MESTO ROŽŇAVA

ZÁPISNICA

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE

ZO DŇA 5.3.2015

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol pán Pavol Burdiga, primátor
mesta. Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval, že
poslanci na zasadnutie boli pozvaní včas a písomne. Z celkového počtu poslancov v úvode
zasadnutia boli prítomní 12, v priebehu rokovania sa počet upravil na 13. Teda mestské
zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Za overovateľov zápisnice menoval :
p. Ing. Jána Lacha
p. Ing. Juraja Balázsa
Konštatoval, že zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 29.1.2015 bola
overovateľmi podpísaná.
Program rokovania uvedený v pozvánke navrhol doplniť p. Roman Ocelník o :
Žiadosť o zmenu času zvolávania zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave
Pán primátor odporučil tento bod zaradiť za bod 2 – Plnenie uznesení MZ
Pán Mgr. Milan Capák podporil návrh Romana Ocelníka.
Poslanci MZ schválili zaradenie žiadosti do programu rokovania.
12-0-0
Návrh p. Bc. Ivana Kuhna, MA o zmenu poradia materiálov 21/5 a 21/6 poslanci MZ
neschválili.
6-4-2
Poslanci MZ schválili celkový program rokovania so schváleným doplnením.
9-0-0
Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia k jednotlivým bodom
rokovania a v rámci bodu diskusia.
Požiadal poslancov, aby prípadné porušenie rokovacieho poriadku riešili promptne.

2.

Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
10-0-0

Doplnený bod :
Roman Ocelník, poslanec MZ - žiadosť o zmenu času zvolávania zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Rožňave
Žiadosť predložil poslanec MZ Roman Ocelník so zdôvodnením. Na každé zasadnutie do
programu rokovania je zaradených 50 a viac materiálov. Teda program je rozsiahly, po
celodennej práci poobede a vo večerných hodinách klesá koncentrácia poslancov.
K niektorým bodom je často žiaduce aj vyjadrenie pracovníkov mestského úradu, ktorí už
poobede nie sú k dispozícii.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Poznamenal, že asi sa pozabudlo na to, že pre koho, kvôli komu a vďaka komu sú tu poslanci
mestského zastupiteľstva.

Nesúhlasil s predloženým návrhom. Aj z hľadiska pracovného času navrhovaný termín mu
nevyhovuje. Prehlásil, že v prípade schválenia predloženého návrhu sa už vopred
ospravedlňuje za neúčasť na zasadnutiach.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Súhlasil s p. Keményom. Podľa jeho názoru popoludňajší termín viac vyhovuje občanom,
ktorí chcú sledovať priame vysielanie z mestského zastupiteľstva a vystúpiť na zasadnutí
k jednotlivým bodom rokovania, prípadne v diskusii. Práca poslancov je určená v prospech
občanov, teda občania by mali mať možnosť ich prácu sledovať, prípadne pripomienkovať. Je
proti predloženému návrhu. Osobne on nikdy nemal problém ani do 21.00 hod. so
sústredením sa na prerokovávané materiály. Pri uchádzaní sa o funkciu poslanca počítal
s tým, že bude tráviť čas v popoludňajších hodinách na zastupiteľstve.
p. Roman Ocelník
Podľa jeho názoru, občania mesta majú možnosť sledovať priebeh zasadnutia aj zo záznamu.
Zastupiteľstvo je zvolávané každé dva mesiace, zamestnávateľ môže uplatniť voči mestu
refundáciu mzdy.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poukázal na prípady, keď občania reagovali na rokovanie zastupiteľstva, ktoré sledovali
v priamom prenose a došli na zastupiteľstvo. V prípade, ak budú sledovať zasadnutie zo
záznamu, takúto možnosť nebudú mať.
p. Mgr. Milan Capák
Podotkol, že zamestnávateľ musí uvoľniť poslanca. On sám, ako občan vystúpil v rámci
diskusie, nič sa však na zasadnutí nedoriešilo. Predložený návrh na zmenu odporučil. Potvrdil,
že pokiaľ zastupiteľstvo je v popoludňajších hodinách, klesá koncentrácia.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Poznamenal, že je 17 rokov poslancom, refundáciu mzdy ani raz nevyužil a nemieni ju využiť
ani toto volebné obdobie. Má pol roka do dôchodku, teda túto záležitosť už nebude riešiť.
Predložil protinávrh – začiatok zasadnutia MZ určiť na 15.00 hodinu.
p. Roman Ocelník
Upozornil na doterajšiu účasť občanov mesta na zasadnutiach. Je minimálna. Len raz za
veľmi dlhý čas, ak sa problematika týka viacerých občanov, je účasť väčšia.
Poslanci MZ neschválili návrh p. Mgr. Dionýza Keménya
4-7-2
Poslanci MZ schválili návrh p. Romana Ocelníka.
9-4-0
3.

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Rožňava – návrh
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0

4.

Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na doplnenie ustanovenia čl. 3
písm. E bodu 4
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-1

5.

Štatút a zásady činnosti ZPOZ – návrh na zrušenie

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku, či sú riešené všetky náležitosti, ktoré boli uvedené v štatúte a v zásadách
ZPOZ v internej smernici. Ide napr. o určenie sobášnych dní.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Uviedla, že úkony matričného úradu v ZPOZ bude riešiť odbor všeobecnej a vnútornej správy
a ostatné odbor školstva. Členstvo v združení ZPOZ-u mesto ukončilo, teda nie dôvod na
zachovanie ZPOZ pri MsÚ.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku, či vyčíslená úspora je predpokladaná, alebo už sa navrhovanou zmenou
dosiahla.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Uviedla, že matričný úrad presunuté úkony bude vykonávať bez náhrady. Zrušilo sa miesto
organizátora v prípadoch sobášov, uvítaní, jubilejných sobášov, narodenia 1. občana,
pozdravenia najstaršieho občana. Ostatné náležitosti boli zapracované do vnútornej smernice.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol doplniť ukladaciu časť uznesenia – MZ ukladá MsÚ predložiť na aprílové alebo
májové zasadnutie vyhodnotenie dosiahnutých úspor, vyplývajúcich zo zrušenia ZPOZ-u.
Termín – 31.5.2016.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s ukladacou časťou predloženou
poslancom MZ p. Kuhnom. 10-0-1

6.1. Plnenie rozpočtu TIC Rožňava k 31.12.2014
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
8-0-0
6.2. Zrušenie príspevkovej organizácie mesta Rožňava – Turistického informačného
centra k 31.03.2015
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol doplnenie ukladacej časti – MZ ukladá MsÚ predložiť na aprílové alebo májové
zasadnutie MZ v roku 2016 správu o dosiahnutých úsporách, vyplývajúcich zo zrušenia TIC.
Poslanci MZ schváli alt. a/ návrhu na uznesenie s doplnením ukladacej časti uznesenia
podľa návrhu poslanca MZ p. Bc. Kuhna
10-1-0
6.

Ročná zmluva o dielo č. 163/2014 uzavretá medzi mestom Rožňava a firmou
Brantner Gemer s.r.o. na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za rok 2014 –vyhodnotenie
plnenia
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že došlo k výraznému poklesu príspevku z recyklačného fondu. Naniesol otázku,
či ide len o prechodné zníženie, či aj v budúcom roku je možné počítať s takou nízkou sumou.
p. Ladislav Šalamon
Potvrdil, že je predpoklad, že aj v roku 2016 bude hodnota taká, ako v tomto roku. Fond sa
v každej obci znížil o 75 %, mal by zaniknúť. Toto zníženie sa udialo bez akéhokoľvek
upozornenia. Zo strany miest a obcí bola na Úrad vlády zaslaná petícia.
Pán primátor potvrdil, že má také informácie, že fond by mal zaniknúť. Táto
problematika bola prerokovaná aj na zasadnutí ZMOS-u.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Pripomienkoval separovaný zber – množstvo odpadu sa zvyšuje, separovaný zber je pod
úrovňou roku 2011 a 2012. Naniesol otázku, aké opatrenia sa plánujú prijať na zvýšeniu
objemu separovaného zberu.
p. Ladislav Šalamon
Uviedol, že mesto to bude riešiť s oprávnenou organizáciou, ktorá zabezpečuje tieto služby.
Potvrdil, že pokles oproti roku 2011 nastal v separovaní skla a papiera.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že stále je ešte rozdiel cca 200 t separovaného odpadu oproti roku 2011.
p. Ladislav Šalamon
Poznamenal, že nevie z akého dôvodu nastala takáto situáciu, bude si to musieť preveriť.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
K skládke TKO – uviedol, že v súčasnosti sa vozí TKO do Tornale, Lučenca, čo je cca 90 km
vzdialenosť. Firma Brantner si to zarátava do nákladov, ktoré účtuje mestu. Podľa získaných
informácií únosnosť je do 50 km.
Naniesol otázku, či mesto zvažuje možnosť vytvorenia mestskej alebo regionálnej skládky
v k. ú. mesta alebo v spolupráci s okolitými obcami mimo mesta.
Pán primátor uviedol, že má také informácie, že väčšina odpadu sa vozí do Tornale,
alebo Štítnika. Len v malom množstve do Lučenca. Mesto neuvažuje so zriadením skládky
v k. ú., nie je to jednoduchá záležitosť. Nemá vedomosti o tom, že by štát podporoval
výstavbu regionálnych skládok.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Potvrdil, že nejde o jednoduchú záležitosť. Túto tému považuje za kontroverznú, niekto je
proti skládkam kvôli životnému prostrediu, odborníci tvrdia že z technologického hľadiska sú
zabezpečené. V každom prípade vzdialenosť má vplyv na náklady. Je rozdiel, či mesto platí
skládkovú daň, alebo získava príjem.
Navrhol doplniť do ukladacej časti uznesenia – MZ ukladá do 31.12.2015 spracovať materiál
o možnosti vytvorenia vlastnej skládky TKO v k. ú. Rožňava.
Poslanci MZ schválili návrh na doplnenie ukladacej časti
9-0-0
Poslanci MZ schválili uznesenie podľa predloženého návrhu s doplnením ukladacej
časti.
9-0-0

8.

Červený salón v Kaštieli Betliar – zrušenie sobášnej siene mesta Rožňava
Poslanci MZ schválili uznesenie podľa predloženého návrhu bez pripomienok.
8-0-0

9.

Poplatky schválené U MZ 36/2013 súvisiace s organizovaním sobášnych obradov –
návrh na zmenu
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
9-0-0

10. Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava – návrh na
zmenu § 7
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
9-0-0
11. Návrh na bezplatné parkovanie pre občanov Rožňavy - držiteľov diamantovej
Jánskeho plakety a následnú úpravu Prevádzkového poriadku, prílohy
prevádzkového poriadku Technických služieb mesta Rožňava o systéme
spoplatňovania parkovacích plôch v meste Rožňava
p. Mgr. Eduard Mihók
Požiadal o doplnenie bodu 1 na základe návrhu sociálnej komisie – držiteľov Kňazovického
plakety.
Pán primátor informoval, že držiteľov Janského plakety je 15 osôb, Kňazovického 8.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Uviedol, že finančná komisia odporučila schváliť alt. b/ návrhu na uznesenie z dôvodu, že ide
o nesystémové opatrenie.
p. Ing. Juraj Balázs
Poznamenal, že materiál na finančnú komisiu nebol kompletný, otázka financií nebola
uvedená, teda nevedeli zhodnotiť finančný dopad na rozpočet mesta.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Uviedol, že rozhodnutie komisie finančnej nebolo jednohlasné, ale bolo dosť výrazne
jednoznačné – väčšina hlasovala proti - napriek tomu, že to nebude mať zásadný dopad na
rozpočet mesta resp. rozpočet TS. Členovia komisie predložený návrh posúdili ako
nesystémové opatrenie. Poznamenal, že aj kolega – poslanec –darca krvi, to považuje za
neprimerané zvýhodnenie určitej skupiny. Argument uvedený predsedom komisie na
zasadnutí komisie neodznel.
Pán primátor poznamenal, že pokiaľ by mohol hlasovať, hlasoval by za, ide o malý
počet osôb. Ide o viacnásobných darcov krvi, navrhovanú výhodu si zaslúžia.
p. Ing. Ján Lach
Prekvapila ho skutočnosť, že finančná komisia posúdila materiál úzko z finančného pohľadu.
Konkrétne tento materiál má aj morálny rozmer. Navrhol hlasovať za alt. a/ schvaľuje vo
výške nákladov na vyhotovenie karty.
p. Ing. Juraj Balázs
Podotkol, že nespochybňuje hlasovanie finančnej komisie, faktom však je, že podklady
z hľadiska finančného na zasadnutie neboli predložené. Poznamenal, že zriadené komisie sú
odborné.

p. Mgr. Milan Capák
Poznamenal, že nebyť darcov krvi, nesedí na zasadnutí. V jeho očiach majú maximálnu úctu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Potvrdil, že na komisii nebola predložená informácia o počte držiteľov uvedených plakiet
a o dopade na rozpočet mesta.
Opätovne prehlásil, že hlavnou argumentáciou bolo to, že ide o nesystémové riešenie.
Pán primátor upozornil na to, že uvedený návrh predložila obyvateľka mesta
p. Renata Palme.
p. Mgr. Matúš Bischof
Uviedol, že je darcom krvi, nerobí to za žiadny prospech, ale z vlastného presvedčenia.
Darcovia krvi to robia z hlbokých ľudských, úprimných pocitov, a nie kvôli nejakému
parkovnému. Nechce tým znižovať takého gesto. Zásadný problém vidí v tom, že návrh rieši
výnimku z toho, z čoho má mesto prospech. Ak sa schváli výnimka, budú nasledovať ďalšie
návrhy. Ťažko ich bude poslancom odmietať. Súhlasil s argumentáciou p. Ing. Balázsa –
akýkoľvek problém súvisiaci s rozpočtom mesta by mal byť vyčíslený a predložený odbornej
komisii.
p. Mgr. Milan Capák
Odporučil schváliť alt. a/ a to bezplatne.
p. Mgr. Matúš Bischof
Podotkol, že návrh považuje za diskriminačný, rieši len niektorých darcov krvi. Voči
ostatným darcom je to nespravodlivé. Otázkou je aj to, či majú auto.
p. Ing. Ján Lach
Uviedol, že Jánskeho plaketu obdrží ten darca, ktorý daroval 80 krát krv. Predpokladá, že
nešiel darovať krv prvýkrát s tým, že raz dostane v Rožňave bezplatne parkovací lístok.
p. Mgr. Eduard Mihók
Upresnil svoj návrh – navrhol bezplatné parkovanie.
p. Ing. Ján Lach
Stiahol svoj návrh.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s doplnením držiteľov Kňazoviského
medaily a bezplatné parkovanie.
7-3-0

12. Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie
Elokovaného pracoviska, Vajanského 3593/6 ako súčasti Centra voľného času
Akademika Hronca 100/9A, Rožňava
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0
13. Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie
Elokovaného pracoviska, J. A. Komenského 1806/5 ako súčasti Základnej
umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
11-0-0

14. Žiadosť o vyradenie Materskej školy s VJM, Ulica Ernesta Rótha č.4 – Óvoda,
Róth Ernő utca 4, Rozsnyó, zo siete škôl a školských zariadení a jej zaradenie do
siete ako organizačnej zložky Spojenej školy, J. A. Komenského 5 v Rožňave
p. Zoltán Beke
Poznamenal, že predložený zámer je už asi v takom štádiu, že ťažko by sa už zvrátil
Predpokladá aj výsledok hlasovania. Podľa jeho názoru nejde o najlepšie uvážené riešenie
zvýšenia počtu žiakov navštevujúcich Spojenú školu na Ul. J.A.Komenského, napriek tomu,
že sa tak zdá - ide len o to, ako zvýšiť počet žiakov na tejto škole, ako zvýšiť kapacitu
uvedenej MŠ vytvorením dvoch tried a vytvorenie väčších možností získania grantov.
Uvoľnením triedy MŠ s VJM sa vytvoria možnosti zvýšenia kapacity MŠ E. Rótha.
Poukázal na to, že mimo premiestnenia zariadenia do Spojenej školy bude potrebné
vybudovať teraz ešte neexistujúce sociálne priestory pre MŠ, ihrisko pre deti, čo si vyžaduje
finančné krytie z rozpočtu mesta. Pokiaľ vie, finančné krytie ešte nie je zabezpečené.
Poukázal na to, že po dlhých rokoch úsilia sa podarilo vytvoriť samostatnú MŠ s vyučovacím
jazykom maďarským. Nie malý podiel majú na vytvorení priestorov rodičia, sponzori.
Neverí, že rodičia budú aj teraz nápomocní pri vytvorení priestorov v uvedenej škole najmä
z dôvodu, že neboli ani oslovení, informovaní o tejto zmene. Odsúhlasením predloženého
zámeru nedôjde k žiadnemu zlepšeniu, ani vylepšeniu. Dôjde len o zmenu názvu, finančné
prostriedky zatiaľ nie sú, škôlka ostane tam, kde je. Zatiaľ finančné prostriedky nie sú
zabezpečené. Nechápe súru vyradenia zo siete škôl a školských zariadení. Poznamenal, že
touto zmenou pričinením niekoľkých jednotlivcov a činiteľov mesta bude Rožňava
chudobnejšia o jednu inštitúciu, ktorá slúžila viac ako 10 rokov menšine žijúcej v meste.
Poukázal na to, že schválením tohto zámeru môže dôjsť aj k tomu, že nebude naplnená ani
jedna trieda. Uviedol, že je maďarskej národnosti, navštevoval maďarskú školu, bol pri zrode
tejto škôlky, teda má väčšie obavy a aj lepšie vie precítiť a posúdiť, čo môže priniesť jeden
takýto zásah v živote obyvateľov a najmä v meste žijúcej menšiny. Na základe predložených
argumentov a textu sľubu poslancov nie je presvedčený o tom, že v materiáli uvedené
riešenie je dobré. Prehlásil, že bude hlasovať proti predloženému návrhu. Poznamenal, že na
uvedenú vec je potrebné hľadieť nielen z hľadiska hospodárnosti, ale komplexne. Požiadal
poslancov o zváženie, ako budú hlasovať. Mal by sa dať dostatok času na prehodnotenie
problematiky.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že v materiáli sú uvedené stanoviská Rady škôl, obecnej školskej rady. Postráda
vyjadrenie rady rodičov dotknutej MŠ.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Uviedla, že stanovisko rady rodičov nie je podkladom pre ministerstvo školstva. O vyradení
resp. zaradení do siete škôl rozhoduje na základe stanoviska rady škôl obidvoch subjektov
a obecnej školskej rady. Poznamenala, že zriaďovateľom obidvoch zložiek je mesto. Nakoľko
nie je ľahostajné stanovisko zákonných zástupcov detí, riaditeľka škôlky zvolala rodičovské
združenie. Väčšina rodičov bola za toto riešenie, bude aktuálne od 1.9.2016. Teda je otázne,
či deti, ktoré navštevujú túto MŠ už nebudú žiakmi základnej školy. Poukázala, aj na
stanovisko odborných komisií. Priestorové podmienky sú vyhovujúce. Potrebné je doriešiť
len zariadenie pre osobnú hygienu detí. Stavebné úpravy budú môcť realizovať vo vlastnej
réžii v rámci odbornej prípravy. Na škole je vytvorený odbor – murár.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Akceptoval všetky predložené argumenty. Nebol zodpovedaný jeden aspekt, na ktorý
poukázal p. Beke.

Pán primátor poznamenal, že niektoré pripomienky pána Bekeho boli dosť
zavádzajúce. Presťahovaním materskej škôlky do Spojenej školy mesto vytvorí predpoklady
na zriadenie dvoch tried. Prehlásil, že mesto je zriaďovateľom obidvoch zložiek. Želá si, aby
triedy boli naplnené.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Prehlásila, že tento zámer bol odkonzultovaný so všetkými poslancami, odbornou
verejnosťou, s vedením dotknutých škôl.
Uviedla, že t. č. prebieha zápis do materských škôl a riaditeľka MŠ s VJM už avizovala, že je
prihlásených viac detí, ako na jednu triedu. Terajšia kapacita je 18 detí s vekovou štruktúrou
od 3 do 6 rokov. Vytvorením dvoch tried by sa deti vedeli rozčleniť a zabezpečil by sa
kvalitnejší výchovno- vzdelávací proces. Vidí v tom veľké pozitívum. Verí v to, že triedy
budú naplnené. Následné zaradenie detí do základných škôl je na rozhodnutí zákonných
zástupcov detí. Podotkla, že zriaďovateľom je mesto len v prípade jednej základnej školy.
p. Mgr. Matúš Bischof
Prehlásil, že najdôležitejší argument odznel od vedúcej odboru – odborné hľadisko – práca
s deťmi a potreby samotných detí. T. č. v triede sú deti vekovo zmiešané. Každé dieťa
potrebuje zvláštny pre svoj vek primeraný prístup. Z odborného hľadiska toto považuje za
najdôležitejšie. Preťahovaním do budovy Spojenej školy budú vytvorené dve triedy, vytvorí
sa vekovo homogénnejšia štruktúra detí. Pracovný a výchovný proces bude oveľa lepší
a kvalitnejší. Poznamenal, že na zasadnutí odbornej komisie odznel súhlas aj predstaviteľov
cirkvi.
p. Mgr. Árpád Laco
Podotkol, že na území mesta sú dve základné školy s VJM a jedna MŠ. Chápe určité obavy
z toho, či nebude Spojená škola zvýhodnená presťahovaním MŠ do týchto priestorov. Verí
tomu, že tieto obavy sa rozplynuli po zasadnutí komisie vzdelávania, na ktorom sa zúčastnili
zástupcovia obidvoch základných škôl. Zhodli sa, že výber základnej školy je na slobodnej
voľbe zákonných zástupcov detí.
p. Zoltán Beke
Naniesol otázku, prečo je doposiaľ zriadená v MŠ len jedna trieda. Pokiaľ vie, pri zaradení do
siete škôl a školských zariadení sa počítalo s dvomi triedami. K pripomienke pána primátora
prehlásil, že predloženými argumentmi nezavádzal. Viac sa pohybuje medzi občanmi
maďarskej národnosti, teda vie sa vžiť do situácie, ktorá sa vyvolá po schválení predloženého
zámeru.
Pán primátor sa ospravedlnil p. Bekemu, nebolo to jeho zámerom. Je želaním každého,
aby triedy MŠ boli naplnené.
p. Mgr. Milan Capák
Poznamenal, že pre deti je premiestnenie do nového priestoru určitým stresovým momentom.
Tie deti však budú vidieť aj začiatky základnej školy. Podľa jeho názoru bude v prístupnejšej
lokalite ako bola.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
10-1-0
15. Žiadosť o vyjadrenie k zriadeniu Praktickej školy v priestoroch Spojenej školy
internátnej, Zeleného stromu 8 v Rožňave
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
11-0-1

16. Žiadosť o súhlas so zaradením Evanjelickej cirkevnej základnej školy a jej súčasti
Školského klubu detí, Zeleného stromu 1101/14, Rožňava, do siete škôl a školských
zariadení
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
12-0-0
17. Žiadosť o súhlas so zaradením elokovaného pracoviska Evanjelickej cirkevnej
materskej školy s výdajnou školskou jedálňou do siete škôl a školských zariadení
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0
18. Schválenie spôsobu financovania rekonštrukcie školských zariadení úverom
z banky - návrh
Ing. Klára Leskovjanská
Uviedla, že poslanci MZ obdržali k bodu 18 nový materiál. Poznamenala, že následne po
rokovaniach vo veci úveru bola ponúknutá VÚB možnosť čerpať výhodnejší úver na
rekonštrukciu budov škôl. Z dôvodu, že projektovo je pripravená ZŠ Zlatá, odporúča sa
možnosť financovať rekonštrukciu formou úveru z úverovej linky od Európskej banky pre
obnovu a rozvoj EBRD MUnSEFT. Výška bude upravená v súlade s výsledkom verejného
obstarávania.
Rekonštrukcia MŠ Vajanského nie je projekčne pripravená, preto bolo odporúčané
financovanie formou komerčného úveru z bánk. Aj v tomto prípade výška úveru bude
upravená v súlade s výsledkom verejného obstarávania.
Rekonštrukcia Spojenej školy s VJM sa navrhuje riešiť koncesnou zmluvou o dodávke tepla.
Výška aj v tomto prípade bude vyčíslená na základe verejného obstarávania.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Súhlasil s predloženým návrhom. Nakoľko nemá návrh na doplnenie ukladacej časti
uznesenia, požiadal primátora, aby zabezpečil spracovanie podrobnejšieho plánu na dlhšie
obdobie postupnej rekonštrukcie materských škôl s vyčíslením nákladov a možnostiach
krytia. Poukázal na stav objektov. Podotkol, že momentálne sa rieši havarijný stav.
Pán primátor poznamenal, že takáto správa sa pripravuje. Potvrdil zlý stav objektov,
zanedbávala sa údržba. Vyslovil presvedčenie, že postupne sa dajú do poriadku všetky.
p. Ing. Karol Kováč
Predložil požiadavku, aby návrh p. Kuhna bol zapracovaný do ukladacej časti uznesenia.
Požaduje, aby mesto predložilo stratégiu ďalších investícií do MŠ a to v termíne do
31.6.2015.
Súhlasil s rekonštrukciami uvedených zariadení, ako aj s formou finančného krytia. Nemá
informácie o tom, aký to bude mať dopad na rozpočet mesta. Pri ZŠ Zlatá uvedený objem
považuje za minimálne nevyhnutnú čiastku na vykrytie plánovaných prác, pri MŠ ho
navrhovaná suma zarazila. Je za uvedenú výšku, ale nie na jednu škôlku, ale aj na ostatné,
ktoré to potrebujú. S tým súvisí aj predloženie stratégie.
Pán primátor poznamenal, že v súlade s výsledkom verejného obstarávania sa
navrhované objemy ešte upravia.
p. Ing. Karol Kováč
Opätovne prehlásil, že s objemom súhlasí, ale nie na jednu škôlku.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o vysvetlenie, či bude možné legislatívne riešiť návrh p. Ing. Kováča.

p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že materiál súvisiaci s úverom ešte bude prerokovávaný v mestskom
zastupiteľstve. Stanovisko k úveru bude predkladať aj hlavná kontrolórka.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Stotožnil sa s názormi p. Kováča a Kuhna. Ako člen školskej rady ZŠ Zlatá, MŠ Vajanského
podporuje riešenie rekonštrukcie. Na zasadnutiach sa zaoberali problematikou rekonštrukcie.
Upozornil aj na iné povinnosti, ktoré má mesto na iných úsekoch.
p. Ing. Juraj Balázs
Poznamenal, že ide o veľký objem prostriedkov. Nezávisle na tom, akou formou sa bude
riešiť, má to dopad na zadlženosť mesta. Potvrdil, že verejným obstarávaním sa navrhované
objemy určite znížia cca o 25-35 percent.
Podotkol, že ide o začiatok programovacieho obdobia, nie sú jasné ešte výzvy, preto
odporučil, aby mesto sa pripravilo aj na prípadné spolufinancovanie.
Naniesol otázku, či mesto je tak kapacitne pripravené, aby zvládlo otázku sledovania výziev,
spracovania a predkladania projektov súvisiacich s čerpaním prostriedkov z EÚ. Či
postačuje ten stav zamestnancov, ktorí má, či by nebolo vhodné posilniť toto oddelenie.
Požiadal o spracovanie prehľadu, koľko výziev mesto využilo, koľko projektov predložilo,
koľko prostriedkov mesto získalo. Naniesol otázku, či mesto využilo výzvu VÚC zo začiatku
roka.
K spracovaniu stratégie rekonštrukcie materských škôl – podľa jeho názoru tomuto
dokumentu by malo predchádzať spracovanie celkovej koncepcie materských škôl. Následne
zmapovať stav a spracovať stratégiu. Koncepcia by mala obsahovať koľko je, koľko bude
škôlok, aký je ich hygienický stav, aké sú priestory, aká je ekonomická efektívnosť ich
fungovania. Uvedenú požiadavku odporučil zapracovať do ukladacej časti uznesenia.
Poznamenal, že v bode 2 návrhu na uznesenie bude potrebné upresniť, aké práce sa zo
schváleného objemu budú realizovať, či nebude možné ich riešiť prostredníctvom nejakej
výzvy.
K bodu 3 požiadal, aby boli dopredu pripravené podklady na ponukové konania, verejné
obstarávanie. Aby sa uviedlo, čo sa bude z uvedeného objemu zabezpečovať.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Upozornila na to, že body 2 a 3 riešia len spôsob financovania rekonštrukčných prác. Na
nasledujúce zasadnutie bude pripravený komplexný materiál, ku ktorému bude prijaté
konkrétne uznesenie.
p. Ing. Karol Kováč
Poznamenal, že zverejnením súm poslanci majú aspoň predstavu o celkovom objeme.
Navrhované uznesenie komisia finančná spracovala na základe informácie o zaťaženosti
mesta, o možnostiach splácania úverov a dopade na rozpočet mesta. K bodu 2 a 3 na
najbližšie zasadnutie MZ budú predložené konkrétne materiály.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že koncepcia celého školstva bola schválená v predchádzajúcom volebnom
období. Na stránke mesta v sekcii občan – školstvo sú zverejnené všetky uskutočnené opravy
a plánované opravy sú podrobne uvedené.
p. Zoltán Beke
Poznamenal, že materiál doručený poslancom e-mailom protirečí pôvodnému materiálu, ktorý
bol prezentovaný na zasadnutiach odborných komisií. K bodu 3 - upozornil na nesúlad návrhu
na uznesenie s dôvodovou správu. Uznesenie rieši koncesnú zmluvu, správa komerčný úver.
Kladne hodnotí to, že sa našli možnosti riešenia, stále sa však posúva riešenie Spojenej školy.
Poznamenal, že pôvodný materiál riešil dva objekty a na základe stanoviska finančnej komisie
nový materiál rieši 3 objekty, pričom Spojená škola sa dostala na 3. miesto. ZŠ Zlatá sa
dostala na 1. miesto z dôvodu, že má pripravenú projektovú dokumentáciu. Pokiaľ vie,

projektovú dokumentáciu má pripravenú aj Spojená škola, má rozhodnutie aj z RÚVZ už 6
rokov s termínom odstránenia závad do konca roku. Vzhľadom na uvedené, predložil návrh
na riešenie rekonštrukcie Spojenej školy z úveru z úverovej linky Európskej banky pre
obnovu a rozvoj EBRD MunSEFT.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o potvrdenie, že v prípade Spojenej školy nie je možné použiť spôsob financovania
ako v bode 1 z dôvodu, že nie je projekt tak pripravený, aby sa mohlo realizovať verejné
obstarávanie.
p. JUDr. Erika Mihaliková
V prípade Spojenej školy spôsob financovania je viazaný na uznesenie MZ 102/2014, ktorým
mesto je viazané hľadať možnosti zníženia energetickej náročnosti. Na uvedenom projekte sa
pracuje dlhodobo s riaditeľstvom školy.
Pripravuje sa čerpanie úveru tak, aby sa mesto nedostalo do vysokého zadlženia.
Dodávateľský úver sa nezapočítava do dlhovej služby mesta, čím by sa vytvorila rezerva na
čerpanie iných úverov.
V prípade ZŠ Zlatá ide o výmenu okien, s realizáciou počítajú cez prázdniny. Termín čerpania
úveru je do 31.8.2015.
Uviedla, že Spojená škola nie je uvedená ako tretia v poradí. Na nasledujúce zasadnutie MZ
bude predložená správa k bodom 2 a 3.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku, či by bolo možné v prípade jedného objektu kombinovať dva spôsoby
financovania.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Podala vysvetlenie k úveru z Európskej banky pre obnovu a rozvoj EBRD MunSEFT.
Termín na čerpanie úveru je stanovený do 31.8.2015. Spojená škola nemá spracovaný projekt
na kúrenie. ZŠ Zlatá má pripravený projekt.
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal o uistenie, že spôsob financovania Spojenej školy podľa bodu 1 nie je možný
z dôvodu, že práce by sa nemohli vykonať do 31.8.2015.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Prehlásila, že projekt by mal byť vyhotovený.
p. János Vasík – predseda Rady školy
Poďakoval sa mestu za pomoc, ktorú poskytli pri oprave a údržbe školy – bola vykonaná
čiastočná výmena okien, na dokončenie potrebujú 138 tisíc €. Verejné obstarávanie ešte
nebolo, teda suma môže byť iná.
Uviedol, že rozhodnutím RÚVZ bol stanovený termín 31.12.2014 na odstránenie nedostatkov.
Týka sa statického problému telocvične. Nejde už len o únik tepla, ale aj o problémy so
strechou.
Predložil návrh, aby sa doplnil objem pri bode 3 podľa dôvodovej správy.
Pán primátor poznamenal, že zatiaľ je to zámer – rieši spôsob financovania. Do
zastupiteľstva bude predložený materiál s konkrétnou sumou.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že vo zverejnenom pláne je pri Spojenej škole uvedená suma 400 tisíc s popisom
– výmena rozvodov kúrenia, výmena okien a stavebné práce.
p. Ing. Ján Lach
Osvojil si návrh p. Vasíka – do bodu 3 doplniť 400 tisíc €.
p. Ľudovít Kossuth
Prehlásil, že nie je proti rekonštrukcii uvedených objektov. Naraz sa však nebudú dať
realizovať. Upriamil pozornosť aj na pripravovaný rozpočet mesta – postráda v ňom

kapitálové výdavky, v návrhu sú uvedené bez konkrétnych súm – určite však budú predložené
požiadavky aj iné, z iných oblastí.
p. Zoltán Beke
Prehlásil, že projektová dokumentácia Spojenej školy je už dávno pripravená – teda môže sa
použiť spôsob financovania podľa bodu 1. Naniesol otázku, či sa nedá uznesenie tak upraviť.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Na vyzvanie pána primátora predložila informáciu k dlhovej službe mesta podľa dôvodovej
správy. Záverom prehlásila, že úverová zaťaženosť mesta je nízka.
p. Ing. Richard Szöllös
Poznamenal, že z celej rozpravy má zmiešané pocity. Na jednej strane je rád, že sa pohli veci
okolo rekonštrukcie školy, ktorá má 54 rokov. Na druhej strane ho mrzí, že vzniká tu pocit
nejakého súperenia, alebo predbehovania sa v nejakom poradovníku. Plne chápe aj kolegov
zo Spojenej školy, preto by bol rád, ak by dostali nejakú garanciu na to, že aj rekonštrukcia
ich školy sa pohne v blízkej budúcnosti.
Informoval, že ZŠ od roku 2010 mala niekoľko záznamov z RÚVZ týkajúcich sa sociálnych
zariadení, kuchyne. Vedeli si však pomôcť z vlastných prostriedkov vďaka úspor z titulu
vlastnej plynovej kotolne, ktorá nie je energeticky náročná z hľadiska vykurovania.
p. Mgr. Mária Prékop
Uviedla, že rozhodnutia z RÚVZ evidujú od roku 2009. Mestu bol určený termín na
odstránenie nedostatkov – 31.12.2014, tie sa však neodstránili. Nedostatky sa týkajú
telocvične. Podali niekoľko projektov, bezúspešne. Pevne verí, že dôjde k náprave.
Pán primátor poznamenal, že ide o pomerne veľký objem prostriedkov. Vyslovil
presvedčenie, že poslanci predložený zámer schvália a pristúpi sa k realizácii.
p. Zoltán Beke
Prehlásil, že nemá nič proti rekonštrukcii ZŠ Zlatá, on v rámci rozpravy len chcel pozmeniť
spôsob financovania rekonštrukcie Spojenej školy, nakoľko aj táto má projektovú
dokumentáciu spracovanú. Podľa jeho názoru je výhodnejší spôsob financovania uvedený pri
ZŠ Zlatej, preto navrhol použiť tejto spôsob aj pri Spojenej škole.
p. Ing. Karol Kováč
Zhrnul ním navrhované uznesenie :
MZ ukladá mestskému úradu vypracovať koncepciu rekonštrukcie všetkých materských škôl
na území mesta s vyčíslením finančných nákladov
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : 30.6.2015
Poslanci MZ schválili navrhovanú ukladaciu časť.
12-0-0
p. Ing. Juraj Balázs
Zhrnul ním navrhované uznesenie :
Žiada vedenie mesta prehodnotiť priestory v ktorých v súčasnosti prebieha výchovnovzdelávací proces detí materských škôl a navrhnúť optimalizáciu siete materských škôl
podľa potreby, ekonomických ukazovateľov a kapacitných možností
Zodpovedná : prednostka MsÚ
Termín : najbližšie zasadnutie MZ
Poslanci MZ schválili navrhovanú ukladaciu časť
13-0-0
p. Ing. Ján Lach
Navrhol doplniť do bodu 3 - ..... do 400 tisíc €

Poslanci MZ schválili navrhovanú ukladaciu časť
13-0-0
p. Zoltán Beke
Navrhol financovanie Spojenej školy ako v prípade rekonštrukcie ZŠ Zlatá
p. Ing. Klára Leskovjanská
Na požiadanie pána primátora vysvetlila možnosť čerpania úveru – má byť spracovaný
projekt, čerpanie zabezpečené do 31.8.2015 – Spojená škola nespĺňa podmienky.
Poslanci MZ neschválili predložený návrh
3-5-4
Poslanci MZ schválili celkové uznesenie k uvedenému materiálu.
13-0-0
19. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do školských samospráv pri SŠ
J.A.Komenského 5 a CVČ Akademika Hronca 100/9A v Rožňave
p. Ing. Ján Lach
Navrhol do Rady školy pri Spojenej škole doplniť pána primátora a pri CVČ p. PaedDr.
Mičudovú.
Poslanci MZ schválili predložený návrh.
9-0-0
20. Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2014
a za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
9-0-0
21.1. Ing. Peter Marko a manželka - priamy predaj pozemku mesta
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
9-0-0
21.2. Alexander Šebalj - priamy predaj pozemku mesta
p. Ing. Karol Kováč
Poznamenal, že predmetom predaja je malý kus pozemku. Požiadal o vysvetlenie.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že len táto časť pozemku je vo vlastníctve mesta.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
9-0-0

21.3. František Focko a manželka - priamy predaj pozemku mesta
p. Ing. Juraj Balázs
Poznamenal, že tento pozemok už bol v minulosti kúpený, bolo dokladované aj zaplatenie
mestu. Z uvedeného dôvodu bola navrhovaná cena 1 €/m2.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0
21.4. Ladislav Jankó - priamy predaj pozemkov mesta
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že finančná komisia odporučila predaj podľa znaleckého posudku.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0
21.5. Priamy predaj pozemkov za Ul. Zoltána Fábryho v Rožňave
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poďakoval sa primátorovi mesta za zabezpečenie druhého znaleckého posudku. Napriek tomu
nie je spokojný s určenými cenami. Má v úmysle obrátiť sa na Slovenskú komoru stavebných
inžinierov, aby preverila niekoľko posudkov, ktoré sa v MZ v minulosti objavili. Poukázal aj
na výšku kúpnej ceny pri bode 21/6 – bola určená na 13,27 €/m2, pričom ide o pozemok pod
postavenou garážou. V prípade prejednávaného materiálu ceny sú nižšie, pričom ide
o pozemky v obytnej štvrti, môžu slúžiť ako stavebné pozemky. Poznamenal, že z uvedeného
dôvodu predložil návrh na zmenu poradia materiálov. Ďalej poznamenal, že neďaleko týchto
pozemkov bola realizovaná zámena pozemkov a cena pozemku určeného pod komunikáciou
bola určená na 25 €/m2.
Prehlásil, že za navrhované uznesenie k tomuto bodu nebude hlasovať.
p. Ing. Juraj Balázs
Podotkol, že nie je kompetentný kontrolovať znalcov, znalecké posudky. Víta všetky
iniciatívy v tomto smere. Prípady, ktoré pán Kuhn pripomienkoval majú spoločné to, že sa
nachádzajú pod existujúcimi stavbami. Poslancom je ťažko sa vyjadrovať k znaleckým
posudkom. Cenová mapa pozemkov nie je spracovaná, môže odznieť návrh na jej
spracovanie, aby bol nejaký bod, od ktorého by sa mohlo odraziť MZ pri určovaní cien.
Určitý systém by do tohto sa mal zaviesť.
Uviedol stanovisko komisie finančnej – komisia odporučila schváliť predaj za cenu 10 €/m2.
Citoval vyjadrenie súdneho znalca, uvedeného v dôvodovej správe.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že v minulom volebnom období navrhoval vyhotoviť cenovú mapu, nepodarilo
sa mu však získať dostatočnú podporu.
p. Mgr. Matúš Bischof
Kladne hodnotil prístup p. Ing. Balázsa, že podporil spracovanie cenovej mapy pozemkov.
Podotkol, že skupina poslancov sa v predchádzajúcom volebnom období o to snažila, neboli
však vypočutí. Mal by byť podklad, od ktorého by sa odvíjali kúpne ceny. V niektorých
prípadoch znalecké posudky boli rôzne pri rovnakých pozemkoch.
p. Ľudovít Kossuth
Podporil návrh finančnej komisie – kúpnu cenu určiť vo výške 10 €/m2, ktorú považuje aj tak
za vysokú. Ide o občanov mesta.

p. Mgr. Milan Capák
Poznamenal, že ide o slušných ľudí, odkúpené pozemky zveľadia a on bude hlasovať za návrh
finančnej komisie.
Poslanci MZ schválili alt. a/1 návrhu na uznesenie ku všetkým materiálom uvedeným
v bode 21/5.
8-0-0
21.6. Mgr. Gabriela Bekeová - priamy predaj pozemku mesta
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že finančná komisia odporučila predaj podľa znaleckého posudku.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
9-0-0
21.7. AgraBat s.r.o. - priamy predaj pozemku mesta
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že finančná komisia odporučila predaj podľa znaleckého posudku.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
8-0-0
21.8. Katarína Višňovská -priamy predaj pozemku mesta
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že v tomto prípade znalecký posudok bol nižší, komisia odporučila predaj za 10
€/m2. Znalecký posudok uvažoval o výške 6,97 €/m2.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podotkol, že je zaujímavé, že v tomto prípade súhlasili členovia komisie s jeho názorom, že
určená cena ZP je neprimerane nízka.
Uviedol, že nebude hlasovať „za“, má problémy s niektorými odhadmi.
p. Ing. Juraj Balázs
Potvrdil, že v tomto prípade zvýšenie kúpnej ceny navrhol p. Kuhn, čo komisia aj odporučila.
V niektorých prípadoch pán poslanec navrhol vyhotoviť kontra posudok znalcom mimo
Rožňavy, výsledkom bolo navýšenie o 1 € oproti pôvodným posudkom, čo možno vzniklo
zaokrúhlením.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Uviedol, že hlasovanie nebolo jednohlasné, on nehlasoval. Nehlasoval z dôvodu, že cenu
podľa ZP považoval za nízku a nie je presvedčený o tom, že aj 10 €/m2 je primeranou cenou.
Pokiaľ sa nezmení systém hodnotenia pozemkov, za niektoré kúpne ceny nebude hlasovať.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
9-0-0
21.9. Jozef Orosz - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že komisia finančná odporučila schváliť priamy prenájom pozemku, nie predaj.

Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
11-0-0
21.10. Jozef Pančo a manželka – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku vo
vlastníctve mesta
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že komisia finančná sa stotožnila so stanoviskom komisie výstavby, teda odporučila
alt. b/ návrhu na uznesenie
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie.
11-0-0
21.11. Béla Bodnár a manželka - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
p. Ing. Juraj Balázs
Podotkol, že ide o chúlostivú situáciu – ide o slepú ulicu a súrodencov. Pozemky sú z časti
v užívaní. Komisia finančná k materiálu neprijala uznesenie.
p. Peter Džačár
Upriamil pozornosť na stanovisko komisie výstavby. Napriek stanoviska predložil návrh na
schválenie alt. a/1 návrhu na uznesenie.
p. Ing. Karol Kováč
Upozornil na skutočnosť, že ide o pozemky na ktorých stoja čierne stavby. Uviedol, že bude
hlasovať za alt. b/ návrhu na uznesenie z dôvodu podpory mestského úradu, že takéto nekalé
činnosti by sa nemali robiť na území mesta. Malo by sa postupovať v zmysle legislatívy.
Odporučil nepredať uvedené pozemky.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Do ukladacej časti navrhol doplniť – vymáhať spätný nájom od doby začatia užívania,
v zmysle schválených zásad.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Informoval, že na komisii sa hlasovalo za každú alternatívu, hlasovanie v obidvoch prípadoch
bolo v pomere 4:4.
Navrhol hlasovať za odporúčanie komisie výstavby.
p. Mgr. Milan Capák
Poznamenal, že stav bol preveriť na tvári miesta. Podľa jeho názoru na území mesta sú horšie
čierne stavby, ktoré by bolo treba zbúrať. Nemá informácie o tom, proti koľkým čiernym
stavbám sa p. Ing. Kováč postavil v minulom volebnom období. Neregistroval, že by na
Cintorínskej alebo Hornocintorínskej ulici ubudli „búdy“.
Podľa jeho názoru obidvom žiadateľom by sa malo vyjsť v ústrety a sústrediť sa na iné čierne
stavby.
p. Ing. Juraj Balázs
Z principiálneho hľadiska súhlasí s p. Ing. Kováčom ohľadne čiernych stavieb. Z finančného
hľadiska – mesto sa o túto slepú ulicu stará, čistí a z prípadného predaja by mal príjem.
Komunikáciu bude potrebné vyasfaltovať.
p. Ing. Karol Kováč
Pripomenul p. Capákovi iniciatívu p. Ocelníka s poslancami proti čiernym stavbám v
prechádzajúcom volebnom období. Oporu nemali v takej miere ako chceli. V podstate ide
o princíp. Má také informácie, že žiadateľ bol aj upozornený, aby nestaval na cudzom
pozemku.

p. Mgr. Milan Capák
Prehlásil, že riešiť by sa mali prípady čiernych stavieb v severnej časti mesta. Opätovne
zdôraznil, že ide o slušných ľudí, malo by sa im vyjsť v ústrety.
p. Mgr. Árpád Laco
Navrhol hlasovať o návrhu p. Džačára a p. Mgr. Keménya.
p. Ľudovít Kossuth
Poznamenal, že komisia výstavby predložila návrh, ktorý je v súlade s platnou legislatívou.
Bude hlasovať za ten návrh.
Poslanci MZ schválili ukladaciu časť uznesenia podľa p. Mgr. Keménya
11-1-0
Poslanci MZ schválili alt. a/1 návrhu na uznesenie podľa p. Džačára.
8-4-1
21.12. Koloman Bodnár a manželka - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta a zámeny pozemkov
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že komisia neodporučila schváliť predaj, nesúhlasila ani s navrhovanou zámenou.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol hlasovať za alt. b/ návrhu na uznesenie – obidve komisie sa zhodli na uvedenom
návrhu.
p. Ing. Karol Kováč
Navrhol doplniť ukladaciu časť ako v bode 21.11.
p. Mgr. Milan Capák
Odporučil schváliť uznesenie ako pri predošlom bode. Ide o malý pozemok.
p. Mgr. Matúš Bischof
Naniesol otázku na p. Capáka – „slušní ľudia stavajú čierne stavby na cudzom pozemku ?“
p. Peter Džačár
Navrhol hlasovať alt. A /3 vrátane ukladacej časti.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Prehlásil, že bude hlasovať ako v bode 21/11 s ukladacou časťou.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Informoval, že na finančnej komisii odznelo – nepredávať pozemok, a aby plot posunul
žiadateľ na hranicu.
Poznamenal, že pokiaľ pán Capák bude hlasovať aj za legalizáciu tejto čiernej stavby, bude
musieť hlasovať za legalizáciu všetkých, aj tých, o ktorých hovoril.
p. Mgr. Milan Capák
Prehlásil, že on veľmi dobre vie, o čom hovorí. Za predchádzajúce obdobie ani jedna chatrč –
čierna stavba – sa nezbúrala. Jemu sa aspoň jedna podarila.
p. Ing. Ján Lach
Podotkol, že je rozdiel, ak niekto postaví slušný betónový plot, alebo postaví chatrč
a neporiadkom, špinou znepríjemňuje život okolo bývajúcich.
p. Mgr. Milan Capák
Pozval poslancov na brigádu na Kúpeľnú 22, aby si užili niečo z toho, o čom hovorí. Hneď sa
im vyjaví rozdiel medzi slušnými a neslušnými ľuďmi.
p. Ing. Juraj Balázs
Podal vysvetlenie pre divákov pri televíznych obrazovkách. Poslanci riešia plot z drôteného
pletiva, ale z principiálneho hľadiska riešia čierne stavby.

p. Ing. Karol Kováč
Požiadal pána primátora, aby vyzval p. Ing. Porubána o informáciu, akým spôsobom sa
likvidujú čierne stavby.
p. Ing. Ferenc Porubán
Informoval, že podľa platnej legislatívy stavebný úrad musí preveriť, či nelegálnu stavbu
možno legalizovať. Ak vie preukázať, že nelegálnu stavbu nemožno legalizovať, stavebný
úrad pristúpi k nariadeniu o odstránení stavby. Odstránenie sa vykoná na náklady vlastníka.
V prípade, ak nemá finančné prostriedky, náklady hradí stavebný úrad s tým, že ich bude
vymáhať.
Poslanci MZ schválili ukladaciu časť uznesenia podľa návrhu p. Ing. Kováča
12-0-1
Poslanci MZ neschválili návrh p. Bc. Ivana Kuhna – alt. b/ vrátane preloženia
oplotenia
4-6-2
Poslanci MZ schválili alt. A/3 návrhu na uznesenie, cenu podľa ZP
8-3-2
21.13. Danica Žúdelová - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že ide o obdobný prípad ako u p. Focka , platba mestu bola zdokumentovaná.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
13-0-0
21.14. AgraBat s.r.o. - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že finančná komisia odporučila schváliť alt. b/ návrhu na uznesenie.
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
9-0-0
21.15. VVS a.s. Košice - zverejnenie zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku
mesta - kúpa nehnuteľností do majetku mesta zmena uznesenia MZ č.206/2014 zo
dňa 21.10.2014
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že finančná komisia odporučila schváliť alt. a /1 návrhu na uznesenie.
Poslanci MZ schválili alt. a/1 návrhu na uznesenie bez pripomienok.
12-0-0
21.16. Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica - priamy prenájom pozemkov mesta na
umiestnenie odkladacích schránok
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že finančná komisia odporučila schváliť prenájom pozemkov.

Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0
21.17. Zverejnenie zámeru priamej zámeny pozemkov medzi mestom Rožňava a
Košickým samosprávnym krajom
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že v tomto prípade ide o vysporiadanie pozemku pod kruhovým objazdom, k čomu
sa v minulosti mesto zaviazalo. Finančná komisia odporučila schváliť alt. a/ návrhu na
uznesenie bez pripomienok.
Pán primátor poznamenal, že aj na zastupiteľstve KSK táto zámena bola schválená.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
13-0-0
21.18. Štefan Gono - návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 133/2014 zo dňa 26.06.2014
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že predaj pozemku bol schválený ešte v roku 2014. Jeho žiadosti o úhradu kúpnej
ceny v splátkach nebolo vyhovené. Menovaný oznámil, že podá novú žiadosť. Nakoľko kúpna
zmluva nebola podpísaná a nebola podaná nová žiadosť, je daný návrh na zrušenie uznesenia.
Komisia finančná nesúhlasila s úhradou kúpnej ceny v splátkach.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
11-0-0
21.19. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice
- postúpenie práv a povinností zo stavebného povolenia č.104/2010- 02 Šr zo dňa
13.09.2010
- zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemky mesta
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že finančná komisia odporučila schváliť alt. a/ návrhu na uznesenie.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0
Diskusia občanov mesta
p. Ladislav Juhász – predseda Enduro klubu Rožňava
Uviedol, že v roku 2014 žiadali mesto o pridelenie pozemku za účelom zriadenia športoviska.
Žiadosť nebola schválená. Teraz predkladá žiadosť na mesto, či by nebolo ochotné zriadiť
športovisko, kde by bolo možné sa športovo – kultúrne vyžiť a založiť športovú kultúru
v meste s tým, že by sa zorganizovali nejaké preteky.
Pán primátor upresnil, že sa jedná o motocyklový šport ENDURO. Požiadal pána
Juhásza, aby priblížil tento šport.
p. Ladislav Juhász
Upresnil, že ide o terénne motorky. Terén je rôzny - cestná komunikácia, lesné cesty, lesný
terén.

p. Mgr. Árpád Laco
Potvrdil, že požiadavka bola prerokovaná aj v komisii vzdelávania. Klub navrhol vyčleniť
terén na Strelnici. Komisia k žiadosti pristupovala veľmi korektne a citlivo. Momentálne
rozhodnutie komisie klubu nevyhovuje, snahou však je nájsť riešenie do budúcna. Bude
potrebné nájsť novú lokalitu. Rozhodnutie komisia prijala na základe odborného stanoviska
Mestských lesov s.r.o.
p. Ing. Juraj Balázs
Poznamenal, že mesto uvažuje o zriadení oddychových zón a to v lokalite Rožňavská dolina –
Čučma smer Gulyapalag a Strelnice. Zámer mesta je ťažko zlučiteľný s vybudovaním enduro
trasy. Zrejme poslanci nebudú môcť v týchto lokalitách vyhovieť určitej skupine ľudí.
p. Ing. Bohuš Hudáček
Uviedol, že žiadosť klubu bola odstúpená ML, ktoré odporučili zamietavé stanovisko. Lesný
zákon zakazuje prístup motoriek do lesa. Táto lokalita je využívaná ako prímestská
oddychová zóna. Strelnica je takouto zónou a ju využívajú občania mesta. Zrejme
s nesúhlasom by sa stretli aj pri tzv. Indiánskom jazere. Z opačnej strany, kde navrhli
vybudovať trasu už existuje motokrosová dráha, je aj v strede obchvatu a je vybudovaná aj na
Pači. Snáď ešte by sa mohlo vyhovieť jednorázovej súťaži, ak sa nájde konsenzus
s Poľovným združením. Neverí však tomu.
p. Roman Ocelník
Poznamenal, že táto problematika je mu známa, endurá patria medzi najtichšie. Motokrosová
dráha im nevyhovuje. Mala by sa vytypovať nejaká nová lokalita.
p. Ing. Ján Lach
V prípade zriadenia dráhy na lesnom pozemku by sa musel zmeniť účel využitia pozemku
z lesných pozemkov na športovisko, vyňať z .pôdneho fondu, čo niekto musí zaplatiť.
Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti by bolo potrebné určiť správcu. Za prevádzku musí byť
niekto zodpovedný. Mestské zastupiteľstvo musí rozhodovať v súlade so zákonmi.
p. Roman Ocelník
Poznamenal, že vodič je zodpovedný za svoju jazdu.
p. Ladislav Juhász
Poznamenal, že požiadavky mesta splnil. ML dali stanovisko, ktoré nepovažuje za objektívne.
Klub navrhol prenájom a v rámci toho by boli zobrali na seba aj zodpovednosť, náklady.
Nebránili by lesovýrobe. Motokrosová dráha nevyhovuje. Nebránia sa iným pozemkom.
Uvítajú, ak sa nejaký nájde. Nimi navrhované športovisko, dráha by mohla byť využívaná
viacúčelovo – napr. horské bicykle, štvorkolky a pod. Tieto športy sú v rozkvete.
Záverom poznamenal, že aj oni sú určitým spoločenstvom tak, ako rybári, poľovníci a majú
rovnaké právo a nároky na využívanie pozemkového fondu, ktorý tu je.
21.20. Agrex s.r.o. – odpustenie nájomného za prenájom nehnuteľnosti – nebytových
priestorov „Reštaurácie Tri ruže“ a uzatvorenie Dohody o vzájomnom započítaní
pohľadávok
p. Ing. Juraj Balázs
Poznamenal, že materiál sa skladá z dvoch častí. Druhá časť – vzájomné započítanie
pohľadávok korešponduje s nájomnou zmluvou. Finančná komisia túto časť
nepripomienkovala.
K prvej časti poznamenal, že na začiatku rekonštrukcie vznikol havarijný stav, z uvedeného
dôvodu bola zatvorená prevádzka. V komisii hlasovanie prebehlo naraz za obidve časti.
Komisia odporučila schváliť alt. 1/a, 2/a návrhu na uznesenie.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Opravil predsedu komisie. On dal návrh, aby sa hlasovalo len o započítaní pohľadávky. Jeho
návrh neprešiel. Pôvodne navrhoval osobitné hlasovanie.
Prehlásil, že za bod 2/B bude hlasovať, za bod 1/A nie. Nemá taký pocit, že by to bolo
v súlade so zmluvou.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že nájomná zmluva túto situáciu nerieši, rieši to občiansky zákonník. Je na
poslancoch, ako rozhodnú. Predmet nájmu by mal byť v takom stave, aby ho nájomca mohol
riadne a nerušene užívať.
Poslanci MZ neschválili návrh p. Kuhna – 1 /B
4-9-0
Poslanci MZ schválili návrh p. Kuhna - . 2/B
13-0-0
Poslanci MZ schválili 1/A
9-4-0
21.21. Výpožička nehnuteľného majetku mesta - priestorov slúžiacich na výchovnovzdelávací proces pre účely ZUŠ v Rožňave na Ulici Akademika Hronca 9 –
chodby a sociálne miestnosti
p. Ing. Juraj Balázs
Uviedol, že komisia finančná odporučila schváliť alt. a/ návrh na uznesenie.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
13-0-0
21.22. Spoločnosť priateľov Mestského futbalového klubu Rožňava – zmeškanie lehoty
na vyúčtovanie dotácie
p. Ing. Juraj Balázs
Podotkol, že finančná komisia rozhodovala ťažko, nakoľko sa jedná o deti. Ale znovu je tu
otázka princípu. Iné kluby vedia načas vyúčtovať dotáciu. FK bol v omeškaní niekoľko dní aj
napriek tomu, že pred uplynutím termínu bol upozornený na povinnosť. Pri rozhodovaní brali
ohľad na to, že ide o mládežnícky šport. Komisia odporučila schváliť splátkový kalendár od
apríla 2015 maximálne 12 mesiacov.
p. Mgr. Árpád Laco
Potvrdil, že aj v komisii vzdelávania nešlo o ľahké rozhodovanie. Pri rozhodovaní sa bralo na
zreteľ, že ide o mládež, detský šport. Prostriedky boli v súlade so smernicou použité, avšak
neboli načas vyúčtované. Manévrovací priestor v snahe pomôcť, nájsť nejaké riešenie, bol
oklieštený VZN. Komisia odporučila schváliť prechodné upustenie od vymáhania pohľadávky
na dobu 12 mesiacov.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Poznamenal, že táto situácia sa pri predkladaní vyúčtovania dotácie opakuje. Je na škodu veci,
že sa problém zopakoval práve v období, keď futbalový klub sa vzmáha. Čuduje sa, že
dotáciu, ktorá nie je až tak vysoká, promptne nezúčtujú.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že VZN rieši stav, ak sa termín vyúčtovania nedodrží. Pri rozhodovaní sa
prihliadalo na to, že prostriedky boli použité v súlade s tým, na čo boli pridelené a ide
o detský mládežnícky klub. Termín vyúčtovania napriek tomu, že vedeli o ňom, nebol

dodržaný. Podľa informácií nebol to prvý prípad, že zmeškali termín vyúčtovania.
Navrhol hlasovať o návrhu finančnej komisie. Návrh komisie nepodporili z dôvodu, že môže
dôjsť k zániku klubu a následne by mesto nemalo od koho vymáhať prostriedky.
p. Ing. Karol Kováč
Predložil nasledovný príspevok :
„Drahé deti, my poslanci mestského zastupiteľstva, veľmi radi podporíme Vaše aktivity
a budeme sa snažiť o to, aby ste vyrastali v prospešnej spoločnosti, v zdravom a peknom
meste. Ale, dávajte prosím Vás pozor na Vašich dospelých, ktorí narábajú s peniažkami, ktoré
dáme preto, aby ste sa Vy zabávali ináč, ako po krčmách. Pozor, dohliadnite na to, aby splnili
to, čo sľúbili. Lebo my, potom bohužiaľ, musíme robiť zlé kroky. Nie je to proti Vám
namierené, je to namierené proti Vašim dospelým, ktorí takto škaredo narábajú s tým málom
peňazí, ktoré chceme Vám dať.“
Poslanci MZ schválili alt. a/2 návrhu na uznesenie.
11-0-0
22. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2014
p. Ing. Róbert Hanuštiak
Uviedol materiál v súlade s písomnou správou. Doplnil ju o informáciu, že zaviedli aktivitu
„Poznaj svojho policajta“. Aktivita je uvedená aj na internetovej stránke, v záverečnej pasáži
je odkaz na túto sekciu. Cieľom je, aby občania vedeli, kto sa o ich lokalitu stará. Sú tam
uvedené obvody, v rámci obvodov ulice, príslušní mestskí policajti.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že aktivitu „Poznaj svojho policajta“ považuje za progresívnu, hodnotí ju
kladne. On sa o tejto aktivite dozvedel len teraz, preto navrhuje ju spropagovať nejakou
letákovou formou, v Rožňavskej televízii, aby sa o nej dozvedeli občania. Poznamenal, že je
ťažko sa dostať na stránku, ktorú náčelník MP uviedol.
Požiadal o vysvetlenie z akého dôvodu došlo k nárastu priestupkov, či zníženie nie je možné
dosiahnuť zvýšenou aktivitou v oblasti prevencie.
p. Ing. Róbert Hanuštiak
Uviedol, že prístup na sekciu „Poznaj svojho policajta“ technicky rieši v spolupráci so
správcom informačného systému. Žiaľ, táto stránka je ešte vo vývoji.
K nárastu priestupkov došlo tým, že nemali možnosť dostatočne objektívne kontrolovať
hlavne parkovanie na vyhradených parkoviskách a aj zvýšeným tlakom z jeho strany na
policajtov.
p. Roman Ocelník
Poznamenal, že výroba letákov je nákladná. Návrh na túto formu propagácie by sa mal najprv
finančne prehodnotiť a potom predkladať. Má s tým skúsenosti z podnikateľskej praxe.
p. Peter Džačár
Ako predseda komisie na ochranu verejného poriadku sa poďakoval náčelníkovi, ako aj
príslušníkom MP za ich prácu. Na základe predložených výsledkov je možné konštatovať, že
ich práca sa podstatne zmenila a výrazne zlepšila.
p. Mgr. Milan Capák
Kladne hodnotil prácu MP, idú aj do takých oblastí, do ktorých predtým nechodili. Kladne
hodnotil aj rozdelenie mesta na okrsky. Policajti majú väčšiu zodpovednosť. Napr. posledne
odhalili aj čierny odber elektriny.
p. Ing. Karol Kováč
Prehlásil, že je viditeľná činnosť mestskej polície, niektoré podnety prerokuje s pánom
náčelníkom, aby sa im v budúcnosti predišlo.

V rámci prípravy policajtov postráda psychologickú prípravu a lepšiu odbornú prípravu, aby
lepšie dokázali argumentovať pri obhajovaní svojej činnosti. Takáto príprava policajtov by sa
mala doplniť do plánu činnosti. Kvituje väčších dôraz pri kontrole VZN mesta. Požiadal pána
náčelníka, aby pouvažoval nad využitím potenciálu mestskej polície v oblasti ochrany
súkromného majetku, čím by sa zvýšil príjem v rozpočte mesta a bola by možnosť tieto
prostriedky využiť pre mestskú políciu. Niektoré mestá už túto aktivitu vykonávajú.
p. Ing. Róbert Hanuštiak
Poznamenal, že pri nástupe do tejto funkcie uvažoval o tejto aktivite, zákon o obecnej polícii
to umožňuje s využitím tzv. pultov centrálnej ochrany. V spolupráci s kolegami, ktorí majú
z tejto aktivity skúsenosti prehodnotili túto možnosť. Pre MP by to bolo neefektívne
vzhľadom na kapacitné, personálne možnosti, vybavenie a výcvik. Pokiaľ podmienky budú
vytvorené, nebudú sa tomu brániť.
Stretnutia s psychologičkou sú organizované cca 1 - 2 x do roka v rámci psychologickej
prípravy vodičov a držiteľov zbrojných preukazov. V prípade, že sa vyskytnú nejaké
problémy, je ochota z jej strany ich riešiť.
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal o prehodnotenie aktivity smerom k ochrane súkromného majetku. Vyčíslenie
potreby počtu príslušníkov, výšky finančných prostriedkov, predpokladaného počtu objektov,
ktoré by mohli byť na pult centrálnej ochrany napojené. Pokiaľ vie, mesto Prievidza má s tým
skúsenosti.
K psychologickej príprave – mal na mysli presadzovanie práv občanov mesta, záujmov mesta
ako takého. Ide o dvoj a viac dňovú prípravu. Policajti by získali pocit väčšieho sebavedomia
a mali jasnejšie argumenty pri presadzovaní svojich práv a práv občanov.
Návrhy odporučil dopracovať do ukladacej časti uznesenia.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že predložený návrh by zúžil len na mestské budovy, ktoré sú napojené na pult
centrálnej ochrany pri štátnej polícii za nie malý poplatok a ktoré nie sú. Požiadal mestský
úrad o spracovanie prehľadu, ktoré budovy má napojené a ktoré nie a aká je výška poplatku.
Pri pulte MP by sa mohol využiť obsluhujúci personál kamerového systému.
Pán primátor uviedol, že napojená je budova mestského úradu.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že na pult centrálnej ochrany sú napojené Vilka Kúpele, TIC – úhrada poplatku je
riešená v nájomnej zmluve.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Doplnil ešte objekty organizácií, ktoré majú právnu subjektivitu.
p. Ing. Karol Kováč
Poznamenal, že doplnenie ukladacej časti uznesenia predloží pri pláne činnosti mestskej
polície.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
10-0-0
23. Plán činnosti Mestskej polície v Rožňave na rok 2015
p. Ing. Karol Kováč
Navrhol doplniť ukladaciu časť uznesenia
- poveriť náčelníka MP, aby pripraviť a preskúmal možnosti komerčného využitia
potenciálu mestskej polície v termíne do 30.6.2015.

-

poveriť náčelníka MP, aby pripravil návrh rozšírenia vzdelávania príslušníkov
mestskej polície pri výkone svojej činnosti so zameraním na zlepšenie
komunikácie a zlepšenie presadzovania zákonov a VZN v každodennom živote pri
styku s obyvateľmi mesta v termíne do 30.6.2015
- poveriť náčelníka MP, aby pripravil návrhy na zvýšenie účinnosti aktivity „poznaj
svojho policajta“
p. Peter Džačár
Navrhol upraviť termín – so správou za I. polrok – t.j. september 2015.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s ukladacou časťou podľa návrhu p.
Ing. Karola Kováča.
12-0-0
Materiály 24.1 – 24.8. uviedla p. JUDr. Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta.
24.1. Správa o celkovom súhrne vykonaných kontrol za volebné obdobie poslancov
2010-2014 - podnet poslanca Bc. Ivana Kuhna
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poďakoval sa za predloženú správu. Nemal k nej žiadne otázky ani pripomienky.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
10-0-0
24.2. Správa o preverení autora plastiky na radnici a vyčíslenie sumy, ktorá bola
vyplatená za toto dielo
p. Ing. Karol Kováč
Ospravedlnil sa za nepredloženie podkladov, ktoré prisľúbil na zasadnutí MZ. Sú pripravené,
dodá ich v priebehu budúceho týždňa.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
7-0-0
24.3.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania podmienok
krátkodobého prenájmu priestorov radnice na Námestí baníkov, sobášnej siene
na Ulici Akademika Hronca 7 a zasadačky MsÚ v Rožňave.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že vzhľadom na prijaté opatrenia nie je potrebné prijať k predmetnej správe
uznesenie.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
8-0-0
24.4.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly podlimitných zákaziek podľa §
9 ods. 9, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení za
obdobie január – august 2014.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
9-0-0

24.5.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Základnej školy akademika
Jura Hronca, Zakarpatská ulica č. 12, 048 01 Rožňava.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku, aké opatrenia vyplývajú zo zistených nedostatkov.
p. JUDr. Katarína Balážová
Uviedla, že kúpnopredajné zmluvy sa prerábajú od januára t.r. V zmluve nemôže byť
uvedené, že cena sa bude upravovať podľa situácie na vývoji trhu. Podstatou verejného
obstarávania je to, aby cena bola fixná. Lehota nemusí byť 3-ročná, môže byť na rok,
k úprave cien však nemôže dôjsť.
K bodu 2.2. – Súťaž je ukončená, dodávka bola realizovaná v roku 2014. Riaditeľa upozornila
na to, že ak sa im nezdá cena, že je neprimerane nízka, treba vyzvať obstarávateľa. Pokiaľ
cenu náležite zdôvodní, nie je dôvod ho vylúčiť zo súťaže.
Chýbajúca správa o pracovnej ceste bola doložená.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
9-0-0
24.6.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly Základnej umeleckej školy,
Akademika Hronca 3490/9B, 04801 Rožňava – kontroly plnenia prijatých
opatrení z kontroly v roku 2013

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku, či sa upozornenie k bodu 6 - týka aj Kolektívnej zmluvy, ktorú majú
pracovníci mestského úradu.
p. JUDr. Katarína Balážová
Uviedla, že pokiaľ dobre vie, kolektívne vyjednávanie prebieha momentálne na mestskom
úrade. Poznamenala, že na mestskom úrade nemali v kolektívnej zmluve zďaleka také veci,
aké majú zapracované niektoré subjekty. Pri tvorbe kolektívnej zmluvy sa vychádza
z rozpočtu mesta. Každý subjekt má zverejnenú kolektívnu zmluvu na svojej stránke.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
8-0-0
24.7.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly MŠ Ulica pionierov a MŠ Ulica
krátka v Rožňave
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
10-0-0

24.8.

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly školskej jedálne pri MŠ
Vajanského v Rožňave
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
10-0-0

25.

Podnety pre hlavnú kontrolórku
Poslanci MZ nepredložili hlavnej kontrolórke podnet na kontrolu.

26.
27.

Otázky poslancov
Diskusia

p. Ľudovít Kossuth
Poďakoval sa p. Ocelníkovi za návrh na zmenu času zvolávania zasadnutí MZ a poslancom,
ktorí podporili jeho návrh. Potvrdil, že v závere rokovaní sa už objavuje po celodennej práci
únava, na materiály sa už nereaguje tak, ako by sa malo.
Uviedol, že poslednom období vedenie mesta evidovalo negatívne pripomienky, podnety
k výrubom stromov.
Výruby realizujú TS a realizujú ich v súlade s platnými právnymi predpismi. Informoval
o výruboch stromov vo veľkom parku. Budú ešte pokračovať z dôvodu, že bresty sú
napadnuté. Následne budú odfrézované pne a začne sa výsadbou.
Upozornil na to, že k výrubu líp dôjde aj pri Spojenej škole z bezpečnostného hľadiska.
Požiadal primátora mesta, aby v budúcnosti pri uvádzaní materiálov nezabudol aj na
stanovisko komisie výstavby a vyzval k ich predloženiu.
p. Ing. Juraj Balázs
Informoval, že existuje Lesnícka ochranárska služba v Banskej Štiavnici, ktorá v prípade
napadnutia lesov škodcami, vie konkretizovať škodcu, určí opatrenia, akými sa dá proti tomu
zasiahnuť. Žiaľ výsledkom opatrení je často výrub – ako v prípade brestov vo veľkom parku
a znovu vysadením.
p. Ing. Karol Kováč
Podotkol, že má taký dojem, že čoraz viac žiadostí sa týka výrubu stromov v blízkosti
obytných blokov, ktoré boli vysadené obyvateľmi.
Požiadal mestský úrad, aby v spolupráci s komisiou výstavby prehodnotil, ktoré stromy bude
potrebné riešiť. Návrh by mal spracovať mestský úrad a predložiť na zasadnutie komisie
v termíne do ďalšieho vegetačného kľudu.
K Zlatej č. 10 – zaráža ho, že pri búracích prácach sa znečisťuje okolie, dotknutý objekt nie
je ohradený. Aj napriek tomu, že to zákon nepožaduje, v rámci dobrých vzťahov, bezpečnosti
ľudí, by bolo vhodné o to požiadať vlastníka. Požiadal mestský úrad o účinné kroky, aby
nedošlo k ohrozovaniu obyvateľov sídliska, resp. najbližších blokov.
Prezentoval podnety, pripomienky z Rady školy pri ZUŠ, ktorej je členom :
- dopad neefektívneho vykurovania budovy, do ktorej sa presťahovali, na rozpočet ZUŠ
/na radiátoroch nie sú namontované merače tepla, regulácia je problematická/
Požiadal o preverenie stavu a prijatie opatrení, resp. zváženie aj možnosti vypovedania
zmluvy s firmou TEKO-R.
- zabezpečenie bezpečnosti v pasáži pod budovou školy vo večerných hodinách,
zabezpečenie uzamykania budovy po 17.00 hodine
Požiadal o preverenie stavu a prijatie opatrení na zabezpečenie bezpečnosti žiakov
- zabezpečenie obmedzenia rýchlosti medzi dvoma retardérmi na komunikácii na Ul.
akademika Hronca z bezpečnostného hľadiska
Naniesol otázku, či je možné venovať tablet, ktorý obdržal ako poslanec a nevyužíva ho,
ZUŠ.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Poznamenala, že je dobré, že sa poukazuje na nedostatky v jednotlivých zariadeniach.
Riaditelia by však mali poukázať aj na pozitíva, ktoré mesto urobilo pre školy. Uviedla, čo
všetko sa urobilo v prospech ZUŠ – presťahovanie do nových priestorov, čo mesto stálo
45 000 €, výmena okien na II. a III. poschodí, pracuje sa na regulácii kúrenia. O problémoch
vie a vie aj pán primátor, nakoľko 4 roky boli členmi rady školy.

Dozor medzi 17.00 – 18.30 riešila s riaditeľom ÚPSVaR v rámci 32 hodinovej činnosti, zatiaľ
odpoveď nedostala.
Mesto ďalej zabezpečilo parkovanie pre ZUŠ pred sobášnou sieňou.
Opätovne zdôraznila, že o problémoch mesto vie a snaží sa ich riešiť.
Čo sa týka rozpočtu, chýbajúcich prostriedkoch, poznamenala, že bude potrebné sa pozrieť na
vekovú štruktúru, prezamestnanosť a personálne otázky.
K správe HK – dodatkom bude upravené VZN, poplatky ZUŠ budú upravené tak, aby boli
adekvátne tomu, čo potrebuje ZUŠ na prevádzku, osobné a mzdové náklady.
p. Ing. Karol Kováč
Prehlásil, že ZUŠ sa nie z vlastného rozhodnutia sťahovala. Na Normovej ulici mali vlastný
kotol, vykurovanie regulované, vedeli ušetriť. Zdá sa mu prirodzená požiadavka na reguláciu
tepla, montáž meračov.
Zo strany vedúcej odboru malo byť predložené stanovisko k jeho pripomienkam a nie
prezentácia zásluh mesta. Zaujíma ho, do akého termínu budú opatrenia prijaté, nedostatky
odstránené. ZUŠ ich chce riešiť v spolupráci s radou školy. Hľadajú sa riešenia, ako zvýšiť
príjem ZUŠ.
Rezervy vidia vo vykurovaní. Upozornil na to, že v budove sú aj iní nájomníci.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že poslanci sú na to, aby riešili problémy a nie na to, aby sa prednášali nejaké
referáty o úspechoch, ktoré sa dosiahli.
Potvrdil, že ide o budovu, ktorá je neustále vykurovaná, je tam aj služobný byt, sú tam aj iní
nájomníci, ktorí môžu fungovať aj v čase prázdnin. Teda výpočet na základe plochy nie je
reálny. Preto je potrebná regulácia, montáž meračov. Otázne je aj oddelenie vykurovania
zadného traktu bývalej Poľnobanky.
K novej výsadbe – našiel informácie z iných miest k výsadbe stromov. Bežne sa vysádzajú
vzrastlé stromy, našiel aj firmu, ktorá výsadbu realizuje, cenník. Mesto by mohlo niekoľko
takých stromov vysadiť, malo by sa to zapracovať do rozpočtu mesta. Nemali by sa vysádzať
živelne. Prípadne sa obrátiť na odborníkov. Požiadal mestský úrad, aby sa s touto
problematikou zaoberal.
p. Ing. Juraj Balázs
Upozornil poslancov na to, aby zvážili predmet otázok a diskusie. Nanesené pripomienky sa
na zastupiteľstve nedoriešia, majú sa predkladať odborníkom na mestskom úrade a následne
prerokovať s finančníkmi.
Upozornil na to, že výsadba stromov sa dá doriešiť, má však dopad na rozpočet mesta.
p. Ľudovít Kossuth
K výsadbe – potvrdil, že boli zasadené malé stromky, ale na základe stanoviska projektanta
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Nesúhlasil s pripomienkou p. Balázsa k predmetu otázok a diskusie. Poslanci sú členmi rád
škôl, zisťujú problémy a predkladajú ich na MZ. Podľa jeho názoru, ide o najvhodnejšie
miesto, aby sa mohli adresovať požiadavky na mesto. Sú veci, kde aj poslanci musia
rozhodovať.
p. Mgr. Matúš Bischof
Upozornil na to, že v týchto bodoch ide o voľnú diskusiu, na rôzne témy. Body nie sú
tematicky obmedzené. Prejednávajú sa tu bežné problémy mesta. Vyprosil si, aby do toho
niekto zasahoval.
p. Ing. Juraj Balázs
Poznamenal, že pokiaľ by si každý poslanec vybral taký časový úsek na takú problematiku,
akú počuli, nevie, aký dlhý čas by na to potrebovali. Adekvátne treba posúdiť problematiku,
venovaný čas a vhodnosť prejednávania na MZ. Pokiaľ sa poslanci chcú uberať týmto
smerom, budú sa prejednávať maličkosti a veľké veci budú unikať.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku na pani prednostku, ako sa plánuje riešiť využívanie elektronického
trhoviska. Pri poslednom schvaľovaní smernice o verejnom obstarávaní bolo povedané, že
všetky obstarávania podlimitné budú realizované cez verejné trhovisko. 1.7.2014 bolo
spustené, prečo sa nevyužíva.
p.. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že elektronické trhovisko sa využíva na prieskumy trhu. Snahou mesta je získať
všetky potrebné informácie, ostrá prevádzka sa neustále presúva. Zástupcovia mesta sa
zúčastňujú školení, SOR pre verejné obstarávania sa už zúčastnila praktického zaškoľovania.
Od marca prieskum trhu mesto bude zabezpečovať v súlade so zákonom cez elektronické
trhovisko.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že mesto má zase zmeškanie. Pokiaľ vie, niektoré samosprávy už začali
využívať tento systém.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Prehlásila, že mesto nie je v omeškaní. Úrad aj ministerstvo neustále odkladali účinnosť,
odklad bol zdôvodňovaný výskytom nedostatkov, problémov. Snahou mesta bolo získať čo
najviac informácií, aby sa mohol využívať tento systém. Osobne bude len rada, že sa bude
využívať. Predíde sa rôznym podozrievaniam.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť
a zasadnutie ukončil.

Pavol B u r d i g a
primátor mesta

JUDr. Erika M i h a l i k o v á
prednostka MsÚ

overovatelia

Ing. Ján

Lach

Zapísala : Helena Šujanská

Ing. Juraj

Balázs

