p. Burdiga, primátor mesta 
Skúsiš prečítať, aby vedel pán Kuhn? ...Zapnite pána zástupcu. 
p. Lach, zástupca primátora 
Alternatíva 1.a) - prenájom pozemku parc. č. 734 -  keď budeš sledovať tú... materiál, ktorý je 
do zastupiteľstva. Čiže 1.a).  A alternatíva 1.b)  v celom tom znení. A k tomu sa dopĺňa vlastne - 
"zriadi zabezpečovací prevod nehnuteľností voči... vo vlastníctve Štefana Gona na 
zabezpečenie pohľadávok mesta (nájomné a  komunálny odpad). S tým, že my keď mu aj 
predáme ... áno, na veci nič nezmení, keď mu predáme pod domom ten pozemok, lebo aj... 
vlastne dostaneme nejaké peniaze, alebo zvýšime jeho dlh voči mestu. A keď sa zriadi to ... 
tento zabezpečovací prevod, tak potom vlastne, ak nebude stíhať platiť, tak sa ... všetko to 
prejde naspäť do vlastníctva mesta. Čiže to je len, by som povedal, taká ... morálna? . alebo 
nejaká taká, akože záležitosť, to... ten predaj toho... tej parcely pod domom.  Ale ja v zásade, 
keď treba, tak môžeme rozšíriť ten návrh  aj o odpredaj teda toho ... tej pôdy pod domom.  Tie 
metre štvorcové  - neviem koľko to je presne. Zrejme sa to vyčísli potom. Aj s teda s tou 
prístavbou, čo má. Ktorú , hovorím,  ... -  prístavbou WC a  kúpeľne. Teda aj pod tým mu 
predať.  A to dať aj,  teda ... s tým pádom si to bude môcť legalizovať, lebo to bude stáť na jeho 
pozemku. Keď mu predáme pod tým pozemok. Ale ostatné do prenájmu. Za tých podmienok, 
čo som hovoril.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs. 
p. Balázs 
V zásadách s hospodárením ... o hospodárení s majetkom mesta je, že predaj by sa mal 
uskutočniť osobám, ktoré majú vyplatené všetky podlžnosti voči mestu. Či sa toho nejdeme 
držať?  Ďakujem. 



 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák.  
p. Capák 
Na úvod len zopakujem skutočnosť,  kto má záujem kúpiť niečo - to je úplne jedno, kto to je, 
keď je... nie je na listine daňových dlžníkov.  A 2. vec - si uvedomte pán Kuhn, však vy vlastne 
nás chcete hodiť do pozície-  už v bode ... ja mám veľké podozrenie, v tom bode 12/15  ste nás 
hodili do vydierateľného stravu pri súdnych sporoch. Pretože keď niekto sa tu bude súdiť za 
nejakú nehnuteľnosť, tak nám vytkne toto - " a prečo ste jemu?". Použije antidiskriminačný 
zákon a my budeme prehrávať, jak mesto, v kuse. A o podlžnostiach - asi ste ... ja neviem... ste 
sa asi zdržali viac v Bratislave, abo jak. Ale - prvá - komunálny odpad : 327 EUR, ďalší z 
prítomných účastníkov na Hrnčiarskej - 227, ďalší 261 EUR. K tomu raz za rok - mi vypočítali na 
majetkovom 265 EUR aj nájom 734 - pod domom - To ešte nie je vedľa záhrada. Tá je ešte 
väčšia. Tá má 212 m². Ja neviem, či ... A ešte z morálneho hľadiska - už ako  voči kolegovi 
poslancovi by ste tiež mohli porozmýšľať. Tak ja neviem, to musí niekto skočiť do kolegu 
poslanca , hej? -  pretože sa ozvem za čiernu stavbu?  Áno? To sa vám páči? Že je v trestnom 
stíhaní, momentálne? Či  - to - ako je...to je v pozitíve , hej?  To sú  pozitíva, že sa kradlo drevo 
tam? Máme tu prítomného suseda. My dvaja veľmi bojujeme za to, za to, aby to prestalo. Vie 
vám to potvrdiť. To snáď sa mi sníva, keď vy chcete nás hodiť do vydierateľného stavu. Preto 
veľmi správne tá komisia výstavby povedala-  aj to, v podstate to bolo značne dobré - komisia 
odporúča prenájom. Áno? Na tú 734.  Kde má on dom. Ba ešte aj prižmúrme oko, však už  keď 
postavil kúpeľňu a WC , v dnešnom svete je to super, tak už - čert s tým! nech sa to 
dolegalizuje, nejak sa dolegalizuje aj to napojenie,  že nie do potoka, ale do tohto ... do 
kanalizácie a má to!  Ale 735-ku? To sú tie všetky výhody - tieto negatíva?  Tak to snáď nie! A v 
poslednom stave, ako komisia odporúča prenájom alebo predaj pozemku 735. Pretože to je 
dlhoročný neplatič. A dodnes je to tak. A to nie je  suma 100 EUR alebo 50. Však tu je tisícka 
hneď na papieri prvom! Dozadu - ďalšia tisícka na prenájmoch len pod domom! To ešte 
záhrada sa nespočítala. No ja neviem, z čoho nám to ten pán bude platiť? Tak takou formou 
vlastne, by sme ... keby sme mu prenajali 734 by sme ho uchránili z toho, že mu aj dom zoberú. 
A 735 -ku  nechať tak, jak komisia navrhla , na tie  záhradkárske účely. Sú tam 3 žiadosti. 
Otvorene vám poviem, ja som dal jednu žiadosť, pán Takáč dal druhú žiadosť, pán ... pani 
Pesoto dala  tretiu. Zaplatíme. Sme ochotní zaplatiť čo nám vyrúbe mesto a si tam pestujeme, 
čo chceme. A do dlhu nevošli sme odkedy tu žijeme! Ďakujem veľmi pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Prosím, pán poslanec Kuhn, s faktickou. 
p. Kuhn 
Áno, ja celkom som tuná nerozumel niektoré otázky kolegu Capáka. Chcem sa spýtať šéfa 
mestskej polície - vediete nejaké ... nejaké vyšetrovanie voči pánovi Štefanovi Gonovi? Bol 
prichytený pri kradnutí dreva?  Alebo... neviem ... neviem, lebo tuná mám pocit, podľa toho, 
čo pán Capák hovorí, že vlastne všetky ...všetky zlé veci, ktoré sa páchajú v severnej časti 
mesta robí pán... pán Štefan Gono. To z toho vyplýva. 
p. Hanuštiak, náčelník mestskej polície 
Dobrý deň. Zo strany mestskej polície nie je vedené žiadne konanie voči tejto osobe. 
 



p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Kováč. 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som ešte raz skúsil pomaly a zreteľne vysvetliť môj postoj k veci. A 
aby bol mu zapamätateľnejší. Z princípu si myslím, že by bolo správne, aby sme podpísali, 
alebo teda schválili predaj pozemku pána Gona pod jeho budovou.  A pokiaľ je tu dobrá vôľa, 
aj teda pod tou jeho kúpeľkou a WC-kom, aby teda sociálnu ... aby mohli teda aj vo vyššom 
štandarde žiť. To je , prosím, vec 1. Hej? Ideme napraviť krivdu minulosti, lebo sa mu stalo, že 
sme mu... že mu mesto predalo kedysi dom bez pozemku. Bod 2 - a druhá záležitosť,  je 
záujem pána Gona o prenájom, predaj, alebo čokoľvek - parcely  734, alebo ... pardon ... 735  
... 735. Teraz ho budeme posudzovať, v tomto prípade, ako neplatiča a na základe týchto 
princípov, ktoré máme voči neplatičom, prosím, posudzujme túto záležitosť. Tak, ako na stole 
je. Toto je, myslím, ten návrh, s tým že - opakujem ešte raz, pán Lach to vymyslel ešte veľmi 
geniálne v tom, že sme niečo podmienili a svojím spôsobom vieme získať právne, v prípade, že 
on nebude platiť cez exekútorov tie pozemky, všetky idú  zase do vlastníctva mesta. Ale 
budeme principiálni, tak ako sme principiálni vo väčšine tých vecí, ktoré... ktorým ... voči 
ktorým sa postavíme. Tzn. budova - pozemok - umožnime mu to odkúpiť. Možno to nekúpi, 
lebo nebude mať za čo, chudák,  - 735-ku  - stavajme sa k nemu ako k neplatičovi. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Capák.   
p. Capák 
Ja neviem, možno na Slovensku je 100 bánk, možno menej, ale my, ako mesto - ja sa vás 
pýtam, ktorá banka vám požičia ďalšie peniaze, ak ste už raz  dlžník?  Bo toto je nonsens čo tu 
vymýšľate. Tak keď je raz dlžník, tak najprv si zrovnám  na 0  a potom môžem ísť niečo žiadať, 
azda. Áno?  Tak keď ste pripravení na preklenovací úver,  tam zrobiť pre tých občanov, tak ho 
vymyslite nejak a im pomôžte s peniazmi. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Lach s faktickou.  
p. Lach, zástupca primátora 
Ja len chcem dodať, že v zásadách hospodárenia mesta máme opatrenie, že dlžníkom  mesta 
nemôžeme odpredať nie  prenajať pozemky. Čiže v tomto prípade zase je to podpora toho, čo 
som ja navrhol. Že celé dať bez odpredaja. Dať to do prenájmu. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn 
p. Kuhn 
Ja nemám problém s tým, že podmieňovať to vysporiadaním dlhov. Ale o tom tu nikdy nebola 
reč. Keď sme to prvýkrát zamietli, tak tá žiadosť bola, že on to chce odkúpiť na splátky. A s tým 
nesúhlasila väčšina zastupiteľstva. Možnože dokonca to nebola ani väčšina , akurát nebola 
potrebná trojpätinová  väčšina sa  nenašla. Možnože chýbal len 1 hlas. Teraz si neviem 
spomenúť,  či nebola tá trojpätinová väčšina na to, aby sa to predalo na splátky s tým, že vtedy 
sa hovorilo o tom, že "prevod sa napíše až keď uhradí aj tú poslednú splátku".  Myslím, že to 
chcel nejak na 2 či na 4 roky to chcel splácať.  Čiže až potom, keď je... keď by... a ... zatiaľ... 
zatiaľ by  teda sa  riešilo tento ... riešil by sa ešte aj ten spätný prenájom. Čiže z jeho strany bol 
záujem. Mesto odmietlo vyjsť v ústrety tým, že teda to nebude v hotovosti alebo  bude to ... 



bude to na splátky. Nemám  problém s tým, aby sa odpredaj podmieňoval tým, keď je to v 
zásadách, samozrejme, ... ale hovorím, o tomto doteraz nebola reč. A potom, keď sa bavíme, 
tak treba - žiadateľom je pán Štefan Gono s manželkou. Pána Štefana Gona som nenašiel 
medzi neplatičmi mesta. Neviem, ako sa volá krstným menom jeho manželka. Možno  jeho 
manželka tam je. Ale teda nemôžeme ... nemôžeme celé široké príbuzenstvo zahŕňať do toho, 
len, tých ktorí to chcú odkúpiť.  Čiže len pána Štefana Gona a manželku. Ak majú oni dvaja 
nejaké podlžnosti voči mestu, tak samozrejme, že to treba podmieniť, že musia uhradiť a 
potom im to predáme. Ale o tom tu doteraz nebola reč.  Doteraz bola len reč, akože, či ... či  
mu to chceme alebo nechceme, mesto, ten pozemok predať. Čiže ja by som súhlasil s návrhom 
Karola Kováča, teda rozdeliť to - ten 1 pozemok predať, 2. prenajať, aby mesto malo nejaké 
záruky. Nie celkom rozumiem tej požiadavke, ktorú mal teda kolega Lach, na to záložné právo. 
To teraz, akože,  by sme mali potom  aby sme mali rovnaký prístup, od  všetkých... od všetkých 
tých dlžníkov žiadať také záložné právo. A  tých dlžníkov je tu požehnane, na tom zozname, 
ktorý je zverejnený na web stránke mesta. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pani hlavná kontrolórka chce sa vyjadriť tiež k téme. Nech sa páči.  
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Vážení páni poslanci, ak dovolíte, chcela by som vám pomôcť, možno, s rozhodnutím a to tým, 
že by som vám prečítala časť zásad hospodárenia s majetkom mesta. A bolo by dobré, keby 
sme podľa neho potom aj postupovali. Kde sa uvádza v § 12 ods. 4 - "žiadateľ o predaj majetku 
mesta a jemu blízke osoby musia mať zaplatené miestne dane a poplatky a ostatné záväzky 
voči mestu, mestským organizáciám a obchodným spoločnostiam, ktorých jediným 
zakladateľom a spoločníkom je mesto. Ak žiadateľ v čase podania žiadosti o predaj majetku už 
užíva predmetný majetok mesta, je povinný zaplatiť nájomné v takej výške, ako to ukladajú 
základy pre určovanie výšky nájomného a to za obdobie najviac troch rokov spätne džeze." 
Čiže  pri predaji jasne tieto zásady hovoria  - predať nemôžeme, ak  má dlhy voči mestu. 
Môžeme sa baviť jedine o nájme, tým pádom vyrúbime spätne 3 roky dozadu nájom a môžeme 
to zabezpečovacie právo dať, ako hovoril pán poslanec Lach, teda záložné právo. Hej? Že 
nemôže nakladať s týmto majetkom, kým nevyrovná dlh voči mestu. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák.  
p. Capák 
Ako vidíte, pán Kuhn je ochotný odpustiť rodinným príslušníkom aj mojím, aj vaším, čokoľvek, 
akékoľvek dlhy. Takže to je super do budúcna vedieť. A 2. vec  - ja už naozaj neviem, čo si 
musia myslieť tí predsedovia komisií, že vlastne načo ten čas, celý, tam trávili. Ja som tam bol. 
Aj na jednej aj na druhej komisii. A nezávidím im tú robotu. Ďakujem. Toľko.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kemény 
p. Kemény 
V podstate hlavná kontrolórka potvrdila to, čo som povedal ja. Ja som to bral ako 
samozrejmosť a už to - zaužívanú vec. Preto navrhujem, pokiaľ sa môžu vyskytnúť takéto 
prípady aj do budúcna, aby v tej tabuľke pri materiáloch,  kde  je  - nároky na pracovné miesta, 
dopad na rozpočet atď. bola aj klauzula, že menovaný - ten a ten -  žiadateľ nie je, nemá 
podlžnosti voči mestu. Aby nám tu už bolo jasné, že to už bolo prešetrené.  



p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Ocelník. 
p. Ocelník 
Otázka na pani kontrolórku -  Podľa zásad - v tomto prípade -je potrebné schválenie mestským 
zastupiteľstvom? 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Myslíte schvaľovať  čo?   
p. Ocelník 
Nájomnú zmluvu. 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Samozrejme. Samozrejme. Ide o priamy prenájom majetku mesta.  
p. Ocelník 
Lebo tam zo zásad to nejak tak vyplýva ... 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
..Áno. Ale už sa postupuje podľa ďalších ustanovení, kde sa už potom hovorí  postup pri 
prenájme majetku. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn 
p. Kuhn 
Milan, klameš v priamom prenose. Ja som nepovedal, že odpustiť dlhy. Také slovo som 
nevyjadril. Hovoril som o tom, že nemôžeš podmieňovať, keď idú  kúpite... keď ide kúpiť pán 
Štefan Gono s manželkou, tak to nemôžeš širokým príbuzenstvom podmieňovať. Podmieňovať. 
nebolo ... o  žiadnom ...odpúšťaní reč.  Pani Balážová, ako sú definovaní zákonom blízke osoby? 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Definuje ich  Občiansky zákonník. A to sú priamo manžel, manželka, deti ... myslím že 
súrodenci a rodičia, ešte sú v tom. Ale nie som si istá. Ale určite manžel a manželka, deti. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák. 
p. Capák 
Ako vidíte, je to ťažký bod, a preto, z úcty už len k tým komisiám,  ja vás poprosím, pán 
primátor, keby sa už spracoval fakt ten návrh, ktorý dala tá komisia, je to veľmi jasne napísané,  
nájom 734-ky plus podľa paragrafu, čo nám pani Balážová teraz prečítala, čo treba vyrovnať a 
735-ka a dať na verejnú súťaž ... alebo ... jak to ... áno - verejnoobchodná súťaž.  
 p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč 
p. Kováč 
Možno si to vysvetľujem zle,  ale mne to aj tak právne nesedí. Ja si v roku 1991 v dobrej vôli 
idem kúpiť rodinný dom od mesta s tým, že predpokladám, že s nehnuteľnosťou si kúpim aj 
pozemok. Nakoľko kúpim rodinný domček  - neviem si predstaviť človeka, ktorý by si  kúpil 
rodinný domček bez pozemku - hej?...to si neviem  predstaviť - bol zavedený do omylu, podľa 
mňa. Zavedený do omylu, lebo si kúpil rodinný domček na cudzom pozemku. A nie je tam 
nájomná zmluva s mestom. Tzn. že musel byť zavedený do omylu ten dotyčný človek. Ak sa do 
toho oprie, má právo  - a  pravdu, lebo bol zavedený do omylu. Podľa môjho názoru. Lebo som 
sa s takým prípadom stretol. Tzn. že ja z tohto hľadiska - vtedy nebol dlžníkom, nedlhoval 



peniaze, respektíve ťažko zistíme, či bol alebo nebol dlžníkom, ale z tohto pohľadu by som 
doporučil poslancom, aby ... aby schválili jednoducho ten predaj toho pozemku. To, či  on to 
zaplatí alebo nie, vec  je druhá. Ale je to v princípe. Pretože bol zavedený do omylu. Ostatné 
náležitosti treba naozaj voči nemu viesť ako dlžníkovi. My nechceme odpúšťať našim dlžníkom 
veci. A pokiaľ sa principiálne veci takto dejú, tak treba sa  k nim takto stavať. Takže ja si 
myslím, že treba sa postaviť  k tomu takýmto spôsobom. Ďakujem pekne. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Ocelník. 
p. Ocelník  
Rád by som nadviazal na pána Kováča. To či niekto vie o tom, že vlastní  aj pozemok alebo ho 
nevlastní,  ja si myslím, že listy vlastníctva sú absolútne jednoduché a čitateľné. A tam je 
možné zistiť, či mám len dom alebo aj pozemok. Takže určite by som ...určite to  nie sú ľudia, 
ktorí nevedia čítať. Takže v liste vlastníctva je to uvedené. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Mali sme tuná za  5 rokov - neviem či ... či 5  či 10 prípadov ľudí, ktorí určite vedia čítať, písať aj 
maturitu majú, možnože aj  vysokú školu niektorú ...niektorí majú. A proste v istom štádiu 
zistili, že... že pozemok o ktorom boli presvedčení, že je ich, a nenapadlo ich každý rok chodiť 
kataster portál, ktorý navyše je len neviem koľko rokov v prevádzke,  tak ich nenapadlo proste 
tam si kontrolovať,  či naozaj vlastní ten pozemok. Proste oni  ... oni to raz kúpili, zaplatili 
nejakou zloženkou, poštovou, kúpnu cenu. A brali tak, že je to ich. A po dvadsiatich rokov 
zistia... alebo po tridsiatich, že ... že proste  ten pozemok im nepatrí. A teraz riešime. A zatiaľ 
sme to vždycky riešili tak, že samozrejme,  šak nebudeme niekomu predsa robiť napriek, keď 
legálne vlastní ... legálne vlastní nehnuteľnosť a evidentne mal ... proste to bolo nejaké 
administratívne nedopatrenie,  tak...tak ...proste mu umožníme ten pozemok legalizovať, 
odkúpiť, niekedy, len keď... keď len v dobrej viere užíval pozemok, tak... tak za cenu podľa 
znaleckého posudku. Ak vie dokladovať, že on ten pozemok vlastne kúpil, len sa to nezapísalo 
do katastra, tak sa mu to musí predať, tak sa mu to predá za jedno euro, symbolicky, aby sa to 
mohlo zapísať do katastra. A tuná... tuná nejakého dôvodu, proste, sa bránime tomu, aby sme 
človeku, ktorý kúpil dom od mesta a teraz zistil, že... zistil, že teda ten pozemok nie je jeho. Tak 
si to chce legalizovať. A silou-mocou mu v tom bránime. Ja myslím, že nie je žiadny problém, 
keď teda zásady hovoria o tom, že môžeme predať len ... len keď si vysporiada, aby sme 
schválili ten  predaj,  samozrejme s podmienkou, že si vysporiada všetky... všetky záväzky. No 
keď má ... keď má peniaze na odkúpenie pozemku, tak by mal mať peniaze aj na... aj na 
vysporiadanie záväzkov. Keď nemá na pozemok,  tak... tak nemá asi ani na to. Ja neviem, kedy 
naposledy mestský úrad rokoval s pánom Gonom o tom, že teda  či to chce odkúpiť a či si je 
vedomý, že teda musí uhradiť tie ... tie svoj pohľad... záväzky - pardon -  voči mestu? Alebo 
teda , či on sa už vzdal toho, že to chce odkúpiť, a proste to len chce prenajať, lebo ... Kedy 
naposledy sa rokovalo...?   
p. Burdiga, primátor mesta 
Ty, neviem ti hodinu ani deň povedať, teraz fakt...!  
p. Kuhn 
Nemusíš mi to povedať úplne ako ... na presne.  Pred mesiacom? Pred týždňom?  Pred pol 



rokom?  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja keď som  rozprával s pánom Gonom, zatiaľ sme  rozprávali o zbúraní tej  čiernej stavby.  ...A  
prenájme...  
p. Kuhn 
No, ale vieš... akože .. s ním sa malo rozprávať o tom, práve  o týchto veciach, ktoré to mi tu 
rozoberáme.  Že ... že, že teda dobre, ako podmienkou na to, aby sme to , mesto predalo, 
okrem toho, že musí byť súhlas 3/5 väčšiny poslancov je, že musí zaplatiť tie pohľadávky. A 
vyčísliť to. Povedať to, ktorý sú ... tie blízke osoby... Lebo on si môže myslieť - však ja nemám 
žiadne pohľadávky - lebo on tu nie je v tom zozname. Lebo on si môže myslieť, že  -však a ja 
nemám žiadne pohľadávky voči mestu. No ale... manželka, alebo otec tam ...tam majú nejaké 
pohľadávky. Tak treba povedať - že - bohužiaľ, proste v zmysle... v zmysle zákona, v zmysle 
zásad, musí si to uhradiť. Ale tuná  sa   zatiaľ... zatiaľ nebola žiadna dobrá vôľa, že ideme mu 
pomôcť, ale s tým, že - samozrejme, že musí aj on prejaviť nejaký... nejaký záujem, ale... ale 
tuná mám pocit, že tuná silou-mocou sa snažíme tomu zabrániť. A v prípade teda kolegu 
Capáka mám pocit, že je to len just naschvál, že ...má záujem o ten pozemok. Čiže... čiže to je 
už ako... ako konflikt záujmov. Akože  - ak  Milan, ak ty si predložil záujem, že chceš prenajať si 
ten pozemok, tak by si tu  nemal vôbec ani ... ani vlastne hlasovať o tomto, ani len diskutovať. 
Lebo si v konflikte záujmov... ako poslanec. Ako... ako poslanec si vlastne sám sebe pomáhaš. 
To je  konflikt záujmov. Úplne otvorený. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Neviem , páni kolegovia,  nedáme si nejakú 10 minútovú ...či 15 minútovú 
prestávku?  Tak možno... cez tú prestávku sa dohodnete. Vonku. A potom si to odhlasujete.  
p. Kuhn 
Môžme sa skúsiť na nejakom návrhu ... kompromisnom dohodnúť.  
 p. Burdiga, primátor mesta 
Takže dávam do 16.00 prestávku. Dobre.   
Takže poďme, faktická, pán poslanec Capák  ..a začíname točiť.  
p. Capák 
Pán primátor, prosím vás, naposledy tu pán Štefan Gono, ktorý je vlastne aj vlastník toho 
rodinného domu, začal hovoriť - "tak, pán primátor, však sme sa dohodli"... A - na čom sa 
dohodlo?  Potom ...túto vec by som... 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Vynechajte ... vynechajme primátora z toho... primátora - hej? Dobre? Lebo vy ste sa tu už , s 
prepáčením, serinkali  2 hodiny. U mňa bol pred mesiacom, my sme sa rozprávali o tom, že 
keď všetkému tomu dôjde, že mestské zastupiteľstvo dá súhlas - opäť opakujem - nie primátor, 
ja na to nemám právo - vy -hej? - tak  môže tento náš stavebný úrad konať. Keď teraz nedáte 
súhlas, a  ... alebo neschváli sa  niektorá alternatíva, tak zase budeme stáť a budeme čakať, 
pretože ešte stále mesto nedalo súhlas. Čiže ja som s Gonom len o tom jednal, že keď mestské 
zastupiteľstvo dá nejaký si súhlas, alebo nejaký verdikt, budeme jednať o tom. Oni boli aj na to 
schopní, že tú stavbu odstránia. Ale - tak ďalej sme nejednali, pretože nie je žiadne uznesenie. 
Takže skúsme  jednať, naďalej, skúste sa na niečom dohodnúť,  aby sme mohli pokračovať. 
Lebo keď sa nedohodnete, tak zas budeme stáť, ako,  stavebný úrad.  Ja by som bol strašne 
rád, keby ste sa dohodli. Čiže  na tom to bude stáť, pán poslanec. Dobre. Prepáč, že som ti do 



reči skočil,  ale musel som ti to ...  musel som to povedať. Pán poslanec Ocelník. 
p. Ocelník 
Ja by som chcel len reagovať na  príspevok pána Kuhna , spred prestávky. Čiže ... je ...sú 2 veci. 
Pokiaľ niekomu predávame, ja neviem, niekto má 800 štvorákov,  a nejakým nedopatrením 
nejakých pár štvorákov mu dopredávame, čo o tom nevedel, to nemusel o tom vedieť. Ale 
pokiaľ má niekto LV-čko a na tom nemal vôbec ani 1 m² pozemku, o tom by mal vedieť. Musí o 
tom vedieť. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Lach, pán zástupca. 
p. Lach 
Myslím, že už sme tu predebatovali dosť času, preto navrhujem ukončiť diskusiu a dať hlasovať 
o návrhoch, ktoré tu odzneli. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Takže hlasujte o ukončení  diskusie. Ak to chcete skončiť. Keď nie, tak  ....Prepáč... 
nevšimol som si , Ivan, ospravedlňujem sa, dúfam, že si sa nenahneval...  Nechcem ťa  
vynechať z toho.  
p. Kuhn 
Dobre. Ja si len chcem vlastne ujasniť, že sme sa dohodli na teda, nejakom kompromisnom 
návrhu s pánom Lachom aj  teda s ďalšími, ktorý spočíva v tom, že- teda - vzhľadom na to, že 
nemajú vysporiadané nejaké pohľadávky voči mestu, tak sa im to nemôže predať, kým... kým 
teda si nevysporiadajú... Čiže návrh bude prenajať oba pozemky s tým, že v prípade pozemku 
734, mesto... súčasťou nájomnej zmluvy bude súhlas s legalizáciou tej jednej stavby  -t.j. 
kúpeľňa, WC. Prenájom teda aj... aj toho 2. pozemku pánovi Štefanovi Gonovi, s tým, že 
súčasťou uznesenia bude aj formulácia, že v prípade, keď si vysporiadajú všetky záväzky voči 
mestu, tak môžu požiadať o odkúpenie týchto pozemkov . Čiže týmto budeme riešiť vlastne 
ten súčasný stav, keď... keď majú tie pozemky v užívaní, ale  - vlastne nie je tam žiadny žiadny 
právny titul. Takže sa vyrieši právny stav. Zároveň sa umožní legalizovať tá 1 stavba, ktorá nie 
je v rozpore s verejným záujmom, práve naopak pomáha zvyšovať kvalitu života, lebo ide o 
kúpeľňu a WC  ... a asi by bolo zvláštne, keby sme niekomu nútili ... niekomu nútili zbúrať 
prístavbu, v ktorej má kúpeľku, WC. Obzvlášť, keď sme tuná  ešte zatiaľ nikoho nedonútili v 
tejto ...v tomto meste zbúrať čiernu stavbu. Aspoň ja o tom neviem. A teda tie ďalšie pozemky 
bude môcť využívať, s  tým, že... že bude mať jasnú informáciu, že ak si uhradí záväzky, tak sa 
môžeme baviť aj o odpredaji týchto pozemkov. Dúfam, že sme sa takto dohodli? Je tak...? Tým 
pádom by som ja ..., ak sa takto dohodneme, tak ja stiahnem ten svoj 1. návrh, ktorý som 
predložil. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne.  Takže budeme teraz hlasovať o ukončení diskusie. Nech sa vám páči. 
 
Hlasovanie 
Za 11, proti 0, zdržal sa 0.  
 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn, nesťahuj ho, lebo ty si bol ako prvý, keď si dával tú alternatívu 2. Takže aj 
tak treba dať hlasovať. Takže , to stiahni, ale myslím, že to doplň, čo si  pred chvíľou povedal a 



budeme hlasovať o tvojom. Takže si bol 1. pri podávaní. 
p. Kuhn 
No, ja som to myslel .... možno som sa nevyjadril dosť presne, že - takže teda sťahujem ten 1. 
návrh a dávam ... dávam tento návrh, ktorý som vlastne  ... len teda...čakal som na to , že či 
nebudú výhrady, že či som to nenaformuloval zase nejak ... 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Áno. Páni kolegovia, rozumeli sme tomu, čo pán poslanec Kuhn naformuloval?  
p. Kuhn 
Ale... neviem potom ...  ale, ale asi potom by mal aj pán Lach dať stiahnuť návrh svoj . Lebo ...  
keď v poradí, v ktorom sme navrhovali, tak vlastne môj bol prvý, potom bol návrh pána Lacha a 
neviem či  ešte bol nejaký iný a potom ... 
 p. Burdiga, primátor mesta 
...Ešte pán Baláž bol, pán Kováč bol .... Prvý návrh bol pána Kuhna ,  alternatíva číslo 2. To 
zaznelo okamžite, keď sme otvorili diskusiu. Čiže ja mu  dávam teraz priestor. Toto stiahne a 
doplní to čo pred piatimi minútami povedal. A keď náhodou to neprejde,  tak ideme ďalej. Pán 
Lach. Alebo sa dohodnite vy teraz,  ako to bude.  
p. Kuhn 
No, ja som myslel, že sa dohodneme, že teda stiahneme všetky návrhy, ktoré boli a 
dohodneme sa na tomto jednom. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
To nie je isté. Pán Balázs?...Pán Kováč?...Vaše návrhy?...   
p. Balázs 
...doplnený o  ten dovetok, že keď si vysporiadajú ... 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Pán Kováč, ty?... Pán poslanec Kováč, ty ostávaš pri svojom?  
p. Kováč 
Áno. 
 p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Takže naformulujte vy dvaja teraz . Budeme o tom hlasovať. A keď to neprejde, 
pôjdeme k pánovi Kováčovi.   
p. Lach, zástupca primátora 
Čiže - alternatíva 1. a)  teda alternatíva  1 - zverenie zámeru priameho prenájmu pozemkov 
mesta na LV číslo 3001, katastrálne územie Rožňava. A... za a) teda parcela z katastra 
nehnuteľnosti - C - 734, zastavané plochy o výmere 166 m2 , alternatíva  b)  parcela z katastra 
nehnuteľností - C 735, záhrada o výmere 218 m2, na dobu neurčitú pre Štefana Gona, bytom 
Hrnčiarska 2, Rožňava, podľa § 9 a písm. ...ods. 9 písm. c) zákona 338/91 Zb. z dôvodu, že na 
parcele číslo 734 sa nachádza rodinný dom so súpisným číslom 1483 vo vlastníctve Štefana 
Gona s manželkou a s parc. č. 735 sú užívané ako 1 celok, za cenu podľa zásad pre určovanie 
výšky nájomného podľa článku 3 písm. a) bod 2  a bod 5 v II. zóne mesta, s tým, že zriadiť 
zabezpečovací prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Štefana Gona  na zabezpečenie pohľadávok 
mesta (nájomné a komunálny odpad) - alebo teda, to tam nebudeme dávať - len teda  - 
pohľadávok mesta. Áno - 735. Čiže 734 prenájom, 735 prenájom a ešte potom do ukladacej 
časti ďalej - teda zriadiť ten zabezpečovací prevod a vypracovať zmluvu, tam, podľa tých zásad, 
spätne 3 roky, nájomné a mesto dá súhlas na vysporiadanie prístavby na parc. 734 a nedá 



súhlas na čiernu stavbu na parc. 735 a bude trvať na jej odstránení. Rozumeli ...? Je to   
zrozumiteľné?   ... Dobre... tým pádom sa to bude znovu prerokovávať celé odznova tak jak 
toto. Áno ...dobre. Čiže ešte doplniť teda, že po vysporiadaní všetkých podlžností voči mestu, si 
môžu dať žiadosť o odkúpenie parciel. To je môj návrh. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Páni kolegovia, pochopili sme,  čo budeme ...alebo za čo budeme hlasovať? Nech sa vám páči. 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 1, zdržalo sa 0.  /To sme mohli o  14. -tej urobiť /  
 
 
12.21.  
Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava – zverejnenie zámeru priameho 
prenájmu pozemku mesta  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12.21 - Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava, Zakarpatská 19, Rožňava -  
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta. Komisie - výstava neodporúča, 
finančná  - odporúča schváliť zverejnenie zámeru. Otváram diskusiu. Pán poslanec Džačár.  
p. Džačár 
 Ďakujem za slovo. Ja by som sa stotožnil s finančnou komisiou, len by som chcel tam niečo 
doplniť,  ešte. Odporúča schváliť ... atď...  tam, kde je C)  zabezpečiť parkovanie pre nájomcov a  
stránky  - tam má - a ja by som chcel tam dodať ešte aj slovíčko - a klientov - áno? - 
Regionálneho poradenského a informačného centra. A do ukladacej časti, aby aj dopravné 
značenie bolo takto vyhotovené. Áno? Čiže ešte to slovíčko "a klientov". /Ľudia chodia na 
poštu, do Slovenskej sporiteľne -  to sú klienti. Áno?/ 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči ďalší do diskusie? Nikto nie je prihlásený. Uzatváram diskusiu. Návrh na uznesenie 
prečítam :  Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho 
prenájmu pozemku mesta - celé nebudem čítať -  aj s dodatkom pána poslanca Džačára. Nech 
sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržal sa 1 pán poslanec. Ďakujem. 
 
 
 12.22. 
STEFE Rožňava s.r.o. – predĺženie platnosti nájomnej zmluvy  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/22 - STEFE Rožňava s.r.o., Páterova 8, Rožňava – predĺženie platnosti nájomnej zmluvy. 
Komisia finančná - neodporúča schváliť predlženie platnosti zmluvy číslo 50/2009  na nájme 
nebytových priestorov do 30. 9. 2046. Nech sa páči, diskusia. Pán poslanec Kuhn.  
 



p. Kuhn 
Ja sa chcem spýtať na tú druhú alternatívu. Pretože keď sme mali na finančnej komisii, tak bol 
vlastne len ten 1 návrh, s ktorým sme nesúhlasili. A nejak sa neriešilo to, že teda - časový iný 
návrh. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Môžem odpovedať?   ... Je za tebou pán Pavlík zo STEFE a on by nám to určite vysvetlil, alebo 
vysvetlí nám to. Preto sme ho aj zavolali.  
p. Pavlík, STEFE Rožňava, s.r.o. 
Dobrý deň všetkým. Vážené zastupiteľstvo, vážený pán primátor. Áno, tento materiál bol len v 
tej jednej alternatíve predložený do finančne komisie. My sme sa  boli informovať v podstate 
na mestskom úrade o výsledku a potom sme  vlastne zvážili, že ...  zvážili že... že pre nás 
bytostné, alebo nie pre nás, pre tú požiadavku tejto potenciálnej investície by možnože stačilo 
aj rok 2028. A doplním, že vlastne je to vlastne priama väzba  na zmluvu, na zmluvný vzťah 
medzi gymnáziom ako potenciálnym zákazníkom, ktorý  nás oslovil o pripojenie k centrálnemu 
zdroju. Čiže musíme samostatne vybudovať vetvu len ku gymnáziu. Ale -e do roku 2028 má s 
košickou VÚC-kou vysúťaženú energetickú službu, tzn. že aj dodávku tepla, energií, všetkých, 
spoločnosť Dalkia - momentálne Veolia energia. Takže oni nás oslovili, či by sme nevedeli 
spoločne - my vonkajšiu časť a oni vnútornú vlastne zrekonštruovať a pripnúť gymnázium. 
Takže kvôli tomu je ten dátum. A v tomto prípade by boli tie 3 zmluvy vlastne v ažurite. Takže, 
zato ...za to toľko. Ešte ... ešte môžem snáď na doplnenie, k  tomu 1. dátumu. Ten sa odvíjal  
vlastne od dĺžky odpisovania technológie, ktorá sa tam investuje. Ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pánovi inžinierovi Pavlíkovi. Nech sa páči, pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Ďakujem za vysvetlenie. No, ide o to, že na finančnej komisii, keď sme sa rozprávali, pán kolega 
môže opraviť, ak to nebudem interpretovať úplne presne, sa debatovalo o tom, či by nebolo 
vhodnejšie, keby sa mesto snažilo získať tieto priestory naspäť a zriadiť týchto priestorov 
vlastnú kotolňu na vykurovanie priestorov. Mesto tam vlastní dosť rozsiahly areál. Tá budova, 
kde je ZUŠ-ka, ten zadný trakt UNI banky, Technické služby - pokiaľ viem, tak stade je 
vykurovaná aj ... aj radnica. Čiže stojí za zváženie, či by nebolo pre mesto efektívnejšie, keby 
malo vlastnú kotolňu, ktorou by... ktorou by vykurovalo aje ... ešte aj CVČ, celú túto... celý 
tento priestor. Čiže  preto... preto aj väčšina členov komisie nesúhlasila s tým dlhodobým 
prenájmom. Nedokážem odhadnúť, ako by komisia ... ako by hlasovala o tom návrh do roku 
2018? Ja teda osobne tiež, ... ja teda  osobne  nie som za takéto predlženie a teda ... dávam 
svoj návrh, aby ... Neviem, aká je tam v súčasnosti zmluva? Do ...či je to doba...  na dobu 
neurčitú, alebo... alebo je to na dobu určitú? Ale dám na zváženie aby, aby mesto predložilo aj 
nejaký... predložilo aj nejaký návrh, respektíve nejakú kalkuláciu, čo by to znamenalo, ak by 
mesto prevzalo .... alebo získalo naspäť do užívania - lebo teda sme vlastníkmi tých priestorov. 
Technológiu asi nevlastníme, ale  ... akože ...  uvažovať trošku dlhodobejšie. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Džačár.  
p. Džačár 
Neodznelo tu od kolegu nič. Ja by som sa prikláňal k tej alternatíve číslo 2. Ako nám tu už bolo 
vysvetlené od konateľa spoločnosti, takže do roku 2028 predĺžiť túto nájomnú zmluvu.  



p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč 
p. Kováč 
Ďakujem pekne za priestor. Ja budem hlasovať za prenájom, s  tým, že myslím si, že firma 
STEFE  nebude proti v prípade, že by sme - respektíve bude možno ústretová, v pripade, že by 
sme chceli si zriadiť vlastné vykurovanie, umiestniť, prípadne kotol do tých istých priestorov. V 
súčasnosti tie kotle nezaberajú veľké priestory, takže by to bolo možno možné. Šak to zostane 
naše. Ja si myslím a som presvedčený, že pokiaľ by sme chceli realizovať vykurovanie v  
priestore, o ktorom rozprávame - ZUŠ-ky  a sobášnej siene,  tak či tak sa budeme musieť s 
dodávateľom, centrálnym dodávateľom tepla, v zmysle zákona, dohodnúť. A ak sa s ním 
dohodneme, tak vtedy to budeme môcť realizovať. Ak sa sním  nedohodneme, tak to bude 
ťažšie. Takže ja toto považujem za ústretový krok, s tým, že budeme  očakávať, že v prípade, že 
si to prepočítame a nám to bude vychádzať že je lepšie a lacnejšie pre nás, mať tam vlastné 
kotol, že nám firma STEFE vyjde v ústrety. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Ja ťa len chcem doplniť, Karol,  je pravda, že v súčasnosti je taká tá právna úprava, že teda bez 
toho, aby súhlasil ten centrálny dodávateľ tepla, tak sa nemôžme odpojiť. Ale v súčasnosti je 
predložená do Národnej rady novela tohto zákona, ktorá práve vypúšťa tento paragraf. 
Neviem, či to prejde, ale je to... je to predložené, dokonca na tejto schôdzi myslím, že, a 
neviem, či to dneska nebolo už prerokovávané. Ale bolo to na túto schôdzu predložené. 
Navrhuje sa  vypustiť tento paragraf. Čiže...čiže nebude potrebný súhlas na odpojenie. A tým 
pádom by sme sa okamžite mohli odpojiť.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs 
p. Balázs 
Tak, ako tu odznelo, máme tam radnicu, sobášku, centrum voľného času - neviem doteraz v 
podstate som zatiaľ nepostrehol, že ako bolo vlastne gymnázium spojené s našim 
vykurovaním, alebo kde tam  je .... Takže toto ... toto zatiaľ som nepochopil. A ani to 
nechápem, že prečo my musíme podstate v roku 2016, keď je platná zmluva do roku 2020, čo 
už tu možná  že väčšina z nás, pri takomto rozhodovaní a v takýchto dlhodobých zmluvách, 
možná že väčšina z nás tu nebude, prečo musíme my rozhodovať o  2046, v komisiách 2028 
nebolo,  neprerokovalo sa to ,  hej... takže teraz ideme o tomto rozhodovať. A 2028 to je 3 
volebné obdobia pred nami. Takže... takže či o takýchto dlhodobých zmluvách 4 roky pred 
ukončením zmluvy, či musíme my tuná teraz rozhodovať? To je iba taká otázka do pléna. A 
zaujíma ma  ...zaujímalo by ma otázka, že keď gymnázium riešilo zrušenie maďarského 
gymnázia ... či  vlastne VÚC - prepáčte- riešilo zrušenie Maďarského gymnázia v Rožňave, tak 
žiadne vyjadrenie, ani žiadnu komunikáciu, ani žiadnu dajakú verejnú debatu o tom neriešila a 
zrušilo jednoducho maďarské gymnázium  a hotovo. A zrazu, keď treba sa pripájať na mestskú 
kotolňu,  tak-tak tak ...  
p. Burdiga, primátor mesta 
Nie je zrušené maďarské gymnázium ....Nie.  Nie je zrušené. Nie-nie-nie-nie-nie  
 



 
p. Balázs 
Prepáčte, zlú informáciu som mal. Ja som bol v tom, že to vtedy prešlo. Takže... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Chvalabohu, sme dobre zahlasovali na VÚC-ke.  
p. Balázs 
Ďakujem pekne. To som chcel, k sa tomuto dostať, že vlastne vtedy sa vyjadrovalo ... Ale -  tým 
pádom , dobre. No a vlastne ako... ako prichádzam vlastne do tohto ani nie trojuholníka, ale ... 
ale pentagónu, že  Dalkia – Veolia  - VÚC -  mesto, takže ... Ja len nad tým termínom by som sa 
zamyslel. Že to je  3 volebné obdobia pred nami. A zmluva je aktuálne platná ešte 4 roky do 
2020. Plynová kotolňa, ja si myslím, že to nie je dajaká veľká, spúšťať jednu plynovú kotolňu. Je 
to iné, keby sme sa bavili o nejakých iných zdrojoch tepla. A možná že by stálo za to prerokovať 
ten materiál potom, keď si urobím dajakú analýzu, čo nás vyjde vykurovanie školy Zlatej, ktorá 
má vlastnú kotolňu, nie je zateplená. Čo nás vyjde vykurovanie  Štítnickej - nie je zateplená, 
vlastnou kotolňou. A porovnať to s tými, kde vlastne máme dodávateľa tepla. Lebo zase, okolo 
hovoríme, okolo tej plynovej kotolne to až taká veľká veda nemôže byť, podľa mňa. Asi toľko. 
Ďakujem.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Béke.  Ty si práve účastníkom tej kotolne ...  alebo ... pod tebou je tá 
kotolňa. Ty by si mal najviac vedieť o nej.  
p. Beke 
Tak ... či funguje alebo nie.  Jednak k materiálu sme nedostali - ako - neviem, či bolo nutné 
alebo nie -  tú nájomnú zmluvu. Takže nevedel som, ako mám do toho dočítať. Možno keby 
som bol prišiel , tak mohol som. Ale chcel by som sa opýtať na vypovedateľnosť tej zmluvy. Aké 
sú možnosti, že keď sa uzatvorí teraz, trebárs do roku 2028, či je možné, alebo už je záväzné, 
že to fixne do 28 nemôže prevziať mesto?  ...naspäť... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pani prednostka sa ti vyjadrí. 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
V prípade ak sú nájomné zmluvy uzatvorené na dobu určitú, tak nájom sa  končí uplynutím 
tejto lehoty, na ktorú sú uzavreté. Alebo je tam možné ukončiť zmluvu v prípade, ak nájomca 
alebo prenajímateľ porušuje podmienky nájomnej zmluvy, alebo ak neplatí nájomné.  
p. Balázs 
...a tak ...že po vzájomnej dohode?...  
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
...tak aj to. Dohoda tiež nie je vylúčená.  
p. Balázs 
Dobre. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč.  
p. Kováč 
Ďakujem pekne za slovo.  Ja sa vrátim k tomu, čo som hovoril. Ja v tomto prípade otvorene 
lobujem za firmu STEFE. Záujem vykurovania ... vykurovania gymnáziá je určite záujmom 
verejným. Netuším, ako to VÚC-ka vymyslela v rámci tých vykurovaní ostatných gymnázií a 



prečo to vyhrala tá firma. Do toho sa nejakým spôsobom nechcem pliesť. Podstatou je, že... že 
vieme prenájmom našich priestorov, síce na dlhé obdobie, čo môže byť dlhodobého hľadiska 
možno nevýhodné, nám,  s nárokom samozrejme na tých -x percent, ktoré  každoročne 
zvyšujeme nájomnej, kvôli nejakej  inflácia alebo deflácii alebo niečomu podobnému. A myslím 
si, že je to vhodné, s tým, že opakujem ešte raz, mňa presvedčil ten argument - a - bárs by 
prešiel zákon v Národnej rade, potrebujeme páku na STEFE, pretože sa chceme osamostatniť. 
Nehovoriac o tom, že od 1. januára začal platiť zákon o certifikácii budov a my za chvíľku 
zbadáme do ... do problémov, ktoré s tým budú súvisieť. A s certifikáciu budov budú súvisieť aj 
ich aj vykurovania a náklady na vykurovanie týchto budov. Takže to je jedno s druhým.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne , pán poslanec. Pán poslanec Kuhn.  
p. Kuhn 
Nestáva sa  často, že nesúhlasím  s kolegom Kováčom a súhlasím s kolegom Balázsom. Toto je 
jeden z tých prípadov. Ja  nebudem hlasovať za takéto predlženie zmluvy. Máme v Rožňave 
nejaké negatívne skúsenosti dlhodobými zmluvami, ktoré boli  -  mám pocit - prijímané bez 
potrebného zanalyzovania dopadov a ... proste zaťažuje to na dlhé roky mesto. Takže myslím 
si, že ten súčasný stav do roku 2020 by som rešpektoval a využil by som toto obdobie do roku 
2020, aby sme si naozaj v meste trošku sa zamysleli dlhodobejšie, koncepčne, ako riešiť 
vykurovanie mestských priestorov. Či by nebolo výhodnejšie, keby sme to mali vo vlastnej  
réžii. Aj keď by to, samozrejme, znamenalo nejaké... nejaké investície, ktoré by ale mohli mať 
nejaký prínos. Obzvlášť keď teda... hovorím,  v súčasnosti je prerokovávaný, alebo bude 
prerokovaný návrh zákona, ktorý umožní oveľa jednoduchšie odpájanie sa od centrálnych 
zdrojov. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Lach,  pán zástupca. 
p. Lach, zástupca primátora 
Ja si myslím, že keď sa aj zmení zákon v prospech odberateľov, že nebude  chrániť tak výrobcov 
tepla, tak nič nám nebráni sa odpojiť a tu kotolňu nechať v prenájme. Akože, nech STEFE nech 
smelo kúri to gymnázium, ďalej. Pokiaľ to ináč nepôjde. Akože, si myslím, že nám by sa 
technické riešenie a to do dalo nájsť. No ...je to také... ako – ale zas... neviem, ako budeme 
riešiť vykurovanie gympla, v konečnom dôsledku, keď to teraz neodhlasujeme. Dobre. 
Ďakujem za pozornosť. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Capák.  
p. Capák 
Ja si myslím, že pán Pavlík pekne rozumne tam ponúkol túto možnosť. A čo tu budeme 
špekulovať nad tým? Treba kúriť. A o päť mesiacov sa zase začne kúriť.  Takže niet nad čím 
rozmýšľať. A všetci poznáte dobre v gymnáziu, ako je to s tými pecami  a čo ... Pre boha... 
Treba to nechať tak, výborne to navrhol a odsúhlas čím skôr. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, teba zoberú do STEFE za energetika ... Pán poslanec Kuhn, nech sa ti páči.  
p. Kuhn 
No mne sa presne toto nepáči, že sa nám kladie nôž na krk, že musíte to schválili rýchle, 
okamžite, lebo proste bude ...bude ...nebude sa kúriť v gymnáziu. Sorry, gymnázium nie je 



naša inštitúcia, nie je to naša zodpovednosť a ... a ...aby sme my boli tlačení do toho, že máme 
schvaľovať niečo, o čom nie som presvedčený, že je pre mesto výhodné. Ako - toto sa mi tam 
vôbec nepáči. Takže ja teda rozhodne nebudem hlasovať za takéto predlženie. Aspoň na 
základe tých  informácií, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč, nech sa ti páči.  
p. Kováč 
Ja by som len zdôraznil tú podmienku o ústretovosti pri riešení individuálnych vykurovaní 
mestský objektov  od firmy STEFE. Zahrnúť do tejto zmluvy. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs, nech sa  páči. 
p. Balázs   
Navrhujem odložiť hlasovanie, v podstate, tohto bodu na obdobie, keď budeme mať analýzu 
toho, že čo nás stoja vlastné kotolne a čo nás stojí dodávateľské, vlastne,  vykurovanie. A ešte 
1 poznámka. Chcel by som sa pani kontrolórky opýtať, tým pádom, že sa bavíme o priamom 
prenájme, čím nám treba trojpätinovú väčšinu? Alebo s akým počtom hlasov treba...? 
Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec  Kováč,  medzitým. 
p. Kováč 
Jasne. Kľudne ...vyriešte...  Možno je to dôležité. A možno ma to posunie.  Kľudne ... ja... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa ti páči.  
p. Kováč 
...dôležité je, či to bude trojpätinovo treba... Ešte 1 detail.  Ja ... ja rozumiem, že z tohto 
pohľadu to môže byť pre mesto nevýhodné, lebo je to naozaj  dlhodobá ... dlhá doba. Ešte 
jeden argument mňa presvedčil, prečo - áno - a ten som  zabudol povedať. A to je to, že v 
konečnom dôsledku všetky vedenia, ktoré vedú k vykurovaným objektom vlastní firma STEFE. 
Takže ... by sme si museli aj sami stavať vedenia, keby sme veľmi potrebovali sa od nich 
odpojiť. Na margo toho celého.  Ale súhlasím, že raz, v konečnom dôsledku treba  aj tak, či tak 
spraviť analýzu efektivity vykurovania, respektíve nakladania s energiou v jednotlivých  
objektoch.  S tým súhlasím. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs. 
p. Balázs 
Ja nič nemám proti STEFE. A naozaj STEFE dlhodobo s mestom spolupracuje. Len  takéto 
dlhodobé prenájmy sa neriešia tak, že na komisiu sa dá jedno číslo,  do zastupiteľstva druhé, 
ktoré neviem skade vzniklo. Hej? Takže možnože trošku dlhšia diskusia by mala predchádzať 
tomuto. A keď jedno neprešlo cez  komisiu,  tak do  zastupiteľstva príde druhé číslo. Možná, že 
trošku ináč k tomu treba pristupovať. Takže nie som proti STEFE. Veľmi rád - STEFE -  do 
budúcna, lebo,  tak jak  si spomenul ty,  množstvo objektov vykuruje STEFE. Takže, len toto.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán inžinier Pavlík , to by sa urobilo riadne, do zimy. Hej? 
 



p. Pavlík, STEFE Rožňava, s.r.o. 
Žiaľ, je to tak postavené, že cez prázdnin by sa... by sa realizovala táto investícia. Takže  2 
mesiace sú na to ... Takže  nechcem hovoriť o časovej tiesni, ale je to tak. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Ďakujem... ďakujem.   
p. Pavlík, STEFE Rožňava, s.r.o. 
A čo sa týka ešte - keď - môžem? - ... Že môžem ešte raz vysvetliť. Vlastne, že ten 1. dátum, 
ktorý bol po 30 rokov sa viazal vyslovene na dĺžku odpisov technológie. Pretože tá vetva bude 
samostatne len pre gymnázium. Že to bolo ten prvý motív.  A vzhľadom na to, že to bolo 
neodporučené z finančnej komisie, vy ste v rozhodovaní žiadnu inú alternatívu ani neriešili. Tak 
sme potom v podstate zareagovali, takto, vzhľadom na to, že máte každý druhý mesiac len 
zastupiteľstvo a ten druhý dátum sa výslovne viaže na platnú zmluvu, ktorú má  gymnázium 
cez  VÚC-ku a spoločnosť Veolia. Takže tam oni by nešli do žiadneho kratšieho vzťahu. 
Gymnáziom, samo o sebe, má na 100 rokov, akože, prenájom. Opátstvo, vlastník budovy - sme 
odsúhlasili - ja sa nechcem ospravedlňovať ani vyviňovať,  pretože máte pravdu, že možnože to 
je vážnejšia téma a malo byť, možnože  toto na 1. mieste a potom tie ostatné vzťahy. Ale žiaľ, 
ťahá sa to 2 roky. Práve kvôli tomu, že orgány v jednej spoločnosti v druhej ...  A prečo 28? 
Jednoducho -  aj na jednej aj na druhej strane, tá investícia vychádza okolo 200.000 EUR. Takže 
nie je to sranda, ani z našej strany, ani z tej druhej . ... Ani ... nie návratnosť, ale v podstate, ja 
si nemôžem ... a  - ani nie ja,  ale nikto z vás  by si nedovolil, že 4 roky máte platnú zmluvu a ísť 
do takej nejakej vysokej investície.  Aj tak,  v podstate, naozaj, je to ďaleký horizont. Ale 
jednoducho, v týchto investíciách, si myslím, že každý rozmýšľa  trošku ... trošku dlhšie. Takže 
nič iné v tom nie je. Hej?  Nič iné v tom nie je. No.  Takže ďakujem veľmi pekne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pán inžinier. Pán inžinier Kováč, nech sa páči, pán poslanec. 
p. Kováč 
Ja sa ospravedlňujem, ak som povedal náhodou vo svojom diskusnom príspevku, že buď pán 
Balázs, alebo ktokoľvek iný má niečo proti STEFE , tak to beriem späť. Určite som to nemyslel 
nejak takýmto spôsobom, že by tu niekto bol zaujatý voči nim. Ospravedlňujem sa. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči ďalší do diskusie. Nevidím nikoho, uzatváram diskusiu. No, poďme si to 
zhŕňať. Neviem - pán poslanec Kuhn , ty si bol prvý  s nejakými zmenami. A potom bol... pán 
poslanec Balázs, alebo ... pán inžinier, ty si bol? Pán inžinier Kováč. Dobre. Takže  začíname u 
pána poslanca Kuhna. ...Či ty si nemal nič?...   
p. Kuhn 
Nemal som na návrh na  hlasovanie. Ja som len povedal, že ja budem hlasovať proti  ... aj 
jednému aj druhému. A s tým, že ja navrhujem, aby sa... aby sa to riešilo koncepčnejšie. Takže 
...  
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže bol návrh tu od pána poslanca Džačára. To bola alternatíva 2 - do 2028 - skrátenie. Nech 
sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 8, proti 2,  zdržalo sa 0. Ďakujeme pekne.  ... Tak dajme do protokolu, že všetkými desiatimi 



pán inžinier Kováč tiež hlasoval. ... Alebo budeme opakovať, že by sme to mali potvrdené? ... Či 
... a... pán inžinier  má tam čo?... Vieme to urobiť tak, aby sme to mali ešte raz potvrdené?  
Lebo tak ...  No ... poďme ešte raz, dobre? Aby si tam, pán inžinierom, bol.  ... Ešte raz dáme?  
Dobre. tak ja  si myslím,  že každý má právo, aby bol na tom vytlačenom liste. Áno ...Tak 
poďme ešte raz. ...  
 
Hlasovanie 
Pán inžinier, tam si .  Za 9 - už  je to lepšie, proti 2,  zdržalo sa 0.  Ďakujeme veľmi pekne.  
 
 
12.23. 
Oktavián Novák, Rudná – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Novák, predsa sme došli ku vám.  12/23 Octavián Novák, Rudná č. 13 - zverejnenie zámeru 
zámeny pozemkov v katastrálnom území Rožňava. Pozrime sa na komisie?  - Výstavba 
neodporúča zverejnenie zámeru. Finančná po prerokovaní predloženého materiálu odporúča 
MZ schváliť kúpu pozemku pod komunikáciou. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec 
Kuhn. 
p. Kuhn 
No, na finančnej komisii sme dospeli, tuším, j jednohlasnému ... jednomyseľnému rozhodnutiu, 
alebo odporúčaniu, že mesto nepotrebuje všetky tieto pozemky. Čiže odporúča zastupiteľstvu 
odkúpiť len ...len tie pozemky, ktoré sú pod pod komunikáciou. Pretože o to sa snažíme vlastne 
už dlhší čas, postupne odkupovať pozemky, ktoré sú pod komunikáciami mesta. Tie zvyšné 
pozemky mesto nepotrebuje. Takže ...  nemá dôvod ...zamieňať ich. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči ďalej, diskutujme. Pán poslanec Capák.  
p. Capák 
Nakoľko viem presne kde sa jedná, o ktorú parcelu sa jedná, bolo by veľmi vhodné keby aj 
samotný pán Novák, ktorý chudák už tu dlho čaká, pár slov nám povedal k tomu.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Áno, určite. Samozrejme, podľa rokovacieho  - len upozorňujem,  že musíte vy najprv, páni 
poslanci a potom môže obyvateľ mesta ... dotknutý.... Prepáč.. 
p. Capák 
Ja si myslím ... ja si myslím, že toto len ako celok... dať.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Má ešte niekto ... do diskusie? Nebudem ju uzatvárať. Pán Novák, chcete sa  k tomu bodu 
vyjadriť? Nech sa vám páči.  
p. Novák, obyvateľ mesta 
Ďakujem za slovo. Tak k tomu pozemku. Ja si myslím, že záujem obce, mesta, v každej takejto 
inštitúcie by malo byť to, aby vlastnilo pozemky. Aby sa k pozemku nedostal taký, ktorý by to 
nejakým spôsobom zneužil. Hej?  Takže ja ponúkam mestu tento pozemok. Ale len v celosti, za 
zámenu,  za trvalý trávnatý porast, tak jak som to doložil na tej mapke.  Navrhujem také 
riešenie, že tak, ako som to aj uviedol, že je nejaká cena, úradná cena za môj pozemok, je 



nejaká úradná cena za ten trvalý trávnatý porast, nech sa to prepočíta na metre štvorcové a 
nech sa pozemok zamení. Ja zaplatím to, čo ja mám platiť a mesto nech si zaplatí to, čo mu 
mesto zaplatiť. Čiže vklady do katastra, plus ja ešte geometrický plán z toho pozemku. Hej? 
Toto je moja ponuka. Nie je  to prosba, nie je to žiadosť, nie je  to prosíkanie. Je to môj návrh. 
Asi zatiaľ toľko. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne, pán Novák. Nech sa páči, kolegovi, môžete sa vyjadriť.  Neevidujem nikoho. 
Pán Capák, áno, stihol si to v poslednej stotine...  
p. Capák 
Poviem vám popravde, ja sám som mal záujem kúpiť tento pozemok. A - lenže - tento 
pozemok v jej tvári písmena "U" a hlavne prvá časť,   pri tej komunikácii, by  som  mohol - ako - 
byť trošku poviem , nemorálny, keby som chcel - a kúpiť to vcelku. A tým ľuďom prehradiť 
vstupy do dvorov. To by mohlo urobiť aj pán Novák, že mi to predá. On vlastne sa môže 
rozhodnúť predať tomu, kto ponúkne najviac. A preto ho chápem - nechce to porozdeľovať , 
lebo on keď to rozdelí, ľudia tú zadnú časť, čo  ide... druhá časť, to bol bývalý náhon mlynu, to 
nikto v živote od neho už nekúpi. A ... neviem, ja si myslím, že by sme tu mali pristúpiť na to a 
ako jeden celok brať.  Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, ale  dá sa aj tak urobiť, že tú časť ktorú my chceme, kúpime my a ostatné ty.    
p. Capák  
...Dobre...  
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči ďalší do diskusie. Pán inžinier Kováč. 
p. Kováč 
Ja sa ospravedlňujem, ale mne vychádza z toho, čo  - pán Gono navrhol ... resp. povedal, on 
chce len zámenu ... /pán Novák / ... prepáčte, on chce  len zámenu pozemkov.  Len zámenu. 
Nebavíme sa o tom, že tu predaj,  tam kus... Zámena. Ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Novák. Pán Novák ... ja viem, že Gono bolo 2 a pol hodiny - Gono - už budeme všetci 
Gonovci - Ešte niekto? Takže uzatváram diskusiu. Skúste páni niekto s nejakou alternatívou 
prísť na svetlo sveta. Pán poslanec Kuhn mi  pomôže, určite. Ale predbehol ho pán poslanec 
Capák. 
p. Capák 
Ja dávam návrh na zámenu pozemku vcelku. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Pán poslanec Kuhn, aj ty si mal, aby sme... 
p. Kuhn 
No, je to moja chyba, ja som to mal naformulovať, že dávam návrh... Čiže robím to teraz, ako 
druhý, že vlastne dávam návrh hlasovať podľa odporúčania finančnej komisie. Ja som to mal 
povedať vtedy, keď som to hovoril, že to dávam ako návrh o hlasovaní. Ale je to moja chyba, že 
som to tak nenaformuloval. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Má ešte niekto  nejaký návrh iný? Dobre, keď nie, ideme hlasovať. Tak ešte raz, pán 
poslanec Capák naformuluj,  aby sme vedeli najprv o tvojom návrhu. Ty zámenu chceš, hej?   



p. Capák 
Dávam návrh, áno,  urobiť zámenu pozemku v celku.  1 : 1. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za zámenu pozemkov ste boli 3,  proti zámene 7,  nikto sa nezdržal. Neschválené.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Takže  ideme podľa alternatívy číslo 2  - finančná komisia - návrh pána Kuhna. To znamená...  
ale ja musím dávať hlasovať, keď je nejaký návrh... 
p. Kuhn 
...mesto sa musí vyjadriť k tomu... povedať...  
p. Burdiga, primátor mesta 
Áno, ako vlastník sa vyjadríme, a týmto sa vy  vyjadrujete. Takže alternatíva číslo 2 - kúpu časti 
pozemku pod miestnou komunikáciou - atď. atď. , máte to tam napísané. Nech sa páči 
kolegovia, hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za  9, proti 2,  nikto sa nezdržal.  Ďakujem.  
 
 
12.24. 
OZ Klub športovej kynológie Rožňava – výpožička pozemku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/24 - OZ klub športovej kynológie Rožňava, Jedálenská 16, Rožňava - výpožička pozemku 
mesta. Komisie - komisia výstavby sa vyjadrila... komisia trvá na svojom pôvodnom uznesení z 
augusta 2015, t.j.  neodporúča výpožičku ...pozemku parcelné číslo KN-C 5016/1 a 7353 pri 
bývalom Renaulte . Otváram diskusiu.  Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn.  
p. Kuhn 
Ja sa len chcel spýtať, keďže sme toto nemali vo finančnej komisii a dostalo sa mi teda nejak do 
uší, že teda to je pozemok, ktorý užíva v súčasnosti nejaké jedno združenie, a  teraz  to vlastne 
chcelo 2. združenie. Či to teda, ako, či je  táto informácia správna? Alebo aký je tam vlastne 
súčasný stav?  O čo tu vlastne ide? Presnejšie?  
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Ja sa neviem k tomu vyjadriť, že či sú tam 2 subjekty alebo jeden? My  zatiaľ evidujeme  
žiadosť  len tohto klubu športovej kynológie. Tak, ako sa aj  komisia výstavby  už vyjadrila, že 
trvá na pôvodnom návrhu. Čiže tento návrh už bol prerokovaný aj v minulosti. 
p. Kuhn 
Ale v súčasnosti nikto to nevyužíva, tie priestory?  
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Oni to využívajú. Teda, ja ich neviem identifikovať, či to sú naozaj oni.  Ale - ja viem, na čo 
myslíte. Sú tam rozložené nejaké ... lávky...   



p. Kuhn 
No ...áno. Ale na základe akého právneho titulu to niekto využíva doteraz? 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Žiadneho. 
p. Kuhn 
Žiadneho ... Čiže... čiže, ten stav bude taký, že ako doteraz.  Čiže budú tam tie lávky, ale 
nebude to mať nikto prenajaté.  
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
V podstate... oni si to uložili tam tie  lávky aj so súhlasom  Corpory Agro , lebo ten pozemok je 
prenajatý na využitie ako poľnohospodárska pôda...  
p. Kuhn 
Čiže ... áno ...dobre... Áno, toto je tá informácia, ktorá mi chýbala. Čiže prenajatý má Corpora 
Agro,  a tá dala súhlas na to, aby oni  tam ... aby tam teda to jedno združenie malo, a teraz 
druhé   združenie ... chcelo to vlastne do  ...užívania.  Čiže odporúčanie  je teda - nedať to do 
výpožičky... zachovať súčasný status quo. Dobre. Ďakujem. Súhlasím. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán inžinier Kováč 
p. Kováč 
Už mi to  bolo vysvetlené. Ja som chcel vedieť, prečo vtedy komisia bola proti. Prečo 
neodporúčala komisia výstavby. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák 
p. Capák 
Bol som na komisiách,  a počul som názory. Viete, aspoň do toho času -  samozrejme, územný 
plán mesta jasne hovorí, že tam pôjde komunikácia alebo výstavba - ale aspoň do toho času, 
kedy si to mohli oni nejako ohradiť. Chudáci, oni tam zbierajú jak na pracovnom vyučovaní tie 
odpadky, opravujú si tie  prekážky, nosia si prekážky, bo porozbíjal im neraz tam. Mne je 
normálne ľúto tých chlapcov tam... aj rodičia chodia s deťmi cvičiť tam psíky.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kossuth 
p. Kossuth 
Aj na dovysvetlenie - My sme ponúkli - alebo -  majetkoprávne oddelenie im ponúklo 3 
alternatívy, ktoré im teda nevyhovovali, alebo - nechceli  to prijať. A ja si myslím, že boli 
vhodné lokality. Pod  ??Fludrom a kdekade, na ... na odľahlom , kľudnom mieste. No oni len 
trvali na tom, a dokonca sa zmienili s tým, že oni v prepožičke už by tam chceli dačo postaviť.  
No tak ... taktože ... to takto nefunguje. Lebo ... že v Lučenci je to tak ... a  oni ...by to tak isto 
chceli . Tak to takto nefunguje. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
No,  ja som tým teda začal, že mám teda informáciu, že teda užívali to doteraz nejaká jedna 
skupina kynológov, teraz - neviem, či vznikla druhá, alebo sa tá jedna rozdelila, a tá druhá to 
chce do tej výpožičky. Čím by v podstate vyšachovala tú prvú partiu. Takže ja by som bol veľmi 
nerád, keby sme... keby sme my nejak sa podieľali na tom, že ... že  keď si 2  skupiny kynológov 



nejak robia naschvál, že  - ako - tomuto dopomôžeme. Čiže ak ten súčasný stav je taký, že oni 
to má riešené s tou Corpory Agro, tak  nech sa to rieši a nech si nájdu také riešenie, aby tam 
mohli aj jedni aj druhí prevádzkovať tu svoju  bohumilú činnosť. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán zástupca. 
p. Lach, zástupca primátora 
 Ako tu už odznelo, znovu pripomeniem, že tento pozemok má v prenájme Corpora Agro, ako 
trvalý trávnatý porast.  To, že oni tam súhlasili, aby bez ohradenia... bez tohto ...  aby tam 
behali psíčkari, to je v pohode. To je ich problém.  Oni nám platia za to nájom. Ale my teraz tu 
sa nemôžeme dohodnúť, že to zapožičiame niekomu ďalšiemu,  lebo tým pádom by padla 
dohoda s Corporou, a Corpora by nám to mohla mať za zlé, lebo tam sú podmienky pre 
poľnohospodársku platobnú agentúru, že musia mať dlhodobé nájmy a tak podobne. Čiže 
vrelo neodporúčam prijať nejaké uznesenie, v  prospech tohto priestoru, ako, do prenájmu 
alebo do výpožičky.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči, ešte niekto? Pán poslanec Ocelník. 
p. Ocelník 
Pán Lach, podľa toho mi to pripadá, že my nemôžeme hlasovať ani za ani proti. Pretože 
nemáme o čom hlasovať.  Alebo...?  Podľa týchto informácii. Ale ...  ale potom nemôžeme... 
potom nemusíme hlasovať. Lebo potom stačí oznámenie,  hej? - že nebudeme to preberať, 
keďže je to už  prenajaté. Hej? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Tiež  v podstate k tomu smerujem, že ak je tam platná zmluva, tak potom toto uznesenie aj tak 
je zlé, lebo malo by potom obsahovať o tom, že rušíme súčasnú zmluvu,  alebo sa ... alebo sa 
nejakým spôsobom mení súčasná zmluva.  A nemôžeme len  takto... Čiže ja tým pádom dávam 
návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak... stiahnite... niektorý…. 
p. Kuhn. 
Áno, dávam, návrh na stiahnutie. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 
 
12.25 
MAXIMUS group s.r.o. Rožňava – súhlas na vjazd na lesné cesty 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/25 -  MAXIMUS group s.r.o. , Páterova 6, Rožňava  -  súhlas na vjazd na lesné cesty.  Komisie 
:  - cestovný ruch - ... dobre, dobre, dobre... ochranu verejného poriadku. Komisia v takomto 



rozsahu podanej žiadosti nesúhlasí s vydaním súhlasu na vjazd na lesné cesty. Výstavba -  
komisia neprijala uznesenie. A finančné -  neodporúča MZ  schváliť vjazd na lesné cesty. 
Otváram diskusiu. Pán zástupca.   
p. Lach, zástupca primátora 
Tento materiál, trošku sa ho ujmem, lebo firma MAXIMUS group požiadala Gemerské 
regionálne združenie vlastníkov neštátnych lesov, aby vypracovala... vypracovalo nejaký 
podnikateľský zámer, s tou náplňou jazdenia, teda s buginami po lesných cestách. Čiže som 
jeden zo spoluautorov toho podnikateľského zámeru. Iné väzby na firmu MAXIMUS group  
nemám,  nie som ani jej akcionár ani nič podobné. Chcem len ozrejmiť, že je  to  žiadosť v 
súlade s lesným zákonom, ktorý hovorí, že na základe súhlasu vlastníka môže Okresný úrad 
udeliť výnimku zo zákona, zo zákazu vjazdu na lesné pozemky a teda aj na lesné cesty. Čiže za 
to žiada MAXIMUS group  žiadosť ...žiada vlastníka, mesto Rožňavu, o tento súhlas. Aby mu 
Okresný úrad mohol udeliť výnimku zo zákona a mohol teda po týchto lesných cestách jazdiť. 
Jedná sa u techniku, ktorá spĺňa najprísnejšie kritéria, čo sa týka ochrany prírody. Je 
uspôsobená, tak že zospodu má pancierovanie, aby nemohla ... aby nedošlo k prerazeniu 
nádrže, ani olejovej nádrže. A hlučnosť je  na úrovni... na úrovni osobných áut, alebo by som 
povedal, že možno Avia má podobnú hlučnosť, podľa technického. Ďalej, jazdilo by sa po 
lesných cestách, nie po lesných porastoch. To je asi taký rozdiel, ako keby niekto povedal, že 
chcem jazdiť po trávniku - nie, my chceme jazdiť po ceste. Teda - vy - teda firma MAXIMUS 
group.  Ďalej -  Je to lákadlo pre turistov, ktorí by prišli do nášho regiónu s tým, že aby sme 
vedeli vytvoriť program na niekoľko dní, túto. Že nielen príde návštevník do Betliara, donesie si 
v igelitke vodu chleba s masťou a nechá nám tu prázdnu fľašu aj igelitku prázdnu a odchádza. 
Hej? Čiže aby sme prilákali na dlhšiu dobu vlastníka ...teda...vlastníka... záujemcov o rekreáciu. 
A, samozrejme, nie oslovený len 1 subjekt Mestské lesy Rožňava, ale už sú oslovené ďalšie 
subjekty. Momentálne už máme súhlas od Štátnych lesov, odštepný závod Rožňava.  Bude sa 
... zmluva... Ďalšia vec.  Má sa jazdiť na základe zmluvy, ktorá určí presne výšku odplaty za 
používanie ciest, určí časy a podmienky užívania týchto ciest tak, aby ostatní užívatelia lesa 
nemali problém s týmito buginami. Myslím na poľovníkov, že v čase ruje by sa nejazdilo vôbec. 
Keď by bola nejaká spoločná poľovačka, sa povie, že vtedy nie. A mám takú predstavu, že by sa 
to dialo na základe upresnenia harmonogramu jázd, na týždeň dopredu,  aj s ďalším 
užívateľom, to sú Mestské lesy, ktoré by povedali, že - sem mi teraz nelezte, lebo bude ťažba, 
bude vývoz dreva alebo niečo podobné. Čiže, nie to také, že teraz ... dostane firma výnimku na 
jazdenie a tým pádom les je jej. Nie,  bude sa správať tak, aby to bolo v súlade s potrebami 
všetkých užívateľov a nájomcov pozemkov. Ďalším aspektom je sociálny aspekt, že sa vytvoria 
pracovné miesta, priamo, na údržbu a prevádzku týchto bugín. 3 pracovné miesta majú byť 
vytvorené. Ďalej samozrejme, tí užívatelia, ktorí sem príde za touto atrakciou, tak sa tu budú 
zdržiavať dlhšiu dobu, podľa všetkého, niekoľko dní. Čiže ubytovanie pre miestne... penzióny a 
ubytovacie kapacity, lebo MAXIMUS group nevlastní žiadnu ubytovaciu kapacitu ani 
stravovaciu. Čiže budú jej klienti využívať služby miestnych podnikateľov. V tom je prínos toho 
celého.  Ďalšia vec - je to špeciálna technika, ktorá dokáže veľmi rýchlo a dobre jazdiť v 
zložitom, ťažkom teréne. Čiže z hľadiska civilnej ochrany a z hľadiska takej všeobecnej 
bezpečnosti, keby sa stal nejaký pracovný úraz alebo požiar v lese, tak vie veľmi rýchlo 
dopraviť na miesto pomoc alebo hasičov. Ďalej, má sa zapojiť do záchranného systému, teda 
spolupracovať so záchranným systémom, ktorý je na Orave alebo v Komárne, že v prípade 



hľadania –čo ja viem - nezvestných osôb a pod. Čiže, má to viac, by som povedal, pozitívnych 
aspektov. Trasa, ktorú sme vytýčili, alebo o ktorú žiadame, tak je ...  neprechádza cez 
plánovanú prímestskú rekreačnú zónu. Asi toľko.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne pán zástupca. Pán poslanec Ocelník.   
p. Ocelník 
Ja by som ešte raz upozornil na to, že materiál nám bol predložený zo strany mesta chybne. Je 
tu vyjadrenie cestovného ruchu a regionálnej politiky. Tam je chyba, pretože toto vyjadrenie je 
vyjadrenie komisie pre verejný poriadok. Len toľko.  ... Ja viem, ale ja by som to ešte chcel 
zdôrazniť. Áno? Že ...nastala tu chyba. Ja, ako člen komisie cestovného ruchu túto iniciatívu 
podporujem ... a hlavne, ak je nejaká iniciatívu pre podporu cestovného ruchu - a hlavne tejto 
oblasti,  hlavne solventnejších, tak to je úplne priechodné u mňa. Takže toto... túto iniciatívu 
podporujem a navrhujem hlasovať  za A-čko - súhlasím. Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Kossuth. 
p. Kossuth 
No, ďakujem za slovo. Ja asi mám iný názor na to. To som deklaroval aj na našej komisii 
výstavby. I keď sme , teda, neprijali dajaké uznesenie k tomuto bodu, ale musím podotknúť, asi 
toľko k tomu, že toho času je 37, zhruba, poľovníkov v tomto lese. A čo je  - aj toto sa mi 
nepáči, celkom, lebo je to nad, teda, ten limit, ktorý by  uniesol tento revír. Zhruba prepočet by 
mal byť  1 poľovník 100 ha . A tu sme hlboko pod polovičkou. Takže ja si myslím, že je to aj 
teraz nekontrolovateľné. Stalo sa neraz, že sme boli vonku ... a proste poniektorí, aj na tých 
iných, teda hlučnejších endurách pobehujú po lese.  Nechcem povedať, že aj incident bol.  Aj, 
priznávam, z mojej strany,  som jednému vylepil zaucho, že nevedel, kde má hlavu. No a nerád 
by som... nerád by som ďalej toto rozoberal.  Ja si myslím, že les je les. A les si žiada svoje ... 
svoj kľud. A ešte jednu takú perličku. Janko, ty by  tam v Kováčovej pustil  toto? To my sme takí 
benevolentní ku každému v meste. Každému chceme vyhovieť. So všetkým. Takže, nehnevajte 
sa na mňa, ale v tomto prípade hlasovať za toto nebudem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník.  
p. Ocelník 
Pán kolega Kossuth, nemyslím, že je správne hodnotiť, že ak nám tam niekto behá, 
momentálne nelegálne, tak vzhľadom k tomu, nikomu nedovolíme legálne. Ako už pán kolega 
Lach vysvetlil,  o aké stroje ide, aj ja som si osobne tieto stroje v lese vyskúšal a nemám proti 
tomu nič. Akože, je to úplne iné, jak niečo ...hučiace. Ďakujem. .... Nebol som tam nelegálne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja keď môžem tiež k tomu povedať... mali ste tu minule žiadosť aj ... nejakého ...Endura, alebo 
čo to bolo. To sme, myslím, neschválili. A chcem vám dávať do pozornosti jednu vec, že na 
júnovom budete mať tu, na tomto území, cyklistov. Pán poslanec Kuhn, nech sa ti páči. ...Lebo 
aj vtedy sa bude treba rozhodovať.  
p. Kuhn  
To je ... pán primátor ma predbehol, to 1 bod, ktorý stojí na zamyslenie, že, myslím, že minulý 
roku sme mali tuná návrh, alebo požiadavku na... na to, že, teda... chceli z Endura, aby sme im  
vyčlenili nejaký les, kde by  mohli jazdiť. Ja viem teda... sme sa o tom s kolegom Lachom 



rozprávali, a argumentoval tým, že oni chceli jazdiť po lese, hore - dole. A v tomto prípade 
pôjde len ... teda sa bude jazdiť len po lesných cestách. Ale to pre mňa je ... je malý rozdiel. 
Ako, iste tam rozdiel je, ale malý. Malý rozdiel. Ďalšia vec je, že - neviem, či ešte stále platí to 
ustanovenie zákona o lesoch, že po lese sa nemôže jazdiť na bicykli, s výnimkou teda lesných 
ciest. ... Už to zrušili?  Ale... ale... len po lesných cestách. Čiže... čiže na bicykli, ktorý teda robí 
maximálne trochu hrkotania sa môže ich ísť teda len po lesnej ceste, ale už mimo sa nemôže, 
to zákon zakazuje. A my tu ideme umožniť, teda, nejakým terénnym buginám jazdiť - hej- po 
tých lesných cestách, ale... ale v podstate.. no...v lese.  Ja sa priznám,  že.. že som v tomto 
prípade v konflikte záujmov. Nie som nie som poľovník, ale som vášnivý hubár. A chodiť po 
lese je pre mňa relax, za predpokladu, že teda tam je čo najmenej vrčania...No, ako ...keď sa 
píli drevo,  alebo sa zváža, no tak nejaký hluk tam je. S tým sa nedá nič robiť. Ale predsa len, 
ako, by som bol rád, keby... keby v tých mestských  lesoch bol čo najväčší kľud. Keď má niekto 
súkromné lesy, no tak si tam môže povoliť čo chce. Ale, ja by som bol rád, keby tie  mestské 
lesy slúžili na ... proste, rekreáciu, čo najširšej skupiny ľudí. A v tomto prípade, áno, vyhovieme 
jednému podnikateľovi, alebo skupine podnikateľov, urobíme radosť nejakej skupine turistov, 
ktorí majú radi takéto adrenalínové trávenie voľného času, ale zároveň sa obávam toho, že by 
sme mohli zabiť nejakú inú formu rekreácie, ktorá je založená skôr na pobyte v tichom lese. 
Takže ja aj napriek tým dodatočným informáciám, ktoré zazneli tiež ...na komisii sme mali 
trochu menej informácií, ako .. ako je k dispozícii momentálne, teraz, ale ... ale stále teda som 
rozhodnutý hlasovať proti. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne.  Ja preto som aj ten svoj poznatok povedal, pretože ja mám obavu potom, 
hej?, že keď sa náhodou rozhodnete tak, ako sa rozhodnete,  aby to neboli nejakési valiace sa 
kamene, potom.  Že príde jedna žiadosť, ďalšia, ďalšia a preto som vám povedal, že už ďalšiu 
mám na stole, ktorú dostanete. To sú , zhodou okolností  len cyklisti.  Čiže nie motoristi, ale 
keď sa to schváli, tak môžu prísť aj motoristi ďalej. Nech sa páči, pán inžinier Kováč. 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcel upozorniť, ja som v tom materiáli... mi tu chýba, 
že... že prezentované mi to bolo. "Mi to bolo prezentované" ,  s tým, že to bude organizovaná 
skupina, ktorá pôjde jednou trasou, ktorá bude mať svojho sprievodcu a jedného 
zabezpečovacieho technika. To znamená - prvý a posledný. A medzitým budú tí nájomníci, 
resp.  tí, čo si budú prenajímať buginy. To znamená, to nebude tak, že prídem s veľkým 
búrakom, sadnem do štvorkolky  a " vŕŕŕŕŕ" krížom cez... Nie, nie , nie, nie . To bola veľmi 
dôležitá podmienka. Tzn. pokiaľ sa jedná naozaj o to, ukázať tým ľuďom takýmto spôsobom 
krásy tohto kraja, pri ... kvalite tých strojov, to, ako to tu prezentujú, resp.  aká je k dispozícii 
pre záchranárov, ktorí tu boli spomenutí, a sú certifikovane schválení Ministerstvom životného 
prostredia, proti tomu absolútne nič nemám. Tiež si myslím, že v tom zmysle, ako to teda oni 
ponúkajú, respektíve prezentujú, je možnosť  ... je možnosť , samozrejme, po schválení 
poľovníckeho zväzu, resp. po splnení  všetkých tých zákonov a predpokladám, že keď sa 
vypracoval podnikateľský zákon... zámer,  tou skupinou ľudí, ktorú pán Lach zastupuje, že teda 
brali do úvahy všetky zákony o ochrane životného prostredia, lesov, poľovných revírov. Dá sa 
táto skupina... dá sa táto turistická činnosť svojim spôsobom oklieštiť v tom, že sa im dajú 
určite termíny, kedy určite nemôžu jazdiť, či už kvôli tomu, že musia rešpektovať ťažbu, alebo 
kvôli tomu, že musia rešpektovať ruju, alebo inú "uju" v rámci zvierat. A takisto sa možno dá 



obmedziť ich vstup do lesa na počty - krát denne. Hej? To my všetko môžeme. Rozhodne by 
som nezavrhoval  toto ako turistickú organizovanú akciu. Nie je to... je to ako výlet autobusom, 
teoreticky.  Nie je to... nie je to vec tá, že proste - tu máte kľúče od  štvorkolky,  a - "hajtí!" -  a 
za 2 hodiny sa vrátia, a keď nie, pôjdeme vás hľadať. To ...to by som určite  bol proti. Takže 
skúsme sa na to pozrieť takýmto spôsobom. To, že je záujem v Mestských lesoch organizovať 
aj cyklistické trasy, to kvitujem. A myslím, že sa to dá skĺbiť. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem, nech sa páči ešte do diskusie. Pán zástupca.   
p. Lach, zástupca primátora 
Samozrejme, vzhľadom na čas som nestihol odprezentovať úplne všetko o tých buginách a 
spôsobe jazdenia. Ale tak, ako tu odznelo, skupina štyroch vozidiel by išla. Vpredu by išiel 
sprievodca, ktorý ručí za to, že tá trasa, ktorá bude dohodnutá bude dodržaná. Samozrejme to 
nebudú nejakí profi jazdci. A keď sa budú chcieť vyblázniť, tak máme dohodnuté ... má tá firma 
dohodnuté veci - jazdenie v Krásnej Hôrke na tej motokrosovej trati. Že tam sa dá, akože, 
besnieť. Hej? Ale v lese sa bude jazdiť normálne, tak  ako ... v súlade s bezpečnosťou. A ďalšia 
vec je, že uvažujeme, že tam by boli aj rodiny, ktoré by prišli. A na tej štvormiestnej bugine by 
sa viezla celá rodina. Hej? Čiže nie je  to v žiadnom prípade zámer robiť, proste, z toho akože 
fest adrenalínový šport. Možno sa ... možno dôjde aj k dohode so Štátnymi lesmi, že - lebo 
veľká časť trasy je vedená na území Štátnych lesov, že v rámci lesnej pedagogiky na miestach, 
kde sú výhľady sa zastaví a bude aj výklad o lese. Že sa zabezpečí teda cestou toho sprievodcu, 
ktorý to bude vedieť, tak porozpráva o miestnych lesoch, tak, aby tí ľudia, nielen sa vozili, ale 
aby bola aj nejaká vzdelávacia časť tohto výletu, a nejaký... nejaká výchova k tomu, ako sa 
správať v lese, alebo jak s tým lesom nakladať, ...čo je les vôbec.  Mestskí ľudia to často krát 
nepoznajú a tým pádom to môže byť pre nich zaujímavé. Ďalšia vec, čo sa týka kontroly. Hej?  
38 nahnevaných poľovníkov, lebo ani jeden sa stým nevie stotožniť - myslím si, že je 
dostatočná kontrola v Mestských lesoch. Plus dvaja lesníci, zamestnanci mestských lesov, plus 
riadiť... pán riaditeľ. No a keď ja dostanem... teda budem zapísaný ako lesná stráž u Mestských 
lesov, tak vám poviem, že ja osobne, keď sa nedodržia tieto podmienky, budem jedným z tých, 
ktorí proti nim zakročím.  Lebo ja nemám iný záujem, ako...  -nejak kryť nejaké ľavoty, alebo 
...toto... Ja na tom nie som zainteresovaný. Čiže ...toľko ešte. Prípadne, keď sú nejaké otázky, 
tak by som zodpovedal. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán inžinier Kováč, nech sa páči.  
p. Kováč 
Ja len chcem doplniť, že v ukladacej časti  - zabezpečiť uzavretie dohody o vstupe na lesné 
cesty, navrhujem, aby táto dohoda bola pripravená a odprezentovaná na mestskom 
zastupiteľstve. Aby, pokiaľ teda tento materiál, samozrejme, prejde, aby sme mali istotu, že 
všetky tie náležitosti, o ktorých sme rozprávali - sprievodca,  dodržiavanie všetkých zákonov,  
ekológie... bl-bla-bla... ťažby Mestských lesov, záujmy poľovníkov, aby boli... aby boli 
rešpektované. Ďakujem.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs. 
p. Balázs 
No, odzneli tu Endura, terénne bicykle, kadečo. Aj v súčasnej dobe v Mestských lesoch 



Rožňava... Mestské lesy Rožňava sú krížom-krážom popretkávané... trasami pre cykloturistov a 
pre... pre ... pre rôznych takých adrenalín... adrenalínových cyklistov. Keď sa... keď rozprávame 
o tom, že ako je zver rušená, tak určite viac je rušená tými bicyklami po porastoch, ako ... ako 
keď dačo prechádza po ceste. Čo sa týka cestovného ruchu, myslím si, že v 1. rade hlavne 
cestovný ruch mal dostať tento materiál na prerokovanie. Toto sa nestalo. Dostala to našťastie 
- nanešťastie finančná komisia, kde tento materiál bol prerokovaný . Jedno ma mrzí, hlavne 
ako predsedu, že celý tento materiál sa prerokoval skôr z tej emotívnej stránky a skôr stránky 
životného prostredia, ale nepadlo ani otázka, ani slovo o najme, výške nájmu, množstve 
prejazdov, koľko za mesiac, za rok, za prejazd. Takže...takže možná že skôr týmto sa mala 
finančná komisia zaoberať, ako... ako tou emotívnou časťou celej záležitosti. Keď...keď sa volá 
finančná. Môžeme sa vlastne  k všetkým záležitostiam postaviť tak, že všetko zakážeme. 
Zakázali sme Endura, ktoré chceli si urobiť dáku cvičnú trasu, alebo akú, po lese, tam. Ale zase 
sme sa, ak dobre viem, bavili o lese, nie po lesných cestách. Cyklistov, neviem, môžeme 
vykázať, nemusíme. Myslím si, že tak isto aj tí cyklisti patria na lesné cesty. Už dávam otázku, či 
patria hlavne v tomto ...v tomto období aj do... do lesa, v podstate, keď ... keď tá príroda teraz 
potrebuje kľud pre zver. A máme niekoľko oduševnených, ľudí, ktorí bojujú za cyklotrasy, ale 
výsledok tuná, v Rožňavskom okrese, nie v meste Rožňava, nemáme bohužiaľ žiadny. Držím 
tým oduševneným ľuďom palce a vo všetkom budem nápomocný. Lebo tiež túžim po dajakej 
cyklotrase, tuná na okolí .  Ako tu odznelo, jedno by som pozdvihol, že to má... ŠPZ-tky sú to 
nové, schválené vozidlá, po presnej trase, po lesných cestách .  Spolupráca s viacerými 
subjektmi, ja ak mám dobré informácie od kolegu Lacha, tak vlastne to čas - za - čas by malo 
prejsť cez Mestské lesy. Tzn. že, keď sa bavíme o Štátnych lesoch v Smolníku a kadejakých  
týchto subjektoch, tak vlastne možnože to prejde raz, 2× za týždeň. Tuná kolega hovorí, že sme 
37. poľovníci. Na 2000 ha vám poviem tak, že je to enormné číslo - 37 poľovníkov. Rátajte tak, 
pre jednoduchosť, že to je  37 terénnych áut, samozrejme, pre výkon práva poľovníctva. Do 
toho spadá v podstate aj starostlivosť o zver. Takže dostávam sa k tej časti, že ja, ako poľovník, 
v tom mám schizofréniu.  Ako poľovník, samozrejme, čo najviac by som najradšej každého 
vykázal z toho lesa. Lebo keď idete po tom lese, prechádzate sa, sedíte na dajakom posede, a 
vám ide bežec, tak to vlastne si tam posedíte ešte polhodinku, tešíte sa z toho, že ... že  ste sa 
prešli do lesa, sadli ste si a že sa môžete vrátiť domov. Keď vám prejde cyklista, to je detto to 
isté,  keď vám prejde auto, je to detto isté. Takže taký veľký rozdiel v tom nie je. Lebo ...keď 
ten bežec... okolo vás prebehne, najbližšiu pol hodinu, hodinu, určite sa iba prechádzate.  
Môžeme sa k všetkému postaviť tak, že to zakážeme - tuná by som sa nad tým zamyslel,  ako 
kolega povedal, že zmluva je na - akú dlhú dobu? - či je to zmluva na dobu určitú? A možná, že 
niektoré veci by sme mohli skúsiť, že ako budú fungovať a nie hneď apriori - ako na finančnej 
komisii, že zvrtnúť sa do emocionálnej stránky všetko v podstate zavrhávať. Takže dávam do 
pléna takýto návrh. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Lach. 
p. Lach, zástupca primátora 
Ja len chcem dodať, že vlastne v komisii verejného poriadku, ktorá riešila túto žiadosť, zaznelo 
negatívne stanovisko k oficiálnej - legálnej činnosti, ktorá má byť pod kontrolou a za 
stanovených pravidiel. Tak pevne verím, že ste vymysleli aj nejaké opatrenia proti tým 
nelegálnym návštevníkom lesa na štvorkolkách, motocykloch a tak podobne. Ďakujem.   



p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč 
p. Kováč 
Ďakujem za slovo. Ja chcem naformulovať to, čo som povedal. Takže navrhujem, aby mestské 
zastupiteľstvo schválilo podnikateľský zámer, tak ako to je v časti A) pod bodom - súhlasí-  
napísané, s tým, že do ukladacej časti - zabezpečiť uzavretie dohody o vstupe na lesné cesty 
kvety vo vlastníctve mesta, ich užívaní a o náhrade škody, zmluva ... táto dohoda bude 
predložená na jednanie komisie a mestského zastupiteľstva. ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kemény 
p. Kemény 
Ďakujem. Pán Kováč ma predbehol. Mám na záver ešte otázku. Moja otázka na vedenie sa 
smerovala, že prečo to nebolo v komisii cestovného ruchu? Ako čerstvý člen tejto komisie 
podporujem iniciatívu. Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pani hlavná kontrolórka sa nám hlási.  
p. Balážová,  hlavná kontrolórka mesta 
Vážení páni poslanci, ja by som vás len chcela informovať, že dnes bola do podateľne ... bolo 
dané vyjadrenie Občianskeho poľovníckeho združenia Rožňava k tejto žiadosti. Toto vyjadrenie 
podpísané pánom Borzym, predsedom Občianskeho poľovníckeho združenia. A uvádza sa v 
ňom: Občianske poľovnícke združenie,  ako užívateľ poľovného revíru č. 30 Rožňava, poľovná 
oblasť Smolník, zásadne nesúhlasí s vjazdom motorových terénnych vozidiel v uvedenom 
poľovnom revíri. V rámci ochrany poľovníctva je takáto jazda v rozpore s ustanovením § 24 
ods. 3 písm. k) zákona Národnej rady číslo 274 z roku 2009 Zb. o poľovníctve, kde je zakázaná 
jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle a motorovom člne, 
snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revír, okrem cestnej premávky. Zákaz neplatí pre 
vlastníkov pozemkov pri bežnom obhospodarovaní, ak nie je takáto jazda nevyhnutná na 
bežne.. bežné obhospodarovanie pozemkov pre užívateľa poľovného revíru, pri užívaní 
poľovného revíru ak je takáto jazda nevyhnutná na užívanie poľovného revíru a orgány štátnej 
správy pri výkone dozoru alebo kontroly. Súčasne vás upozorňujem, že takouto jazdou v 
poľovnom revíri by dokonca došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podľa § 305 
ods. 2 Trestného zákona." 
p. Burdiga, primátor mesta 
Hmm. To je vážne.  Pán zástupca.  
p. Lach, zástupca primátora 
Áno, zákon o poľovníctve to rieši. Ale existuje v právnom systéme asi takýto postup, že keď je 
... sú dva zákony, lebo zákony sú rovnocenné, pokiaľ to nie je ústavný zákon, ktorý má vyššiu 
moc, tak platí lex specialis -  tuším je to, že zákon o lesoch má vyššiu moc ako zákon o 
poľovníctve. A zákon o poľovníctve nepozná výnimku zo zákazu vstupu, kdežto zákon o lesoch 
to pozná. Čiže preto, myslím si, že v tomto prípade poľovný zákon má nižšiu moc . Čiže táto... 
tento nesúhlas poľovníckeho združenia je bezpredmetný. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán Capák. 
 



p. Capák 
Pozorne počúvam a je to veľmi ťažké, že vlastne samotní poľovníci nemajú medzi sebou to 
ujasnené. Jasné, je skupina, ktorá povie áno - ktorá nie.  A my ostatní, už bože, už jak máme 
hlasovať?  Ja som ... som.. vážení mám ... som vážne pripravený radšej vytiahnuť kartu a 
nehlasovať. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči Štefan, náčelník mestskej polície.  
p. Hanuštiak, náčelník mestskej polície 
Ďakujem za slovo. Na otázku pána zástupcu by som chcel povedať, že mestská polícia v 
súčinnosti s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru aktívne pracuje na nelegálnych 
jazdcoch, na motorových vozidlách, skútroch, trojkolkách, štvorkolkách v týchto lesoch. A 
chcem súčasne podotknúť aj to, na čo upozornila prečítaním listu hlavná kontrolórka, že 
Okresné riaditeľstvo sa v rámci environmentálnych trestným činov bode práve špecializovať na 
takýchto jazdcov. A pokiaľ by ste dali súhlas,  ako mestské zastupiteľstvo, napriek tomu to 
bude v rozpore so zákonom a skutočne môže dôjsť k naplneniu trestného činu. Ďakujem.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči, pán zástupca.   
p. Lach, zástupca primátora 
Zákon o poľovníctve zašiel tak ďaleko, že zbavil vlastníka pozemkov vlastníckeho práva. 
Predstavte si situáciu, že ktorýkoľvek z vás, páni poslanci, by zobral a išiel po lesnej ceste... po  
poľnej ceste, alebo proste niekde tak, do revíru by vošiel, mimo ciest, ktoré sú verejne 
prístupné. Tak vlastne sa vystavuje tomu, že bude perzekuovaný za to, že porušil zákon o 
ochrane poľovníctva. A ten zákon o ochrane poľovnícka neumožňuje vlastníkovi udeliť 
výnimku, ktorú pozná zákon o lesoch. Čiže keď vy dáte súhlas, páni poslanci, na vjazd týchto 
vozidiel do lesa, tak potom žiadne...  žiaden rozpor so zákonom tam nebude. Lebo lesný zákon 
má vyššiu moc ako zákon o poľovníctve. Asi tak. Čiže vlastník, mesto Rožňava, môže rozhodnúť 
o svojom pozemku slobodne. A žiaden poľovný zákon mu v tom nebude brániť. Lebo podľa 
zákona o lesoch to môže urobiť. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší. Pán Kossuth.  
p. Kossuth 
Ľudia dobrí, dvíhate mi nenormálne tlak! Janko, a ty, osobne!  Ja... ja som sa ťa pýtal - Ty by si 
si dovolil vôbec uvažovať o tom, že ? V Borke ty môžeš ty vôbec môže také dačo učiniť?!  A máš 
tam vlastnícky vzťah! Povedz mi otvorene. Preboha!  
p. Burdiga, primátor mesta 
Kľudne... kľudne..  tie emócie... 
p. Kossuth 
Ale, čo kľudne!  Už do ...  !! 
p. Burdiga, primátor mesta 
Len kľud pán poslanec. Kľud...kľud...kľud. Nech sa páči ďalší do diskusie. Pán Capák.  
p. Capák 
Sami vidíte, niekto tu ostane ukrivdený. Navrhujem stiahnuť tento bod radšej z rokovania. 
Pokiaľ je to možné. 
 



p. Burdiga, primátor mesta 
Budeme hlasovať o sťahovaní. Nech sa páči hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za stiahnutie tohto bodu boli 4, proti stiahnutiu 5, nikto sa nezdržal. Takže neschválené.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Má ešte niekto diskusný príspevok? Keď nie, uzatváram diskusiu. Pán inžinier Kováč mal mal 
nejakýsi návrh. Prosím.  
p. Kováč 
Navrhujem, aby sme hlasovali v zmysle bodu A) -súhlasí s vjazdom na lesné cesty s tým, že v 
ukladacej časti navrhujem doplniť: -Dohoda o vstupe na lesné cesty musí byť schválená 
mestským zastupiteľstvom. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, kolegovia. Porozumeli sme tomu, o čom budeme hlasovať? ...Alebo za čo 
budeme hlasovať? Áno? No, nie je to jednoznačné.  
p. Kováč 
Áno. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán inžinier, ty si to predniesol. Ty to vieš.  Ja sa preto pýtam kolegov. ...Tak potom hlasujte. 
Nech sa páči. 
 
Hlasovanie  
Za 7 , proti 2, nikto sa nezdržal.  
 
12.26. 
Priamy predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta – 12/26 – Komisie : finančná odporúča 
schváliť predaj osobného motorového vozidla Citröen C5 za cenu 1950, priamym predajom 
majetku pre pána Repaského. Citröen C4 odporúča predať za cenu 1800 EURO. Otváram 
diskusiu. Pán poslanec Balázs. ...Počkajme...Koľkí sme?...Preto hovorím ...Páni poslanci, koľkí 
sme?...No dobre. Lebo ja som zdvihol oči a zrazu bolo tu nejak... pusto... pusto. Pán poslanec 
Balázs.  
p. Balázs 
Finančná komisia navrhla znížiť kúpnu cenu medzitým... medzi finančnou... medzi termínom 
finančnej komisie a termínom zastupiteľstva na mestský úrad už došla žiadosť o odkúpenie 
motorového vozidla Citroën C4 – „na základe zverejneného inzerátu mám záujem o odkúpenie 
motorové Citroën C4 za sumu 1.800 EUR. Za kladné stanovisko vopred ďakujem.“ Jaroslav 
Lašák, Mierová 10, Rožňava. Takže ja by som rovno dal návrh schváliť predaj tohto vozidla 
priamym predajom. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn. 



p. Kuhn 
Nesúhlasím, pretože tým pádom by sme zvýhodnili jedného žiadateľa, ktorý mal zrejme túto 
informáciu z komisie, že ideme znížiť cenu a vlastne nemohol by sa nikto iný, kto túto  
informáciu nemal, uchádzať - povedzme aj s vyššou cenou. Čiže ja som za to, aby sa hlasovalo 
o  tom uznesení tak, ako je, s tým, že túto jednu ponuku môžeme brať, akože, bola predložená, 
ale... ale mali by sme... mali by sme to zverejniť a mali sme čakať, či nepríde ešte aj nejaká iná 
ponuka.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Ďalší návrh? Ďalší návrh nie je. Pán poslanec Balázs. 
p. Balázs 
...že by mohol kolega tým pádom upresniť termín, dokedy, akou formou - ako ideme ďalej? 
Aby sme to netlačili tuná pol roka pred sebou ten Citroen. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
No ja si myslím, že sme ho tlačili už dosť. ...Aj odťahovali ...aj naťahovali. 
p. Kuhn 
Ale šak na to sú zákonom stanovené – akože ... časy. Neviem, veď pani prednostka povie, že 
keď sa to ako schváli, že koľko zákon stanovuje na predkladanie ponúk. Ani... ani v prípade 
týchto dvoch sme ...  to nebolo, že pol roka. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, pani prednostka. 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Tak ako aj v prípade tej  C5-ky, najprv ste schválili spôsob a teraz sa schvaľuje priamy predaj. 
Čiže až na najbližšom zastupiteľstve môžeme znovu schváliť priamy predaj, ak bude  nejaký 
záujemca, ktorý doručí sem obálku. 
p. Kuhn 
Áno, čiže teraz schválime zámer priameho predaja, ten bude zverejnený, tam bude minimálny 
čas ...  
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Minimálne 15 dní bude lehota na predkladanie  
 
p. Kuhn 
Minimálne 15 dní a pokiaľ sa nikto neprihlási, tak na.. v júnovom zastupiteľstve budeme 
schvaľovať predaj toho jedného ... tej jednej ponuky. Možno, že príde viac tých ponúk.  
p. Burdiga, primátor mesta  
Dobre. Má ešte niekto niečo do diskusie? Keď nie, uzatváram diskusiu. 1. návrh bol návrh pána 
poslanca Balázsa. Skús to prosím zopakovať. Budeme hlasovať za to... 
p. Balázs 
...dávam mu za pravdu... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Čiže budeme to predávať, aspoň pol roka. Skús to nadefinovať pán poslanec ešte raz, priamym 
predajom, alebo niečo si spomínal ...takto. 
p. Balász 
Navrhujeme priamy predaj, hneď teraz na zastupiteľstve. 
 



p. Burdiga, primátor mesta  
Pre pána Lašáka? .. Lebo treba to uviesť. 
p. Balázs 
Tak pre pána Lašáka, potom.. 
p. Burdiga 
Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte, kolegovia. 
 
Hlasovanie 
Za okamžitý predaj 6, proti 2, zdržal sa 1 pán poslanec.   
 
 
12.28 
Technické služby mesta Rožňava - protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12.28 - Technické služby mesta Rožňava - protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy. 
Komisia finančná odporučila odovzdanie uvedených nehnuteľností a hnuteľného majetku do 
správy pre Technické služby mesta. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, 
prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje odovzdanie 
nasledovných nehnuteľností - opäť nebudem vám čítať celé, nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
12.26 
Priamy predaj prebytočného hnuteľného majetku mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Kolegovia, nastal tu jeden taký malý problém , ale dobre že sme  prišli na to, lebo tam bolo 
ešte aj schválenie odpredaju pre... priamy predaj osobného motorového vozidla Citroen C5 za 
cenu 1.950 EUR priamym predajom  pre pána Júliusa Repaského, bytom Košická 37, Rožňava. 
To sme vynechali. Darmo... keď tak zoberieme, tak už ... 9 hodín je 9 hodín rokovania. Môžeme 
sa k tomu vrátiť... právnici? Takže ak dovolíte, vráťme sa k tomu , na chvíľu. Ja otváram 
diskusiu práve k tomuto bodu, ktorý som vám prečítal ešte raz, vlastne k tomu priamemu 
odpredaju  pre pána Júliusa Repaského. ...To platí... len, bolo tam ešte jedno. Bolo tam ešte... 
Aj za C5-ku. Neevidujem nikoho na diskusiu. Tak budeme hlasovať o priamom odpredaji za 
cenu 1950 EUR pre pána Júliusa Repaského, bytom Košická 37, Rožňava. Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 8, proti 1, zdržalo sa 0. 
 
 
 



12.29. 
Spojená škola J.A.Komenského č. 5, Rožňava – zmena uznesenia MZ č. 33/2016 zo dňa 
25.2.2016 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Spojená škola Komenského 5, Rožňava – zmena uznesenia mestského zastupiteľstva.  
Komisia... finančná odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia. Nech sa 
páči, diskusia. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v 
Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia, pre základnú školu Komenského. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 8, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem  
 
 
12.30. 
Prechod práv a povinností z nájomnej zmluvy uzatvorenej s Mgr. Ivanou Noskovou 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Prechod práv a povinností – 12/30 – bod - z nájomnej zmluvy uzatvorenej s Mgr. Ivanou 
Noskovou. Finančná komisia odporúča schváliť bez pripomienok. ... Uzatváram diskusiu. 
Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s prechodom práv a 
povinností z nájomnej zmluvy číslo 377 uzatvorenej s Mgr. Ivanom Noskovou na spoločnosť 
INVOX s.r.o. a ukladá uzatvoriť zmluvu o prechode práv. Nech sa páči hlasujte.  
 
Hlasovanie  
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
12.31. 
Zoznam budov v správe mesta a v správe príspevkovej organizácie TS mesta Rožňava – 
informatívna správa 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
12/31 - Zoznam budov v správe mesta a v správe príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Rožňava – informatívna správa. Otváram diskusiu. Komisia finančná - po prerokovaní 
predloženého materiálu berie informatívnu správu na vedomie. Nikto sa neprihlásil. Prečítam 
návrh na uznesenie... Uzatváram diskusiu: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie 
informatívnu správu, zoznam budov v správe mesta v správe príspevkové organizácie 
Technické služby mesta Rožňava. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 8, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 



12.32. 
Zoznam majetkoprávne nevysporiadaných pozemkov  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Zoznam majetkoprávne nevysporiadaných pozemkov – to je bod 12/32. Komisia finančná, 
podnikateľská - po prerokovaní predloženého materiálu berie zoznam mestských komunikácií 
pod ktorými nie sú všetky pozemky vo vlastníctve  mesta a nie sú uzavreté nájomné zmluvy na 
vedomie. Otváram diskusiu nech sa páči. Neevidujem diskusný príspevok. Uzatváram diskusiu. 
Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie 
informatívnu správu - Zoznam mestských komunikácii pod ktorými nie sú pozemky vo 
vlastníctve mesta a ukladá pristúpiť k majetkoprávnemu usporiadaniu pozemkov, v rámci 
finančných možností. Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 7, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
13. 
Mesto Podgora v Chorvátsku a mesto Rožňava – súhlas s uzavretím partnerskej zmluvy 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Mesto Podgora v Chorvátsku a mesto Rožňava – súhlas s uzavretím partnerskej zmluvy. 
Prečítam uznesenie komisií - komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky - komisia súhlasí 
s uzatvorením partnerskej zmluvy a odporúča mestskému zastupiteľstvu jej schválenie. 
Vzdelanie, kultúry , športu a mládeže - komisia odporúča uzavrieť partnerskú zmluvu medzi 
mestom Podgora v Chorvátsku a mestom Rožňava. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Pán 
poslanec Kováč. 
p. Kováč 
 Otázka - Kde je znenie zmluvy? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte sa  bude vypracovávať. 
p. Kováč 
..My už súhlasíme s uzavretím... 
p. Burdiga, primátor mesta 
V ukladacej časti je - spracovať návrh partnerskej zmluvy a predložiť ho na schválenie 
mestskému zastupiteľstvu. 
p. Kováč 
Ja to beriem, len potom  je nešťastne formulovaný ten úvod .. ten názov toho materiálu. 
Súhlas... súhlas s uzavretím partnerskej zmluvy. By som zmenil názov toho materiálu.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči ďalší, keď ešte máte nejaký návrh,? Keď nie, uzatváram diskusiu, prečítam návrh 
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s uzavretím partnerskej zmluvy medzi 
mestom Podgora v Chorvátsku a mestom Rožňava. Ukladá spracovať návrh partnerskej zmluvy 
a predložiť ho na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Nech sa páči, hlasujte. 



 
Hlasovanie 
Za 8, proti 0, zdržalo sa - 1 pán poslanec.  
 
 
14. 
 Úprava platu primátora mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Aby som bod nepredkladal, príde pán zástupca. 
p. Lach, zástupca primátora 
Bod číslo 14 - Návrh na uznesenie :  Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje : primátorovi 
mesta, podľa zákona č. 253 z roku 1994 Zbierka zákonov  o opravnom postavenia a platobných 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest, v znení neskorších predpisov, plat v celkovej 
výške...  -  bude treba návrh - pozostávajúci z platu - podľa § 3 ods. 1, ktorý je  2,53-násobkom 
priemernej mzdy zamestnanca hospodárstva  v Slovenskej republike. Za rok 2015 to je  
883 EUR. A potom budeme diskutovať - a návrh na zvýšenie. Čiže otváram diskusiu. Poslanec 
Balázs. 
p. Balázs 
Dobre rozumiem, tuná sa vlastne plat nenavyšuje, ale sa valorizuje plat podľa zákona. Vlastne 
schvaľujeme to ... tu v podstate zákonnú valorizáciu, však? 
p. Lach, zástupca primátora 
Áno. Každý rok sa upresňuje podľa výšky priemerného platu v národnom hospodárstve  a 
stanovuje sa násobok - teda 2,53 násobku priemernej mzdy. A to by činilo na rok 2016 
2.234 EUR. No a , samozrejme, plat primátora pozostáva z toho základného platu, zo zákonnej 
časti a potom z navýšenia, ktoré ... z tej pohyblivej zložky.  
p.  Balázs 
Mne len to navýšenie to mi tak ... tak zvonilo - a vlastne sa nenavyšuje, ale sa valorizuje 
...valorizácia. Takže vlastne... Ďakujem. 
p. Lach, zástupca primátora 
Má niekto nejaký návrh na úpravu?  Navýšenie... Takto, tá zákonná čiastka je daná zo zákona a 
teda navrhujem - teda dávam poslanecký návrh na... na zvýšenie teda ...  úpravu platu k tej 
zákonnej čiastke 30 % z tejto zákonnej čiastky, čo je  671 EUR, nakoľko pán primátor doteraz 
mal takto pohyblivú časť. Tak vlastne sa nemení nič, len sa valorizuje. Teda nedochádza k 
navýšeniu, nejak, tej pohyblivej časti. Len v rámci valorizácie.  Áno ... pán inžinier 
Balázs...poslanec Balázs. 
p. Balázs 
Zase, keď hovoríme nie o navýšení - aj doteraz bolo 30 % - takže to isté zostáva tých 30 %. 
Zostáva?  Ďakujem. ... Zostáva. Ďakujem. Tak to je jasné každému ...  že sa valorizovalo. 
p. Lach, zástupca primátora 
Diskusia... Teda, je ešte nejaká  ... niekto do diskusie?  Uzatváram diskusiu o dávam hlasovať o 
návrhu tých ... tej  zákonnej čiastky,  navýšenej o 30 % . 
 
 



Hlasovanie 
Hlasovalo celkom 9 ...bolo prítomných 9, hlasovali 8. 4 za, 4 proti  a nehlasoval 1. Čiže tento 
návrh nie je schválený.  
 
p. Lach, zástupca primátora 
Je ešte nejaký iný návrh?  Lebo ... Áno. Pán Capák.  Poslanec Capák. 
p. Capák 
Navrhujem teda nechať ten základný plat  2234 EUR.   
p. Lach, zástupca primátora 
Dávam hlasovať o návrhu poslanca Capáka. 
 
Hlasovanie 
Prítomných bolo 9 poslancov, hlasovalo 8. Za bolo 4, proti 4, nehlasoval 1. Znovu nie schválený 
tento návrh.  
 
p. Lach, zástupca primátora 
I keď o tomto sme vlastne nemali hlasovať, lebo to je zo zákona.  Pardon. Dávam návrh ....  
p. Balázs 
Takže dávam návrh hlasovať o primátorovom ...doteraz mal  30 % primátor odmeny, takže 
dávam hlasovať - základný plat plus 25 % odmeny.  
p. Lach, zástupca primátora 
Ešte nejaký návrh?  Ešte nejaký návrh je?  Áno. Poslanec Capák. 
p. Capák 
Ako, nehnevajte sa, tak ... 5 %. Viete dobre, koľko sme tu mali negatív aj od občanov, 
povedaných. A koľko pracovných miest sa vytvorilo v meste. Ja neviem... Pán primátor, určite 
sa neurazíte a nebudete sa hnevať na nás, ale ja si myslím, že aspoň jedno také obdobie 
nechajme ten základný. Ľudia nebudú na nás poukazovať, na vás. Ja už som z toho chorý. Však 
na mňa tam kričia .  
p. Lach, zástupca primátora 
To ... je  návrh?  Milan?  lebo ináč nemôžme o ňom hlasovať. ... Čiže - pán inžinier Balázs. 
p. Balázs 
Vznikol taký menší chaos, také licitovanie. Ja by som dal taký návrh, že stiahnime tento 
materiál a sa  prejedná na budúcom zastupiteľstve.  
p. Lach, zástupca primátora 
Dávam hlasovať o návrhu poslanca Baláža  na stiahnutie. 
 
Hlasovanie 
Pardon ... ja som si pomýlil hlasovacie zariadenie. Čiže dám ešte raz hlasovať. Mám tu trošku v 
tom chaos... 
Čiže návrh na stiahnutie tohto materiálu sme neodhlasovali, nakoľko hlasovalo 9 prítomných,  
proti bolo 5 a za 4.  
 
p. Lach, zástupca primátora 
Bol tu návrh poslanca Baláža na tých 25 % pohyblivej čiastky. Tak dávam  o tom návrhu 



hlasovať.  
 
Hlasovanie 
Nebol schválený tento návrh. Čiže tým pádom nebolo prijaté uznesenie a primátorovi ostáva 
plat zo zákona, tých 2.234 EUR.  
 
 
15. 
Úprava platu a prehodnotenie výšky odmeny hlavnej kontrolórky mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Bod č. 15 - Úprava platu a prehodnotenie výšky odmeny hlavnej kontrolórke mesta.  Plat 
hlavného kontrolóra  je  určený podľa § 18 c zákona 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení, v znení 
neskorších zmien. Plat hlavného kontrolóra je súčinom priemernej mesačnej mzdy 
zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu 
Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a koeficientu podľa počtu obyvateľov 
obce, ktorý je v obciach. Plat hlavného kontrolóra sa zaokrúhľuje na celé euro smerom hore. 
Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 
30 % z mesačného platu. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 96/ 2015 bol schválený 
hlavnej kontrolórke pri nástupe do funkcie plat vo výške 1.682 EUR a mesačná odmena vo 
výške 5 EUR z určeného platu  85 EUR .... 5 %  - pardon - čo v celkovej výške činí 1767 EUR. 
Štatistický úrad Slovenskej republiky 8. marca 2016 zverejnil  priemernú výšku mesačnej mzdy 
zamestnanca hospodárstva Slovenskej republiky za rok 2015, ktorá dosiahla  za rok  2015 
hodnotu 883 EUR, na základe ktorej sa plat hlavnej kontrolórke upravuje s účinnosťou od 1. 1. 
2016 na  1731 EUR. Diskusia. Nech sa páči. Pán poslanec Balázs. 
p. Balázs 
Navrhujem ponechať kontrolórke plat, ktorý mala s  5 %-nými prémiami, nie navýšením ale 
valorizovaním. Ten istý ako mala -5 %  plus. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem, nech sa páči ďalší návrh. Uzatváram diskusiu. Budeme hlasovať za návrh pána 
poslanca Balázsa. Nech sa páči, hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 7, proti dvaja 2, zdržalo sa  0 .  
 
 
16. 
Návrh na odmenu za I. štvrťrok 2016 zástupcovi primátora mesta 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Návrh na odmenu za I. štvrťrok 2016 zástupcovi primátora mesta. Podľa § 5 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. Návrh na výšku odmeny predkladá 



primátor mesta,  schvaľuje mestské zastupiteľstvo raz za štvrťrok. Primátor mesta za svojho 
zástupcu poveril pán inžiniera Jána Lacha, poslanca mestského zastupiteľstva dňom 12. 12. 
Primátor mesta navrhuje pánovi inžinierovi Lachovi konanie odmenu za I. štvrťrok 2016  vo 
výške 500 EUR. Diskusia, nech sa vám páči. Pán poslanec Ocelník 
p. Ocelník 
Asi viete, čo chcem povedať, všakže?  Dobre. Budem prácu primátora, zástupcu primátora 
posudzovať nie podľa toho, čo to som ani nečítal v tomto materiáli, lebo takéto nechcem čítať, 
ale podľa toho, čo vidím, že čo robí. Hej? Takže, len ten môj pohľad iný  bude. Hej? Že 
nebudem ho posudzovať podľa predloženého materiálu, ale  podľa toho, ako ho ja vidím. 
Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák. 
p. Capák 
Ja som sa rozprával so ženou o tomto bode. Ona povedala ... no , je to tak ...  ona povedala: 
"Tak vieš, ako to tu na Slovensku  u vás... Tak vidím. Tak do potoka hádžu smeti len cigáni a 
Lach. "  Ale teraz on to popratal, takže ja navrhujem o 20 EUR aby sme  mu pridali. K tomu čo 
je navrhnuté. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu. Bol návrh poslanca na ... Takže bol tu najprv 
návrh pána poslanca Capáka že 520 EUR. Nech sa páči hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za  6,  proti 1 nikto sa nezdržal . Ďakujem.  
 
 
17 
Materiály hlavnej kontrolórky mesta.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
17-tka  - Materiály hlavnej kontrolórky mesta. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka. 
 
 
17.1.  
Správa z finančnej kontroly Spojenej školy J.A. Komenského 5, Rožňava a školskej jedálne pri 
Spojenej škole 
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Ďakujem pekne za slovo. Predkladám vám správu: Následná finančná kontrola Spojená škola 
...škola J.A. Komenského 5 Rožňava, s organizačnými zložkami Základná škola Zoltána Fábryho 
s vyučovacím jazykom maďarským, kontrola zameraná na dodržiavanie prijatých opatrení a 
aplikácia odporúčaní v zmysle výsledkov predchádzajúcej kontroly a následná finančná 
kontrola školskej jedálne. Správu máte predloženú v elektronickej forme. Ku kontrole boli 
predložené účtovné doklady súvisiace s pokladňou, pokladničná kniha, doklady o cestovných 
náhradách na roky 2014 a 15, smernice na vykonávanie finančnej kontroly, nájomné zmluvy, 



doklady o vykonaných verejných obstarávaniach a takisto ... doklady týkajúce sa školskej 
jedálne. Pri kontrolách boli zistené nedostatky, ktoré sú obsiahnuté v závere kontroly. A to: -  
po 1.) - porušenie zákona o cestovných náhradách. Je potrebné dodržiavať ustanovenia tejto,  
... tohto zákona. Tento nedostatok je opakovaný, alebo sa opakuje a bol vytknutý aj pri 
kontrole v roku 2011, keď sa cestovné príkazy nevyplňujú úplne a správne. Po 2.) -  došlo k 
porušeniu zákona č. 25 z roku 2006 Zb. O verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov, 
keď bola použitá nesprávna metóda verejného obstarávania. Po 3.)- porušenie zákona č. 211...  
/  prosím?  Nie. Je 7. Pod ? .. 7 ešte stačí z trinástich/... porušenie zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám, keď sa nezverejnila zmluva na webovom sídle školy. Po 4.) -  porušenie zákona 
o finančnej kontrole. Potvrdenie o vykonaní finančnej kontroly pri výdavkoch za dodaný tovar, 
keď fakturované ceny nezodpovedali cenám vysúťaženým vo verejnom obstarávaní. 
Nevykonanie predbežnej finančnej kontroly. A po 5.)- nedoplatky na nájomnom. To bola 
kontrola z predchádzajúceho obdobia z roku 2011.  Tie sa vymáhajú prostredníctvom MÚ. 
Podľa nového zákona o finančnej kontrole sme odporučili opatrenia... prijať opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. Tieto máte uvedené v bode 1 až 10. Správa bola...z 
finančnej kontroly riaditeľke zaslaná, bola uložená lehota na prijaté opatrenia... na prijatie 
opatrení. Riaditeľka školy písomný zoznam o splnených opatrení už predložila 12. apríla a 
súhlasila s nami navrhovanými opatreniami. To je všetko, nech sa páči, ak máte otázky, 
pripomienky. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Neevidujem. Uzatváram diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie 
na vedomie správu z finančnej kontroly Spojenej školy Komenského 5. Nech sa páči, hlasujte.  
 
Hlasovanie 
/...koľko bolo?/ ...Za 6?   ...Dobre. hej.  
 
 
17.2. 
Správa z výsledku kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií mestom Rožňava pre športové 
a iné organizácie za rok 2015, dodržiavanie VZN o podmienkach poskytovania dotácií z 
rozpočtu mesta Rožňava  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
17/2 -  Správa z výsledku kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií mestom Rožňava pre 
športové a iné organizácie za rok 2015, dodržiavanie VZN o podmienkach poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta Rožňava . 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Áno, táto kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. 
polrok roku 2016 a zamerali sme sa na dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia o 
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Máte tam uvedené všetky kluby, ktoré ... 
alebo organizácie, ktoré dostali dotáciu od mesta. ... Tam ...by som povedala, situácia, čo sa 
týka dokladovania použitých dotácií, je z roka na rok lepšia a to aj vďaka tomu, že sprísňujeme 
podmienky na poskytovanie dotácií. Bol vypracovaný záznam. Nedostatky neboli zistené, 
napriek tomu navrhujeme vedúcej odboru - a sme to konzultovali, sadnúť si na prepracovanie 



momentálne existujúceho všeobecne záväzného nariadenia, nakoľko život priniesol mnohé 
problémy, ktoré nie sú riešené vo VZN-ku. Takže v priebehu tohto roka sa k tomuto VZN-ku 
vrátime. Všetko.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči diskusia. Uzatváram diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v 
Rožňave berie na vedomie správu z výsledky kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácii 
mestom Rožňava pre športové a iné organizácie za rok 2015. Nech sa páči hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za 7, proti 0, zdržalo 0. Ďakujem.  
 
 
17.3.  
Správa z kontroly platenia daní za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje za rok 
2015 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
17/3- Správa z kontroly platenia daní za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje za rok 
2015 .  
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Áno, tá ... táto kontrola sa tiež vykonala na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1.  
polrok (pardon) tohto roku. A zamerali sme sa na kontroly súladu správy dane s platnou 
legislatívou. V úvode správy máte uvedené čo hovorí legislatíva, čo hovorí naše všeobecne 
záväzné nariadenie. Ku kontrole sme dostali daňové spisy subjektov evidovaných správcom 
dane. Kontrolou bolo zistené, že za rok 2015 správca dane vyrubil daň za 19 predajných 
automatov, z ktorých je príjem 3936 EUR aj 80 centov a za 8 kusov nevýherných hracích 
prístrojov, z ktorých bol príjem 861 EUR aj 66 centov. Nedostatky, ktoré sme pri kontrole zistili 
máte uvedené pod bodom 1 až 13. Len stručne by som ... uviedla to, že sme vlastne zistili 
viaceré nevýherné a predajné automaty, za ktoré sa neplatila daň, neboli prihlásené na 
platenie daní. Ak by tieto predajné a hracie prístroje boli predmetom dane za posledné 2 roky, 
príjem do rozpočtu mesta by bol cca o 5.000 eur vyšší. Záver: Nedôsledná správa miestnych 
daní a ... za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, čo má za následok výpadok 
príjmov v rozpočte mesta Rožňava. Po 2.)  porušenie VZN o miestnych daniach miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava,  čím 
správca dane daňovým subjektom neprideľuje identifikačné číslo. Týmto číslam okrem iných 
údajov je povinný prevádzkovateľ označiť predajný automat, aj nevýherný hrací prístroj. A po 
3.) -  porušenie zákona č. 582 v roku 2004 Zb. O miestnych daniach, miestnom poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady, kde je v §51 uvedené, že obec ustanoví sadzbu 
dane, spôsob identifikácie predajných automatov aj rozsah a spôsob vedenia preukaznej 
evidencie na účely dane. Toto ustanovenie v platnom VZN uvedené nie je a je potrebné ho 
doplniť. Tak isto je potrebné doplniť aj vznik a zánik daňovej povinnosti. Ja som tam uviedla, 
odporučila prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Tieto opatrenia boli 
akceptované a už máme aj správu vlastne, že sa riešia títo daňový dlžníci. A boli aj vyzvaní k 
prihláseniu týchto daňových, alebo teda týchto automatov a následne sa vyrubuje spätne 



sankcia, ako aj daň za bežný rok. Všetko, nech sa páči.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs.  
p. Balázs 
Výpadok bol vyčíslený cca na 5.000 EUR. A v akej výške sú sankcie  a tieto spätné dožiadania 
daní?  Keď... orientačne.  
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
30 EUR je za neprihlásenie -  ako daň, dane a plus spätné dorubenie za roky dozadu.  
p. Balázs 
Takže 5030 je sankcia?  
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Nie, nie. To je celkovo. Za tieto automaty, ktoré tam uvádzam, že vlastne sú v meste, fungujú 
ale neboli prihlásené na platenie daní. Čiže nie u jedného automatu, ale u tých, ktorá sme 
zistili.  
p. Balázs 
Rozumiem dobre, že  vlastne tým pádom, že hrozila sankcia len 30 EUR, tak možná, že dakto 
zoberie na svoje plecia riziko, že neprihlási ten automat, lebo vie, že len 30 EUR bude pokuta 
keď, keď, keď sa na to nepríde? 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Neviem sa k tomu nejako vyjadriť. Lebo organizácia, napríklad, jedna má prihlásených 10 
automatov, ale neprihlásila teraz, len z brucha poviem, ďalších 5. Hej? Čiže neviem, či to je z ... 
nevedomosti alebo z akého dôvodu. Neviem.  
p. Balázs 
Sa len zamýšľam, či tých 30 EUR je primeraná sankcia za to, za neprihlásenie.  
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Ale zákon len do takejto výšky umožňuje dať sankciu. To je maximálna výška.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn.  
p. Kuhn 
Ja sa chcem spýtať na bod 3 -  Kávový automat v budove mestského úradu?   
 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Tak, pili ste z neho , asi, pred chvíľkou.  
p. Kuhn 
Nie... nie... nikdy som nevyužil, ale ma zaujalo, že "automat nie je označený v zmysle VZN, 
nedá sa zistiť prevádzkovateľ, nemá uzatvorenú nájomnú zmluvu, neplatí za spotrebu vody a 
energie". To akože vážne na mestskom úrade máme nejaký automat, o ktorom... ku ktorému 
nemáme nájomnú zmluvu? Nevieme... nevieme kto ho prevádzkuje?  
p. Burdiga, primátor mesta 
Na každom poschodí. 
p. Kuhn 
 Preboha, to jak sa... to...akože, ako niekto môže doniesť na mestský úrad automat, osadiť ho, 
zapojiť na vodu, na elektrinu a mesto, mestský úrad nevie akože...? 
 



p. Burdiga, primátor mesta 
 Tak, stane sa aj toto... no 
p. Kuhn 
...akože, ja mám, ja mám bujnú, bujnú fantáziu ale tak toto... už je ako silné kafé, keď už tak 
mám povedať.  
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Ani  ja som netušila, že to objavíme. Ale sme to objavili.  
p. Kuhn 
Pani prednostka, viete k tomu niečo povedať?  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ako, čo sa čudujeme? Tak ...stane sa, ako... stane sa,  My nie sme až tak dokonalí ako niekto ... 
bohužiaľ... . 
p.Kuhn 
Neviem... ako... mne to... mne to pripadá teda absurdné, lebo... lebo akože, my tu riešime, 
akože v meste všelijaké veci, čo sa deje, kde a niekto nám donesie do mestského úradu 
proste... A ... a neviem, toto mi, to mi pripadá už akože, ako s nejakej absurdnej grotesky.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, ty sa prihlás, keď chceš hovoriť.  
p. Kuhn 
Chcem sa spýtať, ako to teda bude mesto... mesto riešiť?  
p. Burdiga, primátor mesta 
Momentálne nevieme. 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Ja ak môžem k tomu. Ja som dostala od správkyne dane vlastne už ... odstránenie zistených 
nedostatkov. Po prvé, boli vyzvané na podanie priznania za predajné automaty a nevýherné 
hracie prístroje všetky zistené firmy, respektíve prevádzkovatelia. Návrh na sankcie, pokutu 
boli predložené na schválenie. Daň za predajné automaty a nevýherné bola vyrubená aj za 
minulé roky spätne. Táto správa bola odovzdaná aj pre spracovateľa VZN Mgr. Juraja Hajáka a 
identifikačné štítky jestvujúcich a nových automatov a nevýherných prístrojov sú pripravené v 
zmysle VZN na označenie. Čiže pracuje sa na tom. Lebo vlastne aj to spätné dokazovanie je na 
nás, aby sme zistili, že tie automaty aj v iných - nehovorím teraz o mestskom úrade, ale aj v 
iných prevádzkach odkedy boli osadené a vlastne odkedy majú s majiteľom budovy nájomnú 
zmluvu. Takže dá sa to došetriť 3 roky dozadu. Ale - pracuje sa na tom.  
p. Kuhn 
To je v poriadku, akože, tie prípady, keď nejakej úplne inej budove si umiestnia ... a proste sa 
rozhodnú, že to neoznámia. Buď to nevedia, alebo vedia a si povedia, že ušetria. Tam treba 
postupovať, tak, tak ako ste povedali. V poriadku. Len... len proste ja .. ja sa neviem spamätať z 
toho, že niekto  umiestni v budove mestského úradu automat na kávu, napojí ho na elektrinu a 
teda vodu - a nemáme, nevieme, kto to je. A nemáme nájomnú zmluvu. Akože, teraz  nejde o 
nejaké veľké peniaze, ktoré by som chcel z toho vytrieskať, len... len tú podstatu. Že... že  teda 
ako je to možné?  Ako - ja viem, že je to v súlade s slovenským príslovím, že pod lampou 
najväčšia tma, ale..  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja si myslím, pán poslanec, určite naschvál sme to neurobili. Vyriešime to určite. Zajtra 



dozriem na to, že ... určite to vyriešim zajtra. Určite.  
p.Kuhn 
Dobre. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Aj mne niekedy ujdú niektoré veci. Beriem to na seba, samozrejme. Môžem ja za to. Pán 
poslanec Capák.  
p. Capák 
Prepáčte mi , tak teraz toto vážne. Vám poviem, že toto je kus už prehnané, toto. Ste tu, pani 
prednostka i pán primátor - tak to... to, normálne to použijem ako argument, keď čokoľvek 
pošlete za mnou, niečo postavím,  kde zaparkujem, nejakú "márišku" zrobím, ja sa odvolám na 
toto. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Aj štyri krát môžeš, pán poslanec.  
p. Capák 
Toto je sila! Toto...  
p. Burdiga, primátor mesta 
Tvoje... tvoje závady sú väčšie ako jeden automat.  
p. Capák 
Tak toto určite nie. Tak toto je sila. Ešteže nenapojil opačnej fázu, že by zo dvoch, troch tuná 
zabil. 
p. Burdiga, primátor mesta 
 Nech sa páči ďalší. Keď nie, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly platenia daní za predajné automaty a 
nevýherné hracie prístroje za rok 2015. 
 
Hlasovanie 
Za 7, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
17.4. 
Správa z kontroly cestovných náhrad pri dodržiavaní a uplatňovaní zákona č. 283/2002 Z.z. 
vznp. a internej smernice o cestovných náhradách za rok 2015 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
17.4. Správa z kontroly cestovných náhrad pri dodržiavaní a uplatňovaní zákona  a internej 
smernice o cestovných náhradách za rok 2015. 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Kontrolovaným obdobím boli... bol rok 2015. Čiže sa  kontroloval súlad... súlad pokladničných 
dokladov so zákonom o cestovných náhradách a zákonom o finančnej kontrole. Zistené 
nedostatky máte uvedené v správe. Záver: Porušenie zákona 283 z roku 2002 o cestovných 
náhradách, internej smernice, ktorou sa uplatňuje systém pri vysielaní zamestnancov a iných 
fyzických osôb na pracovnú cestu a opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny z 
roku 2014 o sumách stravného, ako aj porušenie zákona 357 z roku 2015 o finančnej kontrole. 
Návrh odporúčaní, opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Tieto boli aj akceptované a 



už sa aj realizujú. Aktualizovať internú smernicu aj s prílohami, následne poučiť všetkých 
zamestnancov o povinnosti ... vypĺňať všetky náležitosti na tlačive vyúčtovanie cestovných 
náhrad. Po 2.)- pri kontrole vyúčtovania cestovného príkazu dôsledne vykonať základnú 
finančnú kontrolu. Po 3.)- v internej smernici aktualizovať prílohy v zmysle platnej legislatívy.  
Po 4.) - v prípadoch uvedených v správe uspokojiť nároky zamestnancov pri krátení cestovných 
náhrad a pri neoprávnenom vyplatení náhrady vymáhať plnenie. A po 5.) - neodporúčame v 
budúcnosti uznávať pri vyúčtovaní cestovných náhrad stratu cestovných lístkov. Správa z 
kontroly bola s prednostkou mestského úradu prerokovaná, bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu o splnení .. -ných opatreniach prijatých na nápravu 
nedostatkov a odstránení príčin ich vzniku. Toto už máme vypracované  aj už sa to realizuje. 
p. Burdiga, primátor mesta  
Nech sa páči diskusia. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské 
zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu z kontroly cestovných náhrad pri 
dodržiavaní a uplatňovaní zákona 283/2002Zb. zákonov a internej smernice o cestovných 
náhradách za rok 2015. Nech sa páči hlasujte.  
 
Hlasovanie 
Za 7,  proti 0, zdržal sa 0. 
 
 
17.5.  
Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení na základe vykonanej kontroly dodržiavania 
podmienok krátkodobého prenájmu spoločenských miestností Mestského úradu v Rožňave 
v roku 2014  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
17/5 - Správa z kontroly plnenia prijatých opatrení na základe vykonanej kontroly dodržiavania 
podmienok krátkodobého prenájmu spoločenských miestností Mestského úradu v Rožňave v 
roku 2014.  
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Čiže táto kontrola bola zameraná na splnenie prijatých opatrení z roku 2014. Prvé opatrenie 
bolo vypracovať nové tlačivo: Žiadosť o krátkodobý prenájom nebytových priestorov s 
uvedením počtu hodín, užívania, s rozpísaním podľa sadzieb uvedených v podmienkach 
krátkodobého prenájmu a zverejní sa to na stránke mesta Rožňava. Opatrenie bolo splnené. 
Nové tlačivo sa vypracovalo a je zverejnené na stránke mesta a používa sa. Po 2.) - pripraví sa 
návrh na zmenu ... pripomienok, podmienok krátkodobého prenájmu v bode 2, dňa 30. atď., 
nebudem to celé čítať. Dňa 30. apríla 2015 uznesením mestského zastupiteľstva 107/2015 boli 
doplnené zásady na určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a 
hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Rožňava o bod h: Podmienky krátkodobého nájmu 
priestorov radnice, MÚ,  sobášnej siene, a OKC. Boli tu zapracované všetky odporúčania z 
výsledkov kontroly, a všetky prijaté opatrenia sa aj realizujú. Prekontrolovali sme nájomné 
zmluvy za rok 2015. Tam máte v podstate tabuľky, čo sa týka aj porovnávania príjmov, za roky 
2011 až 15. Vidíme tu nárast uhradeného nájomného za radnicu aj Spoločenskej sály. Napriek 
nárastu príjmov z týchto nájmov, náklady na réžiu každým rokom rastú. U radnice rozdiel 



medzi príjmami a nákladmi za rok 2015 činia sumu 2606, teda "mínus", a u Spoločenskej sály 
MÚ mínus 4561. Samozrejme, že tu treba uviesť, že tie sály sa nie vždy využívajú len pre 
verejnosť, ale využívajú sa aj pre potreby mesta.  Takže nie všetky náklady sa musia, alebo sa 
vykrývajú len z nájmov. Výberovým spôsobom boli ... bolo skontrolované dodržiavanie Zákona 
o slobodnom prístupe k informáciám. Nájomné zmluvy boli na internetovej stránke 
zverejnené. Vzhľadom na ...., teda ... zmluva sa stáva účinnou nasledujúci deň po jej zverejnení 
na internetovej stránke mesta. Vzhľadom na citované ustanovenie povinnej... povinne 
zverejňovaných zmlúv, podľa zákona je potrebné, aby sme toto sledovali, aby sme potom 
nestratili vlastne účinnosť takejto zmluvy. Nakoľko ... pri kontrole sa zistilo, že nájomné zmluvy 
boli zverejnené na webovej stránke mesta až po akcii, na ktorú bola uzatvorená nájomná 
zmluva. Odporúčania: v schválených zásadách pre určovanie výšky nájomného za nájom a 
podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku,  článok h) bod 5), kde je uvedené, že výška 
nájomného sa ročne prehodnotí na základe skutočných režijných nákladov predchádzajúceho 
roka. Z uvedeného dôvodu odporúčame prehodnotiť nárast nákladov a prípadne ho zahrnúť 
do sadzieb nájomného. Po 3.) -  odporúčame vyberať od organizátorov akcií podľa zváženia 
vlastníka vrátnu zábezpeku na úhradu prípadných škôd na majetku mesta vo výške 50 EUR z 
dôvodu, že mesto postupne investuje do obnovy zariadenia radnice a spoločenskej sály, napr. 
nákupom nových stoličiek a pod. a po tretie zabezpečiť zverejnenie nájomných zmlúv pred 
uskutočnením akcií, na ktoré sú uzatvorené. To je všetko.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, diskusia. Pán poslanec Kuhn.  
p. Kuhn 
Najprv jednu technickú pripomienku: V tabuľke číslo 2 máte chybu. V tom stĺpci  "Náklady 
radnice", tam Spolu náklady sú tá... je tá istá suma ako je náklady na teplo. Tam asi pri... pri 
prepisovaní došlo k nejakej chybe. A ten 2. stĺpec sa zdá, že je, že je v poriadku. To je len taká 
technická vec. A druhá  vec je, že teda v nadväznosti na odporúčania  pani hlavnej kontrolórky 
chcem doplniť návrh uznesenia o ukladaciu správu: Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému 
úradu vypracovať a predložiť na júnové zasadnutie návrh zmien nájomného v radnici a 
Spoločenskej sály. Noo... mali by sme sa zaoberať, v podstate zvýšením, áno vzhľadom na tie 
straty, tak ...  ako... nežiadam, aby to bola bolo ziskové, alebo...alebo, alebo... vyrovnané, ale 
...ale... keď nám stúpajú náklady tak, ako, musíme to preniesť aj do tých, do výšky poplatkov. 
Alebo prehodnotiť výnimky, ktoré sú, tam. Rôzne úľavy pre rôzne organizácie.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Môžeme aj to urobiť. Ja dávam teraz zľavy pre materské školy, základne školy, každému dávam 
úľavu. Nemusím ju dať. Bude každý naplno platiť.  
p. Kuhn 
Musíme si stanoviť, proste, nejaké kritériá. Akože nejaké úľavy môžu byť, ale - odtiaľ-potiaľ.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs. 
p. Balázs 
Myslím si, že žiadne extrém nie je dobrý. A určite tieto spoločenské sály neprevádzkuje mesto 
kvôli, tomu, aby vytváralo zisk. Takže... takže treba, samozrejme, prehodnotiť sa to môže, 
materiál sa vypracovať môže, ale... ale je to všetko pre obyvateľov mesta. Zľavy sú pre...  počuli 
sme - škôlky a pre školy. Tak ... takže prehodnotiť sa môže, len ...určite nie, ne-... nebuďme až 



takí... takí radikáli, že očakávame, že z tohto budeme vytvárať zisk.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn.  
p. Kuhn 
Ja som povedal, že neočakávam zisk. Len chcem znížiť tú stratu. Mimochodom, pán kolega, vy 
ste veľmi intenzívne bojovali za to, že znížiť mieru dotovania Actoresu o 20 000 a o 30 000. 
Tuná máme... tuná hovoríme o sume 30 000 za ... viacej. To je len teplo...  tu mi nejakých štyri, 
40 000 za... za sálu. Tak. Náklady.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs, s faktickou.  
p. Balázs 
Pán kolega, bavíme sa nájmoch. Nepúšťajme sa zase sa zase do témy Actores. Tú sme dneska 
uzavreli na určité obdobie. Bavíme sa o nájmoch. Actores neplatí nájom. Dobre?...  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč.  
p. Kováč 
Ďakujem za slovo. Ja som za, aby sme prehodnotili prístup k nájmom jednotlivých, teda, 
mestských zariadení. Pretože, chápem, že - a som stotožnený s tým, že to samozrejme pre 
občanov mesta, je to pre ich záujem, je to  .... Ale plyn zadarmo není, voda zadarmo nie je. To 
treba zaplatiť, teoreticky. Si myslím .A tak isto aj údržba tých priestorov niečo stojí. Takže som 
za, aby sme to nejakým spôsobom prehodnotili a postavili sa k tomu trošku zodpovednejšie, 
voči majetku mesta a zároveň aj voči občanom. Ďakujem.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn.  
p. Kuhn 
Bavíme sa o hospodárení mesta. A či je to... či sú tu dotácie do  Actores, či sú to dotácie do 
športových zariadení alebo je to dotácia do tohto, v podstate je to dotácia. Keďže sme v strate 
35 000 na tých dvoch miestnostiach, tak proste treba zvažovať to. Ako - opakujem, už som 
povedal dvakrát, poviem to tretíkrát. Neočakávam z toho... z  toho zisky. Ale... ale predsa len 
musíme, mali by sme zvážiť, že či toto je naozaj primeraná suma na dotovanie, na to, že niekto 
si tam robiť nejaké akcie v týchto priestoroch.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs. 
p. Balázs 
Ešte by som sa chcel pani kontrolórky opýtať, že či sa bavíme o celej budove alebo len o tej 
jednej sále? Á - páni - bavíme sa o hospodárení v meste. Pred chvíľou ste odhlasovali 12... 
pardon.. 12 ... 12 ročnú zmluvu. Zabetónovali ste v podstate poskytovateľa tepla do mesta. 
Ďalšou zmluvou - okrem iných. Takže o ...  -nie-nie - mestský majetok ste prenajali firme, ktorá 
nemá nič spoločné s vykurovaním gymnázia. Mestský majetok ste prenajali.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn ...pán poslanec Kuhn! 
p. Kuhn 
No, ja som hlasoval proti tej zmluve... toho prenájmu na 12 rokov. A teda... o ďalších 12 rokov 
aby bolo jasné. 



 p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Ak môžem, ja by som len odpovedala pánovi poslancovi Balážovi. Na radnici nemáme osobitné 
meranie pre spoločenskú sálu, ale je to vykurovanie celého objektu. A sadzby máme vlastne 
určené podľa priestorov. Hej? Čiže, tzn. že, keď Spoločenskú sálu,  plus môže si prenajať 
Zrkadlovú miestnosť plus vedľajšiu miestnosť na chodbe. Ale .., tie náklady na energiu sú 
myslené celkovo. Na budovu ...na budovu. Na plochu. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs. 
p. Balázs 
 ...Takže tým pádom očakávame, kolegovia, že obyvatelia mesta na svojich spoločenských 
akciách alebo rodinných stretnutiach zaplatia v podstate komplet náklady na prevádzkovanie 
budov, ktoré využíva mesto na reprezentačné účely. Dobre tomu rozumiem, áno? Lebo, tým 
pádom vykurovanie je za celú budovu - a nám idú obyvatelia zaplatiť celé teplo, celú elektriku 
týchto budov? 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Ešte môžem... ak môžem doplniť. Nie je celkom tak. Lebo my sme prepočítavali tieto náklady 
na hodinu, hodinovú sadzbu. Tieto všetky režijné náklady a z toho sme vychádzali pri určení 
sadzieb. A tak, ako ste aj povedali, pán poslanec, alebo povedal si, ako Actores neplatí nájom, 
ani tu ten občan nájom neplatí. Platí len režijné náklady, ktoré súvisia s ... používaním tej sály. 
Čiže my naviac za meter štvorcový nájom nepýtame. Ani za jednu sálu. Hej? Čiže to sú 
vyslovene ...sú ... to je úhrada režijných nákladov.  
p. Balázs 
Náklady na prevádzku budovy sú, však?  
 p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Samozrejme.  
p. Balázs 
Takže nie je zvlášť vypočítané, čo platí nájom mesto samo sebe za spoločenské akcie alebo za 
reprezentačné priestory pri prijímaní návštev a podobne. Ja nemám proti tomu nič, len... len, 
aby, keď, keď to chceme porovnávať a tie náklady vyčistiť... vyčísliť, tak by sme mali vyčísliť 
vlastne, koľko hodín používa mesto, koľko hodín obyvatelia ... A zase miešame asi hrušky s 
jablkami. Ale to neútočím teraz na mesto, len na to, že nemôžeme očakávať, že obyvatelia 
všetko zaplatia. Takže aby... aby sme mali porovnateľné veličiny.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán zástupca.  
p. Lach, zástupca primátora 
Vidím, že tu prebieha intenzívna akademická debata. Navrhujem ukončiť diskusiu.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč. 
p. Kováč 
Ja som hovoril vo svojom diskusnom príspevku k tomuto bodu o tom, že treba prehodnotiť 
režijné náklady. Netvrdím, že občania majú zaplatiť za vykurovanie celej budovy, alebo za 
vykurovanie reprezentačných priestoroch vtedy, keď nie sú využívané pre občana. Ale zas na 
druhej strane vidím veľmi reálne, aby občan zaplatil prenájom v reálnej cene, ktorá za tú réžiu, 
alebo ... tu réžiu obhospodári celú. Ďakujem. 



p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn.  
p. Kuhn 
Súhlasím s kolegom Balážom, že treba vziať v úvahu aj.. aj ten čas, keď mesto užíva tieto 
priestory. A to by ... malo byť súčasťou nejakej dôvodovej správy k tomu návrhu zmeny 
poplatkov,  kde by sa vždy vypočítalo za - neviem - posledných 5 rokov povedzme, koľko hodín, 
alebo koľko dní bola Veľká sála prenajatá pre rôzne účely, vrátane toho, keď tam má mesto 
nejaké akcie svoje, či už slávnostné zastupiteľstvo, ktoré je tam myslím, že 2-krát do, za 
volebné obdobie, to úplne prvé a posledné, a potom nejaké odovzdávanie cien , možno. A iste 
toto... toto nám nemusia platiť tí, ktorí tam majú stužkovú. Ale... ale ako, toto  tie akože tam 
treba vziať do úvahy. Ale treba vziať do úvahy aj tie náklady a to, že keď, keď to má niekto 
prenajaté. Čiže, hej, toto malo byť súčasťou toho zdôvodnenia ... tej zmeny... zmeny cien.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak ešte vám k tomu niečo k tomu poviem, keď môžem. Ja, za tieto posledné dva roky som 
veľakrát pristúpil, nie že veľakrát, stále som pristúpil k tomu - všetky základné školy, všetky 
materské školy zadarmo, stredné školy 50 %. Takže keď si to tak všetko spočítate a všetci by 
platili, tak sme možno na nule. Takže, určite treba niečo také urobiť. Zvážte potom, kto, čo 
bude platiť. Mne nie je žiadny problém nikomu, vlastne každému povedať, že nepustím ani 
50 %, mestské zastupiteľstvo rozhodlo. Lebo možno niektorej organizácii spoločenskej, jednej, 
dvom, trom alebo piatim vyjdem v ústrety. Ale všetkým školám, či sú tu stredné a či sú to 
základné, či sú tu materské stále dávam - už myslím 2 roky takýmto spôsobom, že je to 
zadarmo a stredné školy 50 %. Toľko môžem. Takže preto hovorím, treba to prepočítať, treba 
si to rozmyslieť., Môžeme aj školám dávať za celú čiastku a budeme možno na nule. Ďakujem 
pekne. Tá diskusia. Alebo budeme hlasovať o ukončenie diskusie? Nech sa páči. Áno, bol 
návrh.  
 
Hlasovanie 
Za 7, proti 2, zdržalo sa 0.  
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu z 
kontroly plnenia prijatých opatrení na základe vykonanej kontroly dodržiavania podmienok 
krátkodobého prenájmu spoločenských miestností Mestského úradu v Rožňave v roku 2014. 
Nech sa páči, hlasujte. ... Ukladacia časť... čo tam bolo?... Zrušme hlásenie.... Zrušme 
hlasovanie. Budeme ešte raz.  Niečo si dával pán kolega do ukladacej, buď tak dobrý nám to 
povedať. Prečítajme, čo tam je nahlas, pretože zajtra sa budeme potom naháňať, že to tam nie 
je.  
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Neviem či dobre budem interpretovať návrh pána poslanca, ale povedal, že:  "ukladá 
mestskému úradu vypracovať a predložiť na júnové zasadnutie mestského zastupiteľstva návrh 
zmien nájomného na spoločenskú sála a radnicu." 
 p. Burdiga, primátor mesta 
No, takže hlasujeme aj s touto ukladacou...  
 



p.Kuhn 
... Nie, nie tak som to, bol presne to povedal. ...sa rozhodujme, potom sa rozhodujme. Áno. 
Nie. Akože, chceme vypracovať ten návrh zmien výšky nájomného, a to nemusí byť v ukladacej 
správe, že teda ... akým... akým spôsobom to bude vypočítavať. To bol len taký, ako návrh... 
návrh mimo... mimo návrhu uznesenia.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak za čo hlasujete? Je nejaká úprava?  
p. Kuhn 
To čo navrhovala... to čo prečítala pani hlavná kontrolórka.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči hlasujte.   
 
Hlasovanie 
Za 8, proti 0, zdržalo sa 0.  
 
17.6. 
Zásady kontrolnej činnosti mesta Rožňava  
 
p. Burdiga, primátor mesta  
17/.6. - Zásady kontrolnej činnosti mesta. 
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
Z dôvodu zmeny legislatívy dňa 1. 1. 2016 nadobudol účinnosť nový zákon, č. 357 z roku 2015 
Zbierky o finančnej kontrole a audite. Je potrebné doplniť Zásady kontrolnej činnosti mesta 
Rožňava. Červeným máte doplnené, čo sa vkladá. Nech sa páči, ak máte nejaké pripomienky. 
p. Burdiga, primátor mesta  
Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zásady 
kontrolnej činnosti. Nech sa páči, hlasujte. 
 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.  
 
 
18.  
Mestské lesy Rožňava s.r.o. 
 
18.1. Výsledky hospodárenia za rok 2015 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
18/1 Výsledky hospodárenia mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2015. Otváram diskusiu. 
Materiál máte predložený. Keď sa chcete niečo spýtať, je tu konateľ  Mestských lesov. Sedí za 
vami. Pán poslanec Kuhn.  
p. Kuhn 
Ja si to potrebujem nájsť. ... Nemám to tu teraz pri sebe, ale keď som si pozeral, porovnával, 



keďže, keďže v tom návrhu, sú len informácie za minulý rok, nie sú za tie predchádzajúce,  ja 
som si to pred pár dňami pozeral, zdá sa mi, že - akože došlo tam nie nárastu mzdových 
nákladov, keď sa nemýlim. Tak chcel som požiadať, riaditeľa keby sa mohol vyjadriť. 
p. Burdiga, primátor mesta  
Poprosím mikrofón.  
p. Hudáček, Mestské lesy Rožňava 
K navýšeniu mzdových nákladov došlo kvôli tomu, že oproti minulému roku nepriberáme 
šiestich sezónnych zamestnancov, ale priberáme ôsmich sezónnych zamestnancov. Tak isto 
pridáme na dlhšiu dobu. Minulý rok sme mali schválených - alebo sme brali na projekt šesť 
mesačný, teraz berieme na projekt osemmesačný. Zároveň aj jeden zamestnanec, ktorý 
doteraz pracoval pre nás na živnosť a to zamestnanec, ktorý pracuje na tatrovke, prechádza 
medzi riadnych zamestnancov. Preto tam by vypadáva položka šofér nákladného vozidla, lebo - 
mali sme aj kontrolu z bezpečnosti práce, či inšpektorátu práce, a bolo nám vysvetlené, že bolo 
by dobré, keby na takomto mechanizme pracoval náš zamestnanec. Teda u nás zamestnaný a 
nie živnostník, cudzí, na našom mechanizme. Takže o to sa jedná, že vlastne máme jednak 
väčší počet stálych zamestnancov a väčší počet sezónnych zamestnancov. A  na dlhšie 
obdobie.  
p. Burdiga, primátor mesta  
Ešte nejaká otázka, páni kolegovia? Keď nie, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie výsledky hospodárenia Mestských lesov.  
 
Hlasovanie 
Za 8, proti 0 zdržalo sa 0.  
 
 
18.2.  
Rozdelenie zisku za rok 2015 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
18/2 - Návrh na rozdelenie zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2015.  Otváram 
diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
schvaľuje prerozdelenie zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2015. Hlasujte. 
 
Hlasovanie 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. 
 
 
18.3. 
Plán hospodárenia na rok 2016 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
18/3 - Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2016. Otváram 
diskusiu. Uzatváram diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 
plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2016. 



 
Hlasovanie 
 Za 9 ... Deviati? Skade ste sa nabrali? Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.  
 
 
19. 
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
 
p. Burdiga, primátor mesta  
Otázky poslancov , nech sa páči ... A - podnety ešte. No, to je dôležité. Nech sa páči. Podnety 
pre hlavnú kontrolórku. Aby sme nevynechali. Pán poslanec Kuhn, sa nám bude hlásiť. / ... 
zatlačiť ešte raz /  
p. Kuhn 
Ja sa chcem spýtať pani hlavnej kontrolórky,  či sme neporušili ... či mestské zastupiteľstvo 
neporušilo zákon,  keď sme schválili odpredaj osobného auta ... za tých 1.800 EUR, v situácii, 
keď vlastne nebolo vyhlásené ...nebol vyhlásený zámer odpredaja za túto cenu. Lebo bol 
vlastne vyhlásený zámer odpredaja za cenu 2.340 EUR, na čo neprišla žiadna ponuka. A my 
sme neschválili zámer predaja ... priameho predaja majetku mesta, teda osobného auta za 
1.800 a rovno sme schválili predaj. Tak či takýto postoj ...postup nie je v rozpore so zákonom? 
Nemusíte odpoveď teraz, ale keď viete, tak samozrejme, privítam, keď viete hneď odpovedať.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kováč.  
p. Kováč 
Ja mám len jednu procedurálnu otázku. Chcem sa opýtať,  či si môžem prisvojiť vystúpenie 
občana, ktorý by chcel diskutovať v rámci diskusie poslancov?  
p. Burdiga, primátor mesta 
Prisvojuj si, kľudne.  
p. Kováč 
Môžem? ...V mene mojom. Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
A ... vieme aj ...názov ... občana?...  
p. Kováč 
Pán Ambruž má otázku. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči. ... Nech sa pýta.  
p. Kováč 
Ale... nie je diskusia...  
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Nemáme už žiadny podnet?  keď nie tak ...Pán poslanec Capák.  
p. Capák 
Ja by som poprosil hlavnú kontrolórku mesta, keby predsa len pozrela -  mňa to ... trošku sa mi 
to nezdá ... lebo aj na internete som si  rýchlo našiel... Tuná píše generálna prokuratúra, že 
samospráva nemôže konať nad rámec zákona. A dneska tu padlo už aj nad- nad rámec zákona. 
Tak keby ste toto mohli nejako mi vypracovať, alebo... dám vlastne ...  toto ... nerozumiem, 



viete,  týmto pojmom. Ja si myslím,  vždy,  že je len  zákonné a nezákonné. Ďakujem.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Dobre. Takže už nemáte žiadny ... žiadnu otázku na pani hlavnú kontrolórku? 
  
20 
Otázky poslancov 
 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nech sa páči, Otázky poslancov - Diskusia. Poslanec Kováč. 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne. Odovzdal by som teraz,  v zmysle mojej ...diskusného príspevku slovo 
pánovi Ambrusovi, občanovi mesta. Ďakujem.  
 p. Ambrus, obyvateľ mesta 
Ďakujem pekne. Budem veľmi krátky.  Ďakujem pánu Kováčovi aj vám ostatným. Ferenc 
Ambrus. Snažím sa byť  veľmi, veľmi krátky. Od 5. marca 2016, parlamentných volieb, ubehli 
skoro 2 mesiace. Moja otázka na vedenie mesta a nie na konkrétnu osobu : Čo sa udialo vo 
veci, že v našom meste hlasovalo za fašistickú stranu 656 našich spoluobčanov? Veľmi krátko. 
Ďakujem pekne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Chcem sa spýtať - my - ako mesto, čo máme s tým?  Však je to ich ústavné právo. Môžu 
hlasovať za čo chcú.  Ako - ja to mám ovplyvňovať, ako  vedenie mesta? Chcem sa opýtať.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ja ...ja prosím - nie primátora, ja prosím vedenie mesta. Ste tu takmer všetci ...mimo troch, kto 
vie na túto otázku ... prosím, aby sa nepýtal mňa. Ja sa pýtam teraz.  656 našich spoluobčanov 
hlasovalo za fašistov. Čo vedenie mesta za tieto mesiace, skoro, spravilo v tejto veci?  Keď 
neviete odpovedať, je to v poriadku, samozrejme.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Pána poslanec Balázs, potom pán poslanec Kuhn , pán poslanec Ocelník. Skúste pánovi 
Ambrusovi to vysvetliť. Lebo ... 
p. Balázs 
Neviem, či práve my sme kompetentní odpovedať na vašu otázku. Určite je dobrá tá otázka, 
len neviem, či na dobrom mieste. V podstate určite skôr by sme sa mohli nad tým zamýšľať, 
keby sme sa bavili o komunálnych voľbách.  A snáď takéto číslo nebudeme... nebude v 
komunálnych voľbách. Ale ... ale k tomuto,... ja si nemyslím, že my sme kompetentní niečo 
odpovedať, alebo robiť dajaký posudok. My nie sme ani analytici politickí,  nič také. Takže 
nehnevajte sa, ja  sa vám tomu asi nebudem vedieť vyjadriť.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Kuhn. 
p. Kuhn 
Ja som sa prihlásil k inej téme. Ale už keď som bol oslovený... Pán Ambrus, nedokážem vám 
odpovedať na túto otázku. A naozaj veľmi ťažko sa odpovedá, ako, lokálnym pohľadom.  Lebo 
keby... keby teda nikde inde takéto vysoké percento hlasov Kotlebova strana nezískala, tak sa 
môžeme zamýšľať, že čo sme v tomto meste spravili zle. Ale nemám pocit, že by Rožňava bola 
nejak výrazne nadpriemerná v tomto ohľade. Pokiaľ ide o percentuálny zisk, ja si nepamätám 



presne, koľko to bolo v meste Rožňava...percent.  Ale veľmi sa to neodlišuje asi od v tých 8 a 
pol, celoslovenský priemer. Čiže ... ako, je to problém, ktorý má Slovensko. Akože, môžeme si 
klásť otázku...  a kladiem ... Ja si ju kladiem tiež, asi veľa ľudí si kladie, že čo sa stalo. Že sa tak... 
tak ...takýto vysoký zisk získala táto strana. A teda, ako vyštudovaný politológ, sledujem, čo iní 
politológovia na túto tému hovoria. A nielen politológovia - sociológovia a filozofi... A zatiaľ 
teda, ako, som nezaznamenal nejaké vysvetlenie. Lebo keď sú vysvetlenia,  že... že to je preto, 
lebo - proste ťažká sociálna situácia, tak keď sa  analyzovalo z pohľadu regiónov, tak... tak sa 
nedá preukázať, že by... že by, proste, viac hlasov získala v týchto regiónoch, ktoré sú 
chudobnejšie. Aj ... aj v bohatých regiónoch získal dosť veľkú potrebu (...podporu). 
Argumentovalo sa tým, že... že je to proste odozva na problém s rómskymi komunitami. Ale to 
tiež ...tiež nesedí. Lebo... lebo získal vysoké percentá aj ...aj v mestách alebo obciach, kde ...kde 
Róma vidia akurát  v televízii. Široko-ďaleko tam žiadni nebývajú. Čiže ...ako, nemám... nemám 
odpoveď. A - určite by sme si mali klásť aj... aj v Rožňave túto otázku. Ale obávam sa, že asi v 
tejto chvíli nikto z nás nemá ... nemá odpoveď. No a keď  ...  teda ... prejdem rovno k tej mojej 
otázke... ktorú som ...? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nie, nie...  ešte sa spýtame... Bol to občan mesta ... Či ešte niečo... chce sa spýtať... lebo... 
veľmi rád dám ešte slovo, keď ešte má nejakú ...  ?? ...Viete, pán Ambrus, ja sa musím spýtať. 
Takže, pán Ocelník, ešte môžete. Pán poslanec. Aj pán poslanec Džačár, keď chcete k tejto 
otázke ... samozrejme, čo dal pán ....   Čiže nie k tomuto budeš?  
p. Ocelník 
Nie. Určite nie. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Preto som sa pýtal ešte. Hej? Pán poslanec Džačár, ty budeš k tomuto, čo pán Ambrus sa 
pýtal? Nech sa páči, povedz potom ...  
p. Džačár 
Ďakujem. Ja k tomu vám neviem odpovedať. Ja by som skôr by vyzval pána Capáka. Však, 
Milane? Ty máš asi najbližšie z nás niečo k tomu povedať. Tak, buď taký dobrý.  
p. Burdiga, primátor mesta 
...Ešte počkajte , pán Ambrus, lebo už keď sme to teraz domiešali ...  tak vydržte aj vy teraz. 
Dobre? Chvíľu vydržte. ... Chvíľu ešte ostaňte, lebo keď bude otázka na vás... viete... tu nejaký 
...nejaký postup je.  Keď ja dávam slovo... Dobre?. Takže chvíľu ešte vydržte, pán Ambrus. 
Vynikajúco. Zlatý ste,  veľmi.  
p. Ocelník 
Takže ja len podľa poradia idem. Bol som prihlásený do diskusie. takže využívam svoje právo. 
Idem diskutovať. Takže, vážení - s mäkkým "i" tzn. že vy všetci - rokujeme od 9. -tej. Je  9. 
Rokujeme 10 hodín. S nejakou prestávkou. Myslím, že to je dosť vyčerpávajúce pre každého. 
Bolo by na zváženie prehodnotiť harmonogramu zasadnutí. Keďže raz za 2 mesiace rokujeme a 
nazberá sa nám nejakých - neviem 50 alebo  70 bodov. Takže neviem, či bolo možné 
prehodnotiť - to je moja otázka na primátora -  napríklad, či je možné prehodnotiť 
harmonogram zasadnutí? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Všetko sa dá samozrejme prehodnotiť, ale nám vyhovuje tento dvojmesačný cyklus. Pretože 
keby bolo každý mesiac, my skončíme jedno zastupiteľstvo a o dva dni začíname druhé. Čiže 



keď sme nabehli na tento cyklus, nám to vyhovuje. Niekedy tie zastupiteľstvá skončia o 11.- 
tej, o 12.-tej - pretože - bol si toho prítomný. Ale niekedy sú takéto body o ktorých rozprávame  
3 - 4 hodiny. Hej?  A stane sa že aj o  siedmej  skončíme.  
 
p. Ocelník 
Dobre. Takže navrhoval by som ešte chvíľku to odsledovať, tento harmonogram, ísť podľa 
neho a pokiaľ by sa, tak nejak opakovalo, že dlhšie by sme tu boli,  tak ja si myslím, že radšej tu 
periodicitu prehodnotiť a zmeniť. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Tak, lebo potom je práca mestského úrad len o zastupiteľstvách. Dobre...tak ... 
p. Ocelník 
To bol môj názor, to je tvoj názor.  Takže .... zatiaľ to  ... zatiaľ to ...odsledujem... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ešte niečo pán poslanec Ocelník? 
p. Ocelník 
Všetko. Ďakujem.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Capák. 
p. Capák 
No, k no k tejto téme, ktorú Roman Ocelník hovorí, naozaj sme tu dneska nejako dlho. Tak je 
to asi potom aj dosť... množstvo materiálu. Že - ja neviem, to - raz mesačne by aj mne viac 
vyhovovalo, sa priznám... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Už  sme mali aj viac a sme skončili o druhej. Upozorňujem. Áno.   
p. Capák 
A potom ešte ....ešte nasledujem ... mám aj faktickú , že k tomu, čo Ferenc, hovorí, Ambrus, by 
som sa chcel aj ja vyjadriť. Ale nie že .../ čas/ 
p. Burdiga, primátor mesta 
...Nie, kľudne pokračuj. Pán Ferenc - preto som ho zdržal, aby si mu vedel odpovedať, 
samozrejme.  Tak ...je tu.  
p. Capák  
Tak ...sa hlásim s riadnou  ... prepáčte mi ... Na túto odpoveď z mojej strany, by sa vedel - sme 
dlhoroční kamaráti, priatelia a tieto voľby boli pre veľa občanov veľmi ťažké ... Ťažké v 
rozhodnutiach. Sú ľudia, ktorí sú v rôznych stranách alebo boli podporení stranou, ako aj - 
otvorene poviem, mňa podporila Komunistická strana, pri voľbách. Stále som, ako, nezávislý 
člen. A ich samotných som sa spýtal, čo máte proti tomu, kebyže ... keby som ja polepil plagáty 
pána Kotlebu. A oni povedali -  si nezávislý, kľudne. Aj možno však pamätáte, aj som pozdil 
trošku, len, len že som došiel na zastupiteľstvo. Druhá vec -  dodnes.... ja neviem - ako  - určite 
a vysoko si vážim vedomosti všetkých historikov, ktorí ... lepšie sa učili dejepis, alebo vedia o 
tom viac, ako ja. Ale podľa mňa, zo zákona by nebola pripustená do volieb tá fašistická strana. 
Akákoľvek, či už to bude Kotleba alebo pod iným názvom. Preto bolo možné ju aj voliť. Pokiaľ 
ju zrušia - čo sledujem, že je tu snaha zrušiť túto stranu a nájsť páky, aby bola pozastavená, tak 
musíme to akceptovať. Keď to tak nejak zákon ... uvedie. A osobne, viete , poviem vám, keď 
som zbadal v hesle, že "urobíme poriadok s parazitmi v osadách" ... Nám režú, ako ich nazýva 



pán Kotleba, cigánski extrémisti 8 ha lesa v Kunovej Teplici. A my si nevieme rady s tým. Ani 
policajti. Viete, presne toto vyvolalo naše rozhodnutia. Zúfalstvo  bolo myslím, že to správne 
slovo, ktoré nazvalo voličov ... mnohých voličov pána Kotlebu. Ja zase si myslím, keď je niekto 
presvedčený, z nás, že ja to fašistická strana, tiež by mal dať trestné oznámenie a pridať  sa k 
tomu. A kto nie, tak nie. Ale z mojej strany asi toľko by som vedel povedať, ja osobne sa 
poznám s pánom Kotlebom, má zaujímavé myšlienky. A  viete, ja poviem otvorene, dneska je 
vstúpiť do strany, je veľmi vážny krok. A - napríklad, dodnes, myslím si, ešte som nenašiel 
stranu, do ktorej by som vstúpil ako člen. Tak ďakujem. Len toľko ja by som .... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn, ešte budeš na pána Ambrusa?  Pán Ambrus, veľmi pekne 
ďakujeme. .... Ale... skúste do mikrofónu. Dobre?  
p. Ambrus, obyvateľ mesta 
Ďakujem pekne, že ... nemohol som byť  o jednej, kvôli pracovnému zaneprázdneniu. Mesto 
má obrovské možnosti ... k načrtnutej téme. Od primátora po pani, ktorá má .... ?.... až po 
televíziu, ktorá nebola schopná prísť predvčerom napr. na prednášku Rožňava a holokaust. 
Atď. atď.  Vy ste s tým... a nežijete s tým.  Absolútne neprijateľné odpovede som tu počul. Vy 
máte obrovské možnosti totiž. Hovorím  o televízii ... ja som bol...  s kolegami ...jasné... Čiže 
mesto má obrovské možnosti. Ale  keď ani nechápete o čo ide, potom to nepôjde. A potom 
toto číslo - 656 - sa bude navyšovať. Ďakujem za možnosť.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Čiže môžem si to tak vysvetliť, že ako títo ľudia, my, čo sme tu všetci, môžeme za to, 
že sa tak hlasovalo?? Fantastický názor máte, ale pán Ambrus, ďakujeme veľmi pekne. Pán 
poslanec Kuhn, nech sa ti páči.  
p. Kuhn 
Dobre. Mám ...2 ... dva body.  Chcem ešte teda vrátiť  k tej diskusii, ktorá tu prebiehala a ešte 
bude asi dlho prebiehať. A to je to porovnávanie výdavkov na kultúru,  na šport, na Actores.  
Mali sme dneska jeden materiál o ... vlastne o mestských budovách, o mestskom majetku. A ja 
som si  len tak, že - urobil taký jednoduchý prepočet. Vychádza mi z neho, že všešportový areál 
dotujeme ročne 140 .... teda minulý rok,  minulý rok a predminulý ... čísla išli za 2014  alebo 15, 
sme dotovali sumou 140 000. To  rozdiel teda medzi nákladmi a výnosmi  a ziskmi. Čiže 
140.000 dotácia všešportového areálu. Futbalové ihrisko - rozdiel medzi ... medzi nákladmi a 
príjmami  je 11.000 - dotácia z mestského rozpočtu. A športová hala je asi okolo 20. 000 -  sa 
mi zdá. To tuná nie je, lebo športová hala nie je náš majetok. To je majetok ... je to spoločný 
majetok VÚC-ky  teda a nás.  A nenašiel  som to tuná. Takže ... takže, keď hovoríme o 
dotáciách do športu, tak to nie je len tých ... tých 30 000, alebo z tých 30 000 nejaká pomerná 
časť, lebo časť je na kultúru, ale je to nejakých 171 plus dotácie. Čiže ide ... blížime sa ku sume 
200.000 . A tak isto tých 83 alebo 87.000, ktoré idú formálne pre Actores, tak... tak vlastne to 
nie je do vrecka ľudí, za ktoré ... za veľká časť tých peňazí ide vlastne na kúrenie, OKC, ktoré 
slúži na rôzne...rôzne účely. Takže to je  jedna vec, keď sa bavíme o... o tom, že... že koľko 
mesto dáva ...dáva na šport a na ... na Actores. 
Druhá vec je -dneska tu viackrát zaznelo, o to .... to, že ako mesto môže predávať mestský 
majetok daňovému dlžníkovi. A zaznelo to, že teda máme aj v Zásadách vlastne stanovené, že 
... že to  nie je možné. Proste keď je niekto daňovým dlžníkom, tak nemôže mu mesto predať 
nejaký majetok alebo pozemok.  Ja sa chcem spýtať, či máme v nejakých zásadách, alebo či je v 



zákone, že mesto vo verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania, alebo zo strany 
majetku alebo teda ...tovarov, služieb... takto - tovarov, služieb subjekt, ktorý je daňovým 
dlžníkom. Ja viem, že keď som pred rokmi ako živnostník  sa chcel zúčastňovať nejakých 
verejných obstarávaní, tak som musel dokladovať, že má mám ... nemám žiadne nedoplatky na 
daniach, na odvodoch voči štátu. Chcel som teda... uchádzal som sa nejaké zákazky od 
štátnych inštitúcií, takže musel som dokladovať, že nemám žiadne záväzky voči štátu, ináč by 
ma automaticky vylúčili z toho verejné obstarávania. Tak sa chcem spýtať, či máme nejaké 
ustanovenie, že ak nejaký podnikateľský subjekt má záväzky, neuhradené záväzky voči mestu, 
tak ... tak nemôže predávať ... mesto od neho nebude kupovať tovary a služby.  Môže mi 
odpovedať pani prednostka alebo pani hlavná kontrolórka? 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Pokiaľ ide o zákazky s nízkou hodnotou, tie máme upravené v smernici, ktorú ste stiahli. 
Princíp verejného obstarávania je práve o tom, že môže sa prihlásiť každý, kto spĺňa nejaké 
podmienky. V smernici to zatiaľ, myslím, že nie je, že nemá uhradené záväzky voči mestu. Ale 
pokiaľ ide o tie nadlimitné alebo pod prahové, tak tam myslím zo zákona vyplýva, že musí 
čestným prehlásením deklarovať, že má vyrovnané tieto záväzky voči štátu. 
p. Kuhn 
Čiže sa to týka len ... len nad... nadlimitných a len voči štátu.  
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
No tie ... áno. Áno.  
p. Kuhn 
Čiže zákon nám nestanovuje povinnosť... Ani neumožňuje stanoviť si podmienku, že.. že teda 
keď niekto má neuhradené záväzky voči... voči mestskému rozpočtu, tak že bude vylúčený z 
verejného obstarávania?  
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Ja si myslím, že nie.  
p. Kuhn 
Lebo ... ja sa pýtam iba... lebo hovorím, že ja keby som sa chcel uchádzať o štátne zákazky .. 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
...to by bolo nad rámec - ako hovoríte...   
p. Kuhn 
...Ja len hovorím, že keď som sa chcel uchádzať o štátne zákazky, tak som musel deklarovať, že 
voči štátu mám splnené daňové, odvodové povinnosti. Tak mi  to pripadalo tak  - ako logické, 
že tým pádom aj mesto, keď obstaráva, tak podmienka je, že do verejného obstarávania môžu 
predkladať ponuky len subjekty, ktoré voči mestu majú uhradené daňové povinnosti. 
p. Mihaliková, prednostka MÚ 
Do tej smernice to môžeme dať.  Hovorím, pri tých zákazkách s nízkou hodnotou. Bude 
predložená na najbližšom zasadnutí. Nebola schválená, bola stiahnutá z rokovania, takže bude 
znova prejednaná aj na finančnej komisii... 
p. Kuhn 
Ja by som... ja by som bol teda za to, aby to tam bolo.  Ja by som bol dokonca aj za to, aby to 
bolo aj pri tých ... pri tých zákazkách s nízkou hodnotou,  ak to ... ak to zákon umožňuje. Čiže by 
som poprosil pani hlavnú kontrolórku, keby preverila, či... či zákon umožňuje a či prípadne 
niektoré mestá majú také ustanovenia? A či teda boli alebo neboli napadnuté prokuratúrou, že 



sú alebo nie sú v rozpore. Lebo keď teda ... ako takto chceme postupovať zásadovo voči... voči 
neplatičom, tak nielen voči tým, ktorí chcú kúpiť nejaký pozemok od mesta, ale potom by sme 
mali aj voči dodávateľom takto postupovať.   
p. Lach , zástupca primátora 
Pán poslanec, skončil si?  Áno. Dobre. Čiže nasleduje poslanec Capák, s diskusným.  
p. Capák 
 Tak teraz sa čudujem kolegovi Kuhnovi, keď sa zaujíma o to verejné obstarávanie, tak kto by  
sa každý mohol uchádzať. Ja mám jednoduchú odpoveď z tohto zastupiteľstva. Musíte postaviť 
čiernu stavbu, pán Kuhn, asi tak do polovice chodníka. A môžete sa v tom momente uchádzať. 
Podľa toho, čo sme tu mali doteraz. Tak vidíte, aké sú kritéria. / No ...on teraz nepočúva...Tak 
nevadí/  
p. Lach , zástupca primátora 
Skončil si? 
p. Capák 
Zbytočne tu rozprávam do vetra, keď on tu sedí a nepočúva.  
p. Lach , zástupca primátora 
Čiže, nasleduje pán poslanec Beke.  
p. Beke 
Ďakujem za  slovo. Bol som oslovený občanmi sídliska P.J. Šafárika, ktorí majú aj garáže na ulici 
Slnečnej, že pri garážach, oproti Rebeky, za budovou s trafostanici Východoslovenských 
energetík sa schádzajú mladí, ktorí vyvádzajú neprajné návykové činnosti. Preto dobre by bolo, 
zaviezť tam, do tej uvedenej časti verejné osvetlenie. A poprípade aj mestská polícia by sa 
mohla častejšie pozrieť ...ako ...do tej časti. To je jedna  moja prosba, alebo postreh. ďalšia:  
Neviem, či je vypracovaný nejaký projekt na rekonštrukciu , revitalizáciu respektíve zástavby 
dvora radnice? Ak nie je, navrhol by som vyhlásiť súťaž na vypracovanie takéhoto projektu, s 
tým, že za vypracovanie by bola vypísaná určitá finančná odmena pre výhercu. Mám kanceláriu 
v zadnej časti radnice, cez okno vidí človek všeličo. Keď idem niekam mimo mesta, t.j. či do 
iných miest na Slovensku alebo v zahraničí, vidím krásne usporiadané nádvoria, parky atď. 
Máloktoré mesto sa vie popýšiť s takým nádvorím radnice ako Rožňava. Žiaľ, po estetickej 
stránke dvor radnice s týmito zástavbami, ktoré sú tam, nezaraďuje medzi najideálnejšie a 
najkrajšie. Ihrisko pre deti stráca svoju dobrú stránku. To drevo, čo je tam, starne, stráca svoju 
peknú farbu.  V zime a ... za dažďa je tam samé blato. Prístrešok nad hojdačkou je 
životunebezpečný. Zopár škridiel je prasknutých, ktoré každú chvíľu môže spadnúť na hlavu 
niekoho. Na jar bola vystavaná tribúna, ktorá podľa mojej mienky svojím výzorom nepatrí na 
dvor radnice. V okolitých dedinách autobusové zastávky krajšie vyzerajú.  Ja si myslím, že v 
okolí Rožňavy sú viacerí drevorezbári, ktorí určite by boli vytesali oveľa krajšie niečo. Preto by 
som navrhoval, aby sa nádvorím radnice ... aby sa zaoberalo inakšie a aby boli vypracované 
viaceré projekty na využitie uvedeného priestoru. 
V tesnej blízkosti  je uvedené... uvedeného priestoru sa nachádza veľký park, kde v kľude  je 
možné vytvárať možnosti pre deti na vyšantenie.  
S tým súvisí aj ďalší môj postreh, ktorý sa týka námestia. Pri jednotlivých reštauračných 
zariadeniach sú vybudované, čím ďalej tým viac, terás a prístreškov. V predchádzajúcom 
volebnom období poslanec... pán poslanec Marko  dosť orodoval o vypracovanie a schválenia 
nejakej smernice na takéto stavby a prístrešky. Tak viem, že dodnes takáto smernica 



neexistuje a preto pribúdajú ďalšie a ďalšie, nie najkrajšie zapadajúce terasy na chodníkoch, 
vedľa ktorých ledva sa dá prejsť.  
Taktiež v severnej časti radnice pribúdajú ďalšie hračky pre deti.  Podotýkam, že nie som proti 
hráčkam vek deti, ale tie hojdačky na krúžkoch fakt nepatria pred kostol, najmä pred sochu 
Jána Nepomuckého. Uvedené hojdačky mohli by byť primontované trebárs v Malom parku. 
Samozrejme, rád by som vypočul aj názor pamiatkarov na pribudnuté zástavby na námestí.  
Možno pred poldruha rokmi som sa ozval ohľadom označení ulíc. Žiaľ, za tú dobu znovu sa stal 
aktuálny môj vtedajší príspevok. Pri obchôdzke mesta cez Veľkú noc, verte, že triezvou hlavou 
som prechádzal, som zistil, že ... / Môžem dokončiť? ...Prihlásim sa...prihlásim sa znovu./ 
p. Lach , zástupca primátora 
Dobre. Čiže nasleduje pán poslanec Kováč. Nech sa páči. 
p. Kováč 
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcel vyjadriť k niekoľkým veciam. Ale začnem 
vstupom pána Ambrusa. Toto mesto zažilo v období 2. svetovej vojny veľmi veľa smutných 
príbehov, kedy najbližší spoluobčania židovského pôvodu boli odtiaľ to odvlečení a pod 
vplyvom ... vplyvom fašistický vlád, resp. profašistickej vlády boli teda mnohé osudy 
roztrhnuté, mnoho ľudí sa nevrátilo a celé mesto to určite takýmto spôsobom postihlo. Ja som 
si prisvojil výstup pána Ambrusa práve kvôli tomu, že možno aj ja sám cítim ... cítim to, že 
nesúhlasím s tým, nie je mi to po vôli, rozumiem tým ľuďom, že sa nejakým spôsobom chcú 
vzpriečiť a nejakým spôsobom  hlasnejšie a radikálnejšie sa postaviť za svoje názory, a 
prikyvovať tomu, kto im dáva priestor na takýto radikálny prejav. A naozaj by bolo treba, 
možno, v každodennom živote a možno aj oficiálne verejne sa dištancovať týchto vecí a týmto 
ľuďom možno pomôcť - ponúknuť nejakú pomoc v tom, že svoje názory môžu kedykoľvek 
slobodne presadiť. Napr. aj  - alebo teda presadzovať prezentovať na mestskom zastupiteľstve 
alebo pri iných aktivitách mesta. Je pravdou  - som s tým stotožnený, podľa môjho názoru, že 
mesto nevytvára... nevytvára priestor na nejakú širšiu diskusiu a komunikáciu k rôznym... k 
rôznym materiálom, k rôznym veciam. Participácia na ...na ...napr. na účtoch, na autá, na 
rozpočte mesta je minimálna. Aj napriek tomu, že deklarujeme, že tu tá možnosť je, bohužiaľ 
nestojíme za ňou a nedávame ľuďom informácie takého charakteru aké by si zaslúžili, resp. aké 
by pochopili. Takže toľko k tomu, prečo som s pánom Ambrusom... resp. prečo som si prisvojil 
vystúpenie pána Ambrusa. Súvisí to zároveň aj s ďalšou vecou.  
Toto  je už konkrétnejšia záležitosť. Ja by som chcel požiadať finančnú komisiu respektíve 
mestský úrad, aby na budúce zasadnutie komisie predložil materiál, v ktorom by som 
očakával...alebo teda, v ktorom by som chcel, aby sa vyjadrila finančná komisia, ako komisia 
odborníkov k tomu, aby všetky budovy v správe mesta boli prevedené na Správu technických 
služieb. Nerozumiem logike, keď polovica - zhruba - budov je v Správe technických služieb a 
polovica budovy je v správe mesta. A - je síce odbor správy majetku, ale nezdá sa mi to logické. 
Buď teda spravuje mesto všetky budovy a technické služby vykonávajú nejakú činnosť , alebo 
nech to spravujú technické služby a konečnom dôsledku, nech to teda spravujú oni a 
zabezpečujú toto pre mesto.  ...Sedieť na dvoch stoličkách sa mi zdá veľmi nerozumné. 
Ďalej by som bol veľmi rád, keby sa finančná komisia - mestské zastupiteľstvo - naozaj 
otvorene zaoberalo skrytými dotáciami. Dotáciami nielen do športu, ale aj do rôznych 
kultúrnych podujatí a  podpory kultúrnych a športových spoločenstiev. Nie preto, aby som 
teraz ukazoval prstom,  alebo  chcem ukazovať prstom na to, že -  "aha, počkajte, však vy máte 



od nás toto a  toto" ... ale hlavne kvôli tomu, aby sme v konečnom dôsledku dokázali vyčísliť 
pre občanov tohto mesta, že mesto pomáha pri rozvoji voľnočasových aktivít. A nie je to len o 
tom, že z dotácií vyčleníme 30.000 EUR alebo 70.000 EUR, ale je to aj v iných aktivitách tohto 
mesta, ktoré nie sú prezentované na verejnosti tak, ako  ... ako - aby teda ľudia pochopili, že 
tie peniaze v tom sú. A sú to ich peniaze. A naozaj slúžia na podporu kultúry, športu, rozvoja 
mládeže, detí, dospelých, kohokoľvek iného.  Takže bol by som veľmi rád, keby aj táto vec vyšla 
do jednania ... na jednanie do komisií a hlavne na finančnú, aby sme prezentovali v rámci toho 
... tej našej transparentnosti tieto veci, ktoré sú nad nad rámec zákona. Zdôrazňujem "nad-nad 
rámec" zákona. Tak isto prevádzka budov ako takých a nájomné za využívanie... prevádzky 
budov ...  mestského úradu  ... alebo teda - mesta Rožňava, ako takých.  Snažíme sa - a myslím 
si, že mestský úrad sa snaží o to, aby to bolo, čo najtransparentnejšie... / dokončím v 
nasledujúcom príspevku/.  
p. Lach , zástupca primátora 
Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Balázs.  
p. Balázs 
No, takže... dneska - tak ako tu aj kolega Karol Kováč hovorí, že robíme množstvo rozhodnutí 
bez analýz. Technické služby - súhlasím. Prečo niektoré budovy sú na meste, niektoré na  
technických službách? A keď som načrtol pred chvíľou tému DPH pri Brantneri, tak sa bavíme o 
140.000 EUR, ktoré v podstate my si  späť žiadať nevieme, lebo mesto nie je platcom DPH a 
Technické služby sú platcom DPH.  Takže 140.000 EUR je iba jedna...  od jedného subjektu 
ročne, čo nám uniká. 
Poprosil by som mestský úrad, keby mi vedel vyčísliť, koľko za rok vyplatíme dodávateľským 
firmám na rekonštrukciách, na dodávkach elektriny, na dodávkach odberu... smeti...alebo 
dodávkach služieb na DPH, čo v podstate sa všetko stratí - nazvem to iba obratne - čiernej 
diere, čo sú peniaze vyplatené, ktoré by sme si mohli cez technické služby alebo cez firmu, 
ktorá je platcom DPH. Viem,  bola tu už Prvá Rožňavská a. s. ktorá bola platcom DPH. Možná, 
že ste ich ... možná, že ste ich ... možná, že ste ... možná, že nemali ideálne vedenie, že to 
dopadlo tak, ako dopadlo, alebo nebola primeraná kontrola. Ale zamyslel by som sa nad tým, 
že prečo niektoré budovy spravujú mesto, prečo niektoré budovy spravujú Technické služby.  
Tým pádom, poďme ďalej, kolega Capák tu poukazoval na výtlky, dneska ... aj ...aj na súdne 
spory, v súvislosti s výtlkmi. A v tejto súvislosti som sa už viackrát pýtal, že ako je to so správou 
majetku mesta. Tzn. máme množstvo prekopávok v meste, kde ním ide vypadnúť protéza, keď 
prechádzame cez ne s autami. A tým pádom, či to naozaj má dakto osobne zodpovedný v 
meste, koho sa vieme opýtať, že kedy daný výtlk bol robený? - kto ho urobil? - aká je záručná 
doba? - a či bolo pred koncom , v záručnej dobe ten výtlk ... nie výtlk - prekopávka - 
odkontrolované? A či to bolo s tým, kto ten ... kto tu prekopávku robil? Či to bolo riešené, tá 
reklamácia? Takže na toto by som vás poprosil odpovede do budúceho zastupiteľstva.  
Poprosil by som riešenie bezbariérových chodníkov . Nie vtedy, keď už sú urobené, ale vtedy, 
keď sa robia. Alebo keď sa projektujú. Tak aby... aby sa riešili bezbariérovo. Máme tu ľudí, ktorí 
sa na vozíčkoch pohybujú, máme tu kočíky v meste, ktoré už 21. storočí už by sme nemali robiť 
30 cm obrubníky, tak jak tuná kolega Kemény hovoril, že  -dvojručné kočíky - alebo  -
dvojposobné- kočíky musia byť, aby ich niekto zdvihol na obrubník.  
Keď hovorím o analýzach, tak sme sa dneska bavili o kotolniach, o vykurovaní, tak by som bol 
veľmi rád, keby sme vedeli ... keby sme dostali na naše budúce rozhodnutia, aby neboli takéto 



zbrklé, neodborné... a  len také... jak  by som to nazval - také... z brucha rozhodnutia, že - ktorá 
kotolňa v meste koľko metrov štvorcových vykuruje  a čo nás to stojí? Samozrejme do 
poznámky by som poprosil či tá budova je zateplená, alebo nie. Aby sme tie čísla  - zase - 
neporovnávali hrušky s jablkami.  
Tým pádom, keďže by...keď by vlastne niekto iný ... Bavili sme sa tu celý čas o obstarávaní, 
koľko ...aká záťaž  je  v obstarávaní na meste... Toto sú všetko položky, ktoré by ...tak, jak si 
obstarávajú školy, tak tak isto by si mohli obstarávať údržbu budov Technické služby. A mesto 
by mohlo... možno malo byť len orgánom, ktorý to koordinuje, nakoľko má ... odborníkov na... 
na obstarávanie. Nebolo by tak mesto zahltené, a zase pri každom jednom obstarávaní, alebo 
pri každej jednej dodávke by sme zase nestrácali daň z pridanej hodnoty, vzhľadom k tomu, že 
mesto nie je platiteľom DPH.  
Pred ...  na minulom zastupiteľstve som sa pýtal na 2 otázky.  
Nedostal som na to odpoveď, ani to, že v akom to je štádiu. Tzn. zaujímalo by ma  - parkovacie 
miesta na Juhu. Som sa pýtal, že v akom to je v štádiu? Plánovanie, projektovanie, verejné 
súťaže. Nemám informáciu.  
A oddychová zóna Lúč - Potok, sme ... mesto pokračuje, samozrejme, kúpili sme tú budovu,  aj 
... aj vidím, že veľa ľudí to má v hlavách ako prioritnú myšlienku vybudovania tej oddychovej 
zóny, smerom po Rožňavskej doline. Ale v akom štádiu je to, či je vypracovaná nejaká štúdia, či 
sa do toho vieme pozrieť,  vieme sa k tomu vyjadriť? Aby to nebolo tak, jak s rekonštrukciou 
chodníkov dneska, že ... že sme ... že sa k tomu vyjadrujeme už vlastne trošku... trošku .. po 
funuse. Ďakujem. Budem pokračovať.  
p. Lach , zástupca primátora 
No asi ťažko, keďže nás je tu  celkom tu 6. Menej .... menej ako je potrebné. Zastupiteľstvo 
môže rokovať, keď je uznášania schopné. ... Dobre, čiže keď už sme zase...  v hojnom počte, tak 
potom nasleduje poslanec Ocelník. Nech sa páči.  
p. Ocelník 
Reagujem na poslanca Balázsa.  Jeho názor je veľmi mylný. Pokiaľ si myslí, že DPH-čka končí v 
čiernej diere. Na Slovensku existuje množstvo expertov, ktorí si s tou DPH-čkou vedia poradiť. 
Asi len toľko. Ďakujem.  ... Myslím ako... následne. Následne.  
p. Lach , zástupca primátora 
Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Balázs. Áno, predpokladal som tiež, že ... že sa dneska 
toto zastupiteľstvo zvrhne  tak, že...že možná že ešte aj v správach budeme. Zvrháva sa to, áno, 
dosť. A pokúšal som sa trošku vážnosti dávať ešte tejto inštitúcii, čo tu je. Takže... takže.. ja 
som to myslel s úplnou vážnosťou. Že sa tu handrkujeme o stovkách EUR a ...a zamyslime sa 
nad tým, v podstate, že aké peniaze nám inde unikajú.  
p. Lach , zástupca primátora 
No, samozrejme, toto sú vážne témy, a chcel by som teda kolegov, že ...neviem, už je dosť  
pokročilá doba , zvážiť teda tie príspevky. Samozrejme, návrhy, ktoré máte voči mestu, alebo 
teda na zlepšenie práce a mesta, mestského úradu, mestských  organizácií, možno by sa dali 
teda spracovať aj písomne. A nechcem tu ...ako ...nikoho vyháňať, len proste už sme tu dosť 
dlho. Hej? A tak isto sa da doručiť na mestský úrad ... a  orgánom, ktoré s tým majú nakladať, 
alebo funkcionárom. Tak, ja viem, bude to bez kamier, ale... ale tiež je to možné. Čiže, nech sa 
páči. Pokračuje pán Ocelník, poslanec Ocelník s diskusným príspevkom.  
 



p. Ocelník 
Pán kolega Balázs, trošku som s tebou zasrandoval, avšak v tej DPH-čke určite vidím nejakú 
myšlienku. Pokiaľ by sa presunula z neplatcu , nášho, na nášho platcu,  a tam by sme s ňou 
vedeli určite čarovať a ušetriť veľké peniaze. Len som si trošku s tebou zažartoval , ale 
myšlienka je to určite dobrá.   
p. Lach , zástupca primátora 
Dobre. Ďalej , nech sa páči, pán poslanec Kováč s faktickou. 
p. Kováč 
Ďakujem. Pán zástupca, táto diskusia a diskusie všetky naše sú práve o tom, že pociťujeme 
nedostatok komunikácie ... vzájomne medzi sebou a  poslancami. A je len na škodu veci, že sa 
už častejšie pracovne nestretávame nad rôznymi takýmito podnetmi  a  ...  poberaním sa 
mesta. Pretože toto sú výsledky toho, že my máme chuť, chceme...chceme dať energiu tomu, 
chceme dať názory na toto a nie priestor. A písomne - nie je to - práve to makové. / 30 sekúnd 
som mal/  
p. Lach , zástupca primátora 
Nie je problém požiadať o neformálne stretnutie. A môžeme sa stretať. Súhlasím, ináč, s tým 
názorom, že asi tá komunikácia by mala byť intenzívnejšia medzi poslancami a mestom, 
mestským úradom. Lebo - však aj my sme mesto, sme poslanci mesta -  a primátorom teda. A s 
tým, že... Ale, treba dať návrh. A ja myslím si, že pán primátor nebude mať problém zvolať aj 
mimoriadne... teda nie mimoriadne zastupiteľstvo, ale neformálne stretnutie, kde by sme si 
mohli vymeniť názory, keď sú nejaké. Za chvíľu sa chystá hore, tam ... tá... naša rekreačná zóna 
Lúč, myslím, že výborné miesto na to, aby sme sa tam čas od času stretli a poriadne si vymenili 
názory.  ... Cielene ... ako... áno.. áno.. 
p. Kováč 
...na tom Slovensku tá politika je vedená tak ako je vedená, ale myslím si, že lokálne sa dá viesť 
oveľa slušnejšie, oveľa otvorenejšie, oveľa proľudskejšie a proklientskejšie. Takže my, to čo 
máme nad-nad rámec zákona, je vlastne to, že - ľudia, my nemáme čo skrývať. My chceme, 
aby toto mesto bolo krajšie, lepšie, milšie, svetlejšej, jasnejšie. Aby tu ľudia mali prácu. A my tu 
naozaj nemáme pred vami čo skrývať. To sú všetko veci, rezervy, ktoré hľadáme, o ktorých by 
sme sa mali rozprávať. V určitých balíkoch. A pokiaľ tých vecí na mestský úrad je veľa, čo ja 
chápem, že je veľa, pretože... Ja rozumiem aj tomu, že tie 2 mesiace niekedy nestačia na to, 
aby všetko dokázali spracovať, popri tej agende, ktorú majú. Tak prečo tie balíky 
nevytvoríme...nedáme dokopy a povieme si  - tak - ja neviem - stretnime sa raz do mesiaca my 
poslanci medzi zastupiteľstvami a skúsme pripraviť tie záležitosti tak, alebo tie naše názory a 
návrhy tak, aby sme to uľahčili tomu mestskému úradu pri príprave ...  pri príprave konečných 
materiálov pri jednaniach. Pretože stačí povedať, podľa mňa, zásady, stačí povedať myšlienku, 
stačí rozobrať v nejakých hrubých detailoch a detaily realizácie... v živote mesta, v živote 
mestského úradu, je potom na pracovníkoch mestského úradu, ktorí to aj tak najlepšie vedia 
ako spracovať. Ej...ale som sa rozrečnil. Ale, asi to tak treba. Ďakujem. 
p. Lach , zástupca primátora 
Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Beke. 
p. Beke 
Skúsil by som pokračovať.  Čiže pri obchádzke mesta, cez Veľkú noc, som zistil  niektoré iné 
veci. A to: Dúhovú hlavnú ulicu nenájde nikto. Lebo  ani z jednej strany ani z 2. strany nie je 



umiestnená žiadna tabuľa o názve ulice. Taktiež chýba tabuľa na Okružnej ulici, na ulici Zoltána 
Fábryho, na Dobšinskej, zo strany Jovickej ulice. Keď  niekto príde na križovatku Košickej- 
Záhradníckej - a Páterovej, resp. Jovickej,  taktiež nevie, na ktorú stranu sa má pohnúť, či na 
jednu, druhú alebo tretiu ulicu. O názvoch ulíc v jazyku menšín ani nehovoriac. Keďže sa blíži 
turistická sezóna, navrhol by som previesť pasportizáciu, a doplniť chýbajúce tabule, resp. 
smerové tabule.  
Musím ... pochváliť mestský úrad za výmenu tých hliníkových vchodových dverí, čím dochádza 
k lepšiemu príchodu do budovy. Avšak  možno lepšie by bolo, keď by sa pribudovali ešte jedny 
vnútorné, aby teplo až tak neunikalo a nebol prievan pri dverách.  
Musím však ponúknuť, že Rožňava patrí medzi ... k obciam, kde je možné používať aj vo 
verených stykoch jazyk maďarskej menšiny. Preto tu, nad dverami je uvedené Mestský úrad 
Rožňava a pod tým Varosi Hivatal. Navrhol by som dať vypísať názov mesta aj v maďarskom  
jazyku t.j. dopísať Rozsnyó. To isté sa vzťahuje aj na emblém mesta, kde je uvedené Mesto s 
dohľadom, t.j.  že dopísať pod emblém aj slovnú väzbu Városi .... ?? ...  O tom už ani 
nerozprávam, že v zmysle zákona varovné a výstražné tabule mali by byť uvedené v jazyku 
menšín. K nedodržaniu zákona môže byť aj nepríjemné pre mesto vyrúbaním sankcii, čo môže 
byť oveľa finančne vyššie ako samotná výroba takej tabule. Ďakujem pekne. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec, rozhodnutie, to, že či budú vnútorné dvere na mestskom úrade, to bude na nás 
a ako budeme finančne stáť. My sme radi, že jedny dvere máme a tie sa podarilo nám vymeniť, 
takže, buď tak dobrý a to nechaj na nás, že aké dvere, či sa vymenia, či nie a či uniká teplo. Pán 
poslanec Capák. 
p. Capák 
Práve, je to zvláštne jak sa presne nám spojili témy. Ale ja sa chcem spýtať, kto vlastne na 
mestskom úrade má štátnu skúšku zo spisovného jazyka slovenského? Pretože mne tu 
prichádzajú... mi tie odpovede od mesta, už ani nehovorím, tak... takýto záznam doškrtaný, 
hej, toto je  záznam stavebnej komisie. Mgr. Ing. pán Bernáth takto píše. Čo som mu aj 
odmietol podpísať. Som mu povedal, že má nedostatky z 1 - 4. A  potom, keďže ste dole 
podpísaný, pán Porubán, prosím vás píšete mi , že Capák  tu pred nami a susedovým domom 
postavil kôš. Ohradil si to svojvoľne. Sme zásadne proti chovu zvierat. Raz už tu mal postavený 
kôš. Už vidíte, že na čo narážam.  To je katastrofa.... spisovného jazyka. A vrchol je asi toto. To 
je opäť vami  podpísané. Vypracovala ale Ing. Baffyová.  "Žiadosť nebola zrozumiteľná aj z toho 
dôvodu, že bola podpísaná poslancom Milanom Capákom." Ja som myslel, že puknem od 
smiechu, keď ste mi to poslali. Lebo potom čistý papier stačí dať, hej? - a čo ja viem, podpíše sa 
Kováč - zrozumiteľná, Ocelník - zrozumiteľná a keď dáte Capák - ááá - nezrozumiteľná. To je 
jedno, čo tam bude... 
p. Ferenc Porubán,  MÚ 
Pán Capák, čo čítali, to je citát.  To tam odznelo na miestnom šetrení, kde ste boli  účastníkom. 
Po 2. - asi ...  kolegovia,  nie je dostatočne zrejmé, že či tu ako vystupujete... ako... ako v mene 
mesta, ako poslanec,  alebo ... alebo vystupujete ako občan Capák?  
p. Capák 
Ja som sa len spýtal ... na kôš ...Máte vôbec pojem, čo je to kôš? Na odbore výstavby? Keď mi 
takú hlúposť pošlete. A nehovorím už o tvrdom a mäkkom "i" . A toto, vravím, to bol... to je 
hodné - ako - do médií. Viete ...  že nebola zrozumiteľná aj z toho dôvodu, že bola podpísaná 



poslancom Mgr. Milanom Capákom.  To jak ste mysleli?  
p. Ferenc Porubán, MÚ 
V koho mene ste to písali? Vo vlastnom mene, alebo v mene... v mene mesta, ako poslanca?  A 
ten zoznam, čo ako vytýkate,  podpísali ste aj vy.  
p. Capák 
No, takú odpoveď ste mi dali,  viete. Ja som to ukazoval aj niektorým poslancom. Tiež krútia 
hlavou, lebo nevieme, čo si máme o tom myslieť. Ďakujem. Ja len toľko. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Pán poslanec Balázs.  
p. Balázs 
Takže pokračujem. Chcel by som potom poprosiť, vlastne, pri počúvaní to spojiť tieto 2 
diskusné ... alebo tie otázky. Už tu je pán primátor,  takže chcel by som sa vlastne aj 
poďakovať, čo som mal podnet na minulom zastupiteľstve, behom pár dní technické služby 
upravili okolie chodníka, okolie cesty obchvatu Rožňavy od náletových drevín, kríkov. Takže v 
podstate celkom ... celkom ináč to vyzerá. Taktiež otázka poklopov. Sme komunikovali s 
pánom primátorom niekoľko dní, za tým, že uznal aj pán primátor že tie diery  - 2   ... 2 a pol 
metrové v tej tráve nebolo vidno. Bolo to vyriešené.  Ďakujem veľmi pekne za veľmi promptné 
konanie v tejto záležitosti. No, a kde som ja pred chvíľou končil ... ?  Či by mesto nemalo 
koordinovať a kontrolovať súťaže v jednotlivých organizáciách, tak ako ... ako sú napr. 
Technické služby a miesto toho v podstate je mesto možná zahltené  príliš veľkými... veľkým 
množstvom súťaži, ktoré tým pádom, že by sa Správa budov presunula, tak možno že aj 
niektoré súťaže.  
Ďalšiu otázku by som mal na mesto. Ako stojíme v podstate v kontakte s ministerstvom - 
neviem, či - pravdepodobne je to agenda hospodárstva - akčné plány? Nakoľko... nakoľko 
prebehlo ....prebehlo zatiaľ len v Kežmarku. V niektorých ďalšiu okresoch sa tieto akčné plány 
pripravujú. Určite Rožňava spadá medzi okresy s  výškou zamestnanosti,  kde... kde vlastne sa 
tieto akčné plány budú realizovať.  
Vzhľadom k tomu, jak sme mali dneska tuná prednesené   - drobný stavebný odpad, mestskej 
polície vlastne sa chcem... chcem len opýtať, či sa vlastne chystá kontrovať čierne skládky? 
Lebo predpokladám, že keď ľudia prídu na to koľko bude treba za to platiť, tak tie ... tie čierne 
skládky všade v okolí vznikať budú.  
Mám ešte jednu poznámku tuná. A to  - Turistické informačné centrum, alebo vlastne ani nie 
Turistické informačné centrum, len tam som sa dostal k materiálom z VÚC, kde Terra Incognita 
... vlastne VÚC  vydalo  materiály, kde ... kde vlastne Rožňava z týchto materiálov je ... je 
vynechaná. Či náhodou sa nám nedarí trošku užšie - neviem, či mestu, či poslancom alebo 
niekomu trošku užšie komunikovať s VÚC-čkou, nakoľko z tých propagačných materiálov, 
ktoré... ktoré sú vydávané, tak Rožňava ... Rožňava je vynechaná. Zaujímavosťou je to, že je 
tam uvedený hrad Krásna Hôrka, ale ja to beriem, ako keby nám ešte chceli odradiť turistov, 
lebo je tam veľkým vyznačené, že "hrad Krásna Hôrka do roku 2018 zavretý". Takže dáme do 
propagačných ...- nie my! - nie my - VÚC  - dá do propagačného materiálu hrad Krásnu Hôrku,  
s tým, že je zavretá. Čo sú rôzne omaľovánky a podobné veci, tak Gemer je spomenutý, 
bohužiaľ Rožňava nie. Tak... tak... tak vlastne to výzva pre všetkých poslancov, vedenie mesta, 
či by sme s tou VÚC-čkou vlastne v týchto... nakoľko zastrešuje niektoré záležitosti okolo 
ohľadne rozvoja turistického ruchu VÚC-čka, či by sme s nimi nemohli trochu viac 



komunikovať? Takže toľko... toľko...toľko z  v mojej strany. Keď treba, mám tú materiály k 
tomuto... k tej ...  k tomu turistickému ruchu. Viem to doložiť a ostatné veci boli povedané. 
Ďakujem pekne.  
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Ešte niekto chce diskutovať? Keď nie, uzatváram diskusiu.  Tak poďme ... 
p. Balázs  
Sú to dosť vážne záležitosti, aj ohľadne Mestského televízneho štúdia. Malo by nás to všetkých 
poslancov zaujímať, v podstate firma../ pomôž mi, kolega.../  Freezone oslovuje mesto,  - 
neviem či mesto, či  ?...kitku..? -  alebo jak to máme nazvať, ... nie , pardón -  Mestské televízne 
štúdio ... so spoluprácou. S Mestským televíznom štúdiom sa - musím povedať -  dozornej rade 
až tak ideálne nedarí komunikovať. Vieme dlhodobo, aj pán primátor, pani prednostka, 
dozorná rada, vedenie Mestského televízneho štúdia, že má dosť zastaralú techniku, čo sa  
týka hardwaru aj softwaru a je ponuka vlastne od ... od Freezony  spolupracovať. Lebo nakoľko 
idú aj digitálne aj terestriálne šíriť v podstate Rožňavskú televíziu po okrese,  myslím všetci, že 
by nás to ako poslancov malo zaujímať. Lebo by sme mali byť asi súčasťou vysielania dajakej 
Rožňavskej televízie. Bolo by asi dosť veľkým fiaskom, keby... keby Rožňavskú televíziu vysielal  
niekto druhý. Takže či by som nemohol požiadať vedenie mesta, aby sa tejto problematike 
tejto záležitosti venovali, vzhľadom k tomu, že vedenie Mestského televízneho štúdia to 
nedokáže túto agendu úplne zvládnuť. Myslím si, že bude k tomu treba buď dozornú radu 
alebo ideálne by bolo predstavenstvo Mestského televízneho štúdia by v tomto rokovalo. 
Určite ... určite si pán konateľ Mestského televízneho štúdia nedovolí ... nedovolí uzavrieť túto 
problematiku bez vedenia mesta. Takže si myslím, že by sme mali aktívne vstúpiť do... do 
jednania s touto firmou, nakoľko vysielanie začína dakedy...dakedy začiatkom mája ... 30. 
apríla. Sú tam rôzne možnosti spolupráce. Vyzerá to na prvé  počutie celkom pozitívne pre 
mesto, lebo oni vlastne bezodplatne - nie že bezodplatne, ale za dajakú určitú reklamu na 
Mestskom televíznom štúdiu, alebo vo vysielaní, by boli ochotní zdigitalizovať naše Mestské 
televízne štúdio zadarmo. Už nie sú ochotní investovať do našej techniky, kamier, a hardwaru 
...ďalšieho. Ale to je myslím si, že otázka Mestského televízneho štúdia alebo mesta. Ale určite 
by asi mesto malo vstúpiť do jednanie s touto firmou. Ďakujem.   
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem pekne. Ja musím vás poopraviť. Neboli ste schopní 4 mesiace sa zísť. Ja o tých 
informáciách viem. Hej? Žiadal som dozornú radu, aby sa zišla,  aby sme sa všetci zišli a 
rozprávali o tom. Takže si nalejeme čistého vína. Kto je predseda dozornej rady? No! 4 mesiace 
ste sa nevedeli zísť. Ja som s tou firmu jednal. Ja o týchto veciach všetkých viem. Čakal som na 
dozornú radu, kedy sa k tomu vyjadrí  a vieme si k tomuto sadnúť. Toľko asi k tomu. No, nech 
sa páči, pán predseda dozornej rady.  
p. Capák 
Jedine len toľko, že kedy si oslovil, pán primátor, dozornú radu? 
p. Burdiga, primátor mesta 
Prosím? 
p. Capák 
Že kedy si oslovil dozornú radu ? ...Ohľadom toho... 
p. Burdiga, primátor mesta 
Nie ja ju mám osloviť. Konateľ ju mal osloviť.  A neboli ste sa  schopní 4 mesiace zísť. Nie na 



primátora to zvaľuj. Dobre. Ďakujem pekne. Ale keď treba, tak ja som na vine. A beriem to ja 
na seba. Žiadny problém ani s týmto nie je.  Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Má ešte niekto 
niečo do diskusie? Pán poslanec Balázs.  
p. Balázs 
Nemyslím si, že cieľom tohto nášho sedenia je vlastne hľadať, kto je vinný. Ja som na začiatku 
tohto príspevku povedal, že komunikácia s Mestským televíznym štúdiom je veľmi ťažká. Takže 
ja si myslím, že teraz už o tom vieme, všetci, aj keď nezávisle od seba, tak si myslím, že by sme 
to mali začať riešiť. Celú túto problematiku. A možná, že ostatné veci, ktoré tuná dneska 
prebehli,  nemôžu za to, že vlastne mestské štúdiu stojí tak, ako stojí. Treba rozmýšľať, čo s 
ním ďalej,  ako to viesť ďalej to Mestské televízne štúdio a hľadať riešenia. Ale určite je cesta  - 
komunikácia asi  tá najjednoduchšia. Ďakujem. 
p. Burdiga, primátor mesta 
Ďakujem. Ešte niekto chce diskutovať?  Keď nie, ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám 
dobrú noc.  
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