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Otázky poslancov

p. Capák
Takže teraz asi by som sa mal spýtať priamo pána primátora vážený pán primátor prosím vás ako
teda stojí to odstránenie čiernej stavby na parcele 735 na Hrnčiarskej ulici pani Šmelková mi
vravela, že už to rozhodnutie napísala, čiže stavebný úrad tiež ukončil akékoľvek činnosti, ktoré mal
nepamätáte si ste už to podpisovali alebo ako keby ste nás oboznámili.

Odpoveď: Ing. Šmelková
Na základe konania o odstránení stavby vydal odbor výstavby rozhodnutie, ktorým bolo
nariadené odstránenie nepovolenej stavby na pozemku parc.č. KN-C 735 v k.ú. Rožňava.
Nakoľko vydané rozhodnutie je vykonateľné a stavba do dnešného dňa nie je odstránená,
odbor výstavby požiadal v rámci súčinnosti právny odbor Mesta Rožňava o zabezpečenie
právnych úkonov vo veci uskutočnenia výkonu rozhodnutia
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec dostaneš písomnú odpoveď na to dobre musím si to ja preveriť.
p. Capák
Že ešte ste mali ste dosť ste nestihli mať materiál v ruke lebo čaká sa vraj len na váš podpis.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec dostaneš na to písomnú odpoveď, ja si to preverím dobre.
p. Capák
Dobre ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ja mám prosbu na križovatke na križovatke ulíc Žilinská ulice Pionierov neďaleko súkromnej
pekárne je z parkoviska pekárne nepríjemný výtok nejakej tekutiny vychádza teda zo súkromného
pozemku, ktorá teda steká na cestu a pri týchto mínusových teplotách spôsobila aj v pondelok aj v
utorok veľmi nepríjemnú situáciu vytváral sa tam ľad a kĺzalo to, či by bolo možné nejak týmto
výtokom zabrániť, aby tí a 2. otázka bytovka na Zlatej číslo 10 a či vieme nejak, v akom stave je
zámer majiteľa tej bytovke v rámci realizácie nejakej výstavby alebo rekonštrukcia ďakujem.

Odpoveď: L. Šalamon
Vlastník pozemku poruchu odstránil v mesiaci december 2016, jednalo sa o prepadnuté
kanalizačné potrubie. Bola zrealizovaná nová prípojka do existujúcej kanalizačnej šachty.

p. Burdiga, primátor mesta
No jedno ti odpovieme budeme určite upozorníme tú pekáreň hej lebo takto ti neviem povedať čo
to tam vyteká to som si aj ja všimol hej už neraz a na druhú ti odpovie pani prednostka potom
dobre.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Pokiaľ ide o bytový dom na Zlatej 10, keď si spomínate v minulosti ste buď neschválili alebo stiahli
materiál, kedy vlastník bytovky žiadal previesť aj pozemok okolo bytovky, pretože bez parkovacích
miest nemôže rekonštruovať byty, čiže z toho dôvodu, že nemá ešte vo vlastníctve pozemok tak
nejde ani rekonštruovať byty. Áno to je pozemok okolo bytovky tam bolo vyčlenených ja neviem
teraz či 700 800 m² ja sa už nepamätám presne alebo ten materiál neschválený kvôli výške kúpnej
ceny mne sa zdá že sa vám nepozdávala cena uvedená v znaleckom posudku.
p. Kováč
Mám zapnuté. Je to patová situácia my sme to neschválili cenu vlastník teraz ako žiadne kroky že
teda zvýši cenu.
p. Miháliková
Oznámili sme mu uznesenie a nereagoval.
p. Kováč
Lebo z tej bytovky pokiaľ nedôjde k nejakej sanácii alebo k nejakej úprave sa stane stavba ktorá
bude ohrozovať všeobecnú bezpečnosť okolo v okolí a to je zodpovednosť majiteľa potom.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Nemáme žiadne podanie v tejto veci.
p. Kováč
Ja som myslel, že už bolo nejaké podanie ja len upozorňujem na to, že tam je, takže navrhujem, aby
mesto ešte raz vyzvalo majiteľa teda aby ste sa stretli na pri rokovaní nejakom a skúsili získať nejaké
informácie aké sú jeho ďalšie zámery respektive čo hodlá s tým urobiť ďakujem.

Odpoveď: B. Fábiánová
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na svojom zasadnutí dňa 30.4.2015 uznesením č.118/2015
schválilo zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, zapísaného na LV
č.3001, parc.č.KN C 2081/254 zast.plocha s výmerou 521 m2 , pre KESKO MOBIL s.r.o., so sídlom
Šafárikova č.4, Rožňava, podľa 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že pozemok mesto
neužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťou vo vlastníctve žiadateľa, za cenu podľa znaleckého
posudku. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
Na základe uvedeného mesto objednalo znalecký posudok. Na základe ZP č.165/2015 zo dňa
3.12.2015 kúpna cena je vo výške 9 300,-€ ( 17/85 €m2 )
Na februárové zasadnutie MZ bol predložený materiál na konečné schválenie predmetného
priameho predaja pozemku mesta. MZ na svojom zasadnutí dňa 25.2.2016 neschválilo priamy predaj
pozemku. ( stanovisko finančnej komisie: komisia odporučila predaj za cenu, ktorú určí MZ )

p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Pán primátor ja by som mal len jednu poznámku. Na začiatku zastupiteľstva, keď sa preberal ten
bod predaja prenájmu pozemkov, tak si povedal pánovi Čechovi, že že prečo neprišiel na žiadnu
komisiu, že komisie sú verejné. No musím ťa opraviť v zmysle rokovacieho poriadku komisie nie sú
verejné. Verejné je zasadnutie Mestského zastupiteľstva komisie nie sú verejnými. My sme tu
poniektorí bojovali za to už pred šiestimi rokmi aj aj myslím, že v tomto volebnom období sme sa
snažili dosiahnuť, aby komisie boli verejné žiaľ väčšina kolegov poslancov bola bola proti ja viem, že
prax vo finančnej komisii je taká, že zatiaľ každý kto prišiel a požiadal, aby mohol byť pri nejakom
pri niektorom bode prítomný tak tak sme mu to odsúhlasili. Neviem aká je prax v iných komisiách,
ale realita taká, že keď si človek pozrie rokovací poriadok, žeby chcel prísť na komisiu tak tak sa
dozvie, že to nie je verejné a nemá na to automaticky nárok a mnohí ľudia si povedia, že prečo by
som tam chodil keď, keď mi to možno nakoniec neodsúhlasia len budem zbytočne merať cestu,
takže to len tak pre upresnenie.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja som si to uvedomil, áno čo som povedal ale musím ti povedať, že ja som sa tiež pomýlil tak ako ty
sa pomýliš tiež hej. Ja som myslel práve na to, že na tú komisiu keď niekto príde alebo je prizvaný
tak na každej nielen na vašej finančnej sa dostane dnuka a každý si každého vypočuje, čiže to bola
možno len moja zlá odpoveď. Ja som sa pomýlil takže ja sa ospravedlňujem, že som to povedal
takto ale myslel som to tým spôsobom, že hocikto príde a hocikto požiada či predsedu komisie
alebo podpredsedu, tak ja si myslím, že stále je vypočutý a stále je zavolaný na komisiu tak som to
ja myslel takže ako beriem ja som sa pomýlil. Pán poslanec Capák nech sa ti páči.
p. Capák
Ja by som chcel poďakovať a zároveň vyzdvihnúť činnosť za posledné obdobie našej severnej časti
Rožňavy jak to nazývam a to je v prvom rade poďakovať susedom, ktorí sa ozvali. Ďalej stránke,
ktorú vedie poslanec Roman Ocelník aj keď nechce aby som také rozprával a potom celkovo mestu,
pretože všetci poslanci, ktorí sme tam máme dobrý pocit, že odvodnila sa cesta. Je tam urobený ten
betónový jarček nazvem alebo odvodňovací a tak isto most bol opravený, čiže samozrejme aj tie
pozitíva treba spomenúť a verím, že takto ďalej sa nám bude dariť napredovať nie len v tej časti ale
celkovo v meste.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ja sa ospravedlňujem zabudol som na dve veci. Svojho času mám taký pocit, že vo februári tohto
roku pani prednostka spomínala, že v zmysle starosti s pozemkami okolo ciest smerom k sanatóriu
a bude v jednaní s biskupským úradom a tak by ma zaujímalo ako tie jednania dopadli a aké sú
výsledky tých jednaní aj v zmysle teda tým či teda biskupský úrad bude ústretový smerom k našim
snahám alebo nie 2. otázka, ktorá súvisí s tými, ja len chcem kolegov upozorniť nie s týmto ale s
ďalším rokovaním Mestského zastupiteľstva, že pani Švedová dala do ako na konzultácie respektive

na pripomienkovanie nové VZN-ko o dotácii športových klubov respektíve športu a kultúry ďakujem
veľmi pekne 11. 11. máte v maily.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka ti odpovie na tvoju otázku.
p. Miháliková
My sme sa stretli s pracovníkmi rímskokatolíckej cirkvi teda biskupstva myslím že 2× predložili sme
im aj kompletný prehľad všetkých pozemkov, ktoré vlastnia a ktoré my užívame s tým, že a síce
zamestnanci vtedy bol tam ešte aj pán vikár bývalý pán vikár teda prisľúbili že určite sa na to pozrú
oni si tiež spracujú porovnajú či ten stav sedí aj na ten ich, ktorý vykazujú a pošlú nám písomnú
odpoveď, no medzitým sa už udiala ďalšia personálna výmena, ale zatiaľ sme vôbec žiadnu písomnú
odpoveď nedostali.
p. Kováč
........... sa pripomenúť.
p. Miháliková
My sa určite pripomenieme.
p. Kováč
Buďte taká dobrá.
p. Miháliková
Len v nedávnej dobe prebehla táto personálna zmena.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Ocelník faktickou.
p. Ocelník
Čo sa týka tej cesty na Čučmu na sanatórium aj keď sa ju v budúcnosti podarí nejak opraviť ale
možno by tam bolo vhodné nejakú kameru namontovať, keďže tá cesta nie je zničená len od toho,
že cez ňu prejde nákladné auto ale skôr, že tú obrovskú guľatinu ťahajú po ceste traktorom
uviazanú na reťaz, takže možnože na toto by trebalo dozrieť ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec Kemény. Pán zástupca.
p. Kemény
Ďakujem za slovo. Iste vám neuniklo, že som mal tú česť a možnosť minulý týždeň absolvovať
služobnú cestu do Bratislavy, kde bola vyhodnotená súťaž v rámci neziskovej organizácii
Transparency International Slovenska už po štvrtýkrát sa zostavoval rebríček 100 najotvorenejších
samospráv nebola to nejaká náhodná jednorazová naša účasť mesto ako také sa dlhodobo
umiestňuje v na špičke tohto hodnotenia konkrétne v dvoch prípadoch v posledných dvoch až troch
prípadoch na tabuli alebo na stupni víťazov nie je to to bola zhoda náhod a okolnosti, že som sa
toho zúčastnil. Ja sa chcem s vami podeliť a zároveň poďakovať všetkým, ktorým tento úspech
prináleží a prislúcha na čele s pánom primátorom vedenie mesta vám poslancom všetkým

zamestnancom vedúcim odborov, ktorým sa tieto kritériá a oblasti, ktoré sa zohodnocujú stali
naspäť samozrejmosťou a každodennou rutinou všetkým, ktorý sa podieľali na mediálnej politike
tzn. tvorba prevádzkovanie stránky mesta verím, že tak jak aj doposiaľ v tomto rebríčku
napredujeme a zvyšujeme svoj kredit, že tomu bude tak a tomu patrí teda uznanie a poďakovanie
všetkým ktorí sa na tom podieľali ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Lach. Dohodnite sa s pánom poslancom Kuhnom ťa predbehol.
p. Lach
Ja by som chcel požiadať, aby Technické služby odstránili časť zábradlia na moste na Kúpeľnej ulici
pred na moste, ktorý je pre pánom Hudákom, lebo v rámci reštitúcie alebo neviem akým spôsobom
proste posunul plot oplotenie svojho pozemku až ku zábradliu a po tej strane potoka, kde má dom
pán Hudák nie možné chodiť a je to miestna komunikácia, ktorú tam využívajú susedia keď idú do
lesa na prameň a pod. čiže tam treba odstrániť možno meter alebo tak to tam vychádza taký
rebríček tých oných tých zvodidlách a takto sprístupniť ten chodník pre susedov ďakujem.

Odpoveď: L. Šalamon
Pozemok s oplotením má pán Hudák vysporiadaný. Úzky pás cca 1 m medzi zábradlím
a plotom pána Hudáka nenavrhujeme odstrániť z bezpečnostných dôvodov, nakoľko v tej
časti je príkry strmý zráz, kde nie je možné bezpečne chodiť a mohlo by dôjsť k úrazu
miestnych obyvateľov zošmyknutím sa do potoka Drázus a navyše sa neďaleko nachádza
stredotlakový rozvod plynu.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Nechcem na toto reagovať len prene ktoré, miesto je to a mne sa zdá že tam ten pán Hudák mal
nejaké zmeny odkúpenie od dedka alebo od brata dedka nejak tak to tam je asi ale určite, čo je
obdivuhodné a želám mu hlavne veľa zdravia jeho rodine aj bojovným synom, pretože zabránil
kradnutiu dreva z lesa tým, že tam nechal ten stĺp elektrický a druhú vec inú teda keď môžem na
tému bol som na veľmi peknom koncerte Základnej umeleckej školy bol vynikajúco spracovaný, ale
niektoré veci a využijem, keďže tu mám našu pani doktorku Mičudovú prosím vás vy ste tam mali
tiež príspevok, že ako pán režisér tak zrežíroval ako to vidíte vy tam ste tvrdili, že netreba mať talent
na to keď niečo chce v tej hudbe to by mi až tak nevadilo váš názor, ale skôr ste tam aj spomenuli,
že dnes nemajú tie deti tak možnosť vystupovať ako voľakedy no kto má v meste podľa vás potom
tvoriť tie akcie vy ste vedúca odboru kultúry a školstva aj športu takže ako to vy vidíte kto.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani doktorka skúste, ako to vy vidíte dobre.
p. Mičudová
Takto je mi to trošku ľúto, že som tam nebola na tom koncerte, pretože mali sme už dopredu
plánované nejaké podujatie v Košiciach nebola som v Rožňave. Túto dokrútku natáčali s tými, ktorý
boli absolventi Základnej umeleckej školy, čiže tým pádom preto som sa dostala vlastne do tej

dokrútky. Ja som tam hovorila strašne veľa asi 2 hodiny kým ten pán režisér natáčal a, čo sa dostalo
do dokrútky ja vôbec neviem ja to teraz počujem prvýkrát od teba napr. ja som to nevidela totiž,
takže neviem sa k tomu vyjadriť, ale čo sa týka talentu tak asi takto. 10% z toho všetkého je talent
to je pravda ale tých 90 % je tá drina, ktorú dnešné detí niektoré nemajú trpezlivosť a výdrž vlastne
dokončiť či už základnú umeleckú školu alebo v škole sa venovať týmto odporom, ktoré sú
umelecky nejako zamerané. Čo sa týka vystúpenia detí tu by som chcela práveže povedať každá
príležitosť pre žiakov základnej školy a materskej školy sa ponúka práve na takých akciách ako sú
dni mesta. Pokiaľ si si všimol pán poslanec tak na dňoch mesta sme dali priestor celý deň skoro
našim deťom, aby vlastne vedeli tam vystúpiť a vedeli sa prezentovať, pretože deti vystupujú ale
vystupujú len v rámci materských škôl základných škôl alebo ja neviem či aj stredné školy niečo také
majú v takom úzkom kruhu a práve tieto príležitosti ako teraz bude napr. otvorenie vianočných
trhov znovu dostanú priestor deti, dni mesta znovu dostanú priestor detí, ale my nemôžme robiť
kultúrne leto bolo znovu dostali priestor detí, čiže snažíme sa maximálne v oblasti kultúry dať
priestor práve pre tieto deti, ktoré sú talentované a nie len talentované ale hlavne deti, ktoré chcú
lebo o to sa nám jedná hej aby sme podchytili čo najväčšiu najväčšiu verejnosť z týchto detí takže,
keď si pozrieme podujatia, ktoré mesto pripravuje bez detí to nefunguje jednoducho tie deti
dostávajú príležitosť viacej im dať neviem aj keby som bola veľmi chcela. To isté deti deti dostali
príležitosť na Medzinárodný deň detí pokiaľ si tam bol 6. júna všetko kompletne robili sme pre deti
dostali príležitosť deti, takže ja si myslím že mesto robí maximum preto teda odbor školstva a
kultúry a v spolupráci s mestom aby tie deti tú príležitosť dostali, takže nerozumiem veľmi tvojej
otázke či to je kritika alebo to je pochvala alebo neviem teraz.
p. Capák
Skôr otázka že aj ja by som chcel poviem za seba tiež tie moje deti prihlásiť na nejaké tie činnosti
aby prestali mať strach z publika.
p. Mičudová
O tom čo hovorím áno.
p. Capák
A taký zoznam akcií či by som mohol si u vás teda zaobstarať alebo ja celkovo či je do budúcej doby
stačí polrok, aby som to vedel vlastne ich vedel hneď prihlásiť.
p. Mičudová
No takto my dávame na internet vždy výzvu pre všetky organizácie, ktoré sa nachádzajú v meste
plus my ako mesto dávame termínovník všetkých podujatí, ktoré robíme v danom nasledujúcom
roku, čiže teraz ide rok 2017 a tam bude presne napísané od januára po december, ktoré podujatia
bude robiť mesto a vlastne každý kto chce sa do tých podujatí zapojiť nie je problém.
p. Capák
Ďakujem.
p. Mičudová
Takže toľko.
p. Capák
Ďakujem pekne.

p. Burdiga, primátor mesta
Poslanec Kuhn nech sa páči.
p. Kuhn
Ja by som chcel nadviazať na pána viceprimátora. Ja mám tiež radosť z toho, že Rožňava si tretíkrát
po sebe udržala tretie miesto v hodnotení najtransparentnejších miest to hodnotenie sa robí každé
2 roky ešte viac ma teší, že tento rok sme získali viac bodov ako pred dvomi rokmi lebo pred dvomi
rokmi sme naopak oproti predchádzajúcim obdobia spred 4 rokov sme poklesli v tom bodovom
hodnotení, ale tentokrát sme získali o niekoľko bodov viacej. Ja som si pozrel aj teda v akých
oblastiach pretože to hodnotenie transparentnosť v rôznych oblastiach, že kde sme ako bodovali
jedno z najvyšších hodnotení vyše 90 bodov, myslím že myslím, že priemer sme mali 76 keď sa
dobre pamätám vyše 90 bodov sme mali za transparentnosť verejné obstarávania, čo ma veľmi teší,
keďže 6 rokov som som tlačil na to, aby ten proces verejné obstarávanie bol v Rožňave, čo teda
najtransparentnejší ja viem, že niektorí niektorí pracovníci MÚ ma za to veľmi nemajú radi pretože,
to znamená viac práce, ale tak prináša to potom takéto nejaké výsledky a pre inšpiráciu jednou z
oblasti, kde sme získali, kde Rožňava získala najmenšie percento za transparentnosť sú dotácie, čiže
dúfam, že keď budeme budeme schvaľovať nové VZN o dotáciách tak, že ho schválime tak, aby sme
o 2 roky aj v tejto oblasti získali vyššie percentuálne ohodnotenie ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka by reagovala.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Pán Kuhn neviem, že či vás majú radi zamestnanci či vás nemajú možno aj mňa nemajú radi, ale ja si
myslím, že zamestnanci už to robia automaticky, že zverejňujú všetko, čo sa dá na stránke bez toho,
aby rozmýšľali či to budete vyžadovať vy alebo ja alebo pán primátor naozaj to už robím je to pre
nás samozrejmosť, že zverejníme všetko, čo sa dá.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Ja by som mal 2 také záležitosti už na predchádzajúcich zastupiteľstvách som upozorňoval na
problematiku parkovania týka sa to hlavne sídlisk hlavne napr. sídliska Juh. V posldnej dobe som sa
veľakrát dostal do do debát s obyvateľmi mesta kde stále viac sa páči rieši sa táto problematika
dotýka obyvateľov a žiadal som vedenie mesta, aby sme dajaký aspoň priebežný podklad ako stojí
vypracovanie tých parkovacích miest na juhu, lebo je tam množstvo pozemkov okolo sídliska je tam
štvorprúdovka ktorej ktorej parkovanie alebo vyznačenie parkovacích miest by sa dalo riešiť a
možná žeby trebalo túto problematiku trošku posúriť bol by som rád zdôrazňujem keby sa táto
problematika riešenie tejto problematiky dostalo pred realizáciou do do Mestského zastupiteľstva a
tým pádom v tejto súvislosti by som rád podotkol bod ktorý sa dneska preberal o parkovaní na
zeleni, kým my nevyznačíme parkovacie miesta a niekedy sa nám zeleň prelína s chodníkmi alebo
nemáme obrubníky ťažko môže mestský policajt posudzovať či niekto stojí alebo nestojí na
mestskej zeleni a z toho len je len nevraživosť medzi občanmi alebo respektive mestskou políciou a
občanmi takže, možná že túto problematiku priebežne keby sme dajak dostali na stôl by by bolo
osožné s touto problematikou by mala byť v jednom rade riešená aj problematika odkladania
smetných košov odpadkových košov, aby sa to vlastne zladilo do jedného. Bod číslo 2 tá vrátim sa k

tej otázke, ktorá sa tu začala ráno riešiť chvíľočku ešte vás poprosím páni lebo sa neviem sústrediť,
že ráno sme dostali v maily list od pani doktorky Martiny Vnemčákovej asi všetci poslanci. Chýba mi
tam trošku také splnomocnenie, takže neviem či to hovorí pani doktorka v mene pána Čecha alebo
či sú to len názory pána Čecha lebo pán Čech nie je podpísaný iba pani doktorka v niektorých
pasážach tento list vlastne mi pripadá až dakde ako vyhrážanie sa sa mestu a z tohto vyplývajúc
schválili sme pred dvoma mesiacmi jednu transparentnú súťaž lebo zase sa celý čas bavíme o
transparentnosti a v tomto liste spomínaných toľko záležitosti pri predaji jedného pozemku, že ma
tak dvíha zo stoličky toto či sme všetci považovaný za dajakých menej hodnotných alebo prečo
toľko lobistických skupín začalo zrazu riešiť 1 transparentný predaj tuná v meste sa nad týmto
zamýšľam tuná medzi všetkými poslancami a napr. som prekvapený, kde v liste je riešenie otáčanie
nákladných súprav na pozemku mesta, ktorý susedí s pozemkom pána Čecha a chcel by som
poprosiť pani kontrolórku aby, aby trošku skúsila dohliadnuť na predaj tohto pozemku, lebo my
sme tejto problematike až tak neznalý ale či my musíme umožniť na pozemku mesta otáčanie
nákladných súprav je tam spomínaná vyhláška je tam spomínaný zákon na otočenie nákladnej
súpravy podľa mňa ten náš pozemok nestačí tak neviem či nás pani Vnemčáková chce
dezinformovať alebo, aký je cieľ aké je smerovanie tohto listu budem strašne rád, keď pán Čech
prehlási, že to nebolo s jeho súhlasom, lebo splnomocnenie tu priložené nie je ešte raz
zdôrazňujem takže aj túto vec by som chcel poprosiť preveriť pán Čech meno tam má napísané, ale
podpísaný nie je takže toto ma tak dvíha zo stoličky, že či aj na námestí všetky obchody sú
zásobované nákladnými súpravami zadnými vchodmi cez cudzie pozemky celá táto myšlienka
vznikla z toho, že tam jedno veľké blatné prostredie cez ktoré sa nedá prejsť autom ani peši zrazu,
keď ideme niečo riešiť tak tak tak sú tu je tu sú tu podmienky na 6 strán v liste ako my môžme
pozemok predať, tzn chcel by som sa opýtať pri predaji predaji pozemku sú tam spomínané
vodárne inžinierske siete ostatné či mi pri predaji pozemku musíme na takéto veci prihliadať či tam
ten kamión sa bude vedieť otočiť alebo nie ako pani doktorka uvádza v tomto liste odhliadnuc, či sa
jedná o pána Čecha alebo hocikoho iného, lebo my ideme predávať jeden pozemok a tým pádom
by som chcel uzavrieť túto vec tým, že žu či by sme nemohli predať my celý pozemok, ale len z
dákej takej takého takého seriózneho prístupu ku susedom nielen pána Čecha, ale aj ostatných im
navrhnúť že vlastne nech sa tam zriadi vecné bremeno na časti toho pozemku alebo na dajakej
parcele, aby sa tam umožnil dajaký normálny prístup nepredpokladám iba otáčanie kamiónov alebo
nákladných súprav lebo to je kamión to je presné označenie nákladnej súpravy kamión hej takže
pardón zvoní mi takže skúsim sa prihlásiť ešte raz o chvíľu.

Odpoveď: L. Šalamon, A. Šikúrová, B. Fábiánová
Vzhľadom na nedostatok parkovacích miest mesto plánuje v časti sídliska Juh vybudovať
parkovacie státia pre osobné vozidlá a to na Ulici Alej Jána Pavla II. v úseku medzi Ulicami
zakarpatská a jovická. Za týmto účelom bola vypracovaná projektová dokumentácia na
stavebné povolenie a na realizáciu stavby. V tomto období je na tunajšom špeciálnom
stavebnom úrade začaté stavebné konanie na predmetnú stavbu porušené do doby
doplnenia podania o chýbajúce náležitosti. V konaní bude špeciálny stavebný úrad
pokračovať, len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo. Vyznačenie
parkovacích miest na sídlisku Juh plánujeme riešiť v roku 2017 pri vyznačovaní
vodorovného dopravného značenia.
Materiál na predaj pozemku formou obchodnej verejnej súťaže ( pozemok pred baníkom)
bude predmetom rokovania orgánov mesta v mesiaci február 2017

p. Burdiga, primátor mesta
Šak môžeš, lebo možnože nabudúce tam už bude železničná súprava ............
p. Balázs
Takže.
p. Burdiga, primátor mesta
Aj to je možné, kľudne pokračuj.
p. Balázs
Hovorím trebalo by byť ústretoví, lebo predsa len aj tí obyvatelia ktorých sa to týka alebo užívatelia
tých pozemkov v susedných sú obyvateľmi predpokladám väčšinou mesta, takže ten pozemok
samozrejme zo zákona tam majú prístup na to a buď formou vecného bremena buď formou
podielového predaju časti pozemku, aby ten prístup mali umožnený, ale v 1. rade v podstate ideme
zhodnotiť mestský majetok ideme ho kapitalizovať je to dlhodobý majetok mesta, takže tuná nie je
jedno či predáme z toho pozemku 800 m² alebo len 100 lebo ten zvyšný pozemok bude pre nás
bezcenný budeme ho musieť udržiavať budeme ho musieť asfaltovať a bude slúžiť na na prístup
kamiónov do Parket plusu alebo neviem aká aká predajňa tam je, takže poprosím pani kontrolku či
by nedohliada tento proces predaja tohto či to my musíme až takto sa venovať každej tejto
problematike pri predaji a či si to nemôže potom riešiť ten budúci vlastník ktorý to kúpi hovorím bol
by som strašne šťastný keby to bolo pán Ing. Peter Čech, lebo tým pádom množstvo týchto otázok a
ten 6 stranový list, keď mala pani doktorka splnomocnenie tiež by nemal potom opodstatnenie
ďakujem.

Odpoveď: Blanka Fábiánová
Materiál na predaj pozemku formou obchodnej verejnej súťaže ( pozemok pred baníkom)
ako aj zriadenie vecného bremena v prospech vlastníkov susediacich nehnuteľností bude
predmetom rokovania orgánov mesta v mesiaci február 2017
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof.
p. Bischof
Ďakujem len krátko k téme parkovania na Juhu už som sa informoval a žiadal som MÚ dávnejšie
predtým, aby aspoň jednoduché čiary boli narysované na parkoviskách aby sa autá jednoducho
zmestili aby bol daný presný počet parkovacích miest. Odpoveďou mi bola veľmi zvláštna poviem to
veľmi džentlmensky a a diplomaticky odpoveď, že narysovaním čiar, by sa znížil počet parkovacích
miest, takže ľudia na Juhu, ktorí máte problém s parkovaním adresujte svoje svoje otázky ďalej na
MÚ, pretože odtiaľto prišla je to dohľadateľné v odpovediach poslancov a takáto šalamúnska
odpoveď, že rysovaním kreslením čiar by sa znížil počet parkovacích miest ďakujem.

Odpoveď: L. Šalamon
Vyznačenie parkovacích miest na sídlisku Juh plánujeme riešiť v roku 2017 pri vyznačovaní

vodorovného dopravného značenia
p. Burdiga, primátor mesta
Tak dobre ale tak to je najjednoduchšie choďte na MÚ a tam akože dobre dobre nerozčuľuj sa pán
poslanec ja som kľudný nerozčuľuj sa no to že teba sa ešte niekto niečo spýta hneď sa nemusíš
rozčúliť ja by som sa mohol celý deň. Pán poslanec Laco.
p. Laco
Ďakujem pekne za slovo ja by som chcel len navrhnúť alebo poprosiť pánov poslancov tu
prítomných, že celé dnešné zasadnutie prebiehalo veľmi konštruktívnom krásnom tempe duchu či
by sa nedalo samozrejme ja nemám na to žiadne právo len ich troška do svedomia lebo vidím tam
ešte stále veľa prihlásených či by sa nedalo nejak ukončiť tú diskusiu alebo ju skrátiť zostručniť ide
aj ten koncert kvôli koncertu to hovorím bol tu návrh pána poslanca, že či by sme nemohli o tretej
potom ukončiť vidím, že už sme prešli ale stále je ešte šanca tam sa dostať tak chcel by som
apelovať aby sme to nejak buď buď zrýchlili alebo alebo nejak dávam neviem či môžem dať návrh
na ukončenie lebo nemôžem uprieť právo poslancov vystupovať, no takže dobre ďakujem veľmi
pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec ja ťa chápem, že chceš ísť možno na koncert ale ja to nedovolím chcem aby všetci
poslanci, ktorí sú prihlásení aby diskutovali sú to diskusie a sú to otázky poslancov, takže my ich
musíme všetky vypočuť sme na treťom mieste v transparentnosti takže to musíme robiť nech sa
páči pokračujte ďalej pán Capák pán poslanec Capák.
p. Capák
Je otázne sa spýtať koľko parkovných plôch vôbec vzniklo v meste mali sme tu bod, v ktorom je o
trávnych plochách sa hovorilo kde budú vlastne vyzývaní občania minimálne keď nie pokutovaný
pokiaľ budú parkovať na trávnej ploche, ale koľko plôch parkovných sa urobilo ja neviem zatiaľ asi
no celkovo v meste a druhú vec by som chcel ešte toto bol vynikajúci postreh, čo pán Balázs kolega
povedal, akože áno prečo má byť mesto tlačené či sa tam otočí kamión či električka či nebodaj vlak
v budúcnosti to je pravda zase ako aj ten človek by mal brať s pokorou mesto mi to dalo chvala
bohu nie a teraz, keď on si kúpi najbližšie ťahač, tak potom máme my problém zase zatiaľ je to len
nákladné auto alebo prídu mu nosiť ťahačom teraz čo my zbúrame dajakú budovu rýchlo to bol
vynikajúci postreh takže ďakujem veľmi pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte keď môžem vám zareagovať na pána poslanca Balázsa aj na pána poslanca Capáka, keď si
prečítate uznesenia hej 72/2014 čítajte tam sú spomenuté aj parkovacie miesta čo sa v súčasnosti
deje len treba to prečítať dobre. Tam je tam je to napísané, že v akom správa o plnení uznesení tam
to je napísané ohľadom parkovania, čo sa deje tam ale to nevadí tak je to veľmi obšírny materiál
možno to prehliadnete, ale je to tam. Pán poslanec Lach.
p. Lach
Ja by som chcel požiadať keď už tu hovoríme o parkovaní na na ulici Hrnčiarskej a Kúpeľnej vzniká
potreba teda rozšírenia takej plochy, ktorá tam je na Kúpeľnej pri moste tam pred mojím domom,
kde parkujú susedia.

Odpoveď: L. Šalamon
V prípade potreby sa môže uvedený úsek vysypať asfaltovou drťou
Časť je vysypaná drvou tej plochy a časť je zeleň, no a keď tam niekto zaparkuje, keďže je tam
potreba parkovať susedia tam zvyknú parkovať Hrnčiarska ulica je úzka a už aj tak je tam dosť áut
zaparkovaných tak ani nechcem, aby niekto vysypal tú plochu rozširoval tým, že ju bude vysýpať
drvou alebo podobne, ale tak nejak nejaký úzus alebo dohodu s mestskou políciou že keď tam budú
parkovať aj na trávnatej ploche, aby to bolo tolerované, lebo je tam potreba to rozšíriť to
parkovanie, lebo ináč, keď sa parkuje na Hrnčiarskej, tak tam vlastne je to neprehľadné a je to príliš
zúžené, že tam sa tam sa zmestí jedno auto tam sa nedá potom predbiehať ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof. Ja si to preverím ten tvoj bod dobre, lebo ja som to deklaroval na každom
zastupiteľstve, že tá prvá etapa ktorá bude s preznačovaním tých parkovacích miest tak sa nezníži
ale zvýši o 140 miest čiže ja si to preverím kto ti dal tú odpoveď dobre a to si ja vyvodím z toho
dôsledky dobre hej lebo tá 1. etapa je vlastne o tom kde sa zníži.
p. Bischof
Len odpoviem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre.
p. Bischof
Ak sa pamätáte kolegovia pán primátor ja som sa pýtal aby sme kvôli tomu aby sme zamedzili
nelegálnemu stavu, že občania si sami kreslia tie parkovacia miesta po chodníkoch a po cestách a
následne som dostal odpoveď písomnú z otázok poslancov v tom znení, že rysovaním čiar, sa zníži
teda počet parkovacích miest že preto sa k tomu zatiaľ neprekročilo takže v archíve v zastupiteľstve
je to dohľadateľné len toľko.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja preto som reagoval na to že ja si to nájdem, pretože ja som vám deklaroval keď sa na to
pamätáte že tam nie zníži, ale sa zvýši len tým premaľovaním tých čiar okolo nejakých 120 až 140
parkovacích miest to je tá 1. etapa. Pán poslanec Ocelník nech sa páči.
p. Ocelník
Len by som chcel nadviazať na príspevok kolegu Lacha ohľadom toho parkovania, žeby mestská
polícia to kontrolovala trošku nielen v tej severnej časti ale napr. aj na juhu až do doby kým sa nám
nepodarí zabezpečiť naozaj tie parkovné miesta, aby to bolo jednoduchšie lebo na juhu je naozaj, že
obrovská katastrofa s parkovaním ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak je to samozrejme, keď vieš a si sčítaný v tom tak nikto nepočítal ešte v tej dobre keď sa tie bloky
postavili že v každom v každej rodine bude 4 až 5 áut no to je samozrejmé.
p. Ocelník

No ja som myslel, že do tej doby žeby sme to nejako.
p. Burdiga, primátor mesta
To ja chápem len ja ti odpovedám na to hej že bohužiaľ je to tak že dnešná v každej rodine, každý
má auto už no s tým sa nepočítalo takže budeme s tým niečo musieť robiť pán náčelník porozumel
si otázke pána poslanca Ocelníka dobre vynikajúce pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne ja by som 3 veci ešte doplnil súvisiace s tou diskusiou, ktorá tu sa rozbehla
veľmi pekne a myslím si a to chcem zase primátorovi podržať chrbát o parkoviskách sme tu už
hodne hodne rozprávali v minulosti dohodlo sa dohodol sa nejaký postup kolega Marko veľmi
iniciatívne spolu vtedy s komisiou výstavby pripravil návrh a myslím si, že veľmi korektne informoval
o tom, čo všetko obnáša legislatívne v súčasnosti vytvoriť parkovisko nie je to len vec jednoduchá,
že teda vyznačím na ceste čiarou, že teda toto je parkovisko, pretože legislatívne sa nemôže takáto
plocha označiť ako parkovisko rok 2013 2014 je tam aj na základe toho bola vypracovaná myslím aj
štúdia parkovísk, ktorá bola predložená na schválenie myslím, že mesto ju má potvrďte prosím
stavebný úrad toto k dispozícii je bohužiaľ vybudovať parkovisko nie je taká jednoduchá záležitosť
nie je to naozaj opakujem ešte raz vyčlenením nejakej plochy, obrubníkmi, prípadne štrkovou za
štvrtkovým zásypom alebo nejakými inými záležitosťami bohužiaľ je to komplikovanejšia záležitosť,
ale treba to asi opakovať, pretože sú to veci dosť podstatné. Parkovacie miesta maľovanie čiar ja
som veľmi rád, že sme sa k tomu vrátili opäť by som chcel pomôcť resp. podporiť pána primátora v
tomto snažení naozaj, keď sa nám podarí naplánovať tvorbu týchto parkovacích miest alebo teda
vymedzovať parkovacie miesta maľovaním teda vodorovného dopravného značenia na na
komunikácie miestne aby teda vyvíjal, čo najväčšiu iniciatívu, či už teda ešte terajšie vedenie
technických služieb alebo nové budúce vedenie technických služieb aby sa tejto problematike
venovalo, nakoľko sú lokality v meste, kde sa to vyslovená na sídliskách vyslovene žiada, pretože
tam dochádza k neefektívnemu parkovaniu áut a ďalej by som ešte chcel upozorniť na jednu vec
pokiaľ niekto zo zákona cituje a tuná pán Džačár dúfam doplní, že sa jedná o vozidlo a jazdnú
súpravu jazdnou súpravou je osobné auto a prívesný vozík, ak si dobre pamätám zo zákona o
cestnej komunikácii preto by som pán Balázs sa zdržal poznámky že niekto si tam dovedie kamión
na tú komunikáciu, pretože u pána Čecha, pretože je v projektovej dokumentácii, ktorá bola v
prílohách zaslaná mailom dokument príloha číslo 3, kde odvolávka na STN 736110 a sú tu
doporučené polomery otáčania motorových vozidiel, ktorými sú zásobované prevádzky nehovorím
o prevádzkach paná Čecha ale prevádzky všeobecne z Normovej ulice ktorá není vysporiadaná a
najväčšia dĺžka automobilu je 12,0 metra a to nie prosím kamión to je 7 a pol tonové auto väčšinou
ďakujem veľmi pekne len toľko na upozornenie vďaka.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne ale ja mám niekedy z toho bodu taký pocit ako by sme pol Rožňavy predávali. Pán
poslanec Balázs.
p. Balázs
Pán kolega nič proti tomu nemám ale čítam z tohto listu, ktorý máme v maily pevne verím, že to nie
je od pána Čecha je to iba ľubovoľné konanie pani doktorky. Predmetné vyjadrenie opätovne
obchádza všeobecne záväzný právny predpis na jeho základe vydanú normu STN 736110
projektovanie miestnych komunikácii, ktorá uvádza štandardy potrebné na to, aby sa nákladné
motorové vozidlá alebo jazdné súpravy mohli otočiť nákladným motorovým vozidlá a jazdné

súpravy nákladné motorové dobre z tohto čítam z tohto čítam.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. Kováč
Ospravedlňujem sa všetkým prítomným za takéto prekrikovanie aj pánovi Balážovi, ja len chcem
povedať jednu vec ja súhlasím s koncepciou, aby sa pozemky naozaj predávali vo veľkých celkoch
aby sme to zbytočne nedrobili s tým maximálne súhlasím, ale v súvislosti s rozhodnutiami, ktoré sú
vydané, či už mestom alebo stavebným úradom treba tieto rozhodnutia bohužiaľ pri predajoch
pozemkov rešpektovať respektive sa nimi riadiť, pokiaľ to zákon vyžaduje nie je to také jednoduché,
že predám parcelu a potom sa nejak s nimi dohodnem ďakujem veľmi pekne.
p. Balázs
Páni kolegovia tu prítomný mne na tomto strašne vadí 1 vec, že dakto si z nás robí srandu zo
všetkých z nás týmto listom toto mi strašne vadí len táto jedna záležitosť doteraz som s tým
problém nemal až keď som neska otvoril tento list a vychádza mi z toho, že dakto si z nás robí
srandu ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Beke.
p. Beke
Ďakujem pekne na dnešnom zasadnutí sme rozhodovali aj o predaji majetkov mesta aj o
starostlivosti mestského majetku. Jak je dobré, že naši predkovia sa starali o to, aby sme mali, čo
predávať a používať. No pravdepodobne oni nie kvôli tomu zveľadili majetok mesta aby sme ich len
predávali preto aj naďalej mali by sme tak rozhodovať, aby to bolo výhodné najmä pre mesto.
Viackrát som už nadniesol aj na dnešnom jednaní alebo zasadnutí odznelo mienka o tom, že mesto
by malo vytvoriť post hlavného architekta ako aj hlavného záhradkára ak by sme ich mali možno
ľahšie by sa nám rozhodovalo aj s pozemkom pri budove pána Čecha. Hlavný architekt by mohol
trebárs vypracovať návrh ako by sa dalo využiť to miesto.

Odpoveď: Ing. Šmelková
Súčasná legislatíva, konkrétne zákon o obecnom zriadení a stavebný zákon, dáva obciam
a mestám značný rozsah kompetencií v oblasti riadenia využívania a rozvoja územia,
usmerňovania investičnej činnosti, atď. Hlavný architekt mesta, podľa odporúčaní komory
architektov, by mal mať samostatné pôsobenie podliehajúce primátorovi s patričnou
nezávislosťou a objektivitou založenou na odbornosti. Vytvorenie pozície záhradníka by
mohlo byť pozitívnym prínosom pre mesto, najmä úpravou zelene v meste a jej celkovou
revitalizáciou. Potrebné je tiež eliminovať nekoncepčnú výsadbu.
Podľa mňa by nebolo od veci, keď by sa Normová ulica vytvorila tam kde pôvodne aj bola a potom
by sa dalo trebárs určiť na predaj v oveľa väčšom výmere ako teraz teraz je 6 m v 6 metrovej šírke
vynechaný priestor na vstup do budov tamojších a na 2. strane smerom k potoku je ďalšia ulica v
šírke cca 7 m plus chodník plus plac zelene popri potoku sa mi zdá, že naši predkovia lepšie vedeli
plánovať a využívať nutne potrebné priestory. Čo sa týkalo budovy Ďuritaňa by som chcel poukázať,

že onoho času, dalo určite dosť námahy vybudovať túto budovu žiaľ, že takto sme hospodárili s ním
odznelo to na dnešnom zasadnutí, že zbúrať ju ja osobne by som bol rád keď by komisia rozhodla
tak, aby sa odstránil len tá časť, čo je životu nebezpečné ale keď je možné zachrániť aspoň základ čo
je možné v bodoch by bolo možné v budúcnosti postaviť aspoň nejaký altánok aby sme aspoň
takým spôsobom zachránili niečo zo starej Rožňavy, nakoľko Ďuritaňa je pojmom v Rožňave. Ďalšie,
čo by som, čo by som na čo by som rád dostal odpoveď viackrát som už dotazoval na to ale ale aj
teraz by som sa vás opýtal že v akom štádiu je webová stránka mesta, čo sa týka v Maďarskom
jazyku asi pred dobrým pol rokom som sa dotazoval na to tak dúfam, že minimum 6 mesiacov
stačilo na to, aby sa s tým začalo postupne postupne a keď už do Vianoc trebárs sa nedá ako
spojazdniť tak aspoň v novom roku ďakujem pekne.

Odpoveď: Mgr. J. Halyák
Materiál ohľadom „Ďurovej chaty“ bude predložený na rokovanie MZ 23. 2. 2017.

Odpoveď: Ing. M. Krišťák
Stránka mesta Rožňava bola koncom minulého roka preložená do anglického a maďarského
jazyka. Zatiaľ boli preložené základné informácie ako sú Kontakty, z úvodnej stránky sa
preložila Pohotovosť, Mestská polícia, Horúca linka a Napíšte nám, v sekcii občan boli
preložené články o KPK, úradne hodiny a Mestská polícia, Ďalej boli preložené informácie v
spodnej časti stánky, ktoré nám určuje zákon. Na ďalších prekladoch sa pracuje.

p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec. Má ešte niekto diskusný príspevok keď nie, tak ja vás ešte nepustím pretože
ja ešte mám keď dovolíte, budem reagovať na niektoré veci Transparency International nebudem
sa k tomu vracať je mi ľúto že som nebol doma a nemohol si prevziať toto ocenenie, ale ja si
myslím, že ocenením je to, že neskončili sme na 3. mieste ale to tretie miesto sme si udržali to je to
najťažšie, čo môže byť pretože môže byť nejaký skokan roka, ktorý skončí z 50 na neviem, ktoré
miesto ale 3 roky si to udržiavať si myslím že to je ten základ celého úspechu a no to ja som strašne
hrdý ja to musím povedať. Ďalej neviem či ste si všimli bola vyhlásená súťaž aj o najkrajšie mesto
Slovenska zo 140 miest na Slovensku my sme boli v neviem ktorom roky 40 a sme poskočili na 11.
miesto takže to opäť znamená niečo hej že ja si myslím dostávame sa dopredu a dobrej kondície.
Ešte mám tu jednu reakciu neviem Milan ty si niekde povedal že sme sa nepoďakovali za stromček
vianočný na niektorom fóre niekde si to spomenul chcel by som ti len povedať, že dočkáš sa Milan
my na to nezabúdame ten stromček som vybavoval s týmito dotyčnými ľuďmi my na tvoj podnet
samozrejme a tento stromček keď bude rozsvietený hej tak je pripravený už text do všetkých médií
a keď sa zúčastníš o 17. hodine v pondelok na Mikuláši tak aj vtedy bude oficiálne poďakovanie za
tento stromček, čiže my nezabúdame na takéto veci ja si myslím že to je základ slušnosti keď nám
takýto dobrí ľudia postavia je na stránke už no takže nezabúdame na to. No a úplne naposledy by
som chcel vám prečítať jeden taký krátky úryvok ktorý mi poslal občan mesta ktorý sa nepodpísal
len výslovne a striktne ma žiadal, aby som to prečítal na Mestskom zastupiteľstve a verejne tak ja to
prečítam. Prepáčte, že píšem vám pán primátor ktorý s tým možno nemáte možno máte nejaké
dočinenia ale som spracovateľ mnohých nejakých prepisov nahrávok na zasadnutí zastupiteľstiev na
celom Slovensku a tento mail budem to čítať tak ako to písal. Hmm, ozaj to robím len kvôli svojmu
zdraviu nijako sa ním nezaoberajte lebo to, čo sa deje na vašich zastupiteľstvách tak v tom

najlepšom prípade je to na smiech v tom horšom na prokurátora. No posledná možnosť je môj
infarkt teda, čo sa týka rozhodnutí poslancov to, že niektoré prípady sú vhodné pre psychiatra
nevylučujem, ale čo sa týka mňa hlavne z praktického hľadiska dá sa poslancom naznačiť, že
materiály sa na zastupiteľstve schvaľujú za, zdržal sa alebo proti a nie vymýšľajú nápady, že čo sa mi
večer snívalo. Tak skúsim porozprávať kamarátom a hlavným nepriateľom toto to ozaj 1, 2 mesiace
drichmali a riešili len svoj svoj osobný biznis zvolení zástupcovia, aby si ráno na zastupiteľstve
spomenuli, že 4 m štvorcové sú strategické pre útok imigrantov do rožňavského údolia, lebo podľa
vašich poslancov vyzerá, že práve riešia niečo medzi americkou nezávislosťou a dobudovaním
čínskeho múru. Ospravedlňujem sa občan mesta. Toto som musel prečítať pretože ma výslovne
žiadal, čiže toto bol môj posledný príspevok možno diskusný nech sa páči pán poslanec Beke ešte.
p. Beke
Prepáčte ale zabudol som na niečo ešte.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči.
p. Beke
Keďže dnes máme posledné zasadnutie pred Vianocami preto dovoľte mi, aby som poprial vám
všetkým tak tu prítomným ako aj pred obrazovkami pekné adventné sni a príjemné vianočné
sviatky ............................................................ ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec, pán poslanec bolo to fakt veľmi pekné. Chcem sa spýtať ešte má
niekto do diskusie ešte niečo nechcem vás ubrať o to , keď nie tak uzatváram túto diskusiu. Chcem
sa vám poďakovať za ten dnešný maratón, ktorý nielen bol dlhý ale sme ho stíhali skoro tak ako
sme sa dohodli nejakých 46 minút sme len po. Tak isto by som vám chcel zapriať všetko najlepšie v
novom roku príjemné prežitie sviatkov pretože budeme už len spolu na budúci rok pokoj kľud vo
vašich rodinách a dúfam že na ten budúci rok na zastupiteľstvách sa opäť stretneme a bude sa to
niesť v takomto priateľskom duchu ako dneska pretože ja si myslím že bolo také výnimočné aspoň
pre mňa to zastupiteľstvo úplne kľudné odsúhlasilo sa všetko čo sa malo za čo vám veľmi pekne
ďakujem. Chcel by som vás ešte pozvať na vianočný trh a na Mikuláša na budúci týždeň Mikuláš pre
deti bude v pondelok od 17. hodiny na námestí vtedy sa rozsvieti vianočný stromček bude tam
program pre deti prichystaný a vlastne tieto trhy vianočné sa začínajú zase od utorka budú v utorok
v stredu a vo štvrtok potom končia takže srdečne vás všetkých pozývam pozývam všetkých
obyvateľov nášho mesta, ale aj zo širokého okolia a prajem ešte raz príjemnú zábavu na týchto
vianočných trhoch a hovorím ešte raz dúfam, že na ten budúci rok sa stretneme a opäť to bude v
takom duchu ako dneska. Veľmi pekne vám ešte raz ďakujem a pekný zvyšok dnešného dňa vám
prajem.

