Doslovný prepis zvukového záznamu A.S.Partner Košice
Zápis
z 2. pokračovania prerušeného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo
dňa 23.6.2016, konaného
dňa 6. júla 2016
Otvorenie
Bez nahrávky...

21.1
Prerokovanie pozastaveného uznesenia MZ v Rožňave číslo 82/2016 zo dňa 28.4.2016
Bez nahrávky ...

21.2
Jana Černická, Rozložná 41 – priamy predaj pozemku mesta
....
p. Burdiga, primátor mesta:
Finančná komisia tiež odporučila schváliť priamy predaj pozemku. Otváram diskusiu k tomuto
bodu. / Diskusia nám pôjde, pán Kováč?... Nastavte ho ... a keď vieme, tak ... keď nie, budeme
sa hlásiť. Šak nie je to žiadny problém. Dobre. Tak skúste sa hlásiť tí, ktorí chcete. ...Alebo
aspoň pre pokus, skúsme niektorí sa prihlásiť. Dobre, aj keď to dáme potom preč. Dobre, bude
nám to fungovať./ Dobre, keď nemáme nikoho do diskusie, ja prečítam návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom
území Rožňava na uvedených parcelných číslach, zastavaná plocha s výmerou 20 metrov
štvorcových zapísaného na LV číslo 3001 pre Janu Černickú. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
A ... hlasujte ručne.., dobre nezatláčajte. No – dobre - ale nevidíte ho. Len... len ho vidím ja.
Hej. A to je málo. Takže nezatláčajme, ale hlasujte ručne. Dobre? Poprosím, dvíhajte ruky kto
je za. Počítajme. Ďakujem pekne za pochopenie. Takže to nám prešlo.

21.3
Ing. Kristián Hanečák, Podolínec – žiadosť o predaj pozemku
p. Burdiga, primátor mesta
21/3 - Ing. Kristián Hanečák, Jozef Smreka 22, Podolínec – žiadosť o predaj pozemku mesta.
Komisia výstavby neodporučila predaj predmetného pozemku, finančná komisia tak isto
neodporučila. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Balázs. Ešte skúsme do

mikrofónu. Dobre.
p. Balázs
Rozhovor k tomuto bodu prebiehal aj na finančnej komisii, že či je dlhodobo tento pozemok
vyriešený v podstate z pohľadu nás, mesta. Po takýchto dažďoch sú tam obrovské jazierka,
blato - či vlastne vstup z jednej strany námestia... na námestia, či... či tak takto by mal vyzerať.
Odznelo niekoľko návrhov na finančnej komisii, či by sme predsa len nemohli o tom o to
zvažovať, že čo s týmto, aj keď nie dajakú super modernú budovu, ale nejaký tento pozemok
upraviť, alebo vybrať nejaký projekt, ktorý sa bude pozdávať drvivej väčšine. Trebalo by dajakú
diskusiu kolo tohto pozemku rozvíriť, že čo s tým? Lebo vstup na námestie by nie takto mal asi
vyzerať. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec. Má niekto ešte do diskusie ... nejaký návrh? Zatiaľ nikto. Chcem
sa spýtať, pán poslanec Balázs, že to je nejaký návrh, alebo ... budeš formulovať nejaký návrh?
Alebo budeme hlasovať teraz podľa návrhu, ktoré ktorý je predložený?
p. Balázs
Myslel som, že, sa viac ľudí k tomu zapojí, a si povie svoj názor. Že ako ďalej v tomto. Ja by som
navrhoval vybrať dajaký projekt alebo... alebo zo strany mesta dajakú súťaž a a spustiť dajakú
súťaž ... a ako s tým ďalej. Keď na to nemá mesto, tak ten pozemok predať a nech dajaký
súkromný investor s tým dačo robí. Obchodnú verejnú súťaž. Poslanecký návrh.
p. Burdiga, primátor mesta
Čiže nejaký zámer na to, aby sme vybrali? ...Čo sa tam bude diať? Alebo... alebo na projekt,
alebo... alebo ako si to myslel teraz? Lebo nejaký návrh budeme musieť sformulovať.
p. Balázs
Obchodnú verejnú súťaž na predaj tohto pozemku, s tým, že sa bude posudzovať aj zámer na
tomto pozemku - čo s ním.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte aj pani prednostka, lebo mi sami ... aby nám právne to sedelo. Lebo trošku upravujeme
celý ten návrh.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ďakujem. Dobré ráno. Ja len si chcem upresniť s pánom poslancom - čiže pán poslanec,
navrhuješ vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemku s tým, že posudzovať sa bude
nie iba cena ale aj architektonický návrh?
p. Balázs
Áno ...áno
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Bischof, nech sa ti páči, aký máš návrh?
p. Bischof
Dobré ráno. Ďakujem za slovo. Navrhujem tento bod stiahnuť. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Takže najprv budeme hlasovať o stiahnutí tohto bodu. A keď by náhodou neprešlo, tak
budeme hlasovať o návrhu pána poslanca Balázsa. Takže kolegovia, hlasujte za stiahnutie
tohto bodu. Ručne poprosím vás. Dobre. Kto chce, aby sa stiahol tento bod. No, poprosím,
skúste dvíhať vyššie ruky... lebo... aby sme to videli. Dobre. Vynikajúce dobre takže...
Hlasovanie

3 sú za stiahnutie.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, takže budeme hlasovať za návrh pána poslanca Balázsa. Skús ešte raz, poprosím ťa, to
naformulovať, tak ako pani doktorka - alebo sa stotožniť s ním a budeme hlasovať, za tento
tvoj návrh.
p. Balázs
Navrhujem vypísať verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemku, s tým že nebudete sa
posudzovať len cena, ale aj zámer. Architektonický zámer. Na uvedenom pozemku.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, nech sa páči, páni poslanci. hlasujte. Áno, pán poslanec...skús pánovi poslancovi
Bischofovi ešte raz, aby to bolo jasné. ... Skúste zapnúť mikrofón pánovi poslancovi, aby sme
to mali nahraté. Ale myslím, že zatiaľ je to zámer, pán poslanec. Čiže ešte aj tak to budeme
vracať. Do komisií to pôjde. Ale povedz, prosím ťa, aby si mal to nahraté...
p. Bischof
Ďakujem, zvykom bolo poslať aj písomne takýto návrh, aby sa dalo o niečom hlasovať. Pre mňa
je tento návrh neuchopiteľný, nejasný. Nemá tvar. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči, má ešte niekto takýto návrh? Ak nie, tak hlasujte. Dobre. Lebo je to
zatiaľ len zámer. To znamená, sa to ešte bude vracať, ešte do komisií to pôjde, spôsob predaja
atď. Takže toto ešte neznamená to, že by to... že by to malo ešte ... mať úspech. No, tak ...
hovorím. Takže poprosím, dvíhajte ruky, kto je za návrh pána poslanca Balázsa?
Hlasovanie
7. Kto je proti? 1 je proti. Zdržal sa hlasovania niekto ? 1 kus. Ďakujem pekne.

21.4
Ing. Ján Szőllős, Nadabula – priamy predaj pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
21/4 Ing. Ján Szőllős, Nadabula 217, Rožňava - priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta.
Finančné komisia odporučila schváliť priamy predaj predmetného pozemku. Otváram diskusiu
k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Neevidujem nikoho. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v
katastrálnom území Nadabula - novovytvorenej parcely. Ak dovolíte nebudem vám celé opäť
čítať. Je to tam napísané. Nech sa páči kolegovia, hlasujte.
Hlasovanie
Všetci. Bol niekto proti? Zdržal sa niekto? Nie.

21.5
Tibor Tamáš a manželka, Krásnohorské Podhradie – priamy predaj pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta:

21/5 - Tibor Tamáš a manželka Eleonóra Tamášová, Osloboditeľov 589, Krásnohorské
Podhradie – priamy predaj pozemku mesta. Komisia finančná, podnikateľská odporúčila
schváliť priamy predaj pozemku mesta. Nech sa páči, otváram diskusiu. Neevidujeme nikoho v
diskusii. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom území Rožňava novovytvorenej
parcely č.73,36/9 . Nebudem opäť čítať celé. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Bol niekto proti? Zdržal sa? Nikto?

21.6
Techkontrol, s.r.o. Jovická cesta 2081, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
21/6 Techkontrol, s.r.o. Jovická 2081, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta, Vyjadrenie
komisií - finančná odporučila schváliť priamy predaj. Otváram diskusiu, nech sa vám páči.
Neevidujeme nikoho v diskusii. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom území
Rožňava -v nasledovných parcelných čísiel. Opäť to nebudem čítať, je tam aj cena uvedená.
Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Všetci boli za, nebol nikto proti, ani sa nezdržal hlasovania.

21.7
Mgr. Erika Ocelníková, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta
p. Burdiga, primátor mesta
21.7. Mgr. Erika Ocelníková, Okružná 16, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemkov mesta. Komisie - výstavba odporučila, finančná odporučila schváliť zverejnenie
zámeru. Takže je to len zámer. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Kossuth, asi sa
hlási. Nech sa ti páči.
p. Kossuth
Ďakujem za slovo. Prajem každému príjemné ráno. Nebolo to celkom tak na komisii. V
podstate nebol každý celkom za odpredaj tohto pozemku, z titulu toho, že ten pozemok, ktorý
je tam, by bol vhodný ako v celosti na jeden rodinný dom. Aby sme to takto nekúskovali,
z toho titulu ja som sa zdržal aj s kolegyňou Viestovou ... pani Viestovou, nakoľko si myslím, že
najviac teda poznáme túto oblasť tam. A pokiaľ by - poviem tak otvorene, keď kolega Ocelník
si to vie vybaviť, komplet, an blok, ten pozemok, aby to nedošlo k narušeniu tohto pozemku,
zdvihnem ruku a ten pozemok, malý, čo tam má mesto, som ochotný mu aj teda priklepnúť
dvoma rukami. Ale nie za takýchto podmienok. Je tam zrúcanisko, bolo by načase, keby sa to
riešilo v celosti. Takže, bohužiaľ, ľutujem, ale za týchto podmienok, že by sme to „drobčili“ nie
som za. Teda ja budem hlasovať už tento raz otvorene proti. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta

Niekto, nech sa páči, ešte niekto do diskusie? Pán poslanec Balázs nech sa ti páči.
p. Balázs
Povedzme si úprimne, síce je tu žiadosť na pani Mgr. Eriku Ocelníkovú - a jedná sa o kolegu
Ocelníka. Možno že by sám vedel k tomuto, k tejto otázke vyjadriť. Takže by som navrhoval
stiahnuť tento bod z rokovania, keď bude prítomný na zastupiteľstve. To je ako podnávrh.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre takže, keďže máme návrh na stiahnutie, tak, najprv hlasujeme za to, či ho stiahneme,
alebo či budeme pokračovať. Nech sa páči, kolegovia, hlasujte za stiahnutie tohto bodu z
dnešného rokovania. Nech sa páči.
Hlasovanie
Myslím, že 4? Bol niekto proti stiahnutiu? Alebo je niekto proti stiahnutiu tohto bodu? 4.
Zdržal sa niekto hlasovania? 1.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Takže, ešte diskutujeme. Pán poslanec Lach, nech sa ti páči. Skúste zapnúť pána
inžiniera Lacha.
p. Lach
Pani magistra Ocelníková si dala žiadosť o odpredaj pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta.
Pán kolega Kossuth, navrhuje, aby teda kúpila ten pozemok v celosti, tú parcelu, ale je
treba...aj dodať, že vlastne tá podstatná časť tej parcely vo vlastníctve štátu, Slovenského
pozemkového fondu. Čiže ja nevidím, aby... nevidím priestor na to, aby v mestskom
zastupiteľstve, nútili niekoho kupovať to, čo nie je mestské. My máme rozhodovať o majetku
mesta. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči, ďalší do diskusie. Pán poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Tak až dovolíte, nedá mi, aby som zase nezareagoval. V skutočnosti, pokiaľ to takto sa budeme
stavať ku tomuto, tá Nadabula, bude vyzerať tak, jak Kocúrkovo. V podstate tie pozemky sú aj
tak pomiešané tam, halabala, aj ja som, z toho úplne taký nešťastný. A darmo som rodák
stadiaľ, ale nevyznám sa tam, podľa toho to, čo tam všetko vyskakujú, akí majitelia. Ba
dokonca a ja figurujem dakde s pozemkami na cestách. Takže nehnevajte sa na mňa , musíme
pomaličky urobiť poriadok aj s tým. Poriadok aj s tými zrúcanými domami, ktoré som spomínal
a poriadok aj s tými pozemkami, aby to aspoň ako tak vyzeralo. Čo s tým získa, že dostane
vzadu v zadnej časti, jeden pozemok. My to budeme, tam zase mať jednu barabizňu zarastenú.
Prosím vás pekne, treba to vidieť a potom sa vyjadrite ku tomu. Takže nehnevajte sa na mňa,
ale rozhodujte vtedy keď to máte všetko jasno. Keď ste si to oťukali a keď si to pozriete na tvári
miesta. Poprosím kolegov, aby ste sa tak stavali ku tomu. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči, ďalší do diskusie - keď máte. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Skutočnosťou je to, že odkupovanie pozemku od Slovenského pozemkového fondu je trošku
zložitejší proces. Možnože jak týchto 143 m², na druhej strane dávam za pravdu kolegovi
Kossuhtovi, že je dajakých 140 metrov štvorcových, možnože dajakých 300 - 400 sa zvýši, že už
ani z voza ani do voza. Je to na zvážanie. Určite by sa mu jednoduchšie vybavilo, keď by... keď
by plánoval, čo som chcel pred chvíľkou navrhnúť – že by nám vlastne vysvetlil, že či plánuje

odkúpiť od Slovenského pozemkového fondu, tak sa mu asi ľahšie bude odkupovať, keď
dookola bude mať vlastné pozemky. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Keď nie, uzatváram diskusiu. Chcem sa spýtať, bude nejaký návrh
alebo budeme hlasovať podľa návrhu, ktorý je daný na papieri? Lebo keď nezaznie iný, tak
budem dávať hlasovať za tento návrh, ktorý tu je. Nikto sa mi nehlási, takže prečítam návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverenie zámeru priameho predaja
pozemku mesto v katastrálnom území Nadabula, zapísaný na LV - opäť vám to nejdem čítať
celé, nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za? 6. Kto je proti? 2. Zdržal sa niekto hlasovania? 1. Ďakujem pekne.

21.8
Jozef Orosz, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
21/8 Jozef Orosz, Jána Brocku 22, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta. Pozrime sa na komisie - výstavba- neodporučila schváliť, finančná tak isto neodporučila
schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Nie je nikto prihlásený do
diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta - opäť nečítam celé. Nech sa
páči, hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za? Kto je za? Áno - za zverejnenie zámeru priameho predaja. Kto je za? 2. Kto je proti?
(Raz,2,3,4,5) 5 sú proti. Dobre, takže budeme trošku držať... Ja viem... Takže ešte raz, kto bol
za? Ešte raz, tak, pán poslanec ....... dobre. A proti? .. Dobre. A kto sa zdržal hlasovania?

21.9
Arton s.r.o. – priamy prenájom pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
21/9 Arton s.r.o. – priamy prenájom pozemku mesta. Vyjadrenie komisii: finančná komisia odporučila schváliť priamy prenájom pozemku mesta. Otváram diskusiu, nech sa vám páči.
Neevidujeme nikoho v diskusii. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom časti pozemku zapísaného na LV číslo
3001 - opäť nečítam celé - je to tam napísané. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za priamy prenájom časti pozemku? Všetci. A kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem pekne.

21.10
Štefan Gono – priamy prenájom pozemkov mesta

p. Burdiga, primátor mesta
Štefan Gono – priamy prenájom pozemkov mesta - 21/10 bod. Komisia finančná odporučila
schváliť priamy prenájom. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Nikoho neevidujem v diskusii.
Uzatváram diskusiu a prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje priamy prenájom pozemkov mesta, zapísaného na liste vlastníctva číslo 3001nebudem to čítať opäť celé. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za priamy prenájom pozemkov pre Štefa Gona? Všetci. Kto bol proti? Musím sa spýtať.
Kto sa zdržal hlasovania? Nikto. Ďakujem.
21.11
Občianske združenie Otvor dvor, Čučmianska č. 19, Rožňava – priamy prenájom budovy
p. Burdiga, primátor mesta
Občianske združenie Otvor dvor, Čučmianska 19, Rožňava – priamy prenájom budovy. Nech sa
vám páči, otváram diskusiu. Bol to ... je to bod, ktorý tu už bol na zastupiteľstve. Nech sa vám
páči, pán poslanec Balázs.
p.Balázs
Je tam návrh zo strany Občianskeho združenia Otvor dvor na uzavretie inej nájomnej zmluvy,
ako bol návrh z mesta. Bol by som pri tom veľmi opatrný ,lebo tie refundácie po každých...
každom roku sa len určité percento znižujú. Tak - a vlastne celé to je ohodnotené formou
rozpočtu, rozpočtu prác. Takže vlastne v niektorých prípadoch by to bol vynikajúci
podnikateľský zámer, lebo keď to po roku vráti, tak dostane o 5% nižšiu cenu ako je vlastne
rozpočtovaná na rekonštrukciu uvedených budov. To znamená ,že vo verejných obchodných
súťažiach sa vysúťažia ceny dakedy o 25 ,30, 35 % nižšie. Oni keby to po roku vrátili, tak
dostanú 95% rozpočtovanej ceny. Tak ešte ako podnikateľský zámer to je vynikajúci, s
vynikajúcou pridanou hodnotou. Takže by som bol opatrný s návrhom zo strany občianskeho
združenia. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Bischof, nech sa páči.
p.Bischof
/pardón,/ Navrhujem, aby sme hlasovali o alternatíve 2.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Pán poslanec Bischof navrhuje hlasovať o alternatíve 2. Nech sa páči, prebieha ešte
diskusia ďalej. Či chce niekto navrhnúť aj alternatívu inú? Neevidujem nikoho. Uzatváram
diskusiu. Budeme hlasovať za alternatívu číslo 2, ktorú navrhoval pán poslanec Bischof,
pretože jeho návrh bol prvý. Takže alternatíva číslo 2. Návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje - predmetný text - za podmienok uvedených v návrhu
nájomné zmluvy, zo strany občianskeho združenia Otvor dvor. Takže nech sa páči hlasujte, kto
je za alternatívu číslo 2?
Hlasovanie
Alternatíva 2. Za 4. Kto je proti ? 4. Zdržal sa hlasovania? 1.
p.Burdiga, primátor mesta

Takže teraz ideme hlasovať za alternatívu číslo 1. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave schvaľuje -opäť priamy predložený text - alternatíva číslo 1 za podmienok
uvedených v návrhu nájomné zmluvy zo strany mesta. Tak nech sa páči, kto je za alternatívu
číslo 1?
Hlasovanie
Alternatíva 1: Všetko. Bol niekto proti? Alebo sa zdržal hlasovania?

21.12
Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava, Zakarpatská 19, Rožňava – priamy
prenájom pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
21.12. Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava, Zakarpatská 19, Rožňava –
priamy prenájom pozemku mesta. Komisia finančná, podnikateľská odporučila schváliť priamy
prenájom pozemku mesta. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Pán poslanec
Džačár, nech sa ti páči.
p. Džačár
Ďakujem za slovo. Tak ako som v predchádzajúcom zastupiteľstve uviedol, chýba mi tu slovíčko
o ktorom sa hlasovalo a prešlo mi to tam vtedy. Tam mi chýba slovíčko parkovanie pre
nájomcov, stránky a klientov. Áno, to slovíčko mi tam chýba znova. Ale o tom sa hlasovalo na
predchádzajúcom zastupiteľstve. Tak by som bol rád, keby to tam bolo dodané to slovíčko. Tak
bolo prijaté uznesenie vtedy.
p.Burdiga, primátor mesta
Ty to chceš dať do uznesenia potom? Hej?
p.Džačar
Áno. Aby bolo tak, že ... To uznesenie už to je tak, urobené. Ono... len náhodou tam chýba asi
to slovíčko – „a klientov“. Ďakujem.
p.Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči ďalší. Keď nie, uzatváram diskusiu a prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom pozemku mesta - opäť tak, ako je to
napísané, ale aj s doplnením, ktoré dopĺňal pán poslanec Džačár. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za? Máš to pani kolegyňa? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem.

21.13
Lavaton s.r.o., Bulharská 44, Trnava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku
mesta v Priemyselnej zóne
p. Burdiga, primátor mesta
21.13 Lavaton, Bulharská 44, Trnava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku
mesta v Priemyselnej zóne. Komisie sa vyjadrili nasledovne - výstavba - odporučila, finančná odporučila schváliť zverejnenie zámeru. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči.

Pán poslanec Balázs, nech sa ti páči.
p. Balázs
Dobre registrujem, však že, my sa bavíme o ploche 20 000 m²? Len poprosím, či... či to dobre
registrujem. A vlastne oni plánujú vystav postaviť halu plus k tomu vlastne dajaké parkoviská
a podobné obslužné plochy o rozlohe 2.500 metrov štvorcových plus tie plochy okolo toho. Či
je nutnosťou prenajímať celú túto plochu jednej firme? Či sa tam dakto náhodou ešte nenájde,
na zvyšok? Alebo potom, že či potrebujú celý?
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka odpovie. Nech sa páči.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Áno, je to pravda. Výmera tohto pozemku je približne 20 000 m² . Len je tam problematický
práve ten vstúp na tento pozemok. Pretože keď si pozriete aj grafickú prílohu, tak v podstate
z tej strany od komunikácie je ten vstup zúžený. Z opačnej strany zase nie je možný prístup,
pretože je tam tak upravený svah. Takže ten vstup zo zadnej strany nie je možný. Takže záleží v
podstate aj od projektovej dokumentácie, ako bude vyzerať tá hala, ako bude osadená. To v
súčasnosti ešte nevieme povedať.
p. Burdiga, primátor mesta
Postačuje pán poslanec? Nech sa ti páči.
p. Balázs
Je to, hovorím ešte raz, vynikajúce, že investor -.pracovné miesta - bavili sme sa o 60
pracovných miestach. Takže tým pádom oni nie o 2.500 m plus dajaké obslužné plochy 500,
dohromady 3.000, ale o celých 20.000 chcú tým pádom. Ak dobre rozumiem. Lebo v materiáli
je tak, že 2 a pol plus plochy okolo toho. Takže, buď, či sa bude riešiť tým pádom prístup, alebo
kde sa umiestni hala? Alebo či potom naozaj využijú celých 20 000 a tým pádom vlastne
nebudeme tam mať ďalšieho investora.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Momentálne sa rieši prenájom celého tohto pozemku. V prípade, niekedy v budúcnosti, ak už
sa bude riešiť stavebné povolenie, až vtedy uvidíme vlastne, kde bude umiestnená tá hala, ako
to bude tak dispozičné riešenie, môžeme vždy sa k tomu vrátiť a dodatkom upraviť túto
zmluvu, ako bude uzatvorená. Ale momentálne riešime prenájom celého pozemku, či bude
využívať 2.000 metrov, alebo bude využívať 3.000, zaplatí nájomné za 20.000.
p. Burdiga, primátor mesta
Zatiaľ firma požiadala že o celé. Nekúskovala to. A zatiaľ, kým sa to neupresní, tak bude platiť
komplet za celý pozemok. Nech sa páči ďalší do diskusie. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho
prenájmu pozemku - opäť to je napísané celé v materiáli. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovanie niekto? Ďakujem.

21.14
Štefan Orbán CENRTUM – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta

Štefan Orbán - 21/14 - CENRTUM – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta.
Finančná komisia odporučila schváliť zverejnenie zámeru. Otváram diskusiu k bodu 21/14.
Nech sa vám páči.
p.Balázs
Finančná komisia, áno, odporučila, ale z odkladacou podmienkou, s tým že mestský úrad
preverí zostávajúcu šírku chodníka... Pod vežou. Jedná sa vlastne o predajňu Pod vežou. A s
tým, že ak sa dobre pamätám, schválila vlastne tú betónovú časť pred obchodom prenajať. Nie
celé, podľa ich požiadavky.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka ešte odpovie. Dobre?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Je to tak. Tá výmera sedí. Tá vybetónovaná časť skutočne je 10,8m2. Ono zdá sa to, že je to
dosť veľká výmera, ale šírka tej budovy je 7,2 metre.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči. Ešte niekto do diskusie? Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho
prenájmu časti pozemku s výmerou 10,8 m2 - ak dovolíte nebudem to tiež celé čítať.
Hlasovanie
Kto je za zverejnenie priameho prenájmu? Bol niekto proti, alebo sa zdržal hlasovania? Nikto.
Ďakujem.

21.15
Ing. Štefan Zagiba a manželka, Jovice, Ladislav Brúgós a manželka, Jovice, Július Flesár a
manželka, Rožňava – výpožička pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
21.15. - Ing. Štefan Zagiba a manželka Mária Zagibová, Hradná 105, Jovice, Ladislav Brúgós
Anna Brúgósová, Jasná... ulica Jasná 211, Jovice, Július Flesár a Agnesa Flesárová, Mierová 31,
Rožňava – výpožička pozemku mesta. Pozrime sa na komisie. Výstavba - odporučila, finančná odporučila. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Neevidujem žiadny diskusný
príspevok ... zatiaľ, ani doteraz. Uzatváram diskusiu a prečítam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru výpožičky pozemku mesta v
katastrálnom území Rožňava, časti parcelné číslo 1584/1 s výmerou 2x15 m2, pre dotknutých je to tu napísané. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za zverejnenie zámeru? ... Kto je proti? 1 . Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne.

21.16
Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31 Košice – zriadenie vecného bremena na
pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta

21.16. - Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, Košice – zriadenie vecného bremena na
pozemku mesta. Komisia výstavby neprijala uznesenie k predloženému materiálu. Otváram
diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Pán poslanec Balázs sa nám hlási.
p.Balázs
Jedná sa o vecné bremeno k prívodu elektrickej energie, vlastne, alebo siete k rodinnému
domu. Majiteľ rodinného domu má odkúpený pozemok na uvedenej ulici. Tento pozemok
značne zasahuje do plánovanej výstavby, plánovanej cesty, na tejto ulici. Možno by bolo dobré
spojiť tento... toto vecné bremeno... vecné bremeno, vlastne, aj z vyjadrením majiteľa tohto
pozemku ohľadne plánovaného zámeru, s tou časťou, ktorá je odkúpená pod cestou a spojiť mesto pri... uzatváraní uvedenej zmluvy, vlastne by požadovalo vyjadrenie od vlastníka, že
nebude brániť budúcej výstavbe cesty, ktorá tam má pokračovať. Neviem, ako by to trebalo
skombinovať do návrhu? To by som poprosil pani prednostku, že by sme to nejak
skombinovali, ale ... či sa to dá vlastne na spoločnom jednaní vyriešiť, s majiteľom pozemku?
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Tak my zatiaľ nepoznáme zámer vlastníka práve s tou časťou pozemku, ktorá zasahuje do
zatiaľ... do neexistujúcej komunikácie. V takom prípade, ak by teda súhlasil vlastník tohto
pozemku, by bolo možné zriadiť vecné bremeno aj v prospech mesta, práve na tej časti
pozemku, ktorá by mala teda byť zastavaná v budúcnosti komunikáciou. Musel by s tým,
samozrejme, súhlasiť. Čiže ...takto, áno. Ak by súhlasil vlastník s tým, že tú časť pozemku
nezastavá žiadnou stavbou a zriadi sa vecné bremeno aj na jeho pozemku v prospech mesta.
Na pozemku vo vlastníctve mesta sa zase zriadi vecné bremeno v prospech Východoslovenskej
distribučnej.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči, diskutujeme. Pán poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Ďakujem za slovo. Ja si dovolím postaviť jednu otázku. A to konkrétne k tejto veci. Akože výstavba v akom štádiu je, čo sa týka tohto riešenia rodinného domu? Ja tak viem, že je vydané
územné rozhodnutie. Alebo zle hovorím? Za výstavbu môže dakto povedať V jakom štádiu je
teda výstavba tohto rodinného domu?
p. Burdiga, primátor mesta
No myslím, že v tejto a chvíli asi nevieme... nie pani magistra...?
p.Kossuth
No ja tak viem, že je teda územné ...je vydané. A tým pádom, v územnom konaní sme tam mali
vyjadriť, že vlastne ... inžinierske siete ... Teraz brániť dakomu vy výstavbe týmto spôsobom...
Ja viem, že chceme riešiť, ale my tam máme pozemky ďalej nemáme žiadne, ako mesto. Takže
my sme si tuna... áno – nie, neprijali sme uznesenie, lebo bolo 3:3, takže z toho titulu ako
komisia nedoporučila mestskému zastupiteľstvu žiaden návrh, ale dávam na zváženie, keď
konečne si kúpili pozemok občan tohto mesta a chce tu stavať a tie... tie teda poplatky bude
platiť mestu, tak budeme mu brániť v tom - isteže, má to dačo do seba, čo kolega Balázs tu
navrhol, no... len... len tam ďalej pozemky mesto nemá. Takže riešiť cestu a riešiť niektoré veci
- do budúcna, až... až tak ďaleko, že... že my tam nemáme dosah. Neviem či to je košér. Ale

zase brániť by som nechcel... nechcel občanovi mesta, aby si - keď už si kúpil ten pozemok,
nekúpil ho lacno - aby nemohol stavať. Krížom-krážom , od vlastného svokra - bol som sa tam
pozrieť- preťahuje kábel k rodinnému... k výstavbe a k zemným prácam - elektrické vedenie.
Takže neviem. Dávam do pléna, zvážme, ako ďalej? Ale brániť by som mu nechcel v tom.
Vzhľadom na to, že sa jedná o mladých ľudí a občanov tohto mesta. Takže ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán zástupca, nech sa ti páči s faktickou.
p. Lach, zástupca primátora
Pokiaľ máme zo strany mesta nejaké plány, alebo zámer tam urobiť komunikáciu, nebolo by
jednoduchšie tú ponúknuť mu odkúpenie toho pozemku? Ako – to tu teraz- takým kvázi
vydieračským spôsobom , že - my ti dáme, keď ty nám dáš? Asi by to bolo také slušnejšie, že
ponúknuť mu odpredaj - teda odkúpenie toho pozemku o ktorý má mesto záujem, s titulu
výstavby komunikácie. A tu by sme mu mali teda to vecné bremeno schváliť, aby sme
neprekážali – tak jak hovorí kolega Kossuth.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak, jednoznačne, že by sme mali pristúpiť k tomu, aby sme pomohli, aby tam ten rodinný dom
mohli postaviť. Pretože, ako kolega povedal, nie za malé peniaze sa dostali k tomu. Takže ja by
som vás poprosil, že nejaké konkrétne riešenie aby... Ja by som nebol ani proti tomu
odkúpeniu, pretože niekedy odkupujeme aj veci celkom iné. A možno, nehovorím... nechcem
povedať – že nepotrebné, ale keď vieme, tak pomôžme, určite, týmto ľudom. Pokračuje
diskusia ďalej. Ďalej pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Jednoznačne som za to, že nájsť riešenie, hľadať riešenie. Takže môj návrh smeroval k tomu,
aby sme riešenie k tomu našli. Lebo stavebná komisia dala také... také riešenie - vlastne
neodporučila v podstate predaj. Takže ja som - ja momentálne hľadám riešenie. Či to bude
vecné bremeno, či odkúpenie, či zámena toho pozemku, za ...za iný mestský pozemok. Ale keď
teraz, na začiatku, môžeme vyriešiť tú budúcu cestu, tak to vyriešme teraz, ako sa budeme
k tomu vracať o 5 rokov a jednať o odkupovaní. Tak nech sa to vyrieši teraz . Takže hocijaká
forma - zámena, odpredaj, vecné bremeno - hľadajme riešenia, alebo nech mesto jedná
z vlastníkom. Tuná by som akurát apeloval na to, že možno že aj... ďalej na tej ulici si ďalší
obyvatelia odkúpili pozemky a budú chcieť stavať. A vlastne zamedzíme im stavať - tým , že sa
vlastne ku svojim pozemkom vlastne nedostanú. Takže... takže skôr na ... toto som tu bral
ohľad, aby sa riešenie hľadalo teraz, ešte na začiatku. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Myslím, že vás chcem poprosiť, že nezamedzujme, radšej pomôžme. Pretože ľudí potrebujeme
určite. Pán zástupca nech sa ti páči. Hneď ... len pán poslanec...
p. Lach, zástupca primátora
Navrhujem prijať uznesenie, že odkúpime tieto pozemky o ktoré ma mesto, po vzájomnej
dohode, samozrejme, ponúknuť odkúpenie týchto pozemkov o ktoré ma mesto záujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Ešte diskusia ďalej. To je len návrh. Pán poslanec Balázs, nech sa ti páči tiež.
p. Balázs
Navrhujem, aby vedenie mesta jednalo z vlastníkom pozemku, aby hľadalo riešenie. A to jedno
z riešení buď vecné bremeno, druhé zámena, tretie odkúpenie. Aby hľadalo mesto riešenie s

vlastníkom pozemku. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre ďakujem. Takže toto je tvoj návrh potom, hej? Budeme hlasovať osobitne aj za tvoj aj za
... alebo sa chcete nejak dohodnúť? Lebo určite budeme jednať. A to sa nám musí vrátiťešte
sem, ku vám. Áno.
p.Lach, zástupca starostu
To isté chceme ísť dať.. Myslím si , že jedno ... jedno hlasovanie.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja by som navrhoval, ale samozrejme, ja len hovorím , že by sme my, ako mesto rokovali s
dotknutými dobre? Dohodli sa na forme, akou by sme to vlastne vedeli vyjednať. Aj tak sa to,
kolegovia, ku vám vráti. A tak - či tak, budete potom o tom rozhodovať a budete informovaní.
Takže skúste potom, ja neviem, nejak sa ujednotiť vy dvaja.
p. Lach, zástupca primátora
Ja sťahujem svoj návrh v prospech teda kolegu Balázsa.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, ďakujem. Ale diskusia ešte stále prebieha. Nech sa vám páči. Kto sa nám hlási? Myslím ,
že pán zástupca sa vypína, áno. Keď nemá nikto iný návrh, ukončujem diskusiu. Pán poslanec,
poprosím ťa ešte raz, aby si nám to sformuloval, v krátkosti. Ten tvoj návrh.
p.Balázs:
Návrh znie – schváliť - s tým, že mesto bude rokovať s majiteľom pozemku, v budúcnosti, o
uvedenom pozemku, ktorý zasahuje do - zase to nazvem „budúcej komunikácie“ a to buď
formou vecného bremena, buď odkúpenia daného pozemku, alebo zámenou za iný mestský
pozemok. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec. Ja som diskusiu ukončil. Takže, ak nejaký návrh máš..?. Opäť ...ako ...
nie. Skús pán poslanec ešte raz, aby pán poslanec pochopil. Aby to bolo jednoznačne a všetci
aby sme pochopili. Lebo pravdepodobne asi nie je jednoznačný a...
p. Balázs
Takže navrhujem hlasovať za uznesenie s tým, že sa schváli toto vecné bremeno, ale s
podmienkou, že vedenie mesta bude rokovať o vyriešenie problému. Prosím? ... do ukladacej
časti – áno, ďakujem - Vedenie mesta bude rokovať s majiteľom pozemku o ... o pozemku ,
ktorý zasahuje do budúcej komunikácie. A to - ešte raz - buď vecné bremeno, buď odpredaj,
buď zámena.
p. Mihaliková, prednostka MÚ:
Do ukladacej časti myslel pán poslanec, teda, ako bod 1 v ukladacej časti by ostalo - zabezpečiť
vypracovanie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. A bod číslo 2 - rokovať o
majetko-právnom usporiadaní časti pozemku vo vlastníctve žiadateľa na, ktorej je plánovaná
komunikácia , podľa platného územného plánu mesta. Takto. Hej?
p. Burdiga, primátor mesta: Pán poslanec, je to lepšie? Pani kolegovia nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Áno, za kto je za? Bol niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania?

21.17

Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta
21.17. - Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta
Rožňava. Finančná komisia odporučila schváliť protokolárne odovzdanie. Nech sa páči otváram
diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku - traktorovej
kosačky Kubota GR2120, v nadobúdacej hodnote 12.440 EUR do správy Technických služieb
mesta Rožňava z účinnosťou od 1.7. 2016. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za protokolárne odovzdanie? Bol niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

21.18
Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava – nekomerčné užívanie
starých banských chodníkov
p.Burdiga
21.18. - Občianske združenie Feudall Racing Support, Šafárikova 6, Rožňava – nekomerčné
užívanie starých banských chodníkov. Tento materiál bol prerokovaný, myslím, že vo všetkých
komisiách. Nebudem všetky uznesenia čítať, ale - komisia ochrany verejného poriadku
odporučila schváliť žiadosť, cestovný ruch - odporúča, vzdelanie, kultúry, mládeže a športu odporúča schváliť, výstavba - odporúča, finančná, podnikateľská - taktiež odporúča. Otváram
diskusiu k tomuto zaujímavému bodu. Nikto sa nám nehlási. ... Pán poslanec Kossuth, nech sa
páči. Pán poslanec Lach s faktickými ...kolegovia poprosím.
p. Kossuth
Ďakujem za slovo. V podstate mne sa jedná len o to, položím ďalšiu otázku takú - Povedzte mi,
ktoré chodníky alebo tie svažnice sú banské tam, alebo zaznačené ako banské? Keď na to
niekto mi odpovie, pokloním sa. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Škoda, že to nedokážem urobiť. Zatiaľ pán poslanec Lach. Ale, tak, diskutujeme, možnože
prídeme k tomu, že ktoré sú to.
p. Lach, zástupca primátora
No, jedná sa o chodníky, ktoré boli v minulosti využívané baníkmi, ktorí chodili na Schloser
a podobné, tie ostatné bane, ktoré sú v katastri mesta Rožňava. Chodili baníci po týchto
chodníkoch z Krásnej Hôrky, z Pače. Viem o tom z rozprávania môjho starého otca, ktorý chodil
do Čučmy z Pače, do bane pracovať. Čiže tieto banské tieto chodníky využívali baníci. Preto sú
banské. A spájajú sa s tradíciami, baníckymi, v meste. Tak ja si osobne myslím, že vieme presne
vylíšiť, ktoré sú tu chodníky. A je to spájanie tradície baníckej, baníckého mesta, so súčasnými
potrebami, kedy tá potreba pustiť cyklistov do prírody je aktuálna. A všade sa to využíva, všade
sa to robí. Akurát ma prekvapuje, keď cyklistický spolok si dáva najprv žiadosť poľovníckemu
združeniu a žiada od neho súhlas, aby mohli tieto banícke chodníky využívať. Pokiaľ viem, tak
vlastníkom týchto pozemkov je ešte stále mesto Rožňava. A samozrejme, bol tu takýto spor –
alebo - jak by som to nazval - názorová nejednota na výklad zákona, kde, myslím si, že po

výklade alebo teda po právnom stanovisku jednej celkom renomovanej právnickej firmy bolo
vysvetlené, že právo rozhodovať o vstupe na lesné cesty má vlastník. To znamená mesto
Rožňava. A keďže je to v mestskom zastupiteľstve, tak táto právomoc bola delegovaná na
poslancov mestského zastupiteľstva. Preto žiadam kolegov, alebo teda prosím vás, aby ste
hlasovali za tento návrh. Aj napriek tomu, že sa môže stať, že budete ... budete osočovaní, tak
jak sa to stalo mne a vláčení po polícii. Vďaka udaniu Poľovníckeho združenia. Ale myslím si, že
stojí to za to, aby sme to riskli a vyšli v ústrety občanom mesta, cyklistom. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kossuth, nech sa ti páči a potom je pán poslanec Bischof.
p. Kossuth
Ďakujem ešte raz za slovo. Dvíha ma kus dakedy zo stoličky. To čo sa rozvírilo, Janko, ty si to
rozvíril! Ty vystupuješ v televízii v zelenom, veľký ochranca prírody ! No nehnevaj sa na mňa, ja
ti nemôžem toto prehltnúť, že ty vypracuješ návrh - a v podstate s tým, že štvorkolky pustíme
do mesta ...no... či - do mestských lesov, pardón, aby som to upresnil. No keď to tam patrí a
keď ty tak oduševnene zastupuješ ochranárov, tak ja si neviem toto pochopiť, že z tvojej hlavy
kde sa to nazbieralo, že ty taký návrh podáš, a vypracuješ to? No, došlo k tomu, že toto sa tak
natoľko rozvírilo, že nech sa páči, prejdi sa ... Hovoríš, že ty, ako predseda dozornej rady
Mestských lesov máš právo , výjdi vonku a keď ťa nezrazia na motorkách, tak budeš mať
šťastie. Uvidíš, čo sa robí v mestských lesoch teraz. Takže z toho titulu, nehnevajte sa na mňa,
ale... - Samozrejme tie bicykle, nech idú. Ja nie som ...za... lebo, s tým bicyklom možná neurobí
až takú škodu, pokiaľ dáke ... ak budú dodržiavať také podmienky, ktoré nebudú stanovené, ale
toto ďalšie, toto druhé ďalšie čo bolo, no nemôžem s tým súhlasiť. Len toľko. Ďakujem. Alebo
vôbec takéto do lesa... Nech sa nikto na mňa nehnevá. Prečítajte si komentáre. Je tam asi 27
komentárov. A potom si urobte dajaký uzáver z toho, že taký názor majú občania na to.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Bischof, nech sa ti páči.
p. Bischof
Super. Ďakujem pekne. Je obrovský rozdiel v tom, čo sa koná nelegálne a - skutkový stav je
taký, že idete po spomínaných lesných cestách, lesom a ohrozujú vás nelegálne motorky
a štvorkolky a podobné zariadenia. Ľudia sa jednoducho prevážajú lesom. Idú na huby alebo na
lesné plody motorkami alebo štvorkolkami. A druhá vec je rozvíjať cestovný ruch, prímestský
cestovný ruch, pustiť tam cyklistov, ktorí sa budú zdržiavať na lesných cestách za podmienok,
ktoré máme v materiáli. Ja si hovorím – konečne. Je 21. storočie, inde vo svete prímestský
cestovný ruch funguje. Máme na to vhodné podmienky. Toto je jedna z nich. Jeden dar, ktorý
nám tu zostal z minulosti. Banského lesné cesty, ktoré sú v takom stave, že ich môžu využívať
cyklisti. Takže keby som mohol hlasovať aj 3krát, tak hlasujem 3 krát za toto. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ďalší do diskusie. S faktickou pán zástupca a potom
s diskusným príspevkom pán poslanec Laco.
p. Lach
Ja len už posledný príspevok môj k tejto téme. Treba sa pozrieť do Mestských lesov Košice, kde
majú vybudované cyklotrasy, prímestskú rekreačnú zónu. Treba sa pozrieť do ďalších miest,
ktoré majú mestské lesy, ktoré sú v susedstve intravilánu a ako sú využívané v prospech

občanov mesta. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Laco.
p. Laco
Ďakujem pekne za slovo. Naozaj chcem len podporiť tento materiál v tom zmysle, že keď sme
rokovali a preberali tento materiál aj na zasadnutí komisie, tak jednoznačne všetci bez výnimky
konštatovali, že niečo také, ktoré vlastne - nieže zviditeľní mesto - ale vzhľadom na dané
prírodné podmienky, okolnosti, ktoré má Rožňava - a že chce rozvíjame snažíme sa po každej
schránky rozvíjať cestovný ruch. A keď tieto trasy sa dostanú aj do máp a cyklomáp a pod.
nebudeme ďaleko od toho, že tu prídu návštevníci, turisti, ktorí o tom budú vedieť. Zdržia sa tu
možno nie deň, ale aj viac dní. A budú využívať v rámci možností tých cyklotrás túto prírodu. Je
to naozaj vynikajúca, dobrá myšlienka. A nezabudnime, jak aj pán poslanec Bischof hovoril, že
v okolitých štátoch, ktoré majú takéto možnosti, podmienky, to už dávno funguje. A tiež možno je to troška už - nechcem povedať – otrepané, ale stále hovoríme, že -nájdime
možnosti ľuďom na šport, športovanie, aby sme aj mladých chytili a vytiahli z negatívnych
vplyvov hrozieb aj do prírody takouto formou cykloturistiky. Takže ja tiež podporujem
stanovisko komisie, keď sa zaoberala s touto problematikou a jednoznačne prijať tento
materiál. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Bischof.
p. Bischof
Ďakujem za slovo. Chcem sa ešte opýtať, kto je oprávnený kontrolovať vjazd motorových
vozidiel do lesa a aké možné technické opatrenia je dôležité vykonať na to, aby ... aby sa
bránilo týmto nelegálnym vstupom? Neviem, pravdepodobne ak je to v majetku Mestských
lesov tak zrejme oni, vykonať nejaké technické opatrenia, závory atď. Alebo potom priama
kontrola orgánmi na to určenými. Tak poprosím odpoveď.
p. Burdiga, primátor mesta
Kolegovia - poľovníci alebo polícia, viete mi niekto pomôcť? Ja nie som ani jeden ani druhý. Ale
iste ste tu znalí, niektorí, týchto pomerov. Skúsme pánovi poslancovi... Dobre, pán náčelník,
pán ing. Hanuštiak. Nech sa ti páči.
p. Hanuštiak, náčelník MP
Dobré ráno. Kontrolu v lesoch môžu vykonávať orgány Policajného zboru Slovenskej republiky,
orgány Lesnej stráže a za určitých okolností aj orgány Poľovníckej stráže a orgány samozrejme
Štátnej ochrany prírody.
p. Burdiga, primátor mesta
Kľudne...pán poslanec, pokračuj ďalej.
p. Bischof
Pre istotu ...sa hlásim aby.... Po minulých skúsenostiach. Tak navrhujem potom do uznesenia zabezpečiť kontrolu a trestanie týchto nelegálnych vstupov... s orgánmi na to určenými. ...
Stanovuje to zákon? Netreba dávať uznesenie. Dobre ďakujem pekne. Ešte raz - vieme to
nejako tak zabezpečiť, aby tá kontrola bola... bola naozaj taká, aby tých cyklistov štvorkolky
nezrážali... a motokrosári, ktorí sa tam húfne prevážajú v týchto lesoch?
p. Burdiga, primátor mesta
Nevieme to zabezpečiť.... to asi ťažko... To asi ťažko, zatiaľ. Pán poslanec Džačár.

p. Džačár
Ďakujem za slovo. Ja by som, keď už by sa malo hlasovať, samozrejme, schváliť žiadosť
občianskeho združenia, ale aby sa hlasovalo podľa našej komisie, kde nám v tých ostatných
komisií chýba, že komisia tiež odporúča, aby prílohu materiálu tvoril návrh zmluvy a využitia
lesných ciest a chodníkov vo vlastníctve mesta, kde budú uvedené konkrétne podmienky
využitia lesných ciest a chodníkov, konkrétne trasy, časy, spôsoby využitia, náhrady a pod. Aby
to tam bolo.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči, ďalší do diskusie? Skús zatlačiť... keď sa hlásiš. Pán
poslanec Balázs, ďakujem.
p. Balázs
Ďakujem. Som rád, že sa nám darí konečne vlastne s kolegom Bischofom dostať na jednu
vlnovú dĺžku. A úplne jednoznačne súhlasím s tým, že treba rozlišovať to, čo sa legálne povolí vjazd do lesa, kontroluje sa usmerňuje, je to regulované, s určitými podmienkami a to, keď sa
premávajú neorganizovane motorky bez evidenčných čísel po ... po lesných pozemkoch. Je to
diametrálny rozdiel. Minule som bol svedkom toho, že vlastne skupina zo 10 - 12 motoriek, od
blata, na hornej benzínke umývali crosky s nemeckými či s holandskými evidenčnými číslami.
A zjavne prišli zhora, v podstate z mestských lesov. No ťažké to je potom tam dokazovať
a naťahovať sa. A rád by som uviedol, že tiež je ťažké porovnávať materiál z pred... pred pár
mesiacov o vstupe, vlastne, motorových vozidiel, tých bugín, nenazval by som to štvorkolkami,
skôr buginy - po lesných cestách a porovnávať v podstate tieto nemotorové vozidlá po lesných
chodníkoch. Keď sme sa tam vtedy bavili vtedy o rušení zveri, zase môžeme dať len 1 veľký
otáznik, čo to bude rušiť viac. Jednoznačne som za to, že sa... je to jedna úžasná veľmi dobrá
myšlienka. Je to v prospech, pre rozvoj turistického ruchu. Kým pri všetkých cyklotrasách, ak sa
bavíme o tom, že máme problém tie problémy s vysporiadaním pozemkov, z vlastným
riešením týchto cyklotrás, tak pri týchto cyklotrasách nebudeme mať, lebo všetky pozemky sú
naše. Takže tuná konečne môžeme konať a môžeme ukázať, že či naozaj chceme, alebo
chceme len rozprávať okolo toho. Ja už skôr hovoril, tak jak tu kolega Lacho upozorňoval, že aj
Mestské lesy Košice sa stávajú pomaličky - lesoparkom, bohužiaľ aj toto je - alebo bohuvďaka?
- blízko mesta, takže trošku sa to vylučuje vlastne s dakým intenzívnym poľovným
obhospodarovaním týchto pozemkov. Ale vlastne je to... sú to mestské lesy, sú to lesy všetkých
občanov mesta, takže pomaličky sa dostávame, že to bude lesopark. Tiež by som chcel
apelovať na to, aby sa vlastne dohodli podmienky času, aby... aby bola tá možnosť... vlastne
výruby v mestských lesoch, aby vlastne prebiehala nerušená výroba. A taktiež vlastne
využívanie poľovných pozemkov, ktoré už boli prenajaté poľovníckemu združeniu za účelom
výkonu poľovného práva. Aby sa toto poľovné právo podľa zmluvy dalo tam vykonávať. To
znamená, že tie pripomienky ohľadne jednotlivých termínov, dajakou formu zapracovať do
zmlúv. Nie ... V0eľmi podstatnou vecou je vlastne otázka bezpečnosti pre všetkých týchto
vstupoch do lesa. Ja predpokladám, že vlastne ...ale ja som sa aj s predkladateľom tohto
návrhu rozprával, že vlastne oni to berú automaticky, že tí cyklisti ...cyklisti berú zodpovednosť
na seba. Nikdy nevieme obmedziť to, keď zo stromu padne konár, a... denno-denne tieto
cyklotrasy, ako, zo strany vlastníka obchádzať, či ten konár náhodou niekde nespadol na zem
a si niektorí cyklisti neublížili. Ale to už je na vlastnú zodpovednosť. Nebavíme sa o ...
„zjazdovom“... turistickom ruchu, alebo cyklotrasách ale ... v podstate o dajakých poznávacích

chodníkoch. Takže jednoznačne budem hlasovať za uvedené pripomienky... by som poprosil
vlastne zohľadniť. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, nech sa páči, ďalší. Keď nie je nikto prihlásený, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s nekomerčným, využitím starých
banských chodníkov nachádzajúcich sa na pozemkoch vo vlastníctve mesta v katastrálnom
území Rožňava v lokalite Rožňava – Rákoš občianskemu združeniu Feudall Racing Support so
sídlom Rožňava číslo 6, na rekreačné cyklistické účely. A môžeme, pán poslanec, do toho
zakomponovať aj ten tvoj návrh z komisie. Dobre? Do ukladacej časti. Treba vám kolegovia
povedať, že o ktoré veci sa jedná v tej ukladacej časti? Diskusia bola ukončená, takže... preto sa
pýtam, či vám je jasné, to čo pán poslanec Džačár dáva do ukladacej časti. Nikto sa nám
nehlási. Nech sa páči hlasujte za tento návrh.
Hlasovanie
Áno. Kto je za? Všetci ste cyklisti. Bol niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania

21.19
Modernizácia a rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov mesta
p. Burdiga, primátor mesta
21/19 - Modernizácia rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov mesta Rožňava. Otváram
diskusiu k tomuto materiálu. Výstup z komisie výstavby - komisia výstavby odporučila zaoberať
sa projektom Modernizácia a rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov mesta za účelom
efektívneho nakladania s energiami ...v nehnuteľnostiach mesta Rožňava. Nech sa páči. Nikto
sa nám nehlási, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. ... Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Určite sa týmto treba zaoberať. Tiež som za schválenie. Ale , vyčíslené v materiáloch bolo koľko
ušetríme elektrickej energie za určité obdobie, dvoch rokov, ale nikde nie je spomenuté, čo
nás to bude stáť? Toto ... toto je, podľa mňa, jedná ... jednej... jednou nevyhnutnou súčasťou
tohto tohto materiálu. Neviem, z čoho sa vlastne vychádzalo? Z tých úspor. Mne to číslo stále
chýba. Kvôli.. kvôli časovému - nie sklzu, ale vlastne kvôli termínom to schváliť treba, len treba
riešiť, že ako... ako z toho - Lebo keď tá investícia nie je vyčíslená? Ťažko sa dalo vyčísliť podľa
mňa, že kedy bude návratnosť tejto investície.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka by chcela reagovať na tvoj príspevok. Nech sa páči.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Z tejto štúdie vyplýva, že tá návratnosť je vyčíslená v mesiacoch. Návratnosť teda závisí aj od
toho, aká bude cena elektrickej energie. Napríklad. Tam budeme robiť verejné obstarávanie
myslím, že k 1. 1. 2017 , potrebujeme nového dodávateľa vysúťažiť. A tak isto aj na túto
rekonštrukciu alebo modernizáciu musíme vyhlásiť verejné obstarávanie. Takže predpokladám,
že z toho dôvodu tu nebolo uvedené to číslo. To konkrétne číslo. Pretože by nebolo možné
z neho presne vychádzať. Bolo by len asi orientačné. Čiže my, ako mestské zastupiteľstvo
odsúhlasí tento zámer, vyhlásime verejné obstarávanie. Budete informovaní, samozrejme. V
prípade ak - by som povedala, ten výsledok verejného obstarávania by nebol v prospech

mesta, tak určite budete informovaní, v týchto informatívnych materiáloch, ktoré vám dávame
na vedomie, teda už o nich hlasujete. A môžete sa k nim vyjadriť, samozrejme.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Balázs s faktickou a pán poslanec Kemény s faktickou.
p. Balázs
Ja len ešte raz zdôrazňujem, že to, čo sa ušetrí sa vyčísliť dalo. Ale na vyčíslenie návratnosti
chýba 1 vstupná informácia, to je výška investície. Tým pádom, že vlastne sa bude vyhlasovať
verejné obstarávanie na to, takže aj tam bude musieť ísť dajaká odhadovaná výška investície.
Toto mi z týchto materiálov... Ale keď to bude vyriešené, takto ... tak predpokladám, že v
prípade nevýhodnosti pre mesto sa to stopne a hotovo. Ďakujem
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Kemény.
p. Kemény
Ďakujem. O zámere a efektivite niečo hovoriť, to je vysoko progresívne a potrebné, žiadúce. Tá
štatistika, ten graf je veľmi zaujímavý. Mňa prekvapil, že až toľko tých bodov je.
Predpokladám, samozrejme, vzhľadom k rozsahu prác, plánovaným, aj finančnej čiastky - že to
bude nejaká etapovitá akcia, nejak ...v poradí dôležitosti. Tzn. pri tej ... pri vyhlásení súťaži by
bolo treba zadefinovať, že je z nášho pohľadu ... najdôležitejšie, v akom rozsahu. A možno tam
sa dopracujeme, už aj... aj ten navrhovateľ alebol žiadateľ ku konkrétnym číslam. Takže ... ten
časový harmonogram a tá etapovitosť, že by sa tam, z môjho pohľadu, zakalkulovala.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči, ďalší do diskusie. Nikto sa nám nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje realizáciu modernizácie
a rekonštrukcie vnútorného osvetlenia budov mesta - podľa predloženého projektu. Ukladá
vyhlásiť verejné obstarávanie podľa dôvodovej správy z bodu číslo 5.
Hlasovanie
Nech sa páči, hlasujte kto je za? Kto bol proti? Kto sa zdržal hlasovania
22
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku – zmena zloženia 22.
p. Burdiga, primátor mesta:
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku - zmena zloženia. Otváram
diskusiu k tomuto. Uznesením mestského zastupiteľstva číslo 20/2015 bola zvolená za členku
komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pani doktorka Judita
Jakobejová. Dňa 8.6. doručila do podateľne Mestského úradu v Rožňave písomné oznámenie
o vzdaní sa členstva v komisii. V oznámení uviedla, že dňom 1.7. nastupuje na miesto vedúcej
Odboru všeobecnej a vnútornej správy Mestského úradu v Rožňave, a to na základe výsledkov
výberového konania na uvedené pracovné miesto. Oznámenie o vzdaní sa členstva v komisii
menovaná doručila aj predsedovi komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského
majetku. Na uvoľnené miesto člena komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského
majetku je predložený návrh, nech sa páči... Alebo predložte návrh. Otváram diskusiu k tomuto
bodu. Prihláste sa mi, aby sme videli na vás... Pán poslanec Balázs, predseda finančnej komisie.

p. Balázs:
V prvom rade by som chcel pani doktorke hlavne takto verejne poďakovať za jej činnosť vo
Finančnej komisii. Jej názory mali obrovskú váhu, vzhľadom vlastne k jej odbornému vzdelaniu
z oblasti práva. Takže veľmi pekne ďakujeme za činnosť v tejto komisii. Je nám na jednej strane
ľúto, že nás opúšťate, na druhej strane vám chcem popriať veľa zdaru a úspechov v tejto novej
pozícii. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem. Máme nejaký návrh na obsadenie tohto miesta? Pán poslanec, ty si rozmýšľal tiež
o tom, nech sa páči, pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Rozmýšľal som a ja by som navrhoval za člena finančnej komisie dlhodobo vlastne aktívne
pôsobiaceho človeka, čo sa týka záležitostí mesta, mestského úradu, a to pána Ing. Petra
Marka.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Má ešte niekto nejaký pozmeňujúci návrh? Alebo niekoho by chcel navrhnúť do
komisie finančnej? Keď nie, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie oznámenie doktorky Judity Jakobejovej o vzdaní sa
členstva v komisii finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku k dňu 30.6.2016 a volí
za člena komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pána Ing. Petra Marka,
dňom 1.7.2016. ... Tak bohužiaľ, že máme takto zastupiteľstvo, ja nemôžem zato... Takže
rozprával si s pánom Ing. Markom, on príjme, áno? Dobre, takže hlasujme za tento návrh...
Prosím? No neviem ako... Je to potrebné, páni kolegovia, aby sme tajne hlasovali? Páni
kolegovia, chcem sa vás spýtať, či budeme tajne hlasovať, zdvihnite ruky! Kto je za tajné
hlasovanie? Šak práve preto sa vás pýtam. Páni kolegovia, hlasujme, kto je za tajné a hotovo.
Budete za tajné budete, nie, nie. Ako mne je to tak jedno, srdečne.
Hlasovanie
Takže za tajné je? ...Spočítame, áno... Kto je proti tajnému hlasovaniu? Zdvihnite ruky,
prosím.
Tak dobre áno, ja sa pýtame, aby neboli sme napádaní po čase. A kto sa zdržal? Takže
nebudeme tajne hlasovať.
p. Burdiga, primátor mesta:
Nebudem to ešte raz čítať tento materiál, je tam návrh, pán inžinier Marko. Nech sa páči,
hlasujte. Kto je za tento návrh, ktorý som prečítal? Hlasujte. Dňom 6.7., opravujem sa, lebo
1.7. už bolo...
Hlasovanie
Takže za... Kto bol proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem veľmi pekne.

23.1
Správa o vykonaní kontroly pokladne MsÚ
p. Burdiga, primátor mesta:
Dobre, 23/1, to sú materiály hlavnej kontrolórky - Správa o vykonaní kontroly pokladne
mestského úradu. Pani hlavná kontrolórka, nech sa páči.

p. Balážová, hlavná kontrolórka
Príjemné dopoludnie prajem. Predkladám správu o finančnej kontrole, kontrola pokladne
mestského úradu. Vlastne kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej
činnosti. Cieľom bolo overiť skutočný a účtovný stav pokladničnej hotovosti v čase kontroly,
dodržiavanie stanoveného denného limitu, zostatku peňažných prostriedkov v hotovosti
v zmysle platných zásad na obeh účtovných dokladov. Kontrolou nebol zistený rozdiel medzi
skutočným stavom a evidenčným stavom, čiže pokladňa bola akože v poriadku, aj hotovosť, aj
účtovný stav. To je všetko, ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pani hlavná kontrolórka, pani doktorka. Nech sa páči, otváram diskusiu
k tomuto bodu. Nikto sa nám nehlási, uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o vykonaní kontroly pokladne na
estskom úrade. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za, alebo kto berie na vedomie? Kto bol proti? Kto sa zdržal? Ďakujem.

23.2
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za I. polrok 2016
P. Burdiga, primátor mesta
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za I. polrok 2016, pani
doktorka nech sa páči.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Áno, uznesením mestského zastupiteľstva číslo 241 z roku 2015 bol schválený plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky mesta na prvý polrok 2016. Na základe tohto plánu kontrolnej
činnosti boli vykonané všetky kontroly, ktoré tam máte uvedené, okrem plánovaných kontrol
boli preverené podnety poslancov mestského zastupiteľstva, bolo vykonaných 6 kontrol
a preverených 5 podnetov poslancov; samozrejme, že okrem toho boli predložené stanoviská
na schválenie, alebo, pre mestské zastupiteľstvo; a to Správa o kontrolnej činnosti za rok 2015,
Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2015, Odborné stanovisko k rozpočtu mesta
Rožňava na rok 2015, Odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta Rožňava za rok 2015
a Zásady kontrolnej činnosti mesta Rožňava. Je to informatívna správa; všetky boli predložené
na zastupiteľstvo a prerokované.
p. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem pekne pani doktorka; otváram diskusiu, nech sa páči, páni poslanci, ak sa chcete
spýtať pani hlavnej kontrolórky na nejasnosti... Ďakujem pekne, uzatváram diskusiu, prečítam
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu o kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za 1. polrok 2016. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za? Alebo kto to berie na vedomie, tak sa spýtam. Pre istotu... Bol niekto proti? Zdržal sa
niekto hlasovania? Ďakujem pekne.

23.3

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II. polrok 2016
p. Burdiga, primátor mesta
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za II. polrok 2016, pani doktorka,
nech sa páči.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
V súlade s ustanovením §18f od.1 písmena B) Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zmien predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave plán kontrolnej činnosti
na obdobie druhého polroka 2016. Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra v druhom
polroku 2016 bude vykonávaná v zmysle zásad na vykonávanie kontrolnej činnosti
v podmienkach samosprávy mesta Rožňava a v zmysle ďalších všeobecne záväzných právnych
predpisov. Ja som si tam navrhla 4 kontroly. Nech sa páči, ak máte ešte nejaké návrhy, je tu
možnosť. Nech sa páči.
p. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem, otváram diskusiu, ale myslím si, že pani doktorka tam bude ešte podnety pre hlavnú
kontrolórku, 25-ka bod, takže tam kolegovia poslanci dajú návrh, takže teraz k tomuto
materiálu otváram diskusiu, keď sa niekto niečo chce spýtať, nech sa vám páči. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje Plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za 2. polrok 2016. Nech sa páči,
hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za? Ďakujem. Bol niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

24.1
Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2015 a účtovná
uzávierka za rok 2015
p. Burdiga, primátor mesta
24/1 - Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia za rok 2015 a účtovná
uzávierka za rok 2015. Ja by som poprosil, pán predseda dozornej komisie, keby si nám
v tomto pomohol, alebo, ste tu dvaja členovia dozornej komisie, skúsme sa doplniť, alebo,
skúste sa doplniť, dobre, lebo konateľa máme teraz za mixážnym, alebo, pultom, alebo, za
televízorom hore v štúdiu, takže..., ale myslím, že vy máte také isté informácie, ktoré by nám
on podal. Pán poslanec Beke, nech sa ti páči.
p. Beke:
Ďakujem pekne za... slovo. Máme bod ohľadom televízneho štúdia. Dvadsaťštyri... dvadsaťtri,
dvadsaťštyri je, no... Čiže vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia za rok
2015 a účtovná uzávierka za rok 2015. Tak, dozorná rada prejednala predložené materiály
ohľadom vyhodnotenia hospodárenia televízneho štúdia a... chvíľočku strpenia..., na základe
výsledkov vychádza, že televízne štúdio uzatvára rok 2015 s výsledkom - stratou, a to vo výške
8 783 EUR, s tým, že náklady spolu má 29 109 a výnosy sú vo výške... 40.206 EUR. Žiaľ,
v dôvodovej správe uvádzajú, že nepodarilo sa im získať dostatok prostriedkov, proste
objednávok, kvôli tomu nedosiahli plánované ... plánované výsledky. Dozorná rada

prehodnotila ich činnosť, takže navrhuje prijať, alebo, doporučuje schváliť vyhodnotenie...
alebo - hospodársky výsledok organizácie a účtovnú uzávierku za rok 2015. Čo sa týka celej
činnosti, alebo výsledku hospodárenia, dozorná rada vyvodila aj nejaké následky, vyjadrila ako
nespokojnosť s činnosťou pána konateľa, takže z toho titulu rozhodlo, že, alebo, navrhuje
valnému zhromaždeniu odvolať pána konateľa z funkcie, čomu predišiel pán konateľ, a ako aj
na začiatku nášho, na začiatku schvaľovania nášho programu zastupiteľstva 23.6. som aj
navrhol doplniť bod 24.4 o vzdania sa funkcie konateľa. Navrhol by som mestskému
zastupiteľstvu schváliť hospodársky výsledok v takom znení ako tuná to je uvedené v materiáli.
Ďakujem
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Nech sa páči, ďalší, ktorý sa nám hlási do diskusie... Určite ja, ako valná
hromada, tiež nie som spokojný s hospodárením Mestského televízneho štúdia, pretože keď si
preštudujete tú tabuľku, a potom ešte aj účtovnú uzávierku ... účtovnú závierku, tak vidíte tam
tú stratu, tých 8 783; to znamená s tým sa budeme musieť popasovať do budúcna, a ja si
myslím, že dosť tvrdo. Takže potrebujeme, aby sa . samozrejme, aj tento materiál schválil
a keď ste si všimli, v ďalších materiáloch potom máme ďalšie kroky, ktoré musíme urobiť
s televíznym štúdiom. Pretože takto do straty, a hlboko do straty, ísť nemôžme. Ale nech sa
páči, je tu priestor na diskusiu. Keď chcete niektorí diskutovať. Uzatváram diskusiu, nevidím
nikoho prihláseného... Tak, treba sa prihlásiť, lebo takto ja neviem. No nie asi, lebo ja... Pán
poslanec Balázs, nech sa páči. Ospravedlňujem sa.
p. Balázs
Ďakujem. Že, ja by som len doplnil vyčerpávajúcu správu predsedu dozornej rady ako člen
dozornej rady. Dôvody, tak jak aj pán primátor uviedol, trošku nám s pánom konateľom viazla
komunikácia a plnenie niektorých uznesení, ktoré neskôr v podstate vyústilo do tohto návrhu,
ktorý tu spomínal pán kolega Beke. V tomto vlastne sme sa zhodli s vedením Mestského
televízneho štúdia, vlastne, s valným zhromaždením a áno, súhlasím s návrhom pána
primátora, že treba dajaké radikálnejšie kroky urobiť, a to aj čo sa týka, ani nie tak výdavkovej
časti, lebo tie úhrady za jednotlivé úkony nie sú vysoké. Skôr s tou príjmovou časťou
televízneho štúdia, s rozvojom reklamy a oživenie dajakej tej činnosti toho televízneho štúdia,
určite by sa tomu trebalo omnoho intenzívnejšie, vážnejšie venovať a naštartovať dajaký
rozvoj toho televízneho štúdia. Ďakujem.
P. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem, nech sa páči, ďalší do diskusie. Nikto sa nám nehlási, ukončujem diskusiu, prečítam
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s vyhodnotením hospodárenia
Mestského televízneho štúdia za rok 2015 a s účtovnou závierkou za rok 2015 a odporúča
výsledok hospodárenia a stratu preúčtovať na účet Neuhradená strata minulých rokov, nech sa
páči, hlasujte. Ručne samozrejme.
Hlasovanie
Ďakujem. Kto bol proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

24.2
Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – plán hospodárenia na rok 2016

p. Burdiga, primátor mesta
Plán hospodárenia Mestského televízneho štúdia na rok 2016. Otváram diskusiu k tomuto
bodu. Ja si myslím, že máte tu dosť rozsiahly materiál, v tabuľkovej forme. Pán predseda
dozornej rady, či chceš sa k tomu vyjadriť, alebo necháme diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec
Beke.
p. Beke
Jedine, iste ste mali možnosti ako aj vy preštudovať daný materiál, lebo to už dva týždne
máme prakticky. Dozorná rada na svojom zasadnutí 7.6. uzniesla, že navrhuje zastupiteľstvu
schváliť plán hospodárenia na rok 2016, s tým, že potom, po nástupe nového konateľa
Rožňavskej televízie, uvedený plán bude prepracovaný a dopracovaný na základe tých
predstáv a plánov, alebo, čo mieni nový konateľ urobiť; podľa toho potom sa upresní ten plán
hospodárenia.
p. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujeme pekne pán poslanec. Nech sa páči, ďalší keď chcete diskutovať k bodu číslo 24/2Plán hospodárenia mestského televízneho štúdia. Neevidujem nikoho už do diskusie,
uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí
s plánom hospodárenia Mestského televízneho štúdia na rok 2016. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

24.3
Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – súhlas so znížením základného imania
p. Burdiga, primátor mesta
Mestské televízne štúdio Rožňava s.r.o., súhlasí so znížením základného imania. Mestské
televízne štúdio Rožňava s.r.o. plánuje vyradiť starú nepotrebnú techniku, jej zoznam je
uvedený v prílohe materiálu, jej účtovná hodnota činí 17 662,76 eur. Ja si myslím, že je to na
čase, aby sa to urobilo, aby sme to mestské televízne štúdio vedeli, takpovediac, nakopnúť,
a aby fungovalo. A myslím, že toto základné imanie sa mohlo už dávno, dávno znížiť. Nech sa
páči, otváram diskusiu. Páni kolegovia. Pán predseda dozornej rady, pán Beke, chceš sa k tomu
vyjadriť, alebo necháme voľnú diskusiu? Pán poslanec Bischof, nech sa ti páči.
p. Bischof
Ďakujem za slovo. V dôvodovej správe, bod 24.3 -Súlad návrhu na uznesenie s právnymi
predpismi? Tu je taká šalamúnska verzia: Návrh na uznesenie je - lomeno - nie je v súlade so
zákonom? Čiže rád by som vedel, či je, alebo nie je?
p. Burdiga, primátor mesta
Pani hlavná kontrolórka, môžeme sa vyjadriť, aby pán poslanec potom vedel, že...
p. Bischof:
No je to tu tak napísané, tak ja sa pýtam.
p. Burdiga, primátor mesta:
No ja len tiež konštatujem... ja tiež s tebou to chcem vedieť, aby to tak bolo, no...
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Na originále dôvodovej správy, ktorý sa archivuje, ja škrtám, či je, či nie je, aj podpisujem.

p. Bischof
Dobre, okej, ešte sa to dopracováva.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Toto je kópia.
p. Bischof
Dobre, jasné. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta:
Spokojnosť? Nech sa páči ďalší. Nemám nikoho prihláseného, uzatváram diskusiu, prečítam
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so znížením základného imania
spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava s.r.o. o čiastku 17 662,76 eur a žiada primátora
mesta zvolať valné zhromaždenie spoločnosti. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Kto je za? Bol niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem.

24.4
Mestské televízne štúdio Rožňava s.r.o., vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti.
p. Burdiga, primátor mesta
Mestské televízne štúdio Rožňava s.r.o., vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti. Dňa 21.6.
doručil konateľ spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, Peter Benedikty, do
podateľne Mestského úradu Oznámenie o vzdaní sa funkcie konateľa spoločnosti ku dňu
30.6.2016. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie vzdanie sa funkcie konateľa
spoločnosti Mestské televízne štúdio Rožňava s.r.o., Petra Benediktyho ku dňu 6.7.2016;
súhlasí s poverením Petra Benediktyho s výkonom funkcie konateľa spoločnosti Mestské
televízne štúdio Rožňava s.r.o. do doby vymenovania nového konateľa na základe výsledkov
výberového konania. A po tretie, žiada primátora mesta zvolať valné zhromaždenie spoločnosti
do 31.7. Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte. Kto je za? Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Bol niekto
poverený? Pán Benedikty, ešte kto? Bol niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem
pekne.

25
Podnety pre hlavnú kontrolórku
p. Burdiga, primátor mesta
Podnety pre pani hlavnú kontrolórku, nech sa páči. Otváram tento bod. Pán zástupca, nech sa
ti páči.
p. Lach, zástupca primátora
Chcel by som požiadať pani kontrolórku, hlavnú kontrolórku mesta, pardon, aby vykonala
kontrolu plnenia zmluvy medzi Občianskym poľovníckym združením a mestom za rok 2014
a 2015. Ďalej by som chcel vedieť, či Janova chata, ktorú využíva poľovnícke združenie
v majetku mesta a poľovnícke združenie či ho využíva na základe nejakej nájomnej zmluvy,

alebo na základe akého právneho podkladu, pokiaľ je to majetok mesta. Za tretie, kto bol
poverený kontrolou plnenia zmluvy medzi Občianskym poľovníckym združením a mestom.
Pýtam sa to preto, lebo v zmluve o prenájme poľovného revíru sa Občianske poľovnícke
združenie zaviazalo vytvárať, teda okrem nájmu, nejaké ďalšie vecné plnenie, a za rok 2014
bolo vyhodnotené podané v roku 2016, vo februári, keď bolo zrejmé, že asi bude nejaký
konflikt. Sú tam zaujímavé cifry, zaujímavé úkony, ale to už bude vec pani kontrolórky, aby to
skontrolovala, lebo stavba jednej, alebo, zhotovenie jednej, jedného stola a dvoch lavíc k nemu
z tesaného materiálu, v podstate po dĺžke rozrezanej guľatiny, a nohy zakopané do zeme, je
vyčíslená hodnota v 2014-om 300 eur, v 2015-om nám trošku podraželi, už 350 eur... Myslím,
že aj ten istý výrobok, by som to nazval, s tým, že za tieto peniaze sa dá kúpiť záhradný
nábytok z tropického dreva, úplne bežne. To je jedna vec. Prečo sa pýtam, že kto bol poverený
kontrolou plnenia tejto zmluvy? Preto, lebo Mestské poľovnícke združenie na tom oznámení
o plnení zmluvy, vyhodnotení, si dalo podpísať to plnenie riaditeľom Mestských lesov a ja
osobne si myslím, že čo sa týka zmluvy o poľovníctve, riaditeľ Mestských lesov je osoba, ktorá
v tomto vzťahu je vôbec mimo, nie je zainteresovaná. Riaditeľ Mestských lesov spravuje
majetok mesta a mestské lesy. A nie je poverený kontrolou výkonu práva poľovníctva. Čiže na
tieto otázky budem chcieť odpoveď. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta:
Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Neviem, či k tomuto môžem mať poznámku, k tejto časti, keď nie je diskusia, ale podnety
občanov, alebo tak, v neskoršej diskusii...
p. Burdiga, primátor mesta
No, veď aj ja si myslím, že...
p. Balázs:
No, dobre, takže v diskusii sa k tomu vrátime.
p. Burdiga, primátor mesta:
Má ešte niekto podnet pre hlavnú kontrolórku? Keď nie, tak uzatváram tento bod.
Diskusia poslancov
p. Burdiga, primátor mesta
Prejdeme k bodu Otázky poslancov, diskusia poslancov. Máme tu aj občanov, či sa nechcú
náhodou vyjadriť? Takže nech sa páči, prihlasujte sa, ktorí chcete diskutovať. Pán poslanec
Balázs, môžeš už teraz, už je to teraz... ale - predbehol ťa pán poslanec Kossuth. Nech sa páči.
p. Kossuth
Takže, ďakujem za slovo. Dávnejšie už som sa nedostal k nejakým diskusným príspevkom,
alebo dotazom. Takže som si pripravil dajaký ťaháčik malý a skúsim postupne to rozobrať.
Vážené dámy, páni, na dnešnom zastupiteľstve sme preberali aj dajaký odpredaj majetku, čo
sa týka priamo zainteresovanie v mojej mestskej časti, Nadabulej, no a bolo konštatované, že
pozemok je v správe pozemkového fondu. No, pokiaľ je to tak, ja súhlasím s tým, ja nemôžem
mať námietky voči tomu, ale budem mať námietky konkrétne voči tomu. Pokiaľ niekto niečo
vlastní, tak nech sa patrične stavia k tomu. Je veľmi ťažko samozrejme, pristúpim aj na to, že
ťažko je teda získať pozemok v správe pozemkového fondu. No ale, nedá mi zase neskritizovať

ich, z titulu toho, že pokiaľ je to ich a bijú si hruď, áno štátna správa, no tak ako by malo byť
príkladom... Poprosím potom, keď je možnosť, keď je to v správe ich, konkrétne ten materiál,
ktorý bol teda, ktorý je súvisle s tým teda, alebo má súvis s pánom Ocelníkom, nedá sa
vysporiadať, ale nech urobia patričné opatrenia, lebo môžem povedať, že ohromujúci stav je,
ba dokonca by som povedal, že budova ohrozuje aj susedov. Takže v tomto smere pokiaľ
vieme, teda mesto, využime každý právny krok, ktorý si myslím, že by učinil dajakú nápravu...
Toto by bolo jedno dačo, jeden bod z tých. A samozrejme to isté platí aj na exekútorov, ktorí
tie staršie domy, ja neviem akým dôvodom sa dostalo do rúk, vymáhajú od ľudí peniaze...
Pokiaľ to patrí exekútorovi, tiež sa nech patrične postaví k tomu. Je to myslím, priamo poviem,
rodinný dom číslo 14. Úplne dezolátny stav, suseda dobre, že neprivalí komín, no ale peniažky
vymáha a neučiní sa náprava. Takže, pokiaľ máme dajaké páky na to, vyzvať, využiť každú
možnosť , aby došlo aj v tomto smere k náprave. Je tých domkov oveľa viac v Nadabulej... Ono
jeden čas, keď ja som pripomienkoval na zastupiteľstve, urobili sa dajaké kroky, popísalo sa to,
ale by som potom poprosil urobiť opätovne ten zoznam a postupne pekne, keď niekto dačo
má, každý sa ide sťažovať na mesto, mesto – dojná krava, mesto musí urobiť, tak nech sa páči,
aj tí príslušní majitelia, ktorí to majú a ktorí si neudržiavajú svoje pozemky, nechcem z toho
vyňať ani exekútorov, ani Slovenský pozemkový fond, všetko dokopy vyzvať a nech sa učiní
náprava. Ďalšia vec: Takisto som pripomienkoval dávnejšie na Mestskom zastupiteľstve dajakú
malú, malú nazvať? Už teraz nie malú celkom..., takú rekonštrukciu lávky cez Slanú, čo sme
nevedeli, že je v majetku mesta. Áno, je to v majetku mesta. Poprosím, aby dajaké kroky boli
učinené v tomto smere. V letnom období, prázdniny, strašne veľa ľudí využíva túto skratku
z mesta do mestskej časti... No, toto by bol ďalší bod. Čo ma zaráža. Zaráža ma napríklad
ihrisko v Nadabulej. Nedá mi to, aby som neskritizoval. Sú prázdniny, deti tam chodia. To
okolie okolo, tá tráva nebola pokosená..., myslím nie na ihrisku, okolo toho je meter aj pol.
Takže keď tie deti sa tam majú chodiť hrávať a je to tam také zarastené... No ja si myslím, že
keď to má niekto v správe, nech sa patrične stavia tiež k tomu. To by bolo dobré čím skôr,
teda, vyzvať, aby učinili nápravu aj v tomto smere. Stratí sa, vykopnú loptu, a dva dni treba
hľadať loptu, aby človek našiel v tráve. Ďalej, urobili sme dajaké malé obštrukcie okolo, okolo
teda budovy Agitačného strediska... Časomiera dúfam nejde, lebo ja aj tak to prekročím, som
dávno už nediskutoval... Pre deti sme urobili plus dačo, za čo, teda fakt, môžem vysloviť ja len
ako poslanec poďakovanie, lebo je to ohradené, tie deti aspoň nevybehnú na tú cestu už, že
hrajú sa tie menšie dnuka v areáli. Ale čo sa týka budovy, poprosím, bolo to zaradené medzi
budovami, teda, ktoré sú ako nadbytočné, konkrétne Agitačné stredisko. Pokiaľ sa okamžite
neurobí dajaká náprava, ja si myslím, že tú zimu, tá strecha, ťažko prežije, alebo s obrovskými
škodami, ktoré bude treba, ja si myslím, že finančne vydokladovať v ďalšej etape, pokiaľ sa
nepristúpi k tomu, myslím, že hlbšie budeme musieť zasiahnuť do peňaženky..., alebo do účtu,
hej, že toto tiež by som si prosil, aby sa už konečne dajak, dačo, aj v tomto smere, pohlo. No,
a, a čo ten záver. Nechcem rozoberať určité pripomienky, alebo dotazy, na kontrolku, ktorú
podstúpil kolegu Lach. Nechcem ísť do detailov, ale by som... Jano, treba si, kus dakedy,
pozrieť dakedy aj pred seba, prekročiť prah, alebo zakusiť si do jazyka, napočítať do jedenásť
a potom, potom sa začať hašteriť. To len toľko k veci. Odsúhlasili sme tu jeden bod, 21.17, dali
sme do správy jeden ďalší nový stroj... Tentoraz už musím kus ináč pristúpiť k tomu.
Jednoznačne, čo sa týka strojového vybavenia, musím verejne vedeniu mesta, a hlavne
primátorovi, poďakovať za prístup, ktorý teda má k Technickým službám. Nebyť toho, že by

taký postoj zaujal, toho času možno Technické služby nestoja ta jak stoja. A myslím aj ďalšie
mechanizmy, ktoré sú rozbehnuté, ktoré v blízkej budúcnosti Technické služby obdržia. Takže
je to také zarážajúce, že bavíme sa tu dakedy o plate primátora, a čo sa týka výšky jeho
odmeny, ja si myslím, že je taká výška, jak v hociktorej obci, kde obec má okolo 500
obyvateľov. A porovnať to potom, plat primátora s okresným mestom, s koeficientom skoro do
20 000 obyvateľov..., no bolo mi to také trápne tu už, že, ba dokonca, musel vracať... Nedá mi,
aby som teda to nepripomienkoval a neskritizoval. Jednoznačne musím konštatovať to, že
možno, teda, porovnám to takto, ako v obale, že je asi takej polovičatej, alebo takej krvnej
skupiny jak ja, aj on, a vie zvýšiť aj tón aj hlas, aj dakedy vybuchne, ale čo sa týka tých
chodníkov, ktoré boli teda rozprúdené, momentálne ktoré sú v oprave, musím jednoznačne
konštatovať, že vystihli podstatu veci, ba dokonca aj občan, ktorý tu sedí, bývalý, teda,
náčelník mestskej polície, dal dobrú pripomienku, že nech sa zídu tí a tí ľudia, a nech rozhodnú.
Maličkosť, čo mi chýba v tom, že do toho celého, do tých celých opráv, sa nedalo vtesniť
Rožňavskú baňu, teda pred banskou stráňou, pred školou, vzhľadom na to, že tam je len jeden
schodík, teda, ľavostranný, keď idem do Rožňavskej bani... Je to ten stav taký, aký je. Ale
všetka vďaka aj tomu, že už sa to tu kus rozhýbava, už to tu ide, a ja si myslím, že v blízkej
budúcnosti aj obyvatelia pocítia to, že toto sa robí všetko v prospech obyvateľov. Na Juhu čo sa
vybudovalo... Niekomu to je, akože, určitým spôsobom maličkosť. Ja si myslím, že to je veľmi
potrebná vec, ktorá sa tam urobila. Treba si pozrieť dakedy aj vo večerných hodinách koľko,
koľko ľudí sa tam chodí, teda, koľko ľudí tam chodí cvičiť, športovať, takže keď pre niekoho to
je maličkosť, ale sú to veľké veci... Obyčajná maličkosť aj na Námestí baníkov – plno detí sa tam
hrá s tými hračkami, s tými koníkmi... Takže všetko toto by sa malo zobrať, zhrnúť a zobrať
v úvahu a nehandrkovať sa tu, že kto čo urobil, alebo neurobil. Ja si myslím, že môžem smelo
povedať, že toľko sa nevenoval nikto Technickým službám, jak, toho času, primátor mesta.
A jedno, skoro každé ráno, dokonca absolvuje s nami aj rozdelenie, o všetko vie a preto sa
možno aj stavia tak ku tomu. Ja môžem vyjadriť len za seba, za Technické služby, poďakovanie
v tomto smere, lebo boli časy keď, veľa hovorím asi, boli časy, keď boli aj, bol začiatok roka
a primátori, ktorí boli, no neprišli podať ruku ani tomu poslednému cigánovi. Takže toto sa tu
nestáva, každý deň je tam a pokiaľ sa bude jednať o navýšenie platu, s čistým svedomím
dvíham ruky, nie jednu, obidva. Ďakujem, že ste ma vypočuli. Keď si zoberiete z toho dačo, tak
konajte tak, aby sme učinili nejakú nápravu, všestranne. Aj čo sa týka platu, aj čo sa týka tých
pripomienok, ktoré som teda povedal. Ďakujem ešte raz.
p. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Začal by som prvým bodom... Na všetko bude reagovať, predpokladám, pani kontrolórka, lebo
vlastne od pána Lacha dostala požiadavku na kontrolu, len, čo mám informácie, tak tam sa
jedná asi vlastne o kompletnú, komplexnú prípravu vlastne celých tých oddychových zón, od
vyzbierania kameňov, kosenia, orezávania krov, vyrezávania plevelných drevín, osadenie tých
stolov a všetkého možného. To len tak, do poznámky. Každý rok, v podstate, tam niečo
pribudne, predpokladám, že asi pán riaditeľ Mestských lesov v podstate bude poverený, bude
to najkompetentnejšia osoba na preverenie týchto prác..., ale na toto všetko asi odpovie pani
kontrolórka. A je dobré, že sa dačo robí a dačo sa mení. A tá oddychová zóna, ktorá, sme sa tak
zhodli vlastne, že aj v tvojom poslaneckom letáčiku aj v mojom poslaneckom letáčiku

figurovala, tak, tak sa dačo deje, dačo sa robí, takže som rád. Ale na všetky tieto otázky určite
odpovie pani kontrolórka. Ďakujem. A ďalej -Páterová. Premieľala sa tu veľakrát. Pán kolega
Bischof už sa vyjadril, takže, lebo on ju tiež veľa krát bral, Páterovú ulicu do úst. Je
zrealizovaná, našťastie už tam nie je prach, teraz je problémom rýchlosť niektorých
obyvateľov... Aj keď skúste niekto bez tempomatu prejsť 25, 30-kilometrovou rýchlosťou po
celej dĺžke tej ulice... Tak, chcel by som sa opýtať: Niekoľko pánov sa sťažovalo pri napájaní ku
Chalúpkovej. Bolo tam asi 8 metrov štvorcových, ktoré sa pravdepodobne zničili pri otáčaní
strojov, lebo to bola vlastne ulica, ktorá sa napája na Páterovú... Popraskaný starý asfalt
a kanále poohýbané, alebo vlastne tie vpuste, poklopy, polámané obrubníky... Či to už dakto
od mesta prebral, či nie; na toto by som poprosil písomnú odpoveď, kto je za to za mesto
zodpovedný, čo už som sa viackrát pýtal, že či má mesto oddelenie správy majetku a ako bolo
toto prebrané... Lebo po daždi som si šiel nafotiť celú Páterovú. Polovičné vpuste sú na oboch
stranách ulice, ale ulica je spádovaná do stredu... Neviem, ja nie som stavbár, mám len strednú
lesnícku-technickú školu, a tam v podstate spádovanie, a hlavne vtedy, keď tie uličné vpusty sú
po krajoch, tak by malo byť na obe strany, zo stredu vozovky, klesajúce na kraj vozovky... Tým
pádom vlastne tá celá voda z tej Páterovej tečie dole a na tie jednotlivé ulice, vlastne odbočuje
do tých jednotlivých ulíc, alebo tečie až na koniec tej ulice a po tých uliciach samozrejme ďalej.
Krásne to vidno, v podstate, nánosmi štrku a prachu, kde to vlastne z tej Páterovej ulice, teraz
je dobrý asfalt, takže tam voda dobre rýchlo tečie po tej Páterovej, takže vlastne všetok ten
štrk, všetok ten prach vlastne... Ešte čo je veľmi zaujímavé na fotkách, obchádza tá voda
vlastne vpuste aj pri týchto uliciach. Či to takto naozaj, kto to prebral, v akom to je štádiu celé;
o tomto by som poprosil jednu správu. Lebo určite to v takomto... Strašne sa všetci tešíme,
nový asfalt, v koordinácii s vodárňami sa nám podarilo zrekonštruovať vlastne túto ulicu,
zrekonštruovať vodovod, takže áno, dačo sa v meste urobilo, je jeden nový asfalt, ale keď sa už
niečo robí, či sa to nemalo urobiť tak, aby to dlhodobo slúžilo občanom mesta. Ako,
komunikoval som o tomto aj s pánom riaditeľom vodární, bol sa na to osobne pozrieť,
ukazoval som mu fotky vlastne, toho, po daždi. „Treba hľadať riešenia,“ skonštatoval, ale
dobré to takto nie je. Len či nie náhodou už na začiatku, keď to dajaký dodávateľ tejto stavby
robil, sa to malo spraviť tak, aby to vlastne zodpovedalo dajakým technickým normám, alebo
neviem čomu... Nie som odborník v stavebníctve. Ďakujem. Ďalšia moja otázka znie, vlastne
súťažou, ktorá tu zase odznela, ideme súťažiť elektriku, alebo vlastne dodávateľa elektrickej
energie... Nikto tu nikoho nenabáda na nejaké nekalé veci..., ale chcel by som sa zase v tejto
súvislosti opýtať, že mesto, čo je správne, nie je platcom DPH, Technické služby sú, niektoré
objekty spravuje mesto, niektoré objekty spravujú Technické služby a teraz, kto bude
dodávateľom elektriky? Alebo komu bude dodávateľom elektriky? Či nemá zmysel, keď sa
bavíme zase o 300 000 eurách za elektriku ročne, aby Technické služby, ktoré spravujú objekty,
sú platcom DPH, aby vlastne súťažili, aj dodávateľa, alebo mesto aby súťažilo, ale zákazníkom
boli Technické služby, ktoré sú platcom DPH. A tým pádom je to pre nich legálna, normálna,
odpočítateľná položka a dostanú túto položku späť. Keď dakto zase povie, že neprevádzkuje
podnikateľskú činnosť, tak určite prevádzkujú Technické služby; keď dakto povie, že inde to
takto nie je, tak ja som niektoré okolité mestá preveroval, tak nie je to vlastne presne tak, ako
minule tu odznelo od kolegyni; takže nedostal som o tomto ja písomnú správu od mesta, od
vedenia mesta, od finančného oddelenia, neviem od koho... Takže keby som mohol poprosiť,
keby som vedel k tomuto dostať dajaké písomné vyjadrenie, aby som sa k tomu potom..., aby

som sa dačoho vedel chytiť. Teraz aký je ten skutkový stav, aký je názor mesta... A skúsiť sa
k tomuto vyjadriť. Čo sa... Túto problematiku sme dlhodobo preberali vlastne, s pani Ing.
Klárou Leskovianskou na finančnej komisii, dohodli sme sa vlastne tak, že pani inžinierka sa za
týmto vlastne dopodrobna obzrie... Ale hovorím to, tuná sa bavíme, zase nadhadzujem otázku
elektriky. A súťaž o dodávku elektrickej energie, bavíme sa, hovorím, dakde medzi 250 a 300
000 eurami, pokiaľ mám dobré informácie. Ďakujem pekne, to bude všetko.
P. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem, pán zástupca.
p. Lach, zástupca starostu
Ďakujem za slovo. Tiež nemám veľmi rád, keď sa diskusia poslancov zvrhne na výrobnú poradu.
Ale nedá mi, na základe podnetu občanov - nepredniesol niektoré veci verejne, aby teda bola
istota, že to plnenie bude nejak pod väčšou kontrolou. Za 1.) - máme Park hrdinov medzi
Zlatou a Hviezdoslavovou ulicou. Sú tam dva pamätníky. Je tam premiestnený Pamätník
partizána Tótha z námestia a je tam Pamätník osloboditeľov Rožňavy; je to pietne miesto,
ktoré sa spája s históriou mesta. No a pripadá mi úplne nedôstojné a nevhodné, že medzi tieto
dva pamätníky je umiestnený kôš na psie exkrementy. Už niekoľko ľudí to pobúrilo. Chcem
požiadať Technické služby, aby ten kôš bol premiestnený niekde inde. Je tam miesto, hocikde
inde sa to dá preložiť. Ale toto je ako... Jak to slušne nazvať... Dosť ťažko sa mi hľadajú slová...
Áno nedôstojné, správne pán kolega, ďakujem. Čiže toto je jedna vec. A ďalšia vec, chcel by
som požiadať, že bolo s protifašistickým..., či zväz bojovníkov..., či Zväz protifašistických
bojovníkov, pardon, bolo dohodnuté, že tam budú umiestnené aj nejaké tabule, ktoré budú
informačné, ktoré budú informovať o tom, že aké sú to vlastne pamätníky a z akého dôvodu
tam boli inštalované. Neviem, to proste, keď tak potom, po zastupiteľstve sa môžeme k tomu
stretnúť. Veľký park. Krásne máme urobené námestie, skutočne klobúk dolu. Ďalšie
priestory... Venuje sa im zo strany mesta pozornosť, len máme zanedbaný veľký park; sú tam
lavičky, na ktorých sú zhnité dosky a nedá sa na nich sedieť. Lavičky sú osadené normálne, tie
betónové časti, v zemi, len treba na nich vymeniť drevené zvršky, aby sa dalo na nich sedieť...
Niečo podobné sme urobili v malom parku na námestí, stretlo sa to s veľmi pozitívnym
ohlasom u občanov. Myslím si, že aj toto by bolo dobré a nestojí to ani veľa peňazí, ani veľa
práce, a výsledok bude dobrý. Ďalšia vec, čo ma trápi... A to je tak, chcem sa prihovoriť
kolegom poslancom. Že máme takú tendenciu, akonáhle vyskočí nejaký problém, v nejakom
bode, tak ho dajme preč, budeme rokovať o ňom neskôr. Schádzame sa raz za dva mesiace
a tu sa stretávam, a myslím si, že s celkom oprávnenou, kritikou, zo strany občanov mesta,
podnikateľov a tak podobne, že naše rozhodnutia, Mestského zastupiteľstva, sú nepružné. Že
sú veľmi zdĺhavé a keď niekto potrebuje z nejakého časového dôvodu v nejakom čase reálnom
nejaké rozhodnutie zo strany zastupiteľstva, tak sa ho nevie dočkať. Alebo proste sa to minie
účinkom. Čiže bude asi treba, aby sme túto metódu nejak odsunuli. A ďalšia vec, keď sa niečo
prerokuje v komisiách, aby to išlo do zastupiteľstva. Konkrétne, v komisii výstavby sme prebrali
ohrady, ktoré majú zabrániť rozsýpaniu smetí po meste; nie je to nič, čo by mesto malo
financovať, tam proste sa len žiadalo, aby sme povedali: „Áno, tento typ chceme, aby bol
v meste používaný; kto si ho chce obstarať z, týchto, spoločenstiev vlastníkov bytov, na vlastné
náklady, nech si to obstará a..., ale aby boli jednotné v meste. Zatiaľ bol len jeden dodávateľ,
ktorý to navrhol... Zase v komisii bolo prerokované, na zastupiteľstvo sa to nedostalo...
Dostane sa až koncom septembra. Čiže 5 mesiacov nám trvá od podania žiadosti kým sa

dostaneme k rozhodnutiu. To len na ilustráciu, jeden bod. Takýchto bodov by som vedel
menovať možno viac. Čiže toto by som prosil, aby sme riešili pružnejšie tieto veci. No a ďalšia
vec ešte čo mám... Tak máme mestské organizácie, ktorých zakladateľom je mesto, alebo
zriaďovateľom, fungujú tam dozorné rady. V minulosti z úsporných dôvodov sme sa uzniesli,
že, teda, tieto dozorné rady budú funkciou čestnou, nebudú honorované. Ukazuje sa, že
niektoré dozorné rady majú problém sa zísť po niekoľko mesiacov. Ja pracujem v Dozornej
rade Mestských lesov, tam sa stretávame pomaly mesačne a myslím si, že zo zákona dozorná
rada má aj zodpovednosť za riadenie a chod firmy, a myslím si, že toto vykonávať len ako
čestnú funkciu by bolo asi neprimerané, vzhľadom na to, ako vykonávajú ostatné dozorné rady
svoju prácu... A preto by som chcel navrhnúť do budúcna, aby bol pripravený materiál, kde
zrušíme to uznesenie, ktorým sa zamietli odmeny pre členov dozornej rady... A možno nejaké
uznesenie v tom zmysle, že dozorná rada v každej tej organizácii, v ktorej je, nech je
honorovaná podľa možností tej organizácie. Nie paušálne, ale podľa možností. Hej, že, aby táto
funkcia... Lebo výkon tejto funkcie sa častokrát spája aj s nákladmi, ktoré znášame, ako
členovia dozornej rady, čiže toľko. Ďakujem za pozornosť.
P. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem. Pán poslanec Kemény.
p. Kemény
Ďakujem za slovo. Odznelo tu veľa aj pozitívnych vecí, samozrejme je to prínos a aj prístup
ľudí, či už Technické služby, alebo pána riaditeľa. Čiže vykonali sa určité veci, ale nedá mi, aby
som netlmočil podnety a pripomienky obyvateľov, aj svoje, aby sa veci určitým spôsobom
dotiahli, v tej danej lokalite. Už spomínaný park bol oddychová zóna medzi základnou školou
a strednou školou technickou... Áno, sú tam anomálie; ten smetný kôš spomínaný je
v podstate epicentrom medzi lavičkou a spomínaným pietnym miestom, takže tam tá
konštelácia je nešťastná. Na druhej strane, keď už hovoríme o detailoch, tak ten chodník, ktorý
smeruje od technickej školy k jedálni, pred štyrmi volebnými obdobiami som tlmočil pánovi
Demeňovi niektoré tie dlažby, alebo ako to nazvať, 50 na 50 už sú pod 40 60 stupňovým uhlom
vplyvom tých koreňov a tak ďalej. Buďme troška dôslednejší a skúsme to naplánovať tak, aby
sa už, keď je určitá lokalita, to nejak dotiahlo a odstránili sa prípadné riziká a nebezpečenstvá.
Ja v tejto súvislosti, aj v tejto lokalite, sú tam pekné zátišia, kríky, stromy..., a poslednú dobu sa
tam udomácnili, tiež sú rozložené matrace, v podstate „Central park“... Áno, budiš... Ale je to
kombinované s kadečími nekalými činnosťami a neestetickými, takže poprosil by som a chcem
upozorniť, a následne žiadať, nápravu, elimináciu, alebo minimálne riešenie tohto problému.
Po celom povodí rieky Drázus v centre mesta, v týchto parkoch, Póshova záhrada... Ja
konkrétne lokality budem pánovi náčelníkovi tlmočiť, aby sa našli spôsoby. Či už cez malé
obecné služby, koordinátorov, respektíve mestskú políciu, aby sa minimalizovali tieto nekalé
a nejaké lokality, kde sa zdržiavajú títo ľudia dlhodobo. Sú to v blízkosti škôl, školských
zariadení, áno idú prázdniny, ale aj napriek tomu, aby sa toto odstránilo. Druhá vec, Námestie
baníkov. Ja osobne som si, väčšinou chodím na bicykli, som si otestoval a tá prekunčerovaná
časť sa mne osobne a aj ľuďom, ktorí mi tlmočili, nepozdáva. Vplyvom týchto nárazovitých
prívalových dažďov, tak sa vytvorili niekde štrkové nánosy, kopky niekde chýbajú; už také škáry
sú, tá cesta sa hýbe, pracuje to, či... Preveriť či je to ešte v záruke, alebo či to je, ten technický
stav súčasný, únosný, alebo vyhovujúci, a či spĺňa tie kritéria, ktoré boli dané na životnosť
a záruku tejto komunikácie. Ďakujem.

p. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem pekne, nech sa páči, ďalší. Pán poslanec Beke sa bude hlásiť. Nech sa ti páči.
p Beke
Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som odovzdal vám
všetkým, ako aj obyvateľstvu mesta, srdečný pozdrav primátora V. obvodu v Budapešti,
Belváros-Lipótváros, pána Szentgyörgyvölgyi Pétera..., ktoré sa konal, alebo ktoré podal, dňa
3.6.2016. Pre vašu informáciu by som dodal, že začiatkom júna 2016 sa konal v Budapešti,
v našom družobnom meste, trojdňový festival s názvom Bélfest, na ktorý dostalo pozvanie aj
mesto Rožňava. Zo strany mesta, uvedeného festivalu som sa..., bol som vyslaný ja, aj s pánom
poslancom Lacom. Mesto bolo oslovené aj o spestrenie kultúrneho programu uvedenej akcii,
s vystúpením jednej hudobnej skupiny. Mestom bol oslovený pán Šimko so svojou skupinou,
ktorí svojím vystúpením zožal veľký úspech. Tak domáci, ako aj zahraniční turisti, najmä zo
Španielska, veľmi cenili ich vystúpenia, a tak viem, že už tam, na tvári miesta, dostali pozvanie
na vystúpenie do Španielska. Vidíte, aj takýmto spôsobom je možné upriamiť pozornosť
turistov na naše mesto a okolia. Aj z tejto skutočnosti vyplýva, že myšlienka mať družobných
miest, a získať aj nových, je výhodné pre mesto aj z titulu propagácie mesta a okolia. Jedine
jedno je smutné, že žiaľ človek nemôže upriamiť pozornosť záujemcov na mestský portál.
Upozorňoval som mesto už na februárovom zasadnutí, že blíži sa turistická sezóna, tak bolo by
treba zabezpečiť získanie, aspoň základných, informácií v jazyku maďarskom, ako aj v inom...
Turistická sezóna už je tu, ale informácie je možné získať len v jednom jazyku. Dobré by bolo
meniť na tom čím skorej. Ďalšia téma. Chcel by som sa opýtať, či niekto zo strany mesta
dozoruje výkopové práce, ktoré sa uskutočnili minulý týždeň, a sa dejú v Krásnohorskej
a Dolčíkovej ulici... Dolčíková ulica je dosť frekventovaná, nakoľko, zo sídliska P. J. Šafárika,
stamaď sa dá po najkratšej ceste sa dostať do mesta bezbariérovo. No, jak prevádzali výkopové
práce, tak horko-ťažko sa dalo s detským kočíkom prejsť... Ešte aj pešo, alebo len tak samotne,
ťažko sa dalo prejsť. Že či tieto veci sa nedá dopredu dojednať s investorom, alebo ktorí
prevádzajú tieto práce, aby sa nezablokovalo život mesta a znepríjemniť takýmto spôsobom
život občanov tamojšej oblasti. Žiaľ, treba povedať aj to, že kým dlho nezapršalo, práve
minulý..., koncom minulého týždňa aj dvakrát... Práce vykonáva jedna organizácia, ale nánosy
zase z VPP-éčka mesta bolo treba zabezpečiť, na križovatke, proste odstrániť nánosy
z križovatky, na Krásnohorskej a Záhradníckej ulici... A či to poprípade bude vyfakturované
danej organizácii. Taktiež by bolo treba potom dohliadať aj na..., pri založení tých káblov, ktoré
tam zavadzajú, alebo vkladajú... Potom za tým, neviem, zasýpali tu zeminu a s tou žabkou to
neboli, otriasané to zemina... Čiže, keď príde ďalšia povodeň, alebo proste ďalší dážď, tak celé
bude zmyté... A samozrejme potom aj ale dohliadať na doasfaltovanie, alebo dať do
pôvodného stavu tej cesty. Lebo jak som povedal, tak je to dosť frekventovaná cesta, môže to
posúdiť aj pán poslanec Laco, lebo tam celý školský rok denne chodí... Pešo. Asi toľko by som.
Ale aj snáď, ešte, keďže sa nám takto predĺžilo toto zasadnutie, a medzi tým skončil školský
rok, tak ja si myslím, že vhodné by bolo poďakovať všetkým pedagógom, ako aj školákom, za
uzáver školského roka, a popriať im hodne zdravia, šťastia, a aby sa vrátili potom z príjemne
prežitých vakácií, alebo prázdnin, naspäť do školských lavíc. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem, nech sa páči, ďalší pán poslanec... Keď nemá nikto, ja by som len veľmi, ale veľmi
rýchlo len prebehol niektoré body, fakt, že to bude len chvíľka. Samozrejme, tie, na ktoré

neviem odpovedať teraz, tak písomne vám budeme odpovedať, lebo som si značil.
U pána Kossutha, lávka cez Slanú, rekonštrukcia, pán poslanec ja sa pozriem na to a verím, že
nájdeme spoločnú cestu, aj s Technickými službami, že to urobíme. Nevidím v tom nejaký veľký
problém. Agitačné stredisko, taký mám pocit, aj informáciu, že tam bol projektant, takže sa
robí pasport na celú budovu, takže budeme robiť tam aj projektovú dokumentáciu. Tam sa
budú môcť potom ľudia vyjadriť, že načo tú budovu budeme chcieť využiť. Takže začali sa tam
prvé kroky, to aj mňa trošku teší.
U pána poslanca Balázsa, Páterová, napojenie Chalúpkovej, áno, to si už hovoril minule, takže
opäť sa pozriem za tým aj osobne, budem s pánom riaditeľom vodární a všetky tie výtky, ktoré
si tu mal, tak si to prejdem s ním a čo budem vedieť, tak to určite odstránime. Ja som sa bol
tam pozrieť, zhruba na tých 20 metrov štvorcových, o ktoré si hovoril, napojenie Páterovej na
Chalúpkovú, takže skúsime to vyriešiť k spokojnosti občanov tam.
Pán zástupca, pán zástupca, mám tu smetný kôš v Parku osloboditeľov; pôjdem ho vypíliť,
takže ten už dneska tam nebude... Dáme ho preč... Tabule, dohodneme sa potom, lebo ja
o nich neviem, ale keď veľmi treba, aby sme vedeli aká je to socha, tak môžeme tam napísať,
nie je problém v tom... Lavičky vo veľkom parku... Myslím, že nemáme tu pána riaditeľa, ale,
iste pán poslanec Kossuth, alebo, myslím, že tieto veci už sú, na tieto lavičky, takže to pôjdeme
tiež opravovať, lebo po celom meste sú tie lavičky tak aké sú, takže ich sa pokúšame opraviť,
takže budú aj tam, dobre, to sa pozriem ja na to. Na tie ohrady na smetné koše, len aby si
vedel, na to nepotrebujeme Mestské zastupiteľstvo. Bolo to v komisiách, bolo to schválené,
takže tieto ohrady na tie smetné koše, aby vám bolo jasné, tak ten dodávateľ dotyčný, ktorý
bol aj v komisiách; on sa bude dohadovať s domovými dôverníkmi, alebo s majiteľmi blokov.
Čiže na komisii sa povedalo akého typu, akej farby to má byť, hej, a maximálne myslím, že
bude dosah aj na nás, kde to bude položené, tam sa mesto vyjadrí k tomu, hej... Ale my to ako
nebudeme hovoriť, či to chcú, či to nechcú, hej... Čiže ja si myslím, že tento dodávateľ už môže
rovno jednať s nimi, hej. Lebo na komisii to bolo, ale zastupiteľstvo nie je potrebné k tomu
vôbec, hej? Toto nie...
Pán poslanec Kemény, chodník pri tom učilišti, pozrieme sa na to, určite. Keď budeme vedieť,
určite urobíme nápravu, pretože my vyrábame zámkovú dlažbu, takže, keď budeme vedieť tak,
a ja si myslím, že budeme vedieť, tak ten chodník určite opravíme. ...Drázus potok... Myslím, že
má informáciu aj pán Ing. Hanuštiak; on upozorňoval na, no pomôž mi, čo to je... Povodie
Slané, hej, neviem, či ti rozprával, že sme upozorňovali, až listom, hej... Lebo čo je naše, tak to
je presne pod mostami, to je naše, hej, a ostatné je ich. Ale niežeby sa ma to netýkalo, ja
takisto prechádzam x-krát to mesto a mne sa to tiež nepáči, lebo aspoň kosiť, keď už
nehovoríme o všelijakých matracoch a, neviem, o niektorých veciach, ktoré tam naši
obyvatelia robia... Ale budeme dozerať na to a keď treba, tak budeme upozorňovať do
nekonečna, to povodie. Cesta na námestí... Cesta na námestí bola urobená tak, ako má byť.
Nová sa už nepohybuje, len čo my budeme musieť zabezpečovať, a to ešte nejaký čas potrvá,
tak to bude to, takzvané, fungovanie, ktoré tam my musíme zabezpečiť a budeme musieť
trošku viac cementu do toho pridávať, aby sa nám tie škáry, ktoré ten dážď nám vymýva,
pomaličky zapĺňali. Ja som si to pozeral, aj sa pýtal, na niektorých miestach, kde majú v správe
takúto dlažbu, tak tiež hovorili, že im to trvalo niekedy až roky, kým sa im to zanosilo. Aj,
samozrejme, tým fugovaním, ale aj, možno, tými nečistotami, a tak ďalej, aby to tam diery už
neboli také, aké sú teraz. No takže, aj na tom pracujeme... Tiež sa mi to nepáči, že sú tam tie

fugy. Z toho technického hľadiska, určite by bolo lepšie, keby tie kamene boli trošku väčšieho
rozmeru... Hej, nie týchto malých, neviem koľko to je teraz rozmer, nejakých 8*8, keby boli
väčšie, tak by bolo možno lepšie, ale musíme sa s tým popasovať ešte nejaký ten čas.
U pána poslanca Bekeho, výkopové práce na celom meste áno, ja už pracujem na tom, aby tí
dotyční ľudia, ktorí mali, majú v správe aj to vydávanie povolení, a tak ďalej, aby som s nimi
hovorili a pozreli sa za tými prekopávkami. A veľmi ma tešilo, musím sa poďakovať pánovi
poslancovi Kossuthovi za to, že on si to tiež zobral k srdcu a povedal, že s tým dotyčným
človekom, alebo úradníkom z nášho úradu, bude sám osobne chodiť vonku na tieto
prekopávky, lebo ja tiež niečo vidím, tiež ma to trápi, hej, ale všetko ani ja nestihnem, hej.
Takže on pôjde vonku a oni si to pôjdu skontrolovať, či je to urobené tak, ako sa má, pretože
nás to trápi aj z toho hľadiska, že keď ta prekopávka sa urobí a trávou to zarastie, a oni
nepozbierajú kamene, tak keď kosíme, a naše tie kosačky, nie sú to lacné zariadenia, tak on by
vám vedel povedať, že koľko treba zbrúsiť tých nožov, a tak ďalej, kde narážajú na tie kamene.
Takže budeme musieť venovať ešte oveľa väčšiu pozornosť práve týmto prekopávkam. Takže
už sa na tom tiež pracuje, ale dobrý je to postreh, lebo ja si tiež myslím, že každý má
zodpovedať za tú svoju prácu, ktorú urobí. Takže sa pozrieme na to... Na tej stránke, čo si nám
vytýkal... Áno, je to pravda, tiež aj musím aj v tom urobiť, každopádne, poriadok a aby to bolo
aj v tej maďarčine... Z tej druhej stránky, keď pozriem našu stránku, neviem či viete všetci
o tom, že naša webová stránka, ktorá bola tak kritizovaná jedným pánom poslancom, práve
nie je tu prítomný, že je na nič, tak práve táto stránka je druhá najlepšia a najkrajšia na
Slovensku zo všetkých miest, kde sme predbehli od Bratislavy, Košice a neviem čo... Len aby
nám bolo toto jasné. Druhá najkrajšia na Slovensku. A najlepšia. A funkčná, hej, takže až sa
tomu čudujem, a ja som strašne rád, že je to tak. Pravdepodobne tá firma, ktorá to robila, tak
vie asi, čo robí. Môžete to... to pozrieť, myslím, na našej mestskej stránke; tam je aj preklik na
tú organizáciu, ktorá to hodnotila. Myslím, že Šaľa bola prvá a my sme boli druhí na Slovensku.
Čiže hovorím, že obrovské mestá sme predbehli našou stránkou, ktorá... Možno, keď pozriete
prvýkrát na ňu, tak neznamená nič, ale z hľadiska funkčnosti je fantastická. Aspoň tak to bolo
prezentované, hodnotené... Aby nám toto bolo jasné.
Na toto, čo som vám neodpovedal... Nehnevajte sa na mňa, ja sa pokúsim potom písomne, aby
ste dostali odpovede. Takže ja si myslím, že sme došli ku koncu nášho XIV. Zasadnutia
Mestského zastupiteľstva a si hovoríme, že do tretice... Ešte? Jáj pardon, ešte. Áno, áno, áno.
A tak potom ukončím ešte. Nech sa páči, pán Schüler... Dobre, nech sa páči, samozrejme... Ešte
tí, ktorí máte, hej, dajte mi vedieť a potom to až ukončíme.
p. Schüler, obyvateľ mesta
Dobrý deň prajem všetkým prítomným. Ďakujem za slovo pán primátor. Začnem asi s tým, že
plne súhlasím s tým, čo hovoril pán Kossuth, a je už, pokiaľ sa dobre pamätám, niekoľko razy
o tom vyjadril, že pán primátor Burdiga je konečne primátor, ktorému ležia na srdci záležitosti
občanov a ich dobré žitie v tomto meste. Zatiaľ nikde nebolo oficiálne prezentované, žeby
konal v nesúlade, alebo v rozpore, so záujmami občanov mesta, preto sa úprimne čudujem,
tým kontraproduktívnym deštrukciám, alebo deštrukčným..., obštrukciám, prepáčte,
niektorých poslancov, ktorí sa snažia narúšať produktívnu prácu pána primátora, namiesto
toho, aby mu aktívne pomáhali. Veď boli volení preto, aby takisto sa zasadzovali v záujme
občanov tohto mesta, tak ako to robí pán primátor. Škoda, že tu nesedí už pán poslanec
Bischof, lebo som mal pripravených niekoľko úprimných viet, preňho osobne, a pán poslanec

Kuhn, preňho tiež. Teraz by som pristúpil k tomu, že na poslednom zastupiteľstve som
poukázal na niektoré negatívne javy v centre nášho mesta; konkrétne na rozpadávajúci sa
povrch pri malom trhu, na rozpadávajú sa fasádu, pomaly, bývalej zdravotníckej školy, a na
vandalizmus na námestí, ktorým poškodzujú to, čo Technické služby urobili s tými záhonmi
a obrubníkmi. Hneď v úvode by som sa chcel poďakovať ale, majiteľovi toho oporného múru
pri malom trhovisku, a aj Technickým službám, ako realizátorovi; majiteľ to objednal u nich, že
konečne to vyzerá, na začiatok turistickej sezóny, tak, ako to vyzerať má, a nepohoršuje pohľad
návštevníkov a občanov toho mesta v centre. Zatiaľ, na tie dve, ostatné, moje pripomienky,
nemám kontakt a spätnú väzbu od Mestského úradu, a preto by som teraz chcel požiadať,
pokiaľ je to možné, aby jednak pán náčelník Mestskej polície mi povedal, to čo som sa pýtal
minule, že či prostredníctvom záznamu z kamery, na tej východnej strane námestia
identifikovali páchateľa, toho poškodzovateľa obrubníkov, a či už sa vymáha náhrada škody...
A škoda, že tu nesedí aj vedúci Odboru výstavby na Mestskom úrade, lebo rád by som dnes
dostal odpoveď aj na to, že čo sa robí, v záujme toho, aby Evanjelická cirkev a.v., ako majiteľ
budovy bývalej zdravotníckej školy, čo robí preto, aby tam čiastky muriva zo strachy a z fasády
nepadali rovno na chodník, kým dakto neutrpí úraz, a čo robia v tom, aby sme tam
neprechádzali po chodníku jak, s prepáčením, po maštali, pretože tam je samý hnoj, od
holubov. Keď to vedeli vyriešiť na námestí, na Biskupskom paláci, tak si myslím, že aj
Evanjelická cirkev by to mohla vyriešiť. Vyberajú tam nájomné, za prenájom budovy, tak nech
láskave sa o budovu aj starajú. Ďakujem pekne za pozornosť.
p. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem pekne. No na čo budem vedieť odpovedať, určite odpoviem. Na tej zdravotnej škole
my sme už upozorňovali, myslím, listom, na zdravotnej škole, ale poprosím pani Andelovú,
nech mi pomôže... Taká perlička, ohľadom tých holubov. My sme upozorňovali Evanjelickú
cirkev a oni povedali, že holuby sú rožňavské, abo mestské, takže nech si robíme s tým niečo,
hej. Fantastická odpoveď, hej, takže ako... To len ako spestrenie, hej, že to sú naše, to sa ich
netýka, takže máme si to my čistiť, hej... Poprosím ťa pani kolegyňa, skús mi pomôcť v tom.
p. Andelová, MÚ
Takže dobrý deň. Pán Schüler, ja som tieto otázky prerokovala, alebo prebrala, s Ing.
Porubanom; a tak, ako aj pán primátor povedal, čo sa týka tých holubích trusov, bolo to
riešené aj cez, alebo, výzvou zo strany mesta, a takisto to bolo riešené aj zo strany Stavebného
úradu, čo sa týka opravy tej fasády. Cirkev bola vyzvaná na zrealizovanie nápravy, bolo to
niekedy ešte v roku 2014, koncom štrnásteho alebo pätnásteho roku... Bohužiaľ, cirkev na túto
výzvu nereagovala. Toho času viem, že je žiadosť, alebo je daný nejaký podnet na Stavebný
úrad a kolega to bude riešiť formou štátneho stavebného dohľadu po návrate z dovolenky.
Takže v tejto veci aspoň toľko vám viem povedať. Keď náhodou niečo by ste chceli k tomuto
presnejšie, skúste potom s pánom Ing. Porubanom osobne.
p. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem pani kolegyňa, ale myslím, že asi aj ja budem musieť navštíviť tú Evanjelickú cirkev,
lebo tiež sa mi to nepáči, hej. To že budova ako vyzerá, no, mohla by vyzerať, hej, lepšie, ale do
toho ja sa nejdem miešať, je to ich vec, mohlo by to krajšie vyzerať, hej... Ale fakt, s tými
holubmi, no... Ale zájdem tam a ja ich poprosím. A keby nie, tak sa prezlečiem do montériek
a urobíme to, no... Čo sme to mali ďalej tam? No..., kolega pomôže, takže... Na ten múrik pri
malom trhu tam sa chvalabohu dohodli pred nejakým časom s majiteľmi, takže tiež sme veľmi

radi, že sa to urobilo... Ako zvykneme upozorňovať vlastne týchto ľudí, tak, trošku opatrne, či
je to tá zdravotné, alebo či je to ten múrik... Niekedy máte odpovede, že čo vás je do toho, ale
s niektorými sa dá rozprávať a komunikovať, tak ja verím, že ten zdravý rozum stále zvíťazí...
Treba komunikovať a vieme dosiahnuť niektoré veci. Na čo vám tam nebolo ešte
odpovedané? Jaj, aha, dobre, dobre... Pán Ing. Hanuštiak ešte, dobre?
p. Hanuštiak, náčelník MP
Ďakujem. Tak na základe vášho podnetu, pán inžinier, boli preverené všetky záznamy
z kamerového systému. Nepodarilo sa preukázať, kto spôsobil dané poškodenie; následne však
boli prijaté účinné opatrenia, aby sa takéto niečo nestávalo, a bolo zintenzívnená činnosť,
hlavne v týchto letných mesiacoch tu na námestí. Vrátim sa trošku aj k problematike
znečisťovania tými holubými exkrementami, oficiálnemu podnetu zo strany mesta
predchádzala návšteva zodpovedného pracovníka mestskej polície u správcu budovy, ktorým
je Ing. Štefan a, žiaľbohu, tak isto sa nám nepodarilo zjednať nápravu, preto sme už pristúpili
k oficiálnym podnetom formou listov.
p. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem pán inžinier. Pán poslanec Balázs ešte...
p. Balázs
Ja len jednu, krátku pozitívnu, pripomienku. Keď sa bavíme o rozvoji Mestského televízneho
štúdia, v posledných dňoch, to znamená konkrétne od 26.6., vysiela Mestské televízne štúdio
aj digitálne, aj terestriálne, takzvaným, to vysiela DVB-T. Chcel by som poprosiť mesto, vedenie
mesta, keby cez svoje informačné kanály dokázalo informovať ľudí, či už na stránke mesta, či
cez ten rozhlas, alebo, neviem či už sa štartujú tie esemesky, aby sme skúsili dostať do
povedomia ľudí túto informáciu, lebo sa jedná len o skúšobnú dobu, čo sa týka toho
terestriálneho vysielania, na dva mesiace... A o dva mesiace, snáď budú stačiť na to, aby sme
mali odozvu, či ideme týmto DVB-T vysielaním ďalej, alebo ako budeme pokračovať v rozvoji
toho televízneho štúdia. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta:
Ďakujem. Nech sa páči, má ešte niekto diskusný príspevok?
Pán poslanec, ohľadom tohto vysielania DVB-T, tak nám by mal tento týždeň dôjsť ten zoznam
tých miest, myslím 15, alebo 20 tých miest by malo byť; ja oslovím aj pánov starostov...
Hovorili sme aj v televíznom štúdiu so zamestnancami, že tí, ktorí majú dosah, či už na
starostov, a tak ďalej, v týchto obciach, že si to budeme preverovať, ako to ide, v akej kvalite je
to vysielanie, a tak ďalej, takže... Ale správny poznatok aj od teba, pretože aby sme vedeli,
možno po tých dvoch mesiacoch, alebo troch mesiacoch toho skúšobného vysielania, že či sa
nám fakt oplatí do toho nejaké peniaze dať, alebo vôbec nie. Ale ja len dúfam v to, že áno,
pretože budeme potom trošku širší v tomto okrese potom.
Takže, keď nemá už nikto diskusný príspevok, dovoľte, aby som sa vám všetkým poďakoval za
tento maratón XIV. Zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Ja môžem dopredu povedať, ako
som niektorým kolegom možno odpovedal na to, že prečo dneska ráno o šiestej, tak preto,
lebo, no ja si myslím, že nie my sme to zapríčinili, sme sa tu stretli... Určite to nebude
pravidlom, ale budeme sa naďalej o deviatej hodine stretávať a dúfam, že ďalšie zastupiteľstvá
budú prínosnejšie a prebehnú tak, ako stále prebehli. Takže všetkým vám, poslancom,
kolegom z mestského úradu, prajem príjemné dovolenky v kruhu tých svojich najbližších
a budem strašne rád, keď sa tu všetci koncom septembra zídeme a nikto z nás nebude chýbať.

Takže príjemný deň a príjemné dovolenky pre vás všetkých.

Pavol Burdiga
primátor mesta
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prednostka MsÚ
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