
 
1. Otvorenie 
 
 V úvode rokovania na požiadanie zástupcu primátora mesta p. PaedDr. Janka 
Mičudová, vedúca odboru školstva, mládeže, športu a ZPOZ oboznámila prítomných 
s výsledkom výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ so sídlom na Ul. pionierov.  
 Pán zástupca primátora odovzdal p. Bc. Zuzane Hencelovej menovací dekrét a zaželal 
jej veľa úspechov.  
 
 Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol p. Pavol Burdiga, zástupca 
primátora mesta. Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. 
Konštatoval, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. 
Z celkového počtu bolo prítomných v úvode rokovania 10 poslancov, v priebehu rokovania sa 
počet upravil na 15. 
Neprítomní, ospravedlnení boli : p. Peter Džačár, p. Ing. Dušan Pavlík.  
 
 Za overovateľov zápisnice pán zástupca primátora mesta menoval :  
p. Ing. Jána Lacha  
p. Cyrila Motyku  
 
 Konštatoval, že zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia MZ zatiaľ nebola 
overovateľmi podpísaná.   
 
Program rokovania uvedený v pozvánke bol upravený nasledovne :  
 
Na návrh p. Ing. Ondreja Bolačeka bol bod 13 presunutý pred bod 3 programu rokovania.  
 
13.  Dodatok k zmluve o preklenovacom úvere č. 500/2010/UZ – návrh na schválenie  
                                                            10-0-0 
 
Na návrh p. Mgr. Dionýza Keménya bol bod 20 presunutý pred bod 3 programu rokovania – 
za preradený bod 13.  
 
20.  Žiadosť rodičov klientov DSS Amália o pomoc pri zachovaní DSS Amália 

v Rožňave 
                                                             9-0-0 
 
Poslanci MZ schválili celkový program rokovania 
                                                              10-0-0 
                            
 Pán zástupca primátora upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia 
k jednotlivým bodom rokovania a v rámci bodu diskusia občanov, ktorá bude vyhlásená 
medzi 17.00 – 18.00 hodinou.  
 
Stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku k jednotlivým 
bodom rokovania bolo ústne predložené z dôvodu, že komisia zasadala dňa 24.9.2012 – po 
expedovaní materiálov MZ.  
 
 
 



 
2.  Plnenie uznesení MZ  
 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
 
p. Ing. Peter Marko  
K uzneseniu 428/2011 a 10/2012 – predložil výhrady k textu plnenia uvedených uznesení. Ide 
o VO na projektanta na rekonštrukciu ZŠ Zlatá ul. VO malo byť vypísané do konca júla 2012, 
čo sa však nerealizovalo. Je tu však informácia, že VO bude v réžii základnej školy. Ide 
o zavádzajúce informácie. Nakoľko škola má vlastnú plynovú kotolňu, môže sa uchádzať 
o fondy z SPP, o Ecofondy, čo je podmienené vypracovaním hodnovernej projektovej 
dokumentácie.  Požiadal mestský úrad, aby urýchlene vyhlásil VO. 
 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie s doplnením požiadavky p. Ing. Marka    
     10-0-0 
 
 
 2. Informácia v súlade s uznesením MZ č.224/2011-1 o kontrolách 

prebiehajúcich na MsÚ, o súdnych sporoch vedených voči mestu 
a o pokutách uložených mestu 

 
Informáciu predložila p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku, či v súvislosti so 4. kontrolou budú uzavreté dodatky k dohode, že UoZ budú 
môcť vykonávať činnosť aj v dňoch pracovného pokoja. Prečo došlo k takejto chybe.  
p. Darina Repaská  
Informovala, že stanovisko mesta bolo osobne odovzdané na ÚPSVaR. Nebol však  prítomný 
príslušný pracovník, preto mesto obdrží písomné vyjadrenie. 
 
 
 
 

3. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy 
„Rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty“ 

  
Informáciu predložil pán zástupca primátora mesta – pojednávanie bolo vytýčené na 
19.10.2012 na  9.00 hod.  Mesto sa zúčastní pojednávania. 
 
 
 4. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 55/2012 o priebehu verejných 

obstarávaní, elektronických aukcií a výberových konaní 
 
Informáciu predložila p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. Doplnila informáciu 
K bodu 8 – 24.9. bolo otvorenie obálok, ponuku predložilo 5 uchádzačov, 2 vyhoveli. T.č. sa 
súťaž vyhodnocuje. Kritériom bola cena.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
K bodu 4 – podľa jeho názoru riešiť vodorovné značenie na zimu je zbytočne vyhodený 
peniaz. Malo sa riešiť buď do letnej turistickej sezóny, alebo aspoň do začiatku školského 
roku. 
 
 
  



 
13.  Dodatok k zmluve o preklenovacom úvere č. 500/2010/UZ – návrh na 

schválenie  
 
Materiál uviedol p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda komisie finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dodatok 
k zmluve o termínovanom úvere č. 500/2010/UZ. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie  
     10-0-0 
 
 
20.  Žiadosť rodičov klientov DSS Amália o pomoc pri zachovaní DSS Amália 

v Rožňave 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Informoval, že komisia sociálna žiadosť prerokovala na mimoriadnom zasadnutí 19.9.2012. 
Podporila žiadosť rodičov klientov o zachovanie Domova sociálnych služieb Amália 
v Rožňave. Uvedené zariadenie v roku 2013 oslávi 20. výročie vzniku. Za uvedené obdobie 
zariadenie dosiahlo výrazné výsledky, dostalo sa do povedomia nielen občanov mesta 
Rožňava, ale aj celej republiky. Získala si podporu sponzorov, bola sebestačná, svoje poslanie 
plnila zmysluplne. Komisia nesúhlasí s postupom KSK a prijala k veci uznesenie, ktoré 
prezentovala prednostka mestského úradu. Zároveň odporučila aj mediálnu kampaň k tejto 
problematika a podporila petíciu.  
p. Pavol Burdiga  
Pripojil sa aj on k podpore žiadosti rodičov a k petícii nielen ako občan mesta, ale aj ako 
jeden z najbližších susedov. 
p. Ing. Erika Vanyová  
Vyzvala všetkých poslancov k pomoci o zachovanie zariadenia v meste Rožňava. Presun 
prevádzky by mal dopad na deti, ktoré sú v zariadení umiestnené. Navrhla doplniť do 
uznesenia podporu zachovania zariadenia v Rožňave. V prvom rade ide práve o jeho 
zachovanie. Poznamenala, že KSK oznámilo  túto správu len začiatkom septembra, pričom 
uvedený krok pripravovalo už určite niekoľko mesiacov. Nebola daná možnosť ani na 
vyjadrenie, ani na hľadanie riešenia. Za spoluúčasti všetkých zainteresovaných by sa boli 
našli aj chýbajúce finančné prostriedky.  Aj rodičia by boli ochotní hradiť vyššie úhrady. KSK 
sa vracia do minulosti, kedy sa malé zariadenia rušili, zriaďovali sa ústavy na kraji mesta, 
v ktorých takýto ľudia nemajú možnosť aktívne, plnohodnotne a prospešne žiť.  
p. Ing. Peter Marko  
Osvojil si návrh na doplnenie uznesenia predložený p. Ing. Vanyovej - ... zachovať zariadenie 
a prípadne odložiť výkon rozhodnutia ..... 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Súhlasil s predloženým návrhom. Mesto by však malo byť pripravené aj na alternatívu, že 
KSK bude trvať na svojom rozhodnutí. Komisia finančná sa stotožnila s návrhom komisie 
sociálnej, ale zároveň navrhla aj to, aby v prípade, že KSK trvá na svojom rozhodnutí, mesto 
požiadalo o prevod vlastníctva nehnuteľnosti bezodplatne do majetku mesta, aby sa vytvorili 
predpoklady na ďalšie fungovanie zariadenia v nejakej inej forme fungovania.  
 
 
 



p. JUDr. Katarína Balážová  
Poznamenala, že je smutné to, že po 20. rokoch sa ruší to, čo je zabehané, čo funguje. Je 
zarážajúce, že poslanci KSK, ktorí o tom hlasujú a sú za mesto Rožňava neprišli a nevysvetlili 
celú záležitosť.  
Podľa jej názoru je predčasné riešiť financovanie, prevod nehnuteľnosti. Je potrebné najprv sa 
zaoberať rozpočtom roku 2013. Prípadné prevzatie budovy bude mať dopad na rozpočet roku 
2014. Je treba zvážiť problematiku komplexne. Uvedené zariadenia nefungujú len zo štátnych 
prostriedkov, prostriedkov VUC, ale ide o oveľa vyššie náklady, čo môže potvrdiť aj vedúca 
sociálneho odboru. Rozpočet by sa t. č. nemal riešiť, v prvom rady by sa problematika mala 
riešiť cez poslancov KSK za mesto Rožňava.  
p. Ing. Erika Vanyová  
Informovala, že žiadosť poslala predsedovi KSK, podpredsedovi KSK, poslancovi KSK p. 
Babičovi za mesto Rožňava. Jednanie, ktoré sa uskutočnilo v mesiaci september bolo tiež na 
podnet zariadenia. Prvou reakciou bol článok uverejnený v denníku KORZÁR. K uvedenému 
článku pripravila otvorený list, je zverejnený na internetovej stránke. Je zarážajúce, že 
poslanci za mesto túto problematiku neriešia, zrejme občania mesta sú zaujímaví pre nich len 
pred voľbami. Určité alternatívy riešenia majú rodičia pripravené, ale v prvom rade musí byť 
snaha o zachovanie existujúceho stavu. Väčšina rodičov nesúhlasí s presunom.  
p. Ing. Karol Kováč  
Informoval, že iniciatívne uvedenú problematiku riešil priamo s KSK, oddelenie sociálnej 
pomoci.  Vypýtal si podklady , akým spôsobom chce KSK riešiť zariadenie z hľadiska 
financovania. KSK nemá zámer zrušiť zariadenie, ale má záujem ho pričleniť do 
organizačných zložiek iného charakteru, za účelom úspory finančných prostriedkov a získať 
prípadným predajom budovy, kde sa nachádza zariadenie,  ďalšie  finančné prostriedky. KSK 
ponúklo dve riešenia o ktorých v krátkosti informoval. / návrh bol ním poslancom MZ 
zaslaný. Je pripojený k zápisnici / 
l.   Zariadenie Amália, ak bude v roku 2013 zariadením zradeným alebo založeným mestom 
Rožňava – domov sociálnych služieb – verejný poskytovateľ 
finančný príspevok na 20 prijímateľov zo štátu by bol 91 080 €,  
2. Zariadenie Amália, ak bude v roku 2013 neziskovou organizáciou, neverejným 
poskytovateľom, zaregistrovanou novou registráciou KSK 
Príspevok KSK 168 705.96 €/ročne.  
V prvom prípade finančné prostriedky by prichádzali zo štátu, 330 €/mesačne/klient, zbytok 
by doplácali rodičia. V druhom prípade 980 €/osoba/mesiac. Nevýhodou je to, že neverejným 
poskytovateľom je nezisková organizácia, ktorá by v tejto veci mala vystupovať, mala by byť 
aktívna, a ktorá by mala o finančné prostriedky požiadať KSK. Pokiaľ sa finančný príspevok 
schváli, samotné vyplácanie bude riešené na základe dohody. V zmysle zákona by to malo 
byť mesačne. Výšku úhrad réžie KSK každoročne upravuje, vychádza z priemerných hodnôt, 
ktoré KSK vracia do týchto zariadení.  
Záverom poznamenal, že KSK nemá záujem zariadenie zrušiť, ale naopak očakáva aktívnejší 
prístup. V priebehu budúceho týždňa sa má uskutočniť stretnutie na úrovni predsedu KSK, 
aby sa záležitosť doriešila v prospech zariadenia Amália. Teda Amália bude môcť fungovať 
v uvedených priestoroch ale za iných finančných podmienok. Budova je na predaj, KSK je 
ochotné pomôcť.  
Navrhol mestskému zastupiteľstvu riešiť poverenie rokovať s KSK v zmysle písomného 
materiálu, ktoré poslal poslancom MZ 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Kladne hodnotil predloženie doplňujúcich údajov, požiadal o predloženie návrhu na zmenu 
uznesenia.  
 



p. Ing. Peter Marko  
Predložil návrh na doplnenie uznesenia – podporuje žiadosť....,  odporúča zachovať zariadenie 
v meste a prípadne odložiť výkon rozhodnutia.  
 
Poslanci MZ predložený návrh schválili : 14-0-0 
 
p. Ing. Karol Kováč  
Prehlásil, že takého uznesenie ak by bol rodičom klienta by považoval za pasívne. Navrhol 
doplnenie ukladacej časti – uložiť mestskému úradu v spolupráci  s neziskovou organizáciou 
REHAMENTA jednať s KSK o zachovaní a financovaní zariadenia Amália.  
p. Ing. Peter Marko  
Podporil návrh na doplnenie uznesenie podľa p. Ing. Kováča napriek tomu, že možno sa  
poruší rokovací poriadok. Mestské zastupiteľstvo by malo schváliť aj ďalší postup.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Podľa jeho názoru nie je potrebné prijímať ďalšie uznesenie vo veci, porušovať rokovací 
poriadok by sa nemal. Pán zástupca primátora bude v spolupráci so zainteresovanými rokovať 
vo veci, zámer jednomyseľne bol schválený.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Súhlasil s tým, aby sa ukladacia časť uznesenia doplnila aj v tom zmysle, že by boli vyzvaní  
aj poslanci KSK za mesto Rožňava o pomoc pri riešení problematiky.  
p. Ing. Karol Kováč 
Uviedol, že KSK na základe finančného opatrenia uvedený krok chce urobiť. Oni čakajú, že 
niekto im toto finančnú záťaž prevezme a zároveň by vyriešila všetku starostlivosť o klientov 
Amálie. Mesto deklarovalo to, že chce zachovať uvedené zariadenie v takom stave, v akom 
je. Pre neho by bolo prijateľné, aby sa  ukázalo rodičom klientov, že mesto chce riešiť tento 
problém k spokojnosti rodičov a klientov. Očakáva aj od rodičov, aby boli iniciatívnejší, 
a pokiaľ budú aktívni, im mesto aktívne pomohlo. Váha autority, váha známostí, váha jednaní 
je úplne iná, ako keď sú pri vyjednávaní zástupcovia mesta, zariadenia, rodičov. Možnosti sú, 
KSK ich ponúka. Otázkou je, do akej mieri sme schopní sa za to postaviť, a pre Amáliu 
vyjednať tie najlepšie podmienky.  
p. Pavol Burdiga  
Prehlásil, že všetci zainteresovaní pristúpia zodpovedne k riešeniu situácie. Na najbližšom 
zasadnutí bude podaná správa poslancom MZ. Deklarované kroky budú vykonané. 
p. Ing. Karol Kováč  
Nesúhlasil s uvedeným postupom. Pre neho je podstatnejšie uznesenie.  
 
 
3.  VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku – návrh  
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
     13-0-0 
 
 
4.  VZN mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej 

oblasti – návrh  
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
 



p. Mgr. Dionýz Kemény 
Predložil stanovisko komisie sociálnej – pripomienky komisie boli zapracované do VZN, 
komisia odporučila schváliť alt. a/ návrhu na uznesenie. .  
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Predložil stanovisko komisie finančnej – komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť návrh zmeny VZN podľa komisie sociálnej. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
     13-0-1 
 
 
5. 1. Ekonomicky oprávnené náklady za sociálne služby pre seniorov uhrádzané 

mestom v roku 2011 a 2012 – informatívna správa  
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Poznamenal, že dňom 1.3.2011 skončila povinnosť uhrádzať ekonomicky oprávnené náklady 
za sociálne služby pre verejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa nachádzajú na 
území mesta.   Informatívnu správu komisia odporučila zobrať na vedomie.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Predložil stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku  – 
komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh zmeny VZN 
 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.  
     12-0-0 
 
 
 2. VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní 

sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh 
na zmenu a doplnenie 

 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Predložil stanovisko komisie sociálnej – komisia odporučila schváliť alt. a/2 návrhu na 
uznesenie.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Predložil stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku  – 
komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu VZN podľa stanoviska komisie 
sociálnej – alt. a/2 
 
Poslanci MZ schválili alt.a/2 návrhu na uznesenie bez pripomienok 
     14-0-0  
 
 
6.  Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností 

a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na doplnenie 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu  
 
 



p. Mgr. Dionýz Kemény  
Predložil stanovisko komisie sociálnej – komisia sa stotožnila s predloženým návrhom, ceny 
sa odvíjajú od jednotlivých zón.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Predložil stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku :  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh na doplnenie zásad podľa 
predloženého návrhu.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Vytkol predkladateľovi materiálu, že členom komisie neboli poskytnuté podklady, na základe 
ktorých sa zmena vykonala.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.  
     14-0-0 
 
 
7.  Štatút a zásady činnosti ZPOZ – návrh na doplnenie  
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Poznamenal, že s uvedenou čiastkou mesto stále počítalo, nie však v rámci položky ZPOZ. 
Návrh rieši zapracovanie tohto aktu do štatútu a zásad. Predložil doplnenie čl. V bodu 4 
o nasledovný text : mesačne predkladať prezenčné listiny predsedovi ZPOZ a vedúcej odboru 
k mesačnému vyúčtovaniu. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Nesúhlasil s predloženým návrhom z dôvodu diskriminácie detí, ktoré sa narodia ako druhé, 
tretie,..... 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s doplnením návrhu p. Mgr. Keménya 
     11-3-0 
 
 
8.  Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových organizácií – plnenie 

rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2012 
 
Materiál uviedla p. Ing. Klára Leskovjanská, vedúca odboru finančného, miestnych daní 
a poplatkov.  
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Predložil stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku.  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť plnenie rozpočtu a monitorovaciu 
správu. Ďalšie prehodnotenie plnenia rozpočtu bude vykonané k 30.9.2012 v mesiaci október. 
Zároveň odporúča predložiť do MZ zápisy zo škodovej komisie.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Vzhľadom na plnenie príjmovej časti rozpočtu odporučil pristúpiť k zmene rozpočtu, znížiť 
kapitálové príjmy. Poznamenal, že pri  tvorbe rozpočtu na rok 2013 je potrebné reálnejšie 
pristupovať.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Obdobne ako p. Kuhn odporučil, aby rozpočet roku 2013 bol reálne postavený, aby sa 
nemuselo pristupovať k znižovaniu rozpočtovanej príjmovej časti. Je treba plánovať na 
základe skúseností z predchádzajúcich rokov a plánovať reálne.  
 



p. Ing. Ondrej Bolaček  
Prehlásil, že rozpočet je určitou víziou, považuje sa aj za rozvojový rozpočet. V priebehu roka 
je potrebné urobiť všetko preto, aby sa naplnil.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že v prípade mesta rozpočet nie je víziou ale fantazmagóriou, preto sa musí  na 
konci roka meniť. Skôr by sa mal robiť na základe triezvejšieho odhadu. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie. 
     12-0-0 
 
 
9.  Mestské divadlo ACTORES – plnenie rozpočtu k 30.6.2012 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu z dôvodu neprítomnosti 
riaditeľky.  
p. Ing. Peter Marko  
Predložil stanovisko dozornej komisie – komisia prehodnotila rozpočet a navýšenie považuje 
za odôvodniteľné. Komisia odporučila plnenie rozpočtu zobrať na vedomie. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Pozitívne hodnotil skutočnosť, že napriek tomu, že zriaďovateľ nevykryl príspevok len vo 
výške 37 %, dokázali z vlastných zdrojov vykryť činnosť.  
 
Poslanci MZ plnenie rozpočtu zobrali na vedomie.  
     11-0-0  
 
 
10.  Technické služby mesta – plnenie rozpočtu k 30.6.2012 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu  
p. Ing. Ivan Demény 
Upozornil mestské zastupiteľstvo na nárast záväzkov v dôsledku nízkeho plnenia príspevku 
zo strany zriaďovateľa. Materiál bol prerokovaný v dozornej komisii, komisii výstavby 
a komisii finančnej. 
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Upozornil na výšku pohľadávok po lehote splatnosti, navrhol prijať radikálnejšie opatrenia na 
ich zníženie.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Vyslovil pochvalu TS za plnenie príjmov z vedľajšej podnikateľskej činnosti napriek tomu, že 
príspevok nebol vykrytý. 
 
Poslanci MZ plnenie rozpočtu zobrali na vedomie.  
     9-0-1 
 
 
11.  TIC Rožňava – plnenie rozpočtu k 30.6.2012 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
p. Ing. Karin Cseh doplnila informáciu o plnení rozpočtu. Poznamenala, že 30.6. sa pre nich 
začína len letná sezóna, príjmová časť bola splnená len na 39 %, výdavková časť na 48 %. 



Teda bola dosiahnutá strata vo výške 5 000 €.  Do výsledkov k 30.9.2012 bude už 
zapracovaná sezóna. Predložila stanovisko dozornej komisie : 
Komisia zobrala na vedomie plnenie rozpočtu k 30.6.2012. Konštatuje, že príčinou zlej 
finančnej situácie je schválenie fiktívne vyrovnaného rozpočtu. Stratu spôsobil znížený 
príspevok mesta o 7 800 € . Príjmovú časť rozpočtu vo výraznej miere ovplyvnila 
rekonštrukcia námestia a tiež uzatvorenie hradu Krásna Hôrka. Komisia odporúča na riešenie 
finančnej situácie úhradu 1 000 € ako doplatok príspevku za september a 3 000 € na úhradu 
záväzkov voči sociálnej a zdravotnej poisťovni a čiastočnej úhrady miezd zamestnancov TIC.  
Prečítala stanovisko komisie CR – komisia odporučila plnenie rozpočtu TIC schváliť a 
predložiť vyhodnotenie LTS a plnenie rozpočtu k 30.9.2012.  
p. Ing. Karol Kováč  
Dal na zváženie, aby TIC predkladala plnenie rozpočtu po ukončení turistickej sezóny, 
nakoľko k 30.6. by mohli skresľovať svojim spôsobom ich výsledky.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Vytkol, že TIC neriešila jedno z prijatých opatrení na zlepšenie finančnej situácie a to riešenie 
vykurovania. Nič v tejto veci neurobila, iniciatíva by mala vychádzať aj z ich strany, nielen zo 
strany majiteľa. Je otázne, či by sa dal číselne vyhodnotiť vplyv Krásnej Hôrky na ich 
hospodárenie.  
Ďalej vytkol, že v rámci účasti na seminároch, kongresoch turistiky  TIC nepropaguje to, že 
žijeme  v strede Slovenského krasu. Je to Národný park od roku 1995, jeho lokality sú 
zapísané v Slovenskom národnom dedičstve.  V celom Slovenskom krase nie sú osadené 
žiadne tabule, ktoré by na toto upozorňovali. Rozvoj turizmu a turistiky v tomto národnom 
parku je taký, ako sa stavia k jeho propagácii.  
p. Mgr. Dionýz Kemény  
Navrhol doplniť do uznesenia, aby plnenie rozpočtu k 30.9.2012 predložili všetky 
organizácie.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Poznamenal, že uvedený návrh bol riešený v rámci materiálu – Plnenie rozpočtu mesta 
k 30.6.2012. Týka sa to všetkých príspevkových organizácií. 
p. Ing. Karol Kováč  
Poznamenal, že komisia v návrhu rozpočtu na rok 2012 predložila návrh na riešenie 
propagácie, mestské zastupiteľstvo však zvýšenie rozpočtu na tento účel neschválilo. Teda 
snaha tu bola. Návrh nebol však schválený z finančných dôvodov.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Uviedol, že o riešenie vykurovania by sa mal starať majiteľ a nie nájomca. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Opravil p. Ing. Kováča – nejednalo sa o navýšenie rozpočtu, ale v prípade TIC o zníženie 
príspevku o 7 000 €. Poznamenal, že v rozpočte TIC sa zrejme rezerva už nenájde.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Poznamenal, že návrh na úsporu riešením vykurovania predložila TIC pri schvaľovaní 
rozpočtu. Mali v spolupráci s majiteľom riešiť tento problém v priebehu roka a nie pred 
vykurovaním.  
p. Ing. Karin Cseh 
Uviedla, že túto problematiku riešili niekoľko krát,  TIC nepatrí ani kotol ani budova, ani 
napojenie na radnicu. Riešiť situáciu však je ešte možné,  oni začnú vykurovať v II. polovici 
novembra.  
 
Poslanci MZ plnenie rozpočtu zobrali na vedomie.  
     10-0-0 
 



 
12. Návrh na zmenu rozpočtu mesta 
 
Materiál predložila p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrh na uznesenie bez pripomienok.  
     14-0-0 
 
 
14.  Návrh na zníženie počtu poslancov MZ a počtu volebných obvodov pre 

volebné obdobie 2014-2018  
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Predložil stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku – komisia 
neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zníženie počtu poslancov a volebných 
obvodov. Komisia konštatovala, že znížením počtu volebných obvodov do zlej pozície by sa 
dostala Rožňavská Baňa, Nadabula a severná časť mesta, je možné že mestskom parlamente 
nebudú mať tieto časti zastúpenie. 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Podotkol, že z navrhovanej mapky vyplýva, že pôjde o spoločný obvod, kde tieto časti mesta 
sú zahrnuté. Teda poslanci budú zastupovať celú lokalitu. Je však možné, že poslanec nebude 
z týchto častí. Ide o výsledok volieb, zvolení poslanci budú zastupovať celý volebný obvod. 
Neverí, že existuje poslanec, ktorý by sa nezaujímal o mesto ako celok.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Nevidí logiku v predloženej argumentácii. Upozornil na to, že minimálne 600 hlasov bude 
potrebné získať vo voľbách. Teda je predpoklad, že tieto časti nebudú zastúpené. Poslanec by 
mal poznať miestne povery. Pýta sa poslancov za mesto, koľkokrát prejdú Rožňavskú Baňu 
a Nadabulu.  
p. Ing. Ján Lach  
Naniesol otázku na p. Bischofa – kedy bol naposledy v severnej časti mesta, keď prezentuje 
všetkých obyvateľov mesta. Podľa jeho názoru súčasný stav kopíruje potreby mesta. Ak by  
t. č. neboli zastúpení poslanci z týchto častí, nikto by sa o ne nestaral.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že vytvorenie 3 volebných obvodov bolo schválené až v roku 2010 a p. Kossuth 
bol zvolený v menšom volebnom obvode ako bude pri najbližších voľbách.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Na otázku pána Ing. Lacha odpovedal, že severnú časť mesta prešiel naposledy v mesiaci 
august.  
p. Ing. Ján Lach  
Poznamenal, že chcel by vidieť to, že občania severnej časti mesta pôjdu za poslancom na 
sídl. JUH riešiť ich problémy.  
p. Roman Ocelník  
Podotkol, že sa mu zdá, že niekto sa obáva,  že za poslanca nebude zvolený. Pri navrhovanom 
systéme bude kvalita poslanca vyššia, bude za ním stáť viac občanov.  
p. Mgr.  Matúš Bischof 
Poznamenal, že v roku 2010 argumentovali s tým, čo pán Ocelník povedal. Teda dá sa 
povedať, že to bude kvalitnejší poslanec. 



Styk s občanmi je zabezpečený cez prijímanie občanov poslancami v budove mestského 
úradu. Skupina poslancov však ide za voličmi a využíva stretnutia v Podnikateľskom 
inkubátore.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Potvrdil, že jeden deň v týždni je prijímanie občanov poslancami mesta, za poslancom môže 
prísť ktorýkoľvek občan mesta. Kontakty na poslancov sú zverejnené na internetovej stránke 
mesta. Je daný k dispozícii aj telefónne číslo a mailová adresa.  
Podporil predložený návrh. Znížením počtu poslancov budú mať občania prehľad ako ten-
ktorý poslanec hlasuje, aká je jeho účasť na zasadnutiach, môže to znamenať aj určitú úsporu 
finančných prostriedkov. Prípadné zvýšenie odmien nebude mať negatívny dopad na 
rozpočet. Podľa jeho názoru 13 poslancov dokáže pracovať v komisiách, v orgánoch 
obchodných spoločností, v školských radách.  
Zníženie počtu volebných obvodov bude mať dopad na to, že bude potrebný väčší počet 
hlasov na zvolenie poslanca, zvýši sa ich legitimita. Na jedného poslanca bude pripadať 
rovnaký počet voličov, čo t.č. nie je zabezpečené. Bude to spravodlivejšie pre kandidátov.  
p. Ing. Karol Kováč 
Podľa jeho názoru menší počet volebných obvodov zvyšuje šancu na riešenie problémov 
v jednotlivých mestských častiach.  
p. Ing. Ján Lach  
Podľa  jeho názoru, pokiaľ poslanci bývajú v jednotlivých častiach mesta rovnomerne, budú 
riešené aj problémy občanov v tých častiach kde poslanci denne chodia a žijú.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Podľa jeho názoru najideálnejšou by bolo vytvorenie jedného volebného obvodu. Poslanci by 
boli volení všetkými občanmi, čo by znamenalo najväčšiu legitimitu.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Podotkol, že najspravodlivejším by bol stav, ak by každá ulica resp. obytný blok mal jedného 
poslanca. Je to však nereálne. Treba si uvedomiť skutočnosť, že každý poslanec zastupuje 
občanov celého mesta, hlasuje sa  zásadne o celom meste, nie o volebnom obvode. Poslanci 
nesú zodpovednosť za celé mesto. Také isté zodpovedné alebo nezodpovedné hlasovania 
môžu vzísť z akéhokoľvek počtu poslancov.  
p. Ing. Ján Lach  
Poznamenal, že je rozdiel ak poslanec zo sídl. JUH má riešiť problém na Rožňavskej bani, 
alebo m.č. Nadabula, ako riešiť problém sídliska JUH. Predsa občanov poslanec musí poznať, 
nestačí sa len prejsť po nejakej časti mesta. 
Rozpätie počtu poslancov určuje zákon, v prípade mesta ide od 13 – 19 poslancov. Pri počte 
obyvateľov terajší stav je v norme. Poznamenal, že pri rozhodovaní bude zohrávať aj 
dochádzka poslancov.  
p. Roman Ocelník  
Poznamenal, že na zasadnutí nie sú prítomní 3 poslanci, ako keby ani nechýbali. Pri počte 13 
poslancov určite to bude vidieť, predpokladá, že aj dochádzka poslancov sa vylepší. Podotkol, 
že jeho ako poslanca oslovujú občania z celého mesta, nemá s tým problém. Nerobí rozdiely 
pri vybavovaní ich požiadaviek, podnetov. Dianie sleduje v celom meste, denne prechádza 
celým mestom. Podľa jeho názor návrh je dobrý. 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Upozornil p. Ing. Lacha, že stále bude musieť byť dodržané  kvórum pri hlasovaní, či už za 
uznesenie alebo VZN.  
p. Ing. Ľudovít Kossuth 
Kriticky sa vyjadril k počtu technických pripomienok. Rokovací poriadok sa nedodržiava, 
odbočuje sa od predmetu rokovania.  



Podotkol, že v okrajových častiach mesta sú úplne iné problémy ako v meste. Jemu snáď 
nemôže nikto vytknúť, že nepozná Rožňavu. Niektorí poslanci však m.č. Nadabula do detailu   
určite nepoznajú. Z jeho strany je ešte otázne, či bude kandidovať v najbližšom volebnom 
období.  Teda zubami – nechtami sa určite nedrží poslaneckej funkcie. Styk poslanca 
s občanmi  určite nie je možné nechať na mail, telefón. /v m.č Nadabula je problém 
s internetom/ Priamy kontakt s občanmi považuje za najlepší.  
Je proti zníženiu počtu poslancov. Prípadné zníženie neprinesie nejakú veľkú úsporu. Poslanci 
by mali hľadať iné možnosti šetrenia. T.č. by sa mestské zastupiteľstvo malo zaoberať 
akútnejšími,  finančnými problémami, nakoľko finančná situácia mesta je vážna.  
p. Mgr,. Matúš Bischof 
Podotkol, že vykázaná úspora sa rovná nákladom na jedného klienta v Amálii. Pánovi 
Kossuthovi pripomenul vyjadrenie voličky, pri jednom stretnutí. Prehlásila,  že ho už voliť 
nebude.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Priznal, že v m.č. nepozná všetky ulice, v lete prešiel mesto. K predaju budovy bývalej MŠ – 
potvrdil, že hlasoval za.  
p. Roman Ocelník 
Vykázanú sumu, ktorá by sa za 4 roky ušetrila považuje  za obrovský peniaz. Dalo by sa 
z neho kúpiť auto pre MP, mestský úrad -  mesto by nemuselo naviac platiť leasing.  
p. Ľudovít Kossuth 
Poznamenal, že diskusiu vyčkal v kľude, nikoho svojim diskusným príspevkom neurazil. 
K predmetu rokovania má iný názor, v konečnom dôsledku rozhodne mestské zastupiteľstvo.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
K výške nákladov – práve skupina poslancov požadovala zvýšenie počtu členov komisie. Na 
základe vyžiadaných podkladov poznamenal, že náklady na členov komisie sú vyššie o 4 000 
€ ako na poslancov. Poznamenal, že výška úspory je vykázaná za 100 %  účasť.  Ďalej 
upozornil na to, že poslanci majú byť členmi orgánov príspevkových, obchodných 
spoločností, členom školských rád.  
p. Roman Ocelník 
Prehlásil, že po schválení počtu poslancov určite dôjde k dohode aj pri znížení  členov 
komisií.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na to, že členmi komisie sú aj poslanci, teda v prepočte sa počítalo aj s nimi.  
p. Ing. Karol Kováč  
Prehlásil, že bude hlasovať za predložené návrhy. Komisie považuje za odbornú skupinu ľudí, 
ktorá svojim odborným a profesijným názorom v jednotlivých oblastiach je východiskom pre 
odborné a kvalifikované rozhodnutie MZ. Väčší počet členov komisií pre neho znamená viac 
názorov, viac riešení. Usporené prostriedky znížením počtu poslancov sa budú môcť použiť 
na navýšenie členov komisií zo strany odborníkov. Podľa jeho názoru, komisie, ktoré t.č. 
pôsobia nie sú dostatočne odborné ku svojim rozhodnutiam, ktoré vykonávajú.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Upozornil na skutočnosť, že členovia prešli určitým hlasovaním a väčšinu hlasov dostali od 
väčšej skupiny poslancov. Túto skutočnosť nech nevyčíta p. Ing. Bolaček  menšej skupine 
poslancov. Ďalej upozornil na to, že poslancom sa vypláca odmena aj za ospravedlnenú 
neprítomnosť.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Prehlásil, že poslanci zvládnu členstvo aj v iných orgánoch, len in to prospeje. Budú mať 
väčší rozhľad a viac informácií. Pre neho je samospráva najdôležitejšia z občianskeho života 
v meste. Komisie tvoria občania mesta, ktorí sú odborníci, sú dobrí v tej ktorej oblasti a ich 
pomoc je odmeňovaná čisto symbolicky. V komerčnej sfére by náklady na ich odmeňovanie 



boli oveľa vyššie. Konkrétne v sociálnej komisii vzišli návrhy, podnety, ktoré mestu výrazne 
pomohli.  
p. Roman Ocelník  
Požiadal spracovateľa prepočtu o vyjadrenie 
p. Helena Šujanská  
Prepočet úspory vychádzal čisto z  paušálnej poslaneckej odmeny, pripadajúcej na 4 
poslancov.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Upriamil pozornosť na čerpanie tejto položky – nikde nebola vyčerpaná v 100 % výške. 
Rozpočet počítal stále s plnou účasťou.  
K porovnaniu poslanca a člena komisie v súvislosti s korektnosťou hlasu  – podľa jeho názoru 
pre neho je korektnejší ten človek, ktorý je zvolený zástupcami mesta – voličmi s 500 – 600 
hlasmi, ako ten, ktorý je zvolený nadpolovičnou väčšinou hlasov v mestskom zastupiteľstve. 
Preto otvoril túto tému, lebo práve na podnet malej skupiny poslancov došlo k zvýšeniu počtu 
členov dvoch komisií MZ. 
Vytkol poslancom, že odignorovali aj akcie v rámci Dní mesta, mimo p. Kuhna a Ocelníka, 
ktorý si vykonával v rámci účasti aj svoj „džob“. Boli by sa dozvedeli aj takú skutočnosť od 
družobných miest, že mestské zastupiteľstvo zasadá nie mesačne, ale štvrťročne, na čo 
naväzuje aj výška odmeny.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Dôrazne poprosil p. Bolačeka, aby pred televíznymi kamerami na účet jeho osoby neriešil to, 
že na úkor mestských akcií si rieši svoje podnikanie. Ide o krivé, nemiestne obvinenie. 
Požiadal, aby v prípade riešenia odmien poslancov sa neriešili odmeny členov komisie. 
Netreba hľadať argumenty spred 10. rokov,  toto mestské zastupiteľstvo prijalo určité 
podmienky odmeňovania, ktoré nefungovali pred tým,  ale fungujú teraz. Vykázaná úspora je 
presná, netreba ju spochybňovať.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Upozornil p. Ing. Bolačeka na to, že mieša legitimitu voleného človeka s odbornosťou. 
Nedovolil by si povedať, že zvolenie člena komisie je menej cenné, závažné, ako jeho 
zvolenie za poslanca. Prácu členov komisie si nesmierne váži, je veľmi prospešná nielen 
komisii ale aj celému mestu.  
K akciám počas Dní mesta – v predpoludňajších hodinách je v zamestnaní, žiaľ nemôže sa ich 
zúčastniť, počas víkendu – pokiaľ má už dlhodobo naplánovanú akciu, tiež nie. Svoju neúčasť 
ospravedlnil mailom a rozposlal poslancom.  
p. Ing. Karol Kováč 
Poznamenal, že v rámci rozpravy k uvedenému bodu odzneli argumenty týkajúce sa komisií.   
Pán Ing. Ondrej Bolaček sleduje v zmysle svojho najlepšieho presvedčenia svoj zámer, 
ponechať pôvodný stav,  hoci jeho argumenty boli mierne aj  za hranicou slušnosti. Je osobne 
presvedčený, že každý poslanec nezávisle na počte hlasov, je odrazom záujmu občanov 
a teoreticky je lepšie, keď je poslancov menej. Zo skúseností je jasné, že čím viac poslancov 
je, tým je ťažšie zjednotiť ich názory. Medzi 13 poslancami sa nájde skôr kompromis, ako 
medzi 17. Povinnosťou poslancov bude čo najlepšie dokázať postaviť odborníkov riešiť 
problémy z jednotlivých úsekov.  Podľa jeho názoru 13 ľudí je kompetentnejších a vie sa 
rýchlejšie dohodnúť na zvýšení odbornosti komisií. Možno na základe toho, komisie budú 
môcť priniesť lepšie výsledky, lepšie riešenia, aby MZ mohlo rýchlejšie rozhodnúť.  
p. Ing. Ján Lach 
Predložil návrh na ukončenie diskusie. Svoj názor má každý, preto požiadal o hlasovanie vo 
veci. 
 
Poslanci MZ schválili ukončenie diskusie   9-5-0 



 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie  
     8-6-0 
 
 
15.  Návrh na poverenie poslanca MZ v súlade s ustanovením § 12 zákona 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Navrhol  poveriť p. Ing. Dušana Pavlíka. 
 
Poslanci MZ schválili predložený návrh.  
     13-0-0 
 
 
16.  Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – IBV Nova – návrh  
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Predložil stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku – komisia 
súhlasí s vecným bremenom v zmysle zásad.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Opravil predsedu komisie – komisia súhlasila s bezodplatným vecným bremenom a to 
z dôvodu, že sú tam pozemky mesta vhodné na predaj.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Opravil stanovisko komisie  - súhlasí s bezodplatným vecným bremenom, pokiaľ to bude 
v cene pozemkov.  
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že doteraz MZ postupovalo v zmysle platných zásad. Niektoré prípady však 
musí posudzovať samostatne. Ide o novú ulicu, kanalizácia je vybudovaná a sú postavené už 3 
rodinné domy. Zo zákona mesto má povinnosť vybudovať inžinierske siete na svoje náklady.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ 1 návrhu na uznesenie.  
     13-0-0 
 
 
17.  Zmena uznesenia MZ č. 183/2012 – návrh  
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
 
p. Ing. Peter Marko  
Predložil stanovisko komisie výstavby – komisia odporučila prijať a schváliť podmienky, 
ktoré stanovilo SPP. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal o prečítanie uznesenia komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestskému 
majetku ku ktorému predloží výklad.  
 
 
 



p. Ing. Ondrej Bolaček  
Citoval stanovisko komisie – komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu akceptovať návrh 
zmeny a súčasne navrhuje pokračovať v jednaní so spoločnosťou SPP z dôvodu maximálnej 
1/45 výšky  investičných nákladov na prevádzku plynovodu.  
p. Ing. Ivan Kuhn, MA 
Podotkol, že akceptuje pripomienky SPP, požaduje však, aby 2. časť uznesenia bola 
naformulovaná v zmluve. Mesto sa tým poistí, že nebude závisieť od ich ochoty. O ich 
„ústretovosti“ sa mesto presvedčilo pri riešení  prekládky plynovodných potrubí pri 
rekonštrukcii námestia.  Oni argumentujú tým, že počet pripojení nerozhoduje, ale objem. 
Výška nájmu 1 € bude platiť len do doby, kým sa nenapojí odberateľ a dôjde k odberu 
nejakého objemu plynu.  
p. Ing. Peter Marko 
Opravil p. Kuhna, mesto sa dočkalo priaznivých okolností, SPP urobilo všetko preto, aby 
prekládka potrubia na námestí sa urobila. Poznamenal, že stanovisko komisie výstavby je pre 
SPP akceptovateľné, pokiaľ by bolo iné, nesúhlasili by.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol zmenu uznesenia – MZ ukladá mestskému úradu rokovať s SPP o zmene zmluvy 
tak, aby podmienky ktoré stanovuje SPP boli uvedené v zmluve.  
p. Ing. Marko Peter  
Upozornil na to, že ide o zmenu uznesenia, buď ju MZ schváli alebo nie.  
Navrhol materiál stiahnuť z rokovania  
 
Poslanci MZ schválili stiahnutie materiálu z rokovania. 
                                                           13-0-0 
 
 
18.  Informatívna správa o telekomunikačnom kábli na ulici J.A. Komenského – 

prístupová cesta ku garážam 
 
Materiál uviedol p. Ing. Peter Marko, predseda komisie výstavby., územného plánovania, 
životného prostredia a mestských komunikácií.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prehlásil, že v tomto prípade došlo k zlyhaniu práce mestského úradu, resp. niektorých 
pracovníkov. Keď sa zistil stav, malo sa zvolať mimoriadne zasadnutie príslušných 
odborných komisií a to výstavby a finančnej. Stav mali posúdiť komisie a nájsť riešenie. 
Poslanci sa o probléme dozvedeli až z médií. V budúcnosti by sa toto nemalo opakovať.  
 
Poslanci MZ informatívnu správu zobrali na vedomie.  
                                                         11-0-0 
  
 
19.  Majetkoprávne záležitosti mesta :  
 
           Materiály boli uvedené p. Mgr. Jurajom Halyákom, povereným vedením 
odboru právneho a správy majetku.  
 
            p. JUDr. Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta upozornila odbor 
právny a správy majetku, že v materiáloch nepostačuje uviesť ... a manželka..... ale je 
potrebné uviesť jej meno.  
 



 1. Ján Gábor a manželka – priamy predaj pozemku mesta  
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila 
p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu :  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy predaj pozemku mesta za cenu 
podľa znaleckého posudku. Vypracovanie znaleckého posudku a ostatné náklady s tým 
spojené bude znášať kupujúci.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
                                                             10-1-0   
    
 
 2. Jana Benediková – priamy predaj pozemku mesta  
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila 
p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy predaj pozemku mesta. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
                                                              11-0-0  
 
 
 3.  Východoslovenská distribučná a.s. Košice – priamy predaj pozemku mesta  
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila 
p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy predaj pozemku mesta.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
                                                               11-0-0 
 
 
 4. Východoslovenská distribučná a.s. Košice – priamy predaj pozemku mesta 
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila 
p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy predaj pozemku mesta.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na to, že cena pozemku nie je uvedená. V predchádzajúcom prípade išlo o 5 m2 
pod stožiarom. Na komisii bolo prezentované, že priamy predaj má súvis so zmluvou 
z predchádzajúceho obdobia a ide o pozemok pod trafostanicou. Ide o 10 m2, ak sa určí 
cena podľa ZP, nevie či náklady nebudú vyššie. Bolo by vhodné  preveriť, či sa v uvedenej 
lokalite nepredávali nejaké pozemky na tento účel. Podľa jeho názoru  by  cena mala byť 
určená ZP.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Predložil návrh na stiahnutie materiálu. 
 
Poslanci MZ schválili stiahnutie materiálu z rokovania.  
                                                                 7-5-0    
 



 
 5. Predaj pozemku mesta formou obchodnej verejnej súťaže 
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložil 
p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda komisie.  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj pozemku mesta formou 
obchodnej verejnej súťaže v zmysle návrhu bez časti parcely, na ktorej je plánované 
prepojenie miestnych komunikácií.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
                                                               13-0-0 
                                         
 
 6. Ing. Mikuláš Maník a manželka – zverejnenie zámeru priameho predaja 

pozemku mesta  
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložil 
p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda komisie.  
Komisia súhlasí s odpredajom predmetného pozemku za cenu podľa znaleckého posudku ako 
prípad hodný osobitného zreteľa a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zverejnenie 
zámeru priameho predaja pozemku mesta.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
                                                               13-0-1 
 
 
 7. Oľga Lázárová – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta  
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložil 
p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda komisie.  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy predaj pozemku mesta za cenu 
podľa znaleckého posudku. Vypracovanie znaleckého posudku a ostatné náklady s tým 
spojené bude znášať kupujúci.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
                                                               12-0-1 
 
 
 
Pred vyhlásením diskusie občanov primátor mesta súhlasil s prerušením zasadnutia 
mestského zastupiteľstva, v rámci ktorého v súvislosti s novými voľbami primátora mesta 
bolo oznámené, že MTVŠ s.r.o. pripravuje v mesiaci október okrúhly stôl -  diskusiu 
s kandidátmi na primátora mesta, ktorý sa uskutoční 16.10.2012 o 18.00 hod. a 23.10.2012 
o 18.00 hod. v priamom prenose. Pán Cyril Motyka vyžreboval mená troch kandidátov, ktorí 
sa diskusie zúčastnia 16.10.2012.  
16.10.2012 : Karol Katrenics, Ing. Karol Kováč, Roman Ocelník 
23.10.212 :   Pavol Burdiga, Mgr. Milan Capák, Bc. Ivan Kuhn, MA,  
 
 
 



Diskusia občanov mesta  
p. Nataša Vjestová 
V úvode poznamenala, že v meste a v štáte platia právne zákony, v meste všeobecne záväzné 
nariadenia. Predpokladá, že mesto očakáva od nej -  ako od občana ich dodržiavanie, 
nakoľko existujú rôzne nástroje, ktoré môže uplatniť v prípade ich porušovania.  Toto 
očakávala aj od mesta.  
Uviedla, že na susediacom pozemku v m.č. Nadabula začal stavebník stavať rodinný dom 
bez územného konania a stavebného povolenia, na čo upozornila mesto ako účastník 
konania. Napriek upozorneniu, že pri rozhodovaní je potrebné dodržať VZN v tomto prípade 
VZN o schválení ÚP - záväznej časti a vydaním stavebného povolenia dôjde k porušeniu 
VZN, stavebné povolenie bolo vydané.  Stavebný úrad ju stále presviedčal, že smerná časť 
ÚP sa nemusí dodržiavať, ale záväzná sa musí. Naniesla otázku, či existujú nejaké výnimky, 
kedy mesto nemusí dodržiavať VZN.  
p. Ing. Mária Dovalová  
Prehlásila, že výnimky by nemali existovať. VZN je na to, aby sa dodržiavalo, územný plán 
je na to, aby sa dodržiaval. Stavebné povolenie bolo vydané, účastník konania sa odvolal, 
rozhodnúť musí Krajský stavebný úrad. Stavebné povolenie ona nevydala, nepodpísala, teda 
odpoveď na otázku nevedela dať. Nie je správne, aby v takomto prípade prekladala 
vyjadrenie.  
p. Nataša Vjeszová  
Prehlásila, že nie je správe, ak mesto samo o sebe, teda odborný úrad, ktorý vystupuje pod 
menom MESTO,  vydá rozhodnutie v rozpore so svojimi vlastnými právnymi normami.  
p. Pavol Burdiga 
Uistil, že po návrate p. Ing. Porubána z PNS buď vyvolá stretnutie alebo odpovie 
v písomnej forme. Privítal by stretnutie, na ktorom by sa veci vysvetlili.  
p. Mgr. Milan Capák  
Uviedol, že na predchádzajúcom zasadnutí naniesol otázku,  na ktorú obdržal 
nesprávnu odpoveď, na čo ho upozornili  niektorí občania. Tento krát ju predkladá p. 
Burdigovi – či odlišuje plat a odmenu.    
Minule mu pán zástupca povedal, že pokiaľ realizuje on hudobnú produkciu, patrí mu 
finančná odmena – čo je jednoznačné – nakoľko mal živnosť a živí takto rodinu – teda je to 
plat. On však nežiada naviac odmenu  za dobré zahratie napr. čardášu, ako je to v prípade p. 
Burdigu – on si odmenu dal a mesto nemá peniaze. Sú mu známe aktivity, za ktoré mu bola 
daná odmena – sú neadekvátne výške odmeny.  
p. JUDr. Katarína Balážová  
Poznamenala, že sú schválené Zásady odmeňovania poslancov a volených predstaviteľov  
samosprávy,  v ktorých sú určené podmienky, za čo sa môže odmena priznať. Ide o odmenu, 
nakoľko poslanci nie sú v pracovnom pomere. Uviedla, že pán zástupca nebol uvoľnený na 
výkon funkcie, aktivity vykonával popri svojom stálom pracovnom pomere. Aktivity 
vykonával na základe poverenia primátorom mesta, MZ bolo štvrťročne o tom informované. 
O výške odmeny rozhodovalo mestské zastupiteľstvo – teda poslanci. Návrh primátora bol 
stále schválený. Uvedený bod bol v programe rokovania stále zaradený. Teda z právneho 
hľadiska je to v poriadku. Zástupca primátora mesta dostával len odmenu.  
p. Mgr. Milan Capák  
Poznamenal, že otázku predložil z dôvodu, že na základe vyjadrenia p. Burdigu nemal istotu, 
čo je plat a odmena. Naniesol otázku na p. kontrolórku, či z morálneho hľadiska by vedela 
prevziať odmenu, keď mesto nemá finančné prostriedky.  
p. JUDr. Katarína Balážová  
Podotkla, že ťažko sa jej za niekoho odpovedá. Ona odmenu už viac rokov nemá. 
Jednoznačne však odmena bola schválená a bola priznaná za vykonanú prácu.  



p. Mgr. Milan Capák 
Poznamenal, že odmeny sú štedré, preštudoval si, za čo boli priznané.  
Ďalej naniesol otázku, z akého dôvodu nebola do programu rokovania MZ 6.9.2012 zaradená 
diskusia. V rokovacom poriadku je daná na každé zastupiteľstvo. Oslovil p. Kuhna – 
menovaný prehlásil, že ide o mimoriadne zasadnutie. Mimoriadne zasadnutia však 
neexistujú. Požiadal o informáciu, kde sú v rokovacom poriadku MZ riešené.  
p. Pavol Burdiga 
Poznamenal, že so súhlasom všetkých poslancov neboli zaradené všetky body do programu. 
Súhlas bol daný, nakoľko v mesiaci september bolo plánované zasadnutie MZ.  
p. Mgr. Milan Capák  
Prehlásil, že občanom mesta mala byť daná informácia o tom, že bod diskusia nebude 
zaradený do programu. Rokovací poriadok schválili poslanci, nie on.  
p. Pavol Budiga 
V budúcnosti bude sa stále postupovať podľa rokovacieho poriadku.  
p. Mgr. Milan Capák 
V súvislosti s výstavbou parkoviska na Okružnej ulici naniesol otázku, kto vykonával 
stavebný dozor. Občania z Okružnej 20 chceli zvyšok asfaltu použiť na vyspravenie prístupu 
do bytovky – boli by to svojpomocne urobili. Vodičovi bol daný príkaz, napriek tomu zvyšok 
asfaltu vysypali do poľa.  
p. Pavol Burdiga 
Informoval, že stavebný dozor vykonávala p. Erika Szabadosová. Stav preverí na tvári 
miesta.  
p. Mgr. Milan Capák  
Kladne hodnotil odchyt psov.  
Uviedol však, že sám chcel umiestniť do útulku 4 psov, bol však upozornený na to, že 
v karanténnej časti v sobotu a v nedeľu nie je zabezpečený pracovník mestským úradom. 
Teda kŕmenie nie je zabezpečené. Podľa jeho názoru by mal byť určený človek, ktorý by 
zabezpečil kŕmenie psov aj cez víkend.  
p. Pavol Burdiga 
Uviedol, že nie je pravdou, čo mu tvrdili osoby, ktoré sa tam zdržiavali. Prehlásil, že 
mu bude daná písomná odpoveď.  
p. Ing. Juraj Balázs – riaditeľ Lesov š.p. SR 
Poznamenal, že predmetom predchádzajúceho rokovania MZ bolo vypovedanie zmlúv, ktoré 
má mesto uzavreté s Lesmi š.p. SR. Ide o prenájom výkonu práva poľovníctva, druhá je na 
prenájom porastu o rozlohe 15 ha, ktorý sa nachádza v obore. Prehlásil, že Lesy š.p. SR 
platia riadne nájom. V uvedenom poraste nie je do roku 2017 plánovaná žiadna ťažba. Teda 
okrem mimoriadnych ťažieb resp. kalamitných ťažieb sa žiadna iná činnosť nevykonáva, 
napriek tomu, že nájom je z ich strany riadne platený. Prenájom výkonu práva poľovníctva 
na 10 rokov / r. 2006 – 2016 / je schválený Lesným úradom, možnosť vypovedania zmluvy 
je značne obmedzená. Prehlásil, že je  prístupný k otvoreniu tejto problematiky, ak by boli 
vznesené otázky.  
 
 
 8. MUDr. Sergej Karpenko a manželka – zverejnenie zámeru priameho predaja 

pozemku mesta a zrušenie uznesenia MZ č. 192/2012 
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložil 
p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda komisie.  



Komisia súhlasí so stanoviskom komisie výstavby, odporúča mestskému zastupiteľstvu 
schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku, ako aj zrušenie uznesenia MZ č. 
192/2012 a zároveň dáva do pozornosť stanovisko VSD.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
                                                               13-0-0 
 
 
 9. Peter Fazekaš a manželka – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku 

mesta  
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložil 
p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda komisie.  
Komisia súhlasí s odpredajom predmetného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa 
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja 
pozemku mesta.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
                                                               13-0-0 
 
 
 10. KAPA-PRESS s.r.o. Košice – zverejnenie zámeru priameho prenájmu 

pozemkov mesta  
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložil p. Ing. 
Ondrej Bolaček, predseda komisie.  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zverejnenie zámeru priameho 
prenájmu pozemkov mesta s výnimkou pozemku pod novinovým stánkom na Námestí 
baníkov, ktoré odporúča riešiť v súlade s postupom rekonštrukčných prác na námestí.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Podporil návrh komisie finančnej. Odporučil, aby predmetom riešenia nebol presun stánku na 
iné miesto z námestia,  ale hľadať možnosti, aby ten stánok tam ostal, pokiaľ firma má 
záujem.  
p. Ing. Peter Marko  
Informoval, že uvedený stánok je presunutý dočasne, t.č. zavadzia rekonštrukčným prácam. 
Obdobná situácia bude aj na jar, keď sa bude robiť Šafárikova a Čučmianska ulica. Bolo by 
vhodné, aby mesto vstúpilo do rokovania s vlastníkom resp. prenajímateľom a oboznámilo ich 
so situáciou.  
p. Roman Ocelník 
Podotkol, že ho zarazil návrh p. Kovácsa.  V prípade Empressu mu vadila letná terasa, čo 
podľa jeho názoru zapadá do prostredia. V prípade premiestnenia stánku nevidí problém, na 
námestí sú ešte dve predajne.  
p. Cyril Motyka 
Spochybnil, že prečo práve KAPA-PRESS by mala mať na námestí stánok. Aj iní distribútori, 
či súkromníci, by mali záujem mať stánok na námestí. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že pripomienky k letnej terase pre hotelom mali poslanci len z dôvodu, že bola 
postavená bez stavebného povolenia. K architektonickému riešeniu výhrady nemali.  



Súhlasil s pripomienkou p. Motyku – námestie je lukratívne, teda by bolo vhodné rozhodnúť 
o počte stánkov na námestí, urobiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom priestoru s určením 
architektonických podmienok.  
p. Pavol Burdiga 
Prehlásil, že ani on nesúhlasí s umiestnením stánkov na námestí,  je potrebné rešpektovať 
spracované projekty.  
p. Ing. Peter Marko 
Informoval, že premiestnenie obidvoch stánkov bude potrebné riešiť pri úprave severnej časti 
námestia. Pamiatkari s ich novo osadením určite nebudú súhlasiť.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Podporil návrh p. Kuhna, ktorý by sa v budúcnosti mal riešiť 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie. 
                                                                11-2-0  
 
  
 11. Informatívna správa o nadobudnutí nehnuteľností – pozemkov do majetku 

mesta 
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložil p. Ing. 
Ondrej Bolaček, predseda komisie.  
Komisia berie na vedomie informatívnu správu o nadobudnutí nehnuteľností – pozemkov do 
majetku mesta na vedomie.  
p. Roman Ocelník  
Požiadal o informáciu, o aké pozemky ide.  
p. Mgr. Juraj Halyák 
Uviedol, že pod Košickou ide o pozemky, ktoré mesto žiadalo od štátu, k m.č. Nadabula sa 
nevedel vyjadriť o aké pozemky ide. Ide väčšinou o pozemky pod komunikáciami.  
 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.  
                                                                12-0-0 
 
 
 12. Róbert Kseňák – návrh na zrušenie uznesení MZ č. 192/2011 a č. 343/2011 
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila p. Ing. 
Ondrej Bolaček, predseda komisie. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
                                                                 12-0-1 
 
 
 13. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 19/2012 
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila 
p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda komisie.  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia  tak, že pre 
žiadateľov, ktorí nie sú pôvodnými vlastníkmi bytu a nie sú v príbuzenskom vzťahu 
k pôvodným vlastníkom je cena stanovená dohodou podľa § 15 ods. 1 písm. d/ Vyhl. MF SR 
č. 465/1991 Zb. v znení neskorších predpisov správne vo výške 5 € / m2.  



Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.   
                                                     13-0-0 
 
 
 14. Východoslovenská distribučná a.s. Košice – zmena a doplnenie uznesenia MZ 

č. 93/2011 
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložila 
p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda komisie.  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu a doplnenie uznesenia č. 
93/2011. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
                                                       13-0-0 
 
 
 15. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice – zmena uznesenia MZ 

č. 44/2011  
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložil 
p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda komisie.  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia. Zriadenie vecného 
bremena odporúča  v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal o konkretizovanie – v zmysle zásad je aj za odplatu aj  bezodplatne. V tomto prípade 
ide vlastne o alt. b – teda tak, ako pôvodné uznesenie znelo.  
p. Mgr. Juraj Halyák 
Upozornil na ďalšiu časť uznesenia – zmenu parcely. 
p. Ing. Peter Marko 
Doplnil uznesenie  .....v zmysle zásad za odplatu.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Odporučil vypustiť I. časť uznesenia, riešiť len zmenu parcely. 1. časť uznesenia je totožná 
s pôvodným uznesením. 
 
Poslanci MZ schválili zmenu uznesenia v časti parcela.  
     11-0-2  
 
 
 16.  Rekonštrukcia ZŠ akademika Jura Hronca v Rožňave – odovzdanie do 

správy 
 
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložil p. Ing. 
Ondrej Bolaček, predseda komisie.  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť odovzdanie do správy.  
p. Darina Repaská  
Požiadala o opravu dôvodovej správy v druhom odseku – ide o 996 907,90 € na miesto 9 
6 907,90 €. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s opravou dôvodovej správy. 
                                                          13-0-0 



 
 
 17. AGREX s.r.o. Rožňava – žiadosť o odpustenie nájomného   
 
p. Mgr. Juraj Halyák prečítal list, ktorý bol doručený s.r.o. 26.9.2012. Doplnili údaje na 
základe požiadavky komisie finančnej :  
počet miest na sedenie v reštaurácii 24 
počet miest na sedenie na terase 21 
Uviedli, že v niektoré dni celodenný obrat klesol pod 20 € čo označili za „historické 
minimum“ o začiatku terajšieho nájomného vzťahu.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Predložil stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku : 
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu zohľadniť zníženie nájomného len o letnú 
terasu. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prehlásil, že sa mu nepozdáva stoličková kapacita reštaurácie. Naniesol otázku, ako je právne 
ošetrená terasa. Či je súčasťou nájomnej zmluvy, alebo je samostatne riešená.  
p. Mgr. Juraj Halyák  
Uviedol, že ide o jednu nájomnú zmluvu. Nájomné sa platí spolu. Terasa nie je finančne 
odčlenená.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol materiál stiahnuť z rokovania, požiadal mestský úrad o preverenie stoličkovej 
kapacity. Sú tam aj pivničné priestory, kapacita bude podľa jeho názoru väčšia.   
 
Poslanci MZ schválili návrh na stiahnutie materiálu  z rokovania. 
                                                              13-0-0          
 
 
 18. Dodatok k zmluve „ZO Únie nevidiacich a slabozrakých Rožňava, MO 

Jednoty dôchodcov Rožňava, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami“ – 
prehodnotenie a zrušenie  

 
Materiál uviedol p. Ing. Ivan Demény, riaditeľ TS 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Prečítal stanovisko komisie sociálnej z 10.9.2012 – komisia odporučila určiť mesačný nájom 
minimálne vo výške mesačných odpisov, hľadať iné možnosti prenájmu priestorov. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Nesúhlasil s návrhom. Upozornil na to, že ide o náklady, ktoré majú TS s prevádzkou, 
v tomto prípade by išlo o nepriamu dotáciu pre uvedené organizácie. Za súčasnej finančnej 
situácie si to mesto nemôže dovoliť.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Upozornil na to, že tieto organizácie boli riešené v rámci dotácií, žiaľ k poskytnutiu 
finančných prostriedkov nedošlo.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Upozornil na návrh komisie sociálnej – hľadať iné efektívnejšie možnosti prenájmu za 
spoluúčasti týchto organizácií.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na bod rokovania č. 10 – Plnenie rozpočtu TS. Bolo konštatované, že mesto 
neposkytlo príspevok v plnej výške a TS majú problém s nárastom záväzkov.  
 



p. JUDr. Katarína Balážová  
Upozornila na povinnosť hospodárneho nakladania s majetkom. Za nepriamu dotáciu 
považuje aj 1 € - ový nájom. Mesto im dáva priestor fungovať. Režijné náklady sa v žiadnom 
prípade nemôžu odpúšťať.  
p. Ing. Klára Leskovjanská 
Uviedla, že mesto v poslednom zápise z kontroly NKÚ už zápis má, že nesmie odpúšťať 
režijné náklady. Aj znížený  nájom, aj nájom  za l € musí byť podchytený v zmluve o dotácii.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Poznamenal, že ide o neziskové organizácie. Mesto prispieva TIC, MsD Actores – ide 
o takých istých obyvateľov mesta.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Poznamenal, že návrh na hľadanie iných možností prenájmu myslel tak, že mesto režijné 
náklady nebude uhrádzať, určený priestor budú využívať organizácie spoločne podľa dohody, 
nájomné bude môcť byť riešené formou dotácie.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil p. Ing. Bolačeka, že TIC i MsD sú príspevkovými organizáciami mesta.  
 
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie. 
                                                                 10-0-2   
 
 
19.  Dodatok k zmluve „Gemerský banícky spolok Bratstvo Rožňava“ –  
       prehodnotenie a zrušenie   
 
Materiál uviedol p. Ing. Ivan Demény, riaditeľ TS.  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
V zmysle diskusie k predchádzajúcemu bodu navrhol hlasovať za alt. b/ návrhu na uznesenie.            
 
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie. 

                                  11-0-2           
 
 
21. Delegovanie p. Cyrila Motyku do Rady školy 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. 
 
Poslanci MZ schválili delegovanie p. Cyrila Motyku bez pripomienok.  
                                         12-0-0           
 
 
22.  Zaradenie Súkromnej školskej jedálne „Ako doma“ v Rožňave do siete škôl 

a školských zariadení 
 
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
Stanovisko Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku predložil 
p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda komisie.  
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zaradenie súkromnej školskej jedálne.  
 



p. Ing. Karol Kováč  
Poznamenal, že pri ZŠ Zeleného stromu vznikne nová ŠJ. Naniesol otázku, kde sa teraz 
stravujú deti z tejto školy. Pokiaľ sa stravujú na J.A.Komenského, či nebudú stravníci  
maďarskej škole chýbať.  
p. PaedDr. Janka Mičudová 
Potvrdila, že deti zo ZŠ Zeleného stromu sa stravujú na ZŠ J.A.Komenského. V tomto 
prípade ide o zlegalizovanie stavu, zaradenie do siete školských zariadení. Za stravovanie je 
zodpovedný riaditeľ školy spolu s rodičmi, škola podpisuje zmluvy na stravovanie so 
školskými jedálňami.  
p. Ing. Karol Kováč  
Prehlásil, že za uvedený návrh nebude hlasovať. Nebude podporovať konkurenciu dvoch škôl 
z pohľadu financií, ktoré by mali pokryť náklady školskej jedálne.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že bolo by nie fér brániť výberu stravovania jednej školy na úkor druhej. Je 
zástancom toho, aby zástupca školy s rodičmi vybrali jedáleň, v ktorej chcú zabezpečiť 
stravovanie pre deti. Podľa jeho názoru konkurencia pomôže, čo sa týka kvality stravy.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Na základe výsledkov poslaneckého prieskumu v ŠJ na Ul. J.A.Komenského prehlásil, že 
jedáleň nutne potrebuje finančné prostriedky, preto podporil návrh p. Ing. Karola Kováča. 
Uberať z mestského zariadenia by sa nemalo. 
p. Ing. Ján Lach 
Upozornil na sídlo jedálne – Ako doma.  Vlastníkom je evanj. cirkev. Podporil návrh p. Ing. 
Kováča, presmerovať stravovanie do ŠJ na Ul. J.A.Komenského, pokiaľ to kapacitne 
zvládne.  
p. Ing. Klára Leskovjanská 
Uviedla, že finančné prostriedky sú určené na obedy pre žiakov, nie na obnovu. Na kúpu 
potravín, réžiu /prípravu a výdaj stravy/  a na nič viac. Ich výška je stanovená na základe 
normatívu na jedného žiaka.  
p. Ing. Peter Marko  
Poukázal na problém ZŠ Zeleného stromu s vlastníkom budovy ZŠ a v ich priestoroch chce 
mesto legalizovať školskú jedáleň. Ide aj o režijné náklady, ŠJ na J.A.Komenského riadne 
funguje. Predložený návrh nepodporí.  
p. Ing. Klára Leskovjanská 
Potvrdila, že jedáleň Ako doma už pár rokov varí pre deti, žiadateľka povolenie má, len 
potrebuje zlegalizovať, že ide o školské zariadenie.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že ide o klasický vzťah súkromný podnikateľ - stravník. Nič nebráni tomu, aby 
to tak fungovalo aj ďalej. Prehlásil, že bude hlasovať proti predloženému návrhu.  
p. Ing. Karol Kováč  
Podotkol, že práve náklady na réžiu v tomto prípade sú argumentom. Kapacita jedálne má 
vplyv na cenu potravín.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Uviedol, že bude hlasovať za predložený návrh, zástupcovia školy a rodičia by sa nemali 
obmedzovať pri výbere jedálne.  
p. Ing. Peter Marko  
Požiadal o vysvetlenie, prečo je potrebné zaradiť jedáleň do systému školských zariadení, 
keď to funguje na báze podnikateľ – stravník. 
 
 
 



p. PaedDr. Janka Mičudová 
Prehlásila, že dôvodom je to, že sa v jedálni stravujú žiaci. Jedáleň funguje doteraz, je na MZ 
ako sa rozhodne. Čo sa týka financií, sú určené na základe normatívu. Réžia je vždy rovnaká 
0,03 € na jedno jedlo.  
p. Pavol Burdiga 
Naniesol otázku, či odchodom stravníkov zo ŠJ na Ul J.A.Komenského nebude ohrozený 
personál. Na základe čoho je potrebné tento materiál teraz riešiť. 
p. PaedDr. Janka Mičudová 
Uviedla, že materiál je zaradený na rokovanie na základe žiadosti vedúcej jedálne. Opätovne 
prehlásila, že je na škole, rodičoch, kde stravovanie pre deti zabezpečia.  
p. Ing. Karol Kováč  
Vyzval rodičov, že je na nich výber zabezpečenia stravovania pre svoje deti. 
Z hľadiska efektivity, riadenia školských jedální, toku mestských peňazí nesúhlasí 
s udelením súhlasu pre jedáleň Ako doma. V blízkosti je ŠJ J.A.Komenského, ktorá 
kapacitne je schopná uniesť stravníkov.  
p. Roman Ocelník 
Požiadal o konkrétne odôvodnenie predloženého zámeru buď zo strany rodičov alebo 
vedúcej odboru školstva. 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že chod firmy sa neudelením súhlasu nenaruší, nebol predložený ani 
taký argument, ktorý by presvedčil poslancov,  
p. Ing. Klára Leskovjanská 
Na základe získaných informácií od pracovníčky MsÚ uviedla, že jedáleň žiada o súhlas 
z toho dôvodu, aby mohla mať v názve, že poskytuje stravu deťom. Aj keď súhlas nedostane, 
naďalej bude môcť poskytovať stravu deťom.  
p. Darina Repaská  
Zo žiadosti citovala, komu poskytuje stravu jedáleň Ako doma.  
p. Ing. Ján Lach 
Postráda údaje v dôvodovej správe, ktoré v rozprave boli požadované. Navrhol ukončiť 
diskusiu.  
 
Poslanci MZ schválili ukončenie diskusie      8-4-0 
 
p. JUDr. Katarína Balážová  
Citovala § 2  príslušného VZN, ktoré rieši stravovanie. Mesto musí určiť ZŠ Zeleného 
stromu stravovacie zariadenie. Treba postupovať podľa platného VZN. 
 
Poslanci MZ hlasovali za alternatívu a/           4-6-1     
 
  
23.  Menovanie p. Mileny Kajdovej za kronikára mesta Rožňava a schválenie 

odmeny kronikárovi mesta – návrh  
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu. Pán Pavol Burdiga požiadal 
o doplnenie dátumu nástupu do funkcie.  
 
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie s doplnením ... dňom 1.10.2012 
                                                                12-0-0         
 
       



 
24.  Menovanie Mgr. Martiny Dudášovej za člena dozornej rady spoločnosti 

MTVŠ s.r.o. Rožňava  
 
Materiál uviedla p. Darina Repaská, prednostka mestského úradu.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
                                                                12-0-0 
 
 
25.  Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava – vyhodnotenie hospodárenia za rok 

2011 
 
Materiál uviedla p. Alžbeta Palcsóová, poverená konateľka MTVŠ.  
Prečítala stanovisko dozornej rady – dozorná rada vyhodnotenie hospodárenia za rok 2011 
berie na vedomie a žiada o doplnenie dôvodovej správy o vysvetlenie rozdielu medzi plánom 
a skutočnosťou. Dôvodová správa bola zaslaná poslancom MZ ako aj členom komisie 
finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku.  
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Predložil stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku – komisia 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť vyhodnotenie hospodárenia za rok 2011 
s pripomienkami, nakoľko neboli dodržané východiskové stavy na rok 2011. Navrhuje 
jednotlivé body prerokovať v škodovej komisii.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie  
                                      11-0-0              
 
 
26.  Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za 1. polrok 2012 
 
Materiál predložil p. Ing. Robert Temesi, náčelník Mestskej polície v Rožňave  
 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.  
     11-0-0  
 
 
27.  Rožňavská a.s. – mimoriadna účtovná závierka a výročná správa za 

obdobie 1.1.2012 – 21.7.2012 
 
Správu predložil p. Ing. Ondrej Bolaček, predseda predstavenstva 1. Rožňavskej a.s. 
p. Ing. Ján Lach 
Prečítal stanovisko dozornej rady – dozorná rada berie na vedomie účtovnú závierku 
a výročná správu za uvedené obdobie, odporúča stratu previesť na účet 429 – neuhradená 
strata minulých rokov.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie . 
                                                         12-0-0 
 
 
 



 
28.  Správy hlavnej kontrolórky mesta  
 
Materiály predložila p. JUDr. Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta.  
 
 
 1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za 1. 

polrok 2012 
 
p. JUDr. Katarína Balážová uviedla, že výsledky kontroly uvedené v bode 18 sa  t. č. 
dopracúvajú, správa bude predložená na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ku kontrole uvedenej v bode 10 poznamenal, že na odporúčanie hlavnej kontrolórky sa 
zmluva s p. JUDr. Gallovou prehodnotila, nový návrh zmluvy menovaná neprijala, zmluva sa 
následne mala vypovedať. Požiadal o informáciu, či zmluva bola vypovedaná.  
p. Mgr. Juraj Halyák  
Potvrdil vypovedanie zmluvy -  ide o trojmesačnú výpovednú dobu, ktorá uplynie koncom 
októbra.  
 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.  
                                                           9-0-0 
 
 
  2. Následná finančná kontrola činností súvisiacich so správou mestských 

bytov vykonávaných príslušným odborom Mestského úradu v Rožňave 
 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok. 
     9-0-0 
 
 
 3. Následná finančná kontrola ZŠ Sama Tomášika a ZŠ Ul. zeleného 

stromu v Rožňave  
 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.  
     9-0-0 
 
 
 4. Informatívna správa o majetku kancelárie EUROPE DIRECT 
 
p. JUDr. Katarína Balážová  
Uviedla, že majetok sa zaraďoval dodatočne, po odchode p. Ing. Petruchovej.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že po odchode p. Ing. Petruchovej sa riešil nákup počítačov, boli nakúpené bez 
verejného obstarávania a za výrazne vyššiu cenu ako bola stanovená v rámcovej zmluve na 
nákup počítačov. Bolo dohodnuté, že mesto osloví p. Ing. Petruchovú a bude sa riešiť táto 
záležitosť.  
p. JUDr. Katarína Balážová  
Uviedla, že uznesenie k vyvodeniu zodpovednosti za spôsobenú škodu nebolo MZ prijaté,  
požiadavka, aby mesto postupovalo v  súlade s platnými právnymi predpismi bola zaslaná 
mailom poslancami - p. Bc. Kuhn, Mgr. Bischof, Mgr. Kovács. 



 
p. Darina Repaská  
Informovala, že mestský úrad oslovil p. Ing. Petruchovú listom i telefonicky o vyjadrenie, 
zatiaľ neúspešne. Prehlásila, že mestský úrad túto záležitosť bude ďalej riešiť. Dosah na 
menovanú nemá už len súdnou cestou.  
p. Ing. Peter Marko  
Kriticky sa vyjadril k realizovaným predraženým nákupom. Upozornil na skutočnosť, že ide 
o 50 % účasť mesta.  
p. Pavol Burdiga  
Prehlásil, že takéto prípady sa v budúcnosti už nebudú opakovať.  
 
Poslanci MZ informatívnu správu zobrali na vedomie.  
     8-0-1 
 
 
29.  Podnety pre hlavnú kontrolórku  
 
Podnet na vykonanie kontroly nebol poslancami predložený.  
 
 
30.  Otázky poslancov  
31.  Diskusia  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na nesúlad informácie, ktorá mu bola podaná na finančnej komisie s informáciou, 
ktorá bola daná občanovi mesta – ide o škodovú udalosť súvisiacu so služobným  autom  
mestskej polície a riešením spoluúčasti mesta. Pani prednostka povedala, že záležitosť je 
ukončená, hovorca mesta naopak informoval, že škodová komisia ešte nezasadala. Požiadal 
o informáciu, do akej doby od škodovej udalosti musí zasadať škodová komisia, či to rieši 
nejaký interný predpis.  
p. Darina Repaská  
Poznamenala, že nemá vedomosti o internom predpise, ktorým sa riadi škodová komisia. 
Škodovú udalosť spôsobil  jeden z príslušníkov mestskej polície, škoda sa rieši cez havarijnú 
poistku, výška spoluúčasti mesta bude predmetom rokovania škodovej komisie. Bude zasadať 
v mesiaci október. Ide cca o 168 €, ktorá bude aj zosobnená. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Uviedol, že na finančnej komisii bolo povedané, že čiastka už bola zosobnená. Čo sa týka 
interného predpisu, zaujíma ho mechanizmus riešenia takýchto prípadov.  
Nie je spokojný s odpoveďou, ktorú obdržal na pripomienku, vznesenú v mesiaci august  
k ihrisku pri 6 b.j. Nadabula. V odpovedi bolo uvedené, že cena vzišla z verejného 
obstarávania. Jeho zaujímalo to, že kto rozhodol o tom, že k  b.j. prináleží ihrisko. Po 
obhliadke obdobných bytov na sídl. JUH zistil, že v uvedenej lokalite nie je žiadne ihrisko. 
Opätovne sa spýtal, kto o tom rozhodol a ktorý volejbalista bude bývať v uvedenej bytovke. 
K informatívnej správe o majetku kancelárie EUROPE DIRECT – nakoľko k dohode s p. Ing. 
Petruchovou nedošlo, je čas túto záležitosť riešiť iným spôsobom. Potvrdil, že sú možnosti na 
to, aby sa vymáhala škoda aj napriek tomu, že s menovanou bol ukončený pracovný pomer. 
Túto skutočnosť má preverenú.  
p. Darina Repaská  
Naniesla otázku na p. Kuhna, či súhlasí s tým, že mu bude daná písomná odpoveď.  
 



 
 
p. Cyril Motyka  
Poznamenal, že ide o antukové ihrisko, ktoré si vyžaduje starostlivosť. Kto to bude 
zabezpečovať.  
p. Pavol Burdiga 
Uviedol, že ihrisko bolo súčasťou tendra. Ihrisko bude odovzdané do správy TS.  
p. Roman Ocelník  
Podotkol, že má viac vecí na riešenie, vzhľadom k blížiacim sa voľbám primátora mesta, tieto 
sa bude snažiť riešiť so zástupcom primátora mesta.  
p. Ľudovít Kossuth 
K 6 b.j. Nadabula  informoval, že ihrisko bolo súčasťou tendra. Naniesol otázku, kedy  byty 
začne mesto prideľovať a kedy budú obsadené. Podľa informácií sa vraj čaká na vklad do 
katastra – poznamenal, že niektoré veci sú v omeškaní, pričom bolo povedané, že sa tak udeje 
k 1.9.2012.  Upozornil na dôsledky omeškania - únik finančných prostriedkov.  
K bodu 19/11 – informoval, že do majetku mesta pribudli cesty. Je zarážajúce, že sa ani nevie, 
aký majetok pribudol do majetku mesta. V m.č. Nadabula ide o štátnu cestu z bývalej starej 
Betliarskej cesty, ktorá siahala po rodinný dom Šubovičovcov. Zrejme prejdú protokolom do 
správy TS.  
Pozitívne hodnotil vybudovanie detského ihriska na Ul. kozmonautov – naniesol otázku, kto 
ho bude spravovať a ako sa to bude riešiť.  
Upozornil na to, že obdobné ihrisko, ktoré vybudovala firma TEKO-R s.r.o. na sídl. JUH 
zatiaľ nikto neodovzdal do správy TS, pričom požiadavky na opravu, údržbu sú na nich 
nanášané. Je možné, že by sa ešte mohla uplatniť aj reklamácia v záručnej lehote.  
K agitačnému stredisku Nadabula – na základe prehodnotenia zrejme mesto nebude mať 
prostriedky na rekonštrukciu. Do budúcna sa bude musieť objekt nejakým spôsobom riešiť. 
Blíži sa vykurovacie obdobie, bude potrebné tieto priestory temperovať. Z uvedeného dôvodu 
bude hlasovať za prípadný dlhodobý prenájom, predaj za podmienky, že sa do budovy 
zainvestuje. V prípade prenájmu resp. predaja uvedenej budovy, upriamil pozornosť na 
kinosálu a požiadal mesto o aktivitu pri zlegalizovaní uvedeného objektu a tým nahradenie 
priestorov pre potreby mesta a na spoločenské účely občanov m.č. Nadabula.  
V súvislosti s realizáciou kanalizácie upozornil na to, že najnižší bod nie je podchytený. 
Požiadal, aby sa nedostatok – napojenie dodatočne riešil s VVS. Terajšie riešenie, 
odčerpávanie považuje za nákladné na úkor mesta.  
K bodu 19/7 – ide o dlhoročnú  pracovníčku TS, živiteľku rodiny – podľa jeho názoru by 
menovaná nemusela platiť za znalecký posudok, mohol by sa v tomto prípade použiť 
znalecký posudok  týkajúci sa bodu 19/2. Ide o taký istý pozemok.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Naniesol otázku, ako sa plní harmonogram prác na rekonštrukcii Námestia baníkov. Má taký 
dojem, že pracovná aktivita ľudí, ktorí tam pracujú nezodpovedá tomu počasiu, aký je a sklzu 
spôsobeného archeologickým prieskumom.  
p. Ing. Peter Marko  
Prehlásil, že nie je spokojný ani on s postupom prác. Poznamenal však, že platný 
harmonogram z tendra sa dodržiava, termín na ukončenie uloženia dlažby je uvedený na 
november. Situácia sa riešila v pondelok za prítomnosti zástupcov mesta a dotknutých. Bol 
daný prísľub, že k náprave dôjde. Mešká dodávka materiálu, nie je čo pokladať. Sú problémy 
s odvodňovacími žľabmi, tie sa včera nakladali v Nemecku. Ide o špeciálne odvodňovače pre 
komunikácie. Ďalej s čadičovými kockami. IS uvažujú, že v časti parkoviska sa pokládka 
urobí strojne. Po dodaní materiálu by sa mali rozbehnúť práce, posilnia sa partie. 
Komunikácia na Šafárikovej ulici a Čučmianskej sa bude realizovať na jar, ako aj zeleň, ktorá 



je naprojektovaná a bola predmetom VO. Zmluvný termín je do konca marca, je požiadavka 
o predĺženie termínu do júna 2013.  
K plynovým zostavám v chodníku – náklady mesta na ich úpravu a premiestnenie budú vo 
výške 5000 €. 
p. Ľudovít Kossuth 
Upozornil na zabezpečenie zimnej údržby tejto lokality – s dostupnou technikou, ktorú majú 
k dispozícii TS nie je možné ju zabezpečiť. Bude potrebné sa poinformovať, akým spôsobom, 
akou technikou zabezpečujú zimnú údržbu inde.  
p. Pavol Burdiga 
Poznamenal, že by to mala byť záležitosť TS, organizácia by nemala čakať len  na mesto.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poďakoval sa prednostke a zodpovednému úradu za navrátenie smetných nádob na územie 
mesta a nádob na psie extrementy. Držitelia psov zrejme nezaregistrovali tieto smetné 
nádoby. Naniesol otázku na náčelníka MP, či robia kontroly na porušovanie príslušného 
VZN, či je možné vyzvať MP aby prikročila ku kontrole a pokutovaniu nezodpovedných 
držiteľov psov. Vidí tu reálny príjem do pokladne mesta. Stačí sa prejsť po sídliskách okolo 
16.00 – 17.00 hod. Kriticky sa vyjadril k reakcii niektorých „psíčkárov“- budú dodržiavať 
VZN,  ak ho budú všetci dodržiavať. 
p. Pavol Burdiga 
Poznamenal, že koše boli osadené, mesto vynaložilo určité náklady, je na škodu veci, že 
reakcia niektorých psíčkárov je taká. Smetné nádoby boli doplnené aj špeciálnymi lopatkami, 
sáčkami,  ktoré na druhý deň boli odcudzené a rozhádzané.  
p. Ing. Robert Temeši 
Poznamenal, že ide o dlhodobý problém na Slovensku. Problém vidí hlavne v dokazovaní. 
V niektorých mestách to už riešia v spolupráci s civilnými osobami. K námatkovým 
kontrolám MP pristúpila.  
p. Pavol Burdiga 
Upozornil pána náčelníka, aby zintenzívnili kontrolnú činnosť aj v tejto oblasti, prijali 
opatrenia. Kontrolovať by mali aj čipovaných psov.  
p. Ing. Robert Temeši 
Táto problematika by sa mala prerokovať aj za účasti veterinárneho lekára. Nedostatok vidí aj 
v tom, že MP nemá prepojenú ani elektronickú databázu. 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Pokiaľ sa nedá skontrolovať to čo navrhol, mohli by skontrolovať zaplatenie dane za psa.  
p. Darina  Repaská  
Poznamenala, že osadenie smetných nádob  nie je výsledkom jej práce, myšlienka vznikla 
a na realizácii sa podieľali viacerí – firma Brantner, zamestnanci mesta, ktorí majú na starosti 
verejné priestranstvá, TS, pracovníci MOS. Je rada, že sa aj na tomto úseku niečo urobilo.  
p. Zoltán Beke 
V súvislosti s prípravou návrhu rozpočtu na rok 2013 upriamil pozornosť na potrebu 
vyrovnania ulice A. Hronca s napojením na Ul. J. Kráľa z bezpečnostného hľadiska.  
p. Ing. Peter Marko 
Požiadal o podrobnú písomnú informáciu vo veci riešenia jeho podnetu z apríla 2012 – na 
vyčistenie a opravu mreží na „anglickom dvorčeku“ na Krásnohorskej ulici.  
Vzhľadom na to, že sa neustále poukazuje na mesto v negatívnom zmysle,  prečítal list p. 
Saturyovej z Kežmarku. Bol publikovaný na internetovej stránke mesta.  
„Dobrý deň z Kežmarku! 
Dovoľte mi touto cestou vysloviť svoje poďakovanie všetkým pracovníkom Mesta Rožňava, 
ktorí akokoľvek prispeli k tomu, že som mohla vo Vašom meste prežiť so svojou rodinou 
krásne leto. 



Viem, že otázka financií v dnešnej dobe trápi nejednu samosprávu a je úspechom 
manažmentu, ak dokáže za daných podmienok, ktoré súčasné mestá majú, poskytovať svojim 
občanom služby, aké som mohla využiť v Rožňave aj ja. 
Rodinné záležitosti mi dovolili stráviť vo Vašom meste niekoľko týždňov, počas ktorých som 
mohla spoznať nielen krásne pamiatky Vášho mesta a okolia, ale aj ľudí a služby.  
Kým v zime sa naša dcérka naučila korčuľovať práve na Vašom klzisku, s radosťou sme v lete 
využili susediace kúpalisko, kde ma potešila všadeprítomná čistota, ochotný personál (využili 
sme aj služby zdravotnej pomoci, občas sme získali cenné informácie od pani, ktorá 
kontrolovala vstupenky, tetušky v dolnom bufete nás milo prekvapili chutným bufetovým 
výberom a cenami...). 
Žijem a pôsobím ako poslankyňa v meste, kde je kúpalisko minulosťou a zimný štadión 
nočnou morou vedenia mesta po spackanej a neuskutočnenej deaflympiáde. Veľmi si preto 
vážim, že Vaše mesto dokázalo vytvoriť podmienky na chod týchto zariadení aj v súčasnosti. 
Možno niekto iný, možno Rožňavčania - majú iný názor a šomrú, zvlášť, ak majú blízko do 
preslávených maďarských kúpalísk... Ale ak žijete v meste, kde čosi také chýba, vážite si aj to, 
čo sa možno niekomu máli. 
Veľmi milo ma prekvapila aj turistická informačná agentúra na námestí, našou obľúbenou 
zastávkou sa stala Cukráreň u Pirožky, priam luxusne som sa cítila na Vašom trhovisku, kde 
to ráno voňalo čerstvou zeleninou, ovocím, kvetmi (nedá sa to porovnať s našim mestom, kde 
udržať služby trhoviska je takisto náročné).  
Sú to možno bežné veci pre Vašich občanov, ale nie sú bežné v iných mestách. Veľmi sa teším, 
že som ich u Vás "zažila", za čo Vám ďakujem a celému vedeniu mesta prajem len to 
najlepšie. Zvlášť, aby v blížiacich sa voľbách, dostal podporu na post primátora ten kandidát, 
ktorý ju dokáže čo najlepšie zúročiť v prospech mesta, jeho občanov, ale i návštevníkov, ku 
ktorým patrím. 
S pozdravom za rodinu Saturyovu, 
Adriana Saturyová 
p. Pavol Burdiga 
Informoval, že sa p. Saturyovej mailom poďakoval za kladné hodnotenie mesta.  
p. Ing. Ján Lach  
Popísal stav v hornej časti mesta, kde sa realizuje výstavba kanalizácie. Postráda značenie na 
ul. Kúpeľnej a na Krátkej, že sa realizuje táto stavba.  Zásyp na Baníckej ul. a na Krátkej nie 
je kvalitne vykonaný. Mal by byť taký, ako na Strelnici.  
p. Pavol Burdiga 
Potvrdil, že s uvedeným problémom bol aj on informovaný, dal ho na riešenie p. Ing. 
Dovalovej, ktorá sa pravidelne zúčastňuje kontrolných dní. Požiadal ju o vyjadrenie. 
p. Ing. Mária Dovalová 
Informovala, že dopravné značenie bolo pôvodne osadené, stratilo sa. V priebehu dnešného 
dňa malo byť osadené nové. Povrch na uvedených uliciach nie je ukončený, veľké frakcie 
štrku budú odvezené, bude použitý štrk frakcie 032, povrch bude upravený ako na Strelnici.  
p. Pavol Burdiga 
Poznamenal, že dochádza ku krádežiam dopravných značiek na úkor bezpečnosti. Obdobne sa 
to stalo aj na stavbe kruhového objazdu, kde zmizli už 3 sady dopravných značiek. 
p. Roman Ocelník  
Upozornil na to, že dopravné značenie zmizlo počas prác aj v m.č. Nadabula.   
 
 
 
 
 



 
 
 Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán zástupca primátora poďakoval za 
účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
 
 
Pavol  Burdiga       Darina Repaská  
zástupca primátora mesta      prednostka MsÚ 
 
 
    O v e r o v a t e l i a  
 
 
Ing. Ján Lach         Cyril Motyka 
 
 
 
Zapísala : Helena Šujanská  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 


