
Nasledoval bod Otázky a     diskusia poslancov   

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem  za  slovo.  Zrejme  každý  je  už  unavený,  pokúsim  sa  veľmi  stručne  a krátko. 
V podstate by som chcel dať nejaký návrh čiste z titulu toho, že máme skúsenosti s jarmokmi. 
Aby,  aby  tie  jarmoky,  teda  to  číslovanie  bolo  nejakým  spôsobom  už  vopred  pripravené 
a jednotné, aby sa to nemenilo. V prípade nepriazni počasia nám to robí problémy, nevieme to 
vyznačiť, sušíme to všeliak, je to nákladné. Ja neviem, asi je dajaká možnosť, alebo nájde sa 
tu dajaký pracovník na tomto MsÚ, ktorý vypracuje dajaký jednotný, jednotné číslovanie, čo 
sa  týka  jarmokov.  Za  chvíľu  jarmok  bude myslím aj  vianočný.  Môže  nastať  tam dajaká 
kalamita nebodaj, zasnežené. prosím, keď je to možné dajakým spôsobom uceliť to, zjednotiť 
to, aby to bolo rovnaké. To by bola jedna taká požiadavka. 
Mazanová  –  jednotné  číslovanie  bude  realizované  od  jarného  –  Veľkonočného  jarmoku 
v koordinácii  pracovníkov Mesta a Technických služieb.  Spôsob vyznačovania predajných 
miest na asfalt  zrealizujú pracovníci Technických služieb
Druhú požiadavku by som mal na to, že vzhľadom na to, že začína mimovegetačné obdobie 
strašne sa nám kopia, kopia žiadosti na, na výruby, na orez. Orez by sme teoreticky mohli 
robiť aj, aj počas teda vegetácie, pokiaľ sa jedná o taký druh dreviny, ktorý s týmto, u ktorého 
si  to  môžeme dovoliť.  Ale chcel  by som poukázať  na konkrétne na kasárenské bytovky. 
V spolu činnosti s MsÚ objednať arboristu. Aj na Vargovom poli, že, ja by som poukázal na 
konkrétne miesta, že v ktorých úsekoch sú sporné veci, nezhoda, aby to posúdil a na základe 
teda ich návrhu, alebo návrhu toho arboristu zrealizujeme patričné opatrenia. 
Ing.  Kissová -  Orgán  ochrany  prírody  a krajiny,  ak  je  možné,  uprednostňuje  orezávanie 
drevín pred ich výrubom. Orezávanie drevín sa má vykonávať vo vegetačnom období od 1. 
apríla do       30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových 
listov. Ošetrovanie drevín na pozemkoch vo vlastníctve mesta zabezpečujú Technické služby 
mesta Rožňava. Arboristické posúdenie sa obstaráva hlavne na prioritných miestach, ako sú 
napríklad parky, cinotríny, atď.. 
Ešte pokiaľ teda mám to slovo, ja som veľmi rád, že dopadlo to naše jednanie, alebo či to bola 
petícia, či to nebola petícia, myslím k spokojnosti, pokojnosti, utíšeniu hladiny v tej mestskej 
časti Nadabula, lebo určitým spôsobom mám taký pocit, že väčšia ťarcha viny sa niesla na 
mňa. Musím to vydať zo seba. No ale čas ukáže všetko, jak to dopadne a z tohto titulu chcem 
poďakovať za pochopenie pre týchto občanov. Jedno čo ma tak kus akože určitým spôsobom 
mrzí, mrzí, no môžem povedať tak, že áno mrzí ma, že bolo tu opomenuté asi 2x, 3x komisia, 
komisia výstavby. Komisia výstavby veľmi dôrazne, veľmi dôrazne opakovala, preberala túto 
tzv. petíciu, neopodstatnenú petíciu. Ja si myslím, že, že bolo mi cťou a z tohto miesta môžem 
len poďakovať tým mojím kolegom, ktorí so mnou pôsobili v tomto volebnom období, lebo 
môžem jednoznačne konštatovať, že som mal vysoko fundovaných ľudí. Takže z tohto miesta 
im musím verejne poďakovať a povedať veľké ďakujem. Takže, akože dajakým spôsobom 
spomínať tu, že nevedeli  sme rozhodnúť, my sme nevedeli  rozhodnúť tuná 13-ti,  alebo aj 
s občanmi, ktorí petíciu napísali, nevedeli sme sa dajak vyhrabať z toho, ale no dopadlo to 
v podstate celkom dobre. Jedno čo ma zarazilo pri prestávke, ktorá bola teda vynútená pred 
tým,  ako  sme  prijali  dajaké  opatrenia  som  vychádzal  vonku  a jedna  pani  stadiaľ,  veľmi 
ťažkým srdcom som to prijal, spomenula: ta čo chcete, ta v tej Nadabulej sa neurobilo nič. No 
tak  potom,  keď  v Nadabulej  sa  neurobilo  nič,  tak  potom  ja  už  neviem,  kde  sa  urobilo. 
A vzhľadom  na  to,  že  je  to  koneč....  teda  posledné  toto  naše  pracovné  stretnutie,  alebo 
zastupiteľstvo, ja musím poďakovať aj kolegom všetkým, že teda stavali sa ku tomu tak, že 
tie investície, ktoré boli v tej mestskej časti priamo, konkrétne v tej mestskej časti učinené, 
realizované, alebo ešte sa realizujú, musím vysloviť poďakovanie a, a povedať, že zase veľké 



ďakujem. Jedno mi ešte nedá, aby som opomenul nášho informátora, myslím pána Ocelníka. 
Ja si myslím, že úplne sa zmenil, že tie jeho, jeho veci na webovej stránke sú hodné už teraz, 
veľmi vysoko si vážim, hodné poslanca tohto MZ, lebo, lebo tie veci, ktoré sme robili, alebo 
sme realizovali konečne ohodnotil tak, že aj jemu určitým spôsobom vďaka. Čo sa týka úplne 
záveru, tak len toľko, že sme  pred voľbami. Bolo to cítiť aj teraz, ja si myslím, že badateľne, 
ale, ale, ale bolo to tak jak to dopadlo takže....

p. primátor Pavol Burdiga
Upozornite. Keď ťa môžem prerušiť už 5:40, takže...

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Joj pardon. Dobre. Tak nedokončil som, chcel som, chcel ešte.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Myslím,  že  sme  ešte  mohli  dať  priestor  pánovi  Kosstuhovi,  aby  dokončil  svoju  reč,  tak 
neviem či mu dáme, nedáme, keď nie tak...

p. primátor Pavol Burdiga
Však prihlási sa, keď ešte

p. poslanec Roman Ocelník
Dobre ak sa prihlási. Bolo by to ešte veľa vecí, čo by sme vedeli, čo by som vedel povedať,  
alebo návrhy na riešenia, ale v tejto situácii, keď už sme tu posledný krát už nebudem mať 
žiaden koment tuto do mikrofónov a nechcem nejak zneužívať  tento mikrofón v tejto dobe, 
aby  som niečo  spomínal,  takže  ostáva  mi  len  poďakovať  vedeniu  mesta,  zamestnancom, 
mestským  organizáciám,  kolegom  poslancom  za  doterajšiu  spoluprácu.  Dúfam,  že  som 
nikoho nezabudol, takže vám ďakujem. Len toľko.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Bischof nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za  slovo.  Ja  by  som sa  rád  vrátil  k, teda  k tomu  bodu,  čo  som chcel  povedať 
doobedu predpoludním.  V bode 4 Určovanie názvov ulíc  a iných verejných priestranstiev. 
Naozaj  aj  na príklade  pána poslanca Lacha bolo vidieť,  že,  že tu  nie  je  niečo dotiahnuté 
s názvoslovím, názvoslovím ulíc a máme veľký dlh, 30 ročný v meste, teda nemyslím len toto 
konkrétne  zastupiteľstvo,  ale,  ale  celých 30 rokov po revolúcii  voči  tomuto  mestu a voči 
osobnostiam Rožňavy. Čiže je veľmi nutné a nevyhnutné sa zamyslieť nad zmenami a nad 
poriadkom v systéme, v systéme názvov ulíc. Uviesť ich do gramaticky správneho tvaru, či už 
slovenského, alebo maďarského, to je samozrejme slušná nevyhnutnosť. To čo, to čo chcem 
pripomenúť a hovorím o tom 30 ročnom dlhu je, že tu máme stále niektoré názvy, ktoré, ktoré 
sú  ako  päsť  na  oko  a keď  sa  premenovávala  Gottwaldova  na  Zlatú,  tak  určite  sa  mali 
premenovávať aj ďalšie ulice. Keď tu máme takých rodákov a spoluobčanov, ako aktuálny 
János Kadár,  pani  Rajková,  pán Maurér,  Tököly Gábor a pod.,  mohli  by sme pokračovať 
ďalej. Je nevyhnutné a bude to jedna z prvých úloh ďalšieho zastupiteľstva urobiť v systéme 



názvov ulíc definitívny poriadok a túto veľkú reformu urobiť naraz a nie, nie po nejakých 
častiach.  Čiže,  ak,  ak  sa  bude  uvažovať  o nejakom  VZN-ku,  najprv  musí  zasadnúť 
názvoslovná  komisia,  dohodnúť sa  ,  všetky  návrhy  vyriešiť  racionálne  a potom predložiť 
VZN, ktoré zase na nejakú dlhú dobu upokojí túto, tento dopyt v Rožňave, pretože naozaj 
nemôžeme  meniť  názvy  ulíc  len  tak  na  počkanie  po  1,  alebo  2  rokoch.  Takže  ak  sa 
nasledujúce zastupiteľstvo bude s tým zaoberať, tak ešte pred tým musí zasadnúť názvoslovná 
komisia a dať veci do gramatického zákonného poriadku a nezabudnúť na, na ulice, ktoré, na 
ktoré sme zabudli 30 rokov. Ďakujem pekne.
Halyák - Pripravovaný návrh VZN počíta s tým, že po schválení VZN názvoslovnú komisiu 
zvolí mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. 
Samozrejme je možný aj iný postup, t.  j.  najprv primátor vymenuje názvoslovnú komisiu, 
ktorá pripraví návrh prílohy VZN.
Upozorňujem na omeškanie, pretože podľa zákona č. 369/1990 Zb. sme mali  mať VZN 
o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev schválené od 1. apríla 2018. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Mal by som 2 otázky. Požiadal by som, teda očak..., nepredpokladám, že mi ich teraz bude 
vedieť niekto zodpovedať. Stačí, ak tá informácia bude poskytnutá poslancom na najbližšie 
zastupiteľstvo. Neviem, či tu budem sedieť po voľbách na najbližšom zastupiteľstve, ale aj 
ako  občana  ma  budú  zaujímať  odpovede  na  tieto  2  otázky.  Čiže  tá  1.  otázka  sa  dotýka 
rekreačného  zariadenia  Lúč.  Chcel  by  som  požiadať  vedenie  mesta,  aby  na  najbližšie 
zastupiteľstvo  predložilo  informatívnu  správu  o prvom  roku  fungovania  rekreačného 
zariadenia Lúč. Teda koľko ľudí využilo toto rekreačné zariadenie, či už obyvatelia mesta 
Rožňavy, alebo aj  nejakých turistov mimo Rožňavy. Aké boli náklady na, na udržiavanie, 
prevádzku, aké boli príjmy a akým spôsobom mesto informovalo občanov mesta o tom, že je 
tu takéto zariadenie a že by ho mohli využívať. To je jedna vec a druhá tá sa týka, to je otázka 
na  pani  konateľku rožňavskej  televízie.  Hovorilo  sa  o tom,  že,  že  rastie  počet  ľudí,  ktorí 
sledujú rožňavskú televíziu, čo ma teší, ale zaujímalo by ma vlastne na základe akých, akých 
zdrojov,  informácií  vieme o tomto náraste.  Predpokladám,  že  pokiaľ  ide  o sledovanie  cez 
internet, tak tam, tam sa to dá zistiť počet pripojení, prípadne pokiaľ sú veci na youtube, tak 
sa dá pozrieť, že koľko bolo prezretí orig...tých ,tých originálnych užívateľov atď., ale koľko 
napr. je teda domácností, ktoré môže, môžu sledovať cez káblovú televíziu, cez poskytovateľa 
súkromného. Ja viem, že nie všetci to, to sledujú, ale teda teoreticky koľký majú to pripojenie 
vôbec. Lebo pokiaľ viem, zatiaľ je to len, len cez jedného káblov...poskytovateľa. A tak isto, 
aký je dosah signálu toho terestriálneho vysielania a či máme nejaké informácie o tom, že, že 
koľko  % domácností  vlastní  anténu  na  terestriálne  vysielanie.  Neviem,  možno  sú  nejaké 
celoslovenské údaje. Tá spoločnosť, ktorá zabezpečuje terestriálne vysielanie, možnože má 
nejaké také informácie. Takže toto by ma zaujímalo, že teda či vieme to nejakým spôsobom 
kvantifikovať,  ten  počet  ľudí,  ktorí,  ktorí  sledujú.  Čiže  ak  by  sa  to  dalo  do  najbližšieho 
zastupiteľstva hovorím, či už, či už tu budem sedieť ako poslanec, alebo sa prídem pozrieť len 
ako občan po voľbách, tak ma zaujímajú otázky na tieto, teda odpovede na tieto 2 otázky. 
Ďakujem.
RVTV -   O náraste počtu divákov RVTV vieme z interných zdrojov spoločností Free Zona s.r.o. a UPC 
Broadband Slovakia s.r.o., ktoré zabezpečujú retransmisiu spoločnosti Mestské televízne štúdio s.r.o. 
Rožňava. 



           Prostredníctvom tv2go môže sledovať Rožňavskú televíziu 1200 domácností v okrese Rožňava, 
prostredníctvom DVB-T spoločnosť Free Zona s.r.o. evidovala pri poslednom zastupiteľstve a 
primátorskej rozprave 1200 jedinečných prípojok a 10 000 prepnutí na kanál RVTV. 
            Spoločnosť UPC Broadband Slovakia s.r.o. eviduje v Rožňave 2000 televíznych 
prípojok.

            Mestské televízne štúdio nadviazalo spoluprácu aj s Východoslovenskou televíziou, ktorá 
pokrýva celé východné Slovensko. Do tejto televízie posielame dve naše reportáže týždenne, ktoré 
následne táto televízia odvysiela. 
            Mestské televízne štúdio nadviazalo spoluprácu aj s TV SENIOR. Ide o zemplínsku televíziu, 
ktorej posielame dve reportáže týždenne. Tieto naše reportáže, a teda informácie z diania v našom 
meste odvysiela táto televízia každý týždeň v regióne Zemplín.
            Mestské televízne štúdio tiež nadviazalo spoluprácu aj so spoločnosťou ANTIK Telecom s.r.o., 
prostredníctvom ktorej môžu RVTV sledovať ľudia po celom svete cez internet.

            Nakoľko do roku 2016 Mestské televízne štúdio s.r.o. spolupracovalo len so spoločnosťou UPC 
Broadband Slovakia s.r.o., ktorá zabezpečovala retransmisiu, logicky ide o nárast divákov, keďže sme 
rozšírili aj pokrytie signálu prostredníctvom ostatných spoločností. 
            Čo sa týka signálu DVB -T, pokrytie prostredníctvom spoločnosti Free Zona s.r.o. je v celom 
rožňavskom okrese. Koľko ľudí vlastní anténu nie je možné zistiť, na to neexistujú žiadne merače. 
DVB-T anténa je záložným zdrojom TV signálu, je teda predpoklad, že väčšina domácností ju vlastní. 
            Priamo v meste Rožňava funguje signál DVB-T aj bez antény, a to cez akýkoľvek medený drôt. 
V okolitých obciach je už potrebná štandardná anténa na príjem terestriálneho vysielania.  
            Z našich interných štatistík vieme určiť, že prostredníctvom kanálu youtube sleduje magazíny 
z archívu priemerne 200 sledovateľov, Diskusiu s kandidátmi na post primátora mesta Rožňava si 
v archíve na internete pozrelo 1 900 ľudí a MZ priemerne z archívu sleduje 500 ľudí. Ide o údaje, 
ktoré vieme určiť len z archívu, čo sa týka priamych prenosov, skladovateľov určiť nie je možné ako je 
uvedené vyššie.
     Odpoveď bola zaslaná p. poslancovi aj písomne-

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem. Mňa oslovilo niekoľko majiteľov chát na Betliarskej ceste, že boli informovaní od 
SPP ohľadne prekládky plynového zariadenia a boli vyzvaní na odstránenie svojich chatiek, 
svojich či už murovaných, alebo, alebo prenosných a ma poprosili o súčinnosť, aby sa mesto 
postavilo na ich stranu, lebo majú, majú prekladať, majú likvidovať, majú odstrániť stavby 
z plynového vedenia, z potrubí, ktoré tam postavili legálne a teraz sú bezradní, aké stanovisko 
majú  zaujať.  Či  majú  fakt  rozoberať  tie  svoje  prístrešky,  chalupy,  ktoré  mali  legálne 
postavené a skolaudované, alebo, alebo aký postup majú vlastne zaujať. 
Ing. Breznenová - Mesto Rožňava ako príslušný orgán štátneho stavebného dohľadu vykonal 
v súčinnosti  s pracovníkmi SPP – distribúcia a.s.  dňa 30.04.2018, 24.05.2018 a následne 24.07.2018  
štátny stavebný dohľad v súlade s §  98 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej len „stavebný zákon“). Dôvodom vykonania štátneho 
stavebného dohľadu bol podnet spoločnosti SPP – distribúcia a.s., v ktorom žiada  o odstránenie 
záhradných chatiek postavených v záhradkárskej osade Betliarska cesta v k.ú. Rožňava na C-KN 
parc.č. 5516/2 parc.č. 5516/3, parc.č. 5516/4, parc.č. 5516/5, parc.č. 5516/6, parc.č.5516/7, 
parc.č.5516/8, parc.č. 5516/10, parc.č.5516/12, parc.č.5516/13, parc.č. 5516/14, parc.č. 5516/16, 



parc.č. 5516/17, parc.č. 5516/18, parc.č. 5516/20, parc.č. 5516/21, parc.č. 5516/22, parc.č 5516/24, 
parc.č. 5516/26, parc.č. 5516/28, parc.č. 5516/30, parc.č. 5516/32. 
Pri miestnom zisťovaní na tvári miesta u každého vlastníka stavby bola zo strany SPP-distribúcia a.s. 
vytýčená trasa plynového potrubia a zistená vzdialenosť potrubia od  stavby alebo objektu. 
 Na základe zistených skutočností stavebný úrad konštatoval skutočnosť :
         či daný objekt je stavba a aká je vzdialenosť od trasy plynovodu;
        či stavba  je zapísaná na  liste vlastníctva;
        či stavba je postavená bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete plynovodu. 
 
Zriaďovať stavby v ochrannom a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia možno len so 
súhlasom prevádzkovateľa siete.
       Na základe týchto zistení v zmysle § 88a ods. 1 stavebného zákona stavebný úrad  vyzval v     lehote   
do 60 dní od doručenia  výzvy  odstrániť zistené nedostatky, a predložiť doklady o tom, že stavba nie 
je v     rozpore s     verejnými záujmami   chránenými  stavebným zákonom a to :
 
         jednoduchú projektovú dokumentácia vyhotovenú v dvoch vyhotoveniach vrátane technickej 
správy;
         súhlas prevádzkovateľa siete a zároveň vlastníka plynovodu spoločnosti SPP – distribúcia a.s., 
v ktorého ochrannom alebo bezpečnostnom pásme je stavba bez stavebného povolenia postavená. 
Stavebný úrad opätovne uskutoční konanie za účasti prevádzkovateľa siete SPP-distribúcii 
a.s. a vlastníkov vyššie uvedených pozemkov dňa 24.01.2019.
Toto podanie nie je o prekládke plynového zariadenia , ale o odstránení stavieb , ktoré sú 
postavené v ochrannom alebo v bezpečnostnom pásme bez stavebného povolenia.

p. primátor Pavol Burdiga
Hej? 

p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Jaj  zapnuté.  Dobre.  Ďakujem pekne.  Chcem len  krátko  a stručne  z tohto  miesta  vysloviť 
poďakovanie nie len za seba, ale aj za početné mesto obyvateľov mesta Rožňavy. Máme za 
sebou jarmok,  máme za sebou Dni mesta a práve preto z tohto miesta,  ako som spomínal 
a som začal  v mene  svojom,  ale  aj  v mene  mnohých  obyvateľov  mesta  by  som sa  chcel 
poďakovať  vedeniu  mesta,  všetkým,  ktorým sa  pričinili  o zdarný  priebeh  týchto  podujatí 
v rámci Dní mesta a v rámci jarmoku. Ja si osobne myslím a zdieľam, alebo tlmočím názory 
aj iných obyvateľov mesta, že ten kultúrny program aj sprievodné akcie, ktoré zdobili a boli 
súčasťou Dní mesta a rožňavského jarmoku boli veľmi, tie programy boli veľmi rôznorodé, 
pestré,  program bol  bohatý,  bral  do úvahy aj  vekovú štruktúru obyvateľstva,  národnostné 
zloženie mesta a podobné atď. veci. A keď som si myslel, že keď som minulý rok tiež z tohto 
miesta, si myslím, že tiež opodstatnene a zaslúžene sa poďakoval za tieto akcie a že kultúrny 
program  som  nazval  minulý  rok,  že  bol  jedným  z najlepších,  tak  dovolím  si  tvrdiť,  že 
tohtoročný ešte tromfol aj minuloročný. A keď to vydrží aj novému vedeniu mesta, tento elán 
a takto zložiť, tak si myslím, že obyvatelia mesta sa majú na čo tešiť. A keď už mám slovo, 
tak chcem tiež využiť, len ako postskriptum reagovať na to, čo povedal pán poslanec Bischof 
pred chvíľou, čo sa týka ešte určitých pozdĺžnosti, alebo určitých vecí v názve ulíc a pod. Tak 
len taká jedna perlička. Mohol by som viac ďalších takých pripomenúť, alebo povedať. Napr. 
máme ešte v Rožňave ulicu 9. mája a skoro 30 rokov to, čo my ešte spomíname aj názvom 
ulice 9. mája, už sa to oslovuje a spomína sa na to 8. mája. Ale mohol by som ďalšie, to len na 
dodatok, čo povedal pán poslanec, že je tu ešte veľa rezerv skrytých atď., ktoré by sa potom 
oplatilo  ešte  sa  zaoberať,  aby  sme  zase  nejak  komplexne  zase  niečo  aj  zadosťučinenie 
priniesli a opravili to, čo možno už troška tak, nechcem povedať archaicky, ale asi nie celkom 



sedí  v skutočnosti,  alebo  danej  realite.  Toľko  z tohto  miesta.  Ďakujem pekne,  že  ste  ma 
vypočuli.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Keďže tak obrazne povedané mám, máme tu takú poslednú večeru, tak pár takých 
myšlienok  a slov  a hlavne  poďakovaní  z mojej  strany.  Mnohé  už  odzneli,  mnohí  boli 
menovaní.  Ja v prvom rade ďakujem pánovi  primátorovi,  vedeniu mesta,  vám poslancom, 
pracovníkom MsÚ, riaditeľom, konateľom firiem, ktorí sú napojení na mesto, v neposlednom 
rade  si  vážim  aktivity  a kvitujem  ich,  ich  také  znovuzrodenie,  alebo  obohatenie 
spoločenského,  kultúrneho  života,  občianske  združenia  ako  partnerské  mestá,  Otvor  dvor 
a pod. veľmi hodnotné veci, akcie, ktoré, ktoré sú súčasťou a budú súčasťou života, čiže toto 
je opäť veľké plus. V neposlednom rade všetkým obyvateľom za dôveru a, hlavne dôveru. 
Len  na  druhej  strane  tých  poďakovaní,  aby  sme  to  nebrali  a nechápali  nejak,  nejak  fakt 
v ponímaní s budúcnosťou nás čakajú ešte aj ďalšie nejaké spoločné úlohy, ale verím, že či už 
v tomto  kvalifikovanom  kolektíve,  alebo  do  budúcna  inom  zložení  sa  budú  prijímať 
rozhodnutia, ktoré sú a budú v prospech mesta, verejnosti, rozvoju mesta, nerodia sa vždycky 
optimálne  a ľahko,  mnohí  si  to  už  niekoľko volebných  období  zažili.  Takže,  ale  aj  teraz 
v súčasnosti  nás  čakajú,  ešte  pred tými  spomínanými už voľbami,  niektoré  tie  povinnosti 
a chcel by som poprosiť obyvateľov a vyzvať v súčinnosti s vyhlásenými jesennými prácami 
pri  zveľaďovaní,  pri  jesennom upratovaní,  pri  zveľaďovaní  a skrášľovaní  mesta  o aktivitu 
a kladný prístup. Ešte raz veľké vďaka všetkým.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte niekto? Ešte keď dovolíte, tak sú ešte také oficiality, ktoré musíme my 
splniť a keď ste sa už toľkí poďakovali, tak sa poďakujem aj ja, pretože aspoň sa patrí. 4 roky 
uplynuli tak ako voda. Ani sme sa nenazdali a sme úplne na konci toho volebného obdobia 
a veľmi rýchlo to uplynulo a o 4 roky sme starší, ako sme si sadli tu vtedy, ale aj skúsenejší. 
Áno, máš pravdu, máš pravdu. 4 roky sme sa tu stretávali a teraz som pozrel, až  teraz mi 
došlo, že vlastne 29. zasadnutie. 29x sme sa tu stretli za tie, za tie 4 roky. To je obrovské 
množstvo a keby bolo dneska Karolovi prešlo ešte to jeho zvolanie zastupiteľstvo, tak by bola 
tá 30-tka Karol. No 29, pri 29-tke ostaneme. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým 
tým,  ktorí  možno  sedia  na  druhej  strane  tých,  tej  kamery,  alebo  obrazovky,  našim 
obyvateľom, ktorí po celé 4 roky možno nás, nieže možno, bombardovali rôznymi podnetmi, 
či už vás, nás vedenie mesta atď., čo je veľmi, je veľmi dobré. Určite radšej prijímam to, keď 
prídu tí ľudia za vami, alebo za nami, za mnou. Tie dvere stále boli otvorené. Určite je to 
lepšie povedať si to zoči-voči, ako niekde vypisovať, ale darmo. Doba je taká, že niekedy sa 
uchýlime k tomu. Už nebudeš môcť po mne. Už nie. Čiže, keď ešte vydržíte chvíľu, ja fakt 
nebudem dlhý, vydržte už toľko. Poďakovať sa ľuďom všetkým v našom meste. Ja si myslím, 
že sme urobili všetci kus práce, ktorú vidno za nami a všetci ste ju urobili, pretože ja sám by 
som  to  nedokázal.  Potreboval  som  k tomu  vás,  potreboval  som  k tomu  svojich  kolegov 
všetkých, ktorí sú tu a aj tých, ktorí nie sú tu, ktorí v tejto budove, budove pracujú. Veľmi 
veľa vecí sme urobili v prospech obyvateľov. Nebudeme sa ponárať do čísiel, že koľko to je, 
ale  sú  to  obrovské  čísla,  veľmi  významné  čísla.  Takže  záverom mi  dovoľte  poďakovať. 
Ďakujem  hlavnej  kontrolórke,  ďakujem  riaditeľom  príspevkových  organizácií,  ďakujem 
vedúcim odborom,  prednostke  mojej,  zástupcovi  môjmu za  tie  4  roky,  ktoré  sme vlastne 
presedeli tu, tých 29x a samozrejme aj v tých našich kanceláriách. Ďakujem Zoli tebe, Ivan 
tak isto, Matúš tak isto ti ďakujem, Karol za tie 4 roky, Ľubo tebe nie až tak, ale len za to, za  



to  kratšie  obdobie  ti  môžem poďakovať,  to  neznamená,  už zase si  to  doberáte,  len za to 
obdobie, ktoré sú tu, ktoré si tu bol, ten človek, ktorý bol pred tebou, samozrejme aj jemu 
ďakujem, možno niekto by sa čudoval, že nie, ale čert to zober. Roman tebe tak isto za tvoje 
príspevky a tak ako Lajči povedal a ďakujem aj za kritické, ale aj za tie kladné. Pretože, keď 
je tých kritických tiež dosť,  tak pracujeme všetci  na sebe a potom budú aj  kladné.  Takže 
Roman ďakujem ešte raz. Ďuri tebe tak isto. To sa mi páčilo, že ty si ten diskutér, ktorý, ktorý 
fakt diskutuje tiež ku každej téme a to je veľmi dobre, pretože je to stále lepšie, ako mať 
nejaké ticho tu.  Čiže ja som našiel  v tebe aj oporu aj  v komisii,  komisii  finančnej,  kde si 
vlastne tiež tú svoju úlohu odohral za tieto 4 roky, takže aj tebe obrovská vďaka. Peter tebe 
v tej komisii, ktorá tiež patrí medzi tie dôležité, hej, a zaoberá s dôležitými vecami. Tiež si 
mal tam fantastický kolektív, za ktorým ti, verím tomu, bude smutno. A tiež ste veľa, veľa 
kladných,  kladných rozhodnutí  doniesli  sem do tohto mesta.  Janko tebe tak isto ďakujem 
pekne za účasť v tých komisiách, za všetko. Prajem tebe tiež možno fakt tie úspešné voľby, 
hej, lebo prichádzajú. Takže ja si myslím, že aj to kamarátstvo medzi nami stále je a ja si ťa 
vážim, nemám žiadny problém s tebou. Edo ty pri svojej zaneprázdnenosti v škole si stále 
prišiel  kde,  kde  trebalo,  keď trebalo  v nejakej  komisii,  alebo  kde trebalo  možno niekoho 
zastúpiť,  alebo aby prišiel.  Fakt, človek, keď ťa zavolal si bol tam a keď sme aj posielali 
nejaké pozvánky, to vám musím všetkým povedať, Edo je, nieže je, ale bol medzi prvými, 
keď stále povedal OK prídem. Čiže človeku to dobre padne. Lajči u teba sa mi veľmi páčili tie 
tvoje výrobné porady, ktoré sme tu robili. Aj keď, aj keď sa stretávame každé ráno, hej, lebo 
niektorí  na technických povedali,  že ja som taká nočná mora technických služieb, pretože 
každé ráno som dole u vás a ma to zaujíma a prejdem si mesto a som u vás, takže s Lajčim 
sme veľa toho tiež prešli a veľmi veľa vecí prebrali, veľa smutných aj dobrých vecí. Niekedy 
sme sa aj poharkali. Tak je? Ale to patrí k tomu, ako chlapi, hej, to pivo sme si potom dali, 
čiže ten náš vzťah je fakt ten kolegiálny a veľmi dobrý. Čiže Lajči aj tebe ďakujem aj za 
vedenie  komisie  stavebnej,  pretože  tiež  nie  je  to  ľahká komisia  a bola  to  veľmi  dôležitá 
komisia počas celého, celého volebného obdobia. Árpi tebe tak isto ďakujem veľmi pekne za 
vedenie tvojej komisie, komisie športu, kultúry. Tiež je to jedna z tých neľahkých, neľahkých 
komisií, ktoré boli a hlavne tie zastupiteľstvá po 31. marci, keď ste museli rozdeľovať všetky 
tie veci, ktoré ste chceli rozdeľovať a keby ich bolo 100x viac tak stále ich je málo. Pretože 
tých peňazí je málo na ten šport, na tú kultúru, ale aj tam sme sa myslím, že trošku posunuli a, 
a tých peňazí mohli trošku viac rozdeliť. Ostatným vám tak isto, vedúcim, náčelníkovi tak 
isto, hlavnému architektovi. Človek, nehovorím pre to, že by som sa lúčil, že teraz okamžite 
odchádzam  niekde,  ale  ja  si  myslím,  že  na  tomto  fóre  sa  patrí  poďakovať  a mne  ako 
štatutárovi  tohto  mesta  každému za  jeho prácu,  za  jeho  prínos  v tomto  meste.  Všetci  ste 
priniesli pre toto mesto strašne veľa za tieto 4 roky. Aj keď sa možno niektorým občanom to 
nezdá, treba prijať aj tú kritiku, ale doniesli ste veľmi, veľmi, veľmi veľa. Takže dámy, páni 
dovoľte, aby som sa vám ešte raz poďakoval. Kolegovia, moji poslanci tak isto aj vám, držím 
vám palce vo voľbách, pretože viacerí kandidujte či už na post poslancov, alebo primátorov. 
Kľudne našepkaj mi, ja toho mám dosť. No samozrejme ja som zástupcovi už poďakoval,. 
Áno, áno, áno. Nepočul si. On, on fakt sa ujal tej svojej práce, tej svojej práce veľmi a Árpi 
ešte raz vďaka, ešte raz vďaka aj jemu. Obrovská vďaka, lebo sa, lebo sa ujal toho. Takže ešte 
raz všetkým, všetkým vám ďakujem za to, že sme mohli byť tu spolu tých 29 zastupiteľstiev.  
Veľmi pekne ďakujem. Teraz úplne posledný bod, už nikto nebude nič hovoriť, ale podľa 
protokolu si budeme musieť vypočuť hymnu SR. Dám si kabát ešte, počkajte ešte. 
Ďakujem kolegyne, kolegovia. Pekný zbytok ešte dnešného dňa. 


