
1.  Otvorenie 

 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol pán Pavol Burdiga, 
zástupca primátora mesta.  
 
 Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval, že 
poslanci MZ boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového počtu bolo prítomných 
14 poslancov, teda mestské zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.  
 
Neprítomní, ospravedlnení boli :  p. Ing. Ondrej Bolaček  
      p. Peter Džačár 
      p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Pán zástupca primátora konštatoval, že zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia t.j. 24.5.2012 
bola overovateľmi podpísaná.  
 
Za overovateľov zápisnice určil :  p. PaedDr. Janku Mičudovú  
     p. Mgr. Radoslava Kovácsa 
 
Program rokovania uvedený v pozvánke bol doplnený na základe podnetu pani prednostky 
mestského úradu o materiál :  
Zmena sobášiacich v matričnom obvode Rožňava  
     14-0-0 
 
Poslanci MZ schválili celkový program rokovania  
     14-0-0 
     
Pán zástupca primátora upozornil občanov na možnosti vystúpenia k jednotlivým bodom 
rokovania.  
Materiály boli uvedené p. Darinou Repaskou, prednostkou mestského úradu. 
 
 
 
2.  p. MUDr. Vladislav Laciak – vzdanie sa mandátu primátora mesta  

 
 Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok.  
     13-0-0     
 
 
 
3.  p. Pavol Burdiga – určenie platu zástupcovi primátora mesta od 

1.6.2012 

 
 Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok.  
     12-0-1 
 
 
 
 
 



 
 
4.  Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – návrh 

na doplnenie § 4 a § 6 

 
 Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
     14-0-0 
      
 
 
5.  Informácia p. Pavla Burdigu o poverení poslanca mestského 

zastupiteľstva p. Mgr. Dionýza Keménya  za svojho zástupcu  

 
 Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok.  
     13-0-0  
 
 
 
6.  Zmena sobášiacich v matričnom obvode Rožňava  

 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Poznamenal, že predložený návrh ho prekvapil, pevne verí, že sa našla adekvátna náhrada za 
p. Ing. Pavlíka.  Z pozície predsedu ZPOZ-u, ďalej v mene pracovníkov, ktorí prichádzali 
s ním do styku ako so sobášiacim,  sa mu poďakoval  za odvedenú prácu. Na jeho prácu 
nebola nikdy vznesená kritika, skôr bola vyslovená spokojnosť nad obradmi, ktoré vykonal.  
Pánovi Lachovi zaželal skorú aklimatizáciu, veľa radosti a príjemných zážitkov zo sobášnych 
obradov.  
p. Ing. Dušan Pavlík  
Poďakoval sa všetkým, ktorí s ním spolupracovali na  sobášnych obradoch, spoluprácu 
hodnotil kladne. Vzhľadom na skutočnosť, že požiadal o uvoľnenie z tejto funkcie v letných 
mesiacoch a sobášov je pomerne veľa, predložené riešenie považuje za korektné. Pán Ing. 
Lach prejavil záujem o túto činnosť, predpokladá, že pôjde o  dobrú spoluprácu.  
p. Pavol Burdiga 
Poďakoval sa p. Ing. Pavlíkovi za prácu v ZPOZ-e. Adekvátna náhrada sa našla, zaželal p. 
Ing. Lachovi dobrú spoluprácu pri zabezpečení sobášnych aktov.  
 
 Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie. 
     13-0-0 
 
 
 
7.   Záver 
 

 
 Pán zástupca primátora sa poďakoval bývalému primátorovi mesta za vykonanú prácu. 
Konštatoval, že vzdanie sa mandátu, bolo jeho rozhodnutím.  Vyslovil presvedčenie, že 
spolupráca mesta a mestského zastupiteľstva bude ešte lepšia ako predtým. Vynasnaží sa, aby 
to tak bolo. Za základ považuje dobrú komunikáciu. Deklaroval, že bude otvorený pre 
každého, dobré nápady, podnety, ak sú realizovateľné, rád privíta. Pre média deklaroval aj 
požiadavku na zamestnancov, aby informovali o problémoch, požiadavkách, ktoré je potrebné 
prerokovať na mestskom zastupiteľstve. Informoval, že na stretnutí so zamestnancami 



prehlásil, že do volieb nemieni pristúpiť k prepúšťaniu zamestnancov, určité organizačné 
zmeny však vykoná. Niektoré zmeny už zrealizoval, mesto má svojho hovorcu, teda styk 
s médiami je zabezpečený, scentralizovalo sa vedenie mesta, do priestorov kancelárie 
primátora mesta sa presťahovala prednostka mestského úradu, právnička. Pevne verí, že tieto 
zmeny budú v prospech spolupráce s mestským úradom.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Poďakoval sa p. Burdigovi za prejavenú dôveru. Vyslovil presvedčenie, že bolo to správne 
rozhodnutie a uistil, že urobí všetko preto, aby súčinnosť medzi ním a p. Burdigom, 
mestským zastupiteľstvom a mestským úradom bola  adekvátna.  
p. Pavol Burdiga 
Záverom prehlásil, že výkon funkcie zástupcu primátora mesta popri zamestnaní nepovažuje 
za dobrú formu riešenia zastupovania primátora mesta. Táto funkcie potrebuje každopádne 
celého človeka. Pozitívne hodnotil prístup svojho bývalého zamestnávateľa, že mu vyšiel 
v ústrety pri výkone funkcie zástupcu primátora mesta. Odporučil, aby sa v budúcnosti týmto 
smerom uvažovalo o tejto funkcii.  
 
 Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán Burdiga poďakoval za účasť 
a zasadnutie ukončil.  
 
 
 
 
 
Pavol Burdiga       Darina Repaská  
zástupca primátora      prednostka mestského úradu  
 
 
 
    o v e r o v a  t e l i a  
 
 
PaedDr. Janka Mičudová      Mgr. Radoslav Kovács 
 
 
 
 
 
 
Zapísala : Helena Šujanská  


