
            
1. 

 Otvorenie 
 
     V úvode rokovania mestského zastupiteľstva pán Pavol Burdiga, primátor 
mesta  
 

- na základe výsledkov výberového konania a návrhu Rady školy odovzdal 
menovací dekrét riaditeľke MŠ Kyjevská ulica p. Mgr. Erike 
Kelemenovej. Zaželal je veľa úspechov v práci.  
 

- požiadal prítomných o minútu ticha na uctenie pamiatky  MUDr. Attilu 
Kecseiho,  poslanca MZ vo volebnom období 1994 – 1998, ktorý dňa 
9.12.2012 zomrel. 
 

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol primátor mesta. Privítal 
všetkých pozvaných. Konštatoval, že poslanci MZ boli na zasadnutie pozvaní 
písomne a včas. Z celkového počtu v úvode zasadnutia boli prítomní 9 poslanci, 
v priebehu rokovania sa počet upravil na 15. 
Neprítomní, ospravedlnení boli : Mgr. Dionýz Kemény,  
                                               Roman Ocelník 
 
Za overovateľov zápisnice menoval : 
p. Ing. Ondreja Bolačeka  
p. Ing. Jána Lacha 
 
Pán primátor konštatoval, že zápisnica z 29.11.2012 zatiaľ nebola overovateľmi 
podpísaná.  
 
Program rokovania bol upravený nasledovne : 
 
p. Ing. Karol Kováč navrhol stiahnuť z rokovania materiály pod bodom č. 13 
a 15. Zdôvodnil to tým, že rozpočet mesta ešte nebol schválený, teda by sa 
nemali schvaľovať ani rozpočty príspevkových organizácií. Upozornil na 
predložený návrh rozpočtu, ktorý majú poslanci k dispozícii, konkrétne na 
výšku predpisu položky miestnych daní a poplatkov vo výške 1 800 tisíc € a na 
predpokladané výdavky na bežnú činnosť vo výške 3 600 tisíc €. 
 
p. Ing. Ondrej Bolaček navrhol, aby bod 8 bol presunutý pred majetkopráve 
záležitosti mesta z dôvodu, že zatiaľ p. PaedDr. Janka Mičudová, vedúca 
odboru nie je zatiaľ prítomná na rokovaní z pracovných dôvodov.  
 
Návrh p. Ing. Karola Kováča na stiahnutie bodov 13 a 15 považuje za 
nelogický. Vstupy pre rozpočet mesta by mali byť jasné.  
 
Pán Ing. Karol Kováč poznamenal, že pokiaľ by sa rozpočty príspevkových 
organizácií schválili , nemohli by sa už meniť.  
 
Poslanci MZ neschválili stiahnutie materiálov 13 a 15 
                                             2-4-4 
 
Poslanci MZ schválili presun bodu 8 pre majetkoprávne záležitosti mesta 
                                             10-0-0 
 
Poslanci MZ schválili celkový program rokovania  
                                             10-0-0       
 
 
 



 
Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia k jednotlivým 
bodom rokovania a v rámci bodu Diskusia občanov. 
 

2.  Plnenie uznesení MZ 
 

 1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
 
Poslanci MZ správu nezobrali na vedomie. 
                                             7-0-0 
 

 2. Informácia v súlade s uznesením MZ č.224/2011-1 o súdnych sporoch 
vedených voči mestu a o pokutách uložených mestu 
 
p. Ing. Karol Kováč  
Predložil nasledovné otázky : 
k súdnemu sporu mesto Rožňava c/a Rímskokatolícka cirkev – kedy bolo 
podané odvolanie, 
k súdnemu spolu mesto Rožňava c/a Igor Lipták – kde sa nachádza žiadosť 
o odkúpenie pozemku, ktorá bola na mestský úrad doručená 15.10.2012, nie je 
predmetom rokovania MZ, 
k súdnemu sporu Július Fehér c/a Katastrálny úrad Košice – požiadal 
o informáciu, o čo sa jedná v uvedenom spore,  
k súdnemu sporu Alexander Kozsár a spol. c/a Ministerstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja – požiadal o informáciu, o čo sa jedná v uvedenom 
spore 
Ďalej naniesol otázku, či je možné zverejniť to, kto zastupuje v jednotlivých 
prípadoch mesto.  
p. Mgr. Juraj Halyák 
Odpovedal na uvedené otázky  

- dovolanie v prvom prípade bolo podané v letných mesiacoch, presný 
dátum nevedel povedať, bližšiu odpoveď podá písomne,  

- žiadosť p. Igora Liptáka bola predložená do komisie  výstavby, komisia 
pred januárovým zasadnutím MZ vykoná so žiadateľom obhliadku na 
tvári miesta,  

- na ostatné otázky bude daná písomná odpoveď, prípadne môže pánovi 
poslancovi osobne podať  požadované informácie  

- mesto v súdnych sporoch zastupuje on a p. JUDr. Pollák 
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Informovala, že spor Július Fehér c/a Katastrálny úrad Košice má súvis s ROEP, 
ktorá sa ukončila v roku 2001. Menovaný sa domnieva, že katastrálny úrad 
nepostupoval v súlade so zákonom, keď susediaci pozemok sa dostal na LV 
mesta.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal, aby informácie o jednotlivých súdnych sporoch boli doplnené do 
materiálu pre MZ. 
p. Ing. Karol Kováč 
Požiadal o doplnenie materiálu – uviesť kto v konkrétnom spore zastupuje 
mesto. 
 
Pán primátor požiadal p. Ing. Kováča, aby osobne prerokoval jednotlivé súdne 
spory s p. Mgr. Halyákom.  
 
 
 
 
 



 
 

 4.  Informácia v súlade s uznesením MZ č. 315/2012 o plnení opatrení na 
odstránenie zistených nedostatkov pri kontrole, ktorú vykonal Najvyšší 
kontrolný úrad SR  
 
Informáciu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského úradu. 
Poznamenala, že v čase expedovania materiálu došlo k splneniu jedného 
z podopatrení – na účet mesta bola 10.12.2012 pripísaná suma -  p. MUDr. 
Vladislav Laciak, bývalý primátor mesta nezákonne vyplatenú odmenu vrátil 
mestu. Zároveň požiadal  o prehlásenia mesta, že uvedená suma sa zákonnou 
cestou vymôcť nedá, napriek tomu ju mestu vrátil.   
K požiadavke poslancov o zverejnenie protokolu o kontrole NKÚ uviedla, že 
vedúca kontrolnej skupiny nie je oprávnená dať súhlas na zverejnenie, preto 
bol daný obratom dotaz na centrálu NKÚ do Bratislavy. Mesto zatiaľ nedostalo 
odpoveď.  
 
 

 5. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 205/2011 – vývoj kauzy 
„Rozhodnutie úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty“ 
 
Informáciu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského úradu. 
Nové informácie vo veci nie sú, zo strany mesta bol zaplatený súdny poplatok 
za podanie odvolania.  
 
 

 6. Informácia v súlade s uznesením MZ č. 55/2012 o priebehu verejných 
obstarávaní, elektronických aukcií a výberových konaní  
 
Informáciu o verejných obstarávaniach  predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, 
prednostka mestského úradu. 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
K  „výmene a úprave okenných a dverných otvorov na prízemí budovy Klubu 
mladých – Zóna M“ – uistil sa, že  akcia je financovaná z projektu EUROPE 
DIRECT a musí byť realizovaná do konca roka. 
p. Ing. Peter Marko 
K bodu 2 verejných obstarávaní – pripomienkoval, že ide o 2 500 € na 
ohňostroj a mesto nemá finančné prostriedky. 
p. Pavol Burdiga 
Informoval, že komisia finančná rozhodla poskytnúť 1000 € z rozpočtu mesta, 
ostávajúca časť bude riešená sponzorsky, tieto prostriedky sú aj potvrdené. 
p. Ing. Peter Marko 
Podľa jeho názoru za danej finančnej situácie je aj táto suma vysoká. Predložil 
poslanecký návrh – toho roku zrušiť ohňostroj.   
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Opravil pána primátora, komisia finančná nerozhodla, ale odporučila z rozpočtu 
mesta 1000 € na ohňostroj. On s názorom komisie nesúhlasil. Podporil návrh p. 
Ing. Marka. Súhlasil  s ohňostrojom, ale za podmienky, že bude hradený 
sponzorsky.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Upozornil na to, že na akcie uskutočnené v závere roka bolo v rámci rozpočtu 
schválených  mestským  zastupiteľstvom  1000 €. Preto úrad riešil výberové 
konanie.  
 
 
 



 
Informáciu  o výberových  konaniach  predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, 
prednostka mestského úradu. 
Písomný materiál doplnila o informáciu, že dňa 7.10.2012 bolo vypísané výberové 
konanie aj na náčelníka mestskej polície, ktorý požiadal o rozviazanie pracovného 
pomeru dohodou k 31.12.2012. Do uskutočnenia výberového konania pán primátor 
poveril výkonom funkcie p. Pavla Prívozníka.  
 
Pán primátor potvrdil, že ide o osobné rozhodnutie p. Ing. Temesiho. 
 
Poslanci MZ schválili poslanecký návrh p. Ing. Petra Marka – neschváliť 
prostriedky z rozpočtu mesta na vykonanie ohňostroja. 
                                                     7-1-2 
 
 

3.  Uznesenie MZ č. 126/2007, bod 2 zo dňa 28.6.2007 – návrh na 
zrušenie  
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie 
                                            11-0-0 
 
 

4.  Uznesenie MZ č. 400/2011  návrh na zmenu  
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu 
 
p. Ing. Karol Kováč 
Požiadal o predloženie vysvetlenia občanom mesta – čo je technická evidencia 
miestnych komunikácií a k čomu slúži, nakoľko ide o nie malú sumu – 12 000 
€.  
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Uviedla, že ide o podrobné zmapovanie miestnych komunikácií, chodníkov, 
parkovísk, zatriedenie do príslušných kategórií podľa Cestného zákona, 
s presnými výmerami. Ide o dôležitý dokument, ktorého spracovanie ukladá 
Cestný zákon, dôležitý je pre  majetkoprávne usporiadanie pozemkov, pre 
územné plánovanie.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol hlasovať za návrh komisie finančnej – zahrnúť do rozpočtu na rok 2013 
a realizovať podľa finančných možností mesta. Ide o dôležitý dokument, 
potrebný v prípade, ak by sa mestu podarilo získať finančné prostriedky na 
rekonštrukciu komunikácií. Bol by zmapovaný stav komunikácií 
a k rekonštrukciám by sa nemuselo pristúpiť živelne. 
p. Ing. Karol Kováč 
Požiadal o upresnenie – či ide o vyhotovenie nového pasportu, resp. 
aktualizáciu existujúceho.  
p. JUDr. Erika Mihaliková 
Potvrdila, že mesto nemá vypracovaný pasport.  
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Navrhol hlasovať o návrhu komisie výstavby – niekoľkými uzneseniami už bol 
schválený poradovník na opravu. Poznamenal, že spracovanie pasportu za  
 



 
momentálneho stavu neprinesie nič, len zbytočné  papierové výdavky. Pre 
občanov mesta je potrebnejší reálny meter chodníka. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na to, že mestské zastupiteľstvo schválilo poradie na opravu 
chodníkov a pasport rieši komunikácie a parkoviská. 
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že zoznam na opravy je spracovaný, schválený. Pokiaľ sa 
projektová dokumentácia bude spracovávať na určitú časť, bude riešiť aj 
vyporiadanie potrebných pozemkov. Uviedol, že zákon umožňuje samosprávam 
túto povinnosť riešiť do roku 2015. 
p. Peter Džačár 
Uviedol, že komisia na ochranu verejného poriadku tiež odporučila alt. č. 3  

- teda vyhlásiť verejné obstarávanie v mesiaci marec 2015. 
 
Poslanci MZ neschválili návrh komisie finančnej 
                                            2-8-1 
 
Poslanci MZ schválili návrh komisie výstavby, KOVP 
                                            10-2-0 
 
 

5.  Uznesenie MZ č. 428/2011 – návrh na zmenu   
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu 
 
p. Ing. Peter Marko  
Vzhľadom na dohodu mestského zastupiteľstva v pokračovaní opráv školských 
objektov, komisia navrhla zmenu termínu  vyhlásenia verejného obstarávania 
na uvedenú akciu na rok  2013. Projektová dokumentácia je potrebná pre 
získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu školy. Viď postup 
rekonštrukcie ZŠ J. A. Komenského, kde projektová dokumentácia už bola 
spracovaná. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie  
                                            12-0-0 
 
 

6.  Uznesenie MZ č. 421/2011 – návrh na zrušenie   
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
                                            11-1-0 
 
 

7.  VZN mesta Rožňava o miestnych daniach a poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava 
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu 
 
p. Ing. Karol Kováč 
Podotkol, že problematika odpadu je rozsiahla, naniesol otázku, či sa  
 



 
v najbližšom období bude mestské zastupiteľstvo touto problematikou 
podrobnejšie zaoberať.  
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Poznamenal, že na neformálnom stretnutí poslancov sa prekovávala aj táto 
problematika – konkrétne náklady na zber, ukladanie odpadu, fungovanie 
karanténnej stanice, ktorá má tiež súvis s riešením odpadu. S firmou Brantner 
prebehli tri kolá rokovania, dopracovalo sa už aj ku konkrétnym číslam, ktoré 
riešia aj náklady súvisiace s biologicky rozložiteľným odpadom. Poslanci MZ 
obdržali návrh rozpočtu na rok 2013, v ktorom sú tieto čísla už uvedené. 
V prípade konkrétnych podnetov, požiadaviek občanov, poslancov, pracovníkov 
mesta,  je možné ešte  túto problematiku otvoriť.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že odporúčanie finančnej komisie už bolo zapracované do návrhu, 
ale odporúčanie sociálnej komisie nie. Preto odporučil tieto zapracovať a to v § 
8 ods. 1 a 3 upraviť  „alebo“ na „a“.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Predložil návrh na zmenu § 11 – nie je presne stanovené oslobodenie od dane 
v prípade prevzatia psa z útulku. On navrhuje oslobodenie v „danom roku“. 
Oslobodenie by sa malo vzťahovať na daný kalendárny rok.  
 
Poslanci MZ schválili návrh na zmenu VZN,  ktorú predložil p. Bc. Ivan Kuhn, 
MA 
Zmena § 8 ods. 1 a 3 
                                            11-0-1 
 
Poslanci MZ schválili návrh na zmenu VZN, ktorú predložil p. Ing. Ondrej 
Bolaček  
Zmena § 11 – úľava sa vzťahuje na prvý rok jeho nadobudnutia z útulku 
                                            11-1-0 
 
Poslanci MZ schválili celkové uznesenie so schválenými zmenami 
                                            11-1-0 
 
 

8.  VZN mesta Rožňava o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia 
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu 
 
p. Ing. Karol Kováč  
Prehlásil, že má vážne pripomienky k predloženému materiálu, novelu zákona 
si dôkladne preštudoval. Postráda informácie, ktoré sa týkajú výšky 
ohodnotenia jedného žiaka, ktoré ako  predpokladá, v zmysle zákona by mal 
vykryť krajský školský úrad. Postráda ďalej uvedenie zákonných limitov, 
stanovisko tých, ktorých sa to týka. Materiál považuje za veľmi zle pripravený. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Nesúhlasil odporúčaním finančnej komisie – alt. 2. Vzhľadom na finančnú 
situáciu nepovažuje za dobré navyšovať dotácie z vlastných zdrojov, ktoré 
mesto nemá. Podľa jeho názoru malo by sa prerozdeliť len to, čo mesto 
dostane od štátu.  
Súhlasil s návrhom finančnej komisie – prehodnotiť VZN o určení čiastočných 
úhrad v školách a v školských zariadeniach.  
Odporučil hlasovať za alt. 1.  
 



 
p. PaedDr. Janka Mičudová 
Zdôvodnila návrh uvedený v správe – alt. č. 2.  
V roku 2013 má dôjsť k prirodzenému navýšeniu platov učiteľov o 1 %. Táto 
skutočnosť nebola premietnutá do alt. č. 1. Predpokladá sa ešte ďalšie 
navýšenie platov učiteľov a to o 5 %, ktoré bude potrebné rešpektovať. 
V prípade prevádzkových a nepedagogických zamestnancov krytie bude musieť 
byť zabezpečené z prevádzkových nákladov. Vysvetlila, akým spôsobom bol 
prepočet vykonaný – viď pripojenú tabuľku k materiálu.  
Bola vykonaná platová inventúra, prehodnotilo sa zatriedenie zamestnancov, 
napočítali sa osobné príplatky do výšky 6 %. Teda počítalo sa len s tým, na čo 
majú pedagogickí zamestnanci nárok. Zostávajúca suma by mala vykryť 
prevádzku.  
Niektoré zariadenia ostali v mínuse, budú si to musieť vykryť z vlastných 
príjmov.  
K VZN  - bude sa musieť častejšie prehodnocovať. Po januári – februári bude 
jasné aj riešenie CVČ. Napriek uvedenému je potrebné z hľadiska návrhu 
rozpočtu na rok 2013 ho schváliť.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že on nespochybňoval náklady, ale to, či mesto bude schopné 
vykryť navýšené náklady. Mesto nie je t. č. v takej situácii, aby bolo veľkorysé 
a vykrylo navýšené náklady. Malo by otvoriť VZN o určení čiastkových úhrad 
v školách a v školských zariadeniach a pristúpiť k zvýšeniu poplatkov rodičov.  
Postráda prepočet,  o akú sumu by sa zvýšili poplatky v jednotlivých školských 
zariadeniach.  
p. PaedDr. Janka Mičudová  
Potvrdila, že výška príspevku rodiča nepostačuje, bude potrebné otvoriť 
súvisiace VZN. Predpokladá, že z 12 € dôjde k navýšeniu cca na 17 – 18 €.  
V mesiaci február táto suma bude jasná, budú musieť byť upravené poplatky aj 
v CVČ.  
p. Ing. Karol Kováč  
Prehlásil, že bude hlasovať za návrh finančnej komisie, ktorý návrh považuje za 
veľmi reálny, zodpovedný. Teda platiť len z toho, čo mesto dostane od štátu. 
Naniesol otázku, z akého dôvodu nie je k dispozícii stanovisko riaditeľov 
inštitúcií, ktorých sa to týka. Akým spôsobom sa dospelo k jednotlivým číslam, 
chýbajú mu porovnania, zákonné limity.  
p. PaedDr. Janka Mičudová  
Podotkla, že sa budú musieť otvoriť všetky VZN, ktoré sa týkajú školstva. 
Odbor má k dispozícii podklady z jednotlivých zariadení – potrebu finančných 
prostriedkov. Celková požiadavka je vo výške 2 436 161 €, alt. č. 2 rieši sumu 
2 058 625 €. Teda požiadavky nebudú v plnej výške vykryté.  
Uviedla, že alt. č. 1 uvažuje o sume 2 019 026 €.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prehlásil, že v každom prípade je potrebné otvoriť VZN. Je otázne, či sa  zvýšia 
dane, alebo rozdiel nákladov sa prenesie  na rodičov. Podľa jeho názoru druhá 
alternatíva je lepšia. Rodičia neplatia plnú, komerčnú sumu.  
p. Ing. Karol Kováč 
Opätovne prehlásil, že v správe chýbajú základné údaje. Preto je ťažké vo veci 
rozhodovať.  
p. PaedDr. Janka Mičudová  
Poznamenala, že t. č. je potrebné rozhodnúť o jednej z alternatív, aby sa do 
rozpočtu mohla dostať určitá suma.  
Informovala, že dôjde k zmene aj pri financovaní mimoškolskej činnosti.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Odporučil hlasovať za alt. č. 1 
 
 



 
Poslanci MZ neschválili zmenu VZN podľa alt. č. 1 
                                            4-8-2 
 
Poslanci MZ schválili zmenu VZN podľa alt. č. 2 
                                            10-4-0 
 
 

9.  Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na doplnenie  
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu  
 
P. Mgr. Radoslav Kovács 
Upozornil na nesúlad textu zdôvodnenia pri doplnení § 15 a/ ods. 1. § 58 ods. 
2 zákona č. 656/2004, na ktorý sa úrad odvoláva,  sa netýka problematiky.   
p. JUDr. Erika Mihaliková 
Potvrdila, že došlo k chybe v uvedení ustanovenia. Ustanovenie by malo riešiť 
náklady na preložku,  povinný zaplatiť je ten, kto potrebu preložky vyvolal. 
Oporu v zákone o energetike má. Úrad chybu odstráni, dá do súladu so 
zákonom. Pravdepodobne sa bude jednať o ods. 4 uvedeného zákona.  
p. Ing. Karol Kováč  
K bodu 15 a/ upozornil, že zákon hovorí len o plynárenských zariadeniach a nie 
energetických, ako je to uvedené v správe.  
p. Ing. Ján Lach 
Odporučil stiahnuť materiál z rokovania a zosúladiť s príslušným zákonom. 
 
Poslanci MZ návrh na stiahnutie materiálu schválili. 
                                            11-2-0 
 
 

10.   Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta – 
poslanecký návrh p. Ing. Bolačeka na zmenu  
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu  
 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Predložil písomný doplňovací návrh : § 4 bod 5 doplniť nasledovne : „Poslanec 
mestského zastupiteľstva za prítomného na rokovaní mestského zastupiteľstva 
sa považuje vtedy, keď je na ňom fyzicky prítomný aspoň počas 75 % času 
jeho trvania“. 
p. Ing. Ján Lach  
Naniesol otázku, ako je tento návrh realizovateľný. 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Uviedol matematický spôsob, akým sa dá jeho návrh realizovať.  Odsledovať  
by účasť mal zapisovateľ.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Poznamenal, že v súlade s prepočtom, p. Mgr. Bischof, ktorý prišiel na 
rokovania pri bode 10, by sa nemal považovať za prítomného. V rámci 
rokovania je 26 bodov. 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Podotkol, že to platí v prípade ak poslanec neospravedlnil svoju neúčasť. On sa 
ospravedlnil vopred. Na zasadnutie prišiel z práce. Upozornil na to, že pri 
prepočte sa sleduje čas, nie počet bodov rokovania. 
 
 



 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Súhlasil s predloženým poslaneckým návrhom. Predložil návrh na doplnenie § 4 
bodu 5.   
 
Poslanci MZ neschválili návrh p. Mgr. Radoslava Kovácsa na doplnenie § 4 bodu 
o bod 5 
                                            4-8-1 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie. 
                                            12-0-0 
 
 

11.  Výročná správa za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2011 
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok 
                                            12-0-0  
 
 

12.  Žiadosť o predĺženie termínovaného úveru na stavbu „Rekonštrukcia 
Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave“ 
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu  
 
p. Ing. Karol Kováč 
Naniesol otázku, koľko mesto preplatí vo finančnom vyjadrení na úrokoch. 
p. Ing. Klára Leskovjanská 
Informovala, že mesto platí úroky len z čerpaného úveru. Úver zatiaľ nebol 
čerpaný, k prestavaniu objemu zatiaľ nedošlo. Faktúra zatiaľ nebola vystavená.  
Stavba nie je ukončená, mesto má poslednú šancu úver čerpať v mesiaci 
január. Pokiaľ by sa neschválilo predĺženie termínovaného úveru, mesto by 
nemohlo čerpať úver a muselo by hradiť faktúry z vlastných prostriedkov.   
Vysvetlila systém financovania.  
p. Ing. Karol Kováč 
Naniesol otázku, či dodávateľ prác bude mať zaplatené až po ukončení stavby. 
p. Ing. Klára Leskovjanská 
Uviedla, že úhrady sú vykonané na základe predložených faktúr, ktoré sú 
predložené po odsúhlasení stavebným dozorom.  
p. Ing. Peter Marko  
Upresnil, práce boli vyfakturované v dvoch splátkach, dve splátky už aj boli 
uhradené. Tretia bola odsúhlasená. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie. 
                                            13-0-0 
 
 

13.  Alternatívy fungovania Turistického informačného centra Rožňava  
 
Dôvodovú správu predložila p. Ing. Karin Cseh, riaditeľka TIC 
 
p. Ing. Peter Marko 
Uviedol, že komisia súhlasila so znížením počtu pracovníkov o jedného, ale nie 
o pracovníka, ktorý má oprávnenie na všetky činnosti  a odporučila fungovanie 



TIC podľa alternatívy C. 
p. Ing. Karol Kováč 
Citoval uznesenie komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky, prijaté 13. 
resp. 14.11.2012.  
Z uvedeného dôvodu pri schvaľovaní programu rokovania požiadal o stiahnutie 
materiálu.  
Opätovne predložil návrh na stiahnutie materiálu. 
 
     Pán primátor upozornil na to, že dva krát nie je možné hlasovať o stiahnutí 
materiálu.  
 
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Poznamenal, že predložená téma – ďalšie fungovanie TIC - má viac 
problémových oblastí. Preto nie je jednoduché hlasovať o konečnom riešení.  
Uviedol, že alternatíva C rieši pokles o jedného pracovníka a s touto by sa malo 
podrobnejšie zaoberať.  
Navrhol schváliť alt. C s tým, že by sa vytvorila komisia v zložení – Ing. Karol 
Kováč, Cyril Motyka a Ing. Karin Cseh, ktorá pripraví do pol roka definitívne 
riešenie Turistického informačného centra. Súčasťou riešenia by mohla byť aj 
možnosť zabezpečenia niektorých služieb dodávateľskou formou.  
Komisia by mala nájsť objektívne východiská z problémových oblastí 
fungovania, ktorou je finančné zabezpečenie organizácie.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prehlásil, že mu vadí to, ako prebieha debata o TIC. Niektorí poslanci 
pristupujú k riešeniu mechanicky – škrtne sa jeden pracovník, škrtne sa jeho 
plat i odvody, a všetko bude fungovať. Upozornil na to, že v tom prípade  TIC 
nebude môcť vykonávať tie činnosti, ktoré robila doteraz. Takéto rozhodnutie 
by mohla prijať firma, ktorá má sto zamestnancov. Teda takéto rozhodnutie by 
spôsobilo to, že organizácia nebude ďalej fungovať a zrejme niektorým 
poslancom ide o to.  
Navrhuje zachovať TIC s terajším počtom pracovníkov, vyhlásiť verejnú 
obchodnú súťaž, osloviť podnikateľské subjekty o predloženie ponúk, za akých 
podmienok sú ochotné prevziať všetky činnosti, ktoré doteraz TIC vykonávala.  
Teda zachovať TIC jeden rok a v priebehu roka riešiť súťaž.  
p. Cyril Motyka 
Nesúhlasil s menovaním komisie, funguje predsa dozorná komisia. 
p. Ing. Peter Marko 
Podotkol, že komisia výstavby odporučila znížiť počet pracovníkov o jedného 
s tým, že k 30.6.2013 sa opäť vráti MZ k problematike. Dať šancu riaditeľke, 
spolupracovníkovi, aby sa s problémami vysporiadali, vrátane financovania 
organizácie.  
Upozornil pána Kuhna, že pri určovaní účasti v súťaži, môže nastať problém.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Podotkol, že stanovenie podmienok je úlohou dozornej komisie, prípadne 
menovanej komisie.  
Zúčastniť sa súťaže môže podnikateľský subjekt, nezisková organizácia, 
občianske združenie, nevidí v tom problém. Podľa jeho názoru podstatné je 
nadefinovať  čo mesto chce, aké služby. Teda nadefinovať všetky podmienky 
vrátane financovania, riešenia terajších priestorov. 
Upozornil na šancu pre TIC v súvislosti s vyhlásením mesta Košíc za Európske 
mesto kultúry.  
p. Ing. Peter Marko 
Naniesol otázku na riaditeľku, či TIC bude schopné so znížením počtu 
zamestnancov vykonávať aj ekonomickú agendu. 
p. Ing. Karin Cseh 
Prehlásila, že ekonomická agenda sa dá zvládnuť. Je však otázne, či 
zamestnanci budú ochotní prijať prácu naviac. Do 30.6. na mzdách neušetrí 



nič, bude potrebné vyplatiť nároky zo zákona. Je otázne, či v tomto období 
môže uvoľniť účtovníčku, keď spracúva koncoročnú závierku. Požiadala 
o informáciu, s akou účinnosťou bude prijaté uznesenie o znížení počtu 
pracovníkov.  
p. Ing. Karol Kováč 
Nesúhlasil s vytváraním novej komisie, mestské zastupiteľstvo môže poveriť 
riešením TIC komisiu cestovného ruchu. Komisia určite vyzve aj dozornú 
komisiu, aby sa spolupodieľala na riešení ďalšieho fungovania organizácie, aj 
napriek tomu, že komisia cestovného ruchu už vytvorila návrh na riešenie.  
K rozpočtu mesta – kladne hodnotil prácu p. Ing. Bolačeka, že sa s prípravou 
rozpočtu zaoberá, jednotlivé položky podrobne rozoberá. Určité výsledky má 
priniesť aj personálny a procesný audit. Opätovne upozornil na predpis príjmu 
daní, výdavkovú časť rozpočtu. Rozdiel by mal zaplatiť štát, ktorý zatiaľ 
negarantuje svoje príspevky pre obce a mestá. Preto považuje za riskantné 
v tomto štádiu sa zaviazať schválením príspevku pre organizácie, keď finančné 
krytie nie je zabezpečené definitívne. Vyzval preto poslancov, aby zvážili, či 
budú prejednávať riešenie fungovania TIC. Potvrdil, že znížením počtu 
pracovníkov sa náklady na mzdy, odvody, k 30.6. neznížia. Upozornil na to, že 
TIC má už vybudovanú určitú databázu Poznamenal, že poslanci by mali zvážiť 
v súvislosti s rozpočtom priority.  
Podľa jeho názoru komisia cestovného ruchu pripravila seriózny a koncepčný 
návrh.  Bol prerokovaný už v niektorých komisiách MZ. Navrhol, aby pre TIC 
bolo prijaté rozpočtové provizórium na polrok.  
p. Ing. Peter Marko  
Na základe vyjadrenia pani riaditeľky navrhol riešenie ďalšieho fungovania TIC 
podľa alternatívy A. Ďalej navrhol do 30.6. prehodnotiť nielen ekonomickú 
činnosť, ale aj smerovanie – čo vlastne chce robiť TIC do budúcnosti.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Zdôvodnil svoj návrh na menovanie komisie – z vystúpenia p. riaditeľky na 
prechádzajúcom zasadnutí je zrejmé, že dozorná komisia neplní svoju funkciu 
tak, ako by mala. Súhlasil aj s alternatívou, aby túto problematiku riešila 
komisia MZ. TIC by mala fungovať do 30.6. a paralelne by sa malo nájsť do tej 
doby riešenie. Čo sa týka rozpočtu mesta, navrhuje sa len 50 % očakávaných 
nákladov.  
p. Ing. Peter Marko  
Predložil návrh na ďalšie fungovanie TIC podľa alt. A. 
p. Mgr. Dušan Pollák 
Poznamenal, že aj komisia vzdelávania sa venovala tejto problematike. Komisia 
podporila niektoré myšlienky, ktoré boli prezentované p. Ing. Karolom 
Kováčom. V prvom rade je potrebné počkať na výsledky personálneho 
a procesného auditu. Do tej doby navrhované oddelenie na mestskom úrade by 
sa nemalo vytvárať. TIC by mala fungovať do 30.6. s tým, že sa k tomuto 
dátumu TIC prehodnotí.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Uviedol, že bude hlasovať za fungovanie TIC podľa alt. A. Upozornil na 
navrhovaný termín prehodnotenia TIC – v tom období bude prebiehať už letná 
turistická sezóna.  
p. Ing. Karol Kováč 
Upozornil na to, že TIC je centrum, ktoré má poskytovať informácie. Vždy bude 
svojim spôsobom závisieť od financií mesta. Ďalšie fungovanie by malo  byť 
nasmerované podľa návrhu, ktorý predložila komisia cestovného ruchu. Bude 
hlasovať za alt. A. 
p. Ing. Karin Cseh 
Naniesla otázku, čo sa bude 30.6. konkrétne hodnotiť, či podnikateľská činnosť.  
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Opravil pani riaditeľku, ide o hodnotenie do 30.6. a prijatie alternatívneho 
riešenia, ako sa dostať z problémov.  



 
Komisia by riešenie mala nájsť do toho termínu.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Prehlásil, že nechápe stanovisko p. Ing. Bolačeka. Odporuje si. Podľa jeho 
názoru tu ani nejde o riešenie spôsobu fungovania TIC, ale o jej zrušenie. Podľa 
jeho názoru predložené návrhy bez uvedenia konkrétnosti vedú k zrušeniu 
organizácie.  
p. Ing. Karol Kováč 
Uviedol, že návrh komisie cestovného ruchu je predložený do komisií, 
v komisiách sa diskutuje o nich, všetky materiály môže preposlať riaditeľke. 
Návrh po dohode s poslancami MZ bude predložený aj na verejnú diskusiu.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Navrhol hlasovať  za alt. C s tým, že paralelne, komisionálne  sa má posúdiť 
budúce smerovanie TIC v termíne do 30.6.2013. 
 
Poslanci MZ návrh p. Ing. Bolačeka neschválili. 
                                              6-5-3 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol hlasovať samostatne  

- za alt. A  
- vypísať VOS na prevádzku TIC iným subjektom  

 
Poslanci MZ neschválili riešenie fungovania podľa alt. A 
                                              7-1-6 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Stiahol svoj návrh na  vypísanie VOS na prevádzku TIC iným subjektom  
 
p. Ing. Karol Kováč 
Navrhol,  aby TIC v roku 2013 fungovalo v rozpočtovom provizóriu 
 
Poslanci MZ návrh neschválili.  
                                              6-4-3 
 
p. Ing. Karin Cseh 
Apelovala na poslancov, aby riešili problematiku TIC. Momentálne sú vo veľmi 
veľkej finančnej kríze, zamestnanci nedostanú výplatu, organizácia má dlhy. 
Potrebujú riešiť situáciu.  
 
Poslanci MZ neprijalo uznesenie k predmetnému bodu.  
 
 

14.  Úprava rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo ACTORES 
Rožňava na rok 2012 
 
Dôvodovú správu predložila p. Mgr. art. Masníková, riaditeľka MsD Actores 
 
p. Ing. Karol Kováč 
Postráda informáciu z TS – aké sú celkové náklady na prevádzkovanie budovy, 
ako aj priestorov, ktoré využíva MsD Actores.  
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Upozornila na to, že tieto náklady sú vyčíslené v správe č. 16/1.  
p. Ing. Karol Kováč  
Nesúhlasil s tým, že sú vyčíslené všetky náklady. Podľa jeho názoru vykázané 
údaje nie sú presné. Nezdá sa mu údaj, že budova pre TS mesačne prináša zisk 
vo výške 5 600 €.  



 
 
p. JUDr. Erika Mihaliková 
Poznamenala, že zlé hospodárenie bolo zaznamenané za obdobie, kedy budovu 
spravovala 1. Rožńavská a.s. Výkonný manažér nedostatočne vymáhal 
pohľadávky. Nájomné bolo platené oneskorene, sú tam aj dlžníci ktorí dlhujú aj 
14 000 €, likvidátorka až teraz s nimi uzatvárala splátkové kalendáre.  
p. Ing. Karol Kováč  
Podotkol, že v správe sa hovorí o všetkých možných nákladoch. Uvádza sa 
výška predpisu nájomného, nie je však konkretizované, aké výdavky sa z neho 
odpočítavajú. Ďalej  uvedený je údaj o nákladoch na opravy a revízie. Podľa 
jeho názoru v správe sú uvedené strohé čísla, vytrhnuté z kontextu. 
p. Ing. Peter Marko 
Upozornil na predmet rokovania. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prehlásil, že je rád, že sa MsD Actores darí vlastnou činnosťou získať viac 
finančných prostriedkov. Naniesol otázku, či nebude potrebné meniť štatút 
príspevkovej organizácie. Či bude vedieť mesto ako zriaďovateľ zabezpečiť 50 
% rozpočtu.  Pokiaľ nie, po dvoch rokoch sa bude musieť riešiť právna forma 
organizácie.  
p. Mgr. art. Masníková  
Poznamenala, že je to záležitosť mestského zastupiteľstva, treba túto 
skutočnosť overiť.  
p. Ing. Klára Leskovjanská 
Uviedla, že MsD Actores je príspevkovou organizáciou a oni nevyvíjajú 
podnikateľskú činnosť, vykonávajú kultúrnu činnosť.  
p. Ing. Karol Kováč 
Prehlásil, že považuje za nevyhnutné, aby náklady na prevádzku budovy sa 
spájali s organizáciou Actores. Bol by nerád, ak by sa začiatkom roka zistilo, že 
náklady na budovu sú vyššie a nebude možné ich kryť.  
p. Ing. Klára Leskovjanská 
Upozornila na to, že materiál sa týka roku 2012, nie rozpočtu na rok 2013. Ide 
o to, aby sa do rozpočtu MsD Actores dostali vlastné prostriedky, ktoré si 
zarobili, aby ich mohli použiť.  
p. Ing. Karol Kováč 
Podotkol, že mu je jasná táto skutočnosť.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie. 
                                             12-1-1 
 

15  Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské divadlo Actores 
Rožňava na rok 2013 – alternatíva II. – úsporný režim  
 
Dôvodovú správu predložila p. Mgr. art. Masníková, riaditeľka MsD Actores 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
                                             13-1-0 
 
 

16  Majetkoprávne záležitosti mesta  
 
Dôvodové správy predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu 
 
 
 
 



 
 

 1. Odovzdanie nehnuteľného a hnuteľného majetku do správy 
príspevkovej organizácie : Technické služby mesta Rožňava  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok 
                                             12-0-0 
 
 

 2. Peter Fazekaš a manželka Eva Fazekašová, Kyjevská č. 42, Rožňava – 
priamy predaj pozemkov mesta  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok 
                                             13-0-0 
 
 

 3. Pozemok pod bytovým domom na Ul. Edelényska č. 2019/29,31 
v Rožňave – žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych 
podielov k pozemku pod bytovým domom  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok 
                                             13-0-0 
 
 

 4.  Matej Lázár, Kyjevská č. 15, Rožňava – predaj budovy mesta  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok 
                                             14-0-0 
 
 

 5. Kúpa pozemkov parc. č. KN-E 1522/3, parc. č. KN-E 1515/111 a parc. 
č. KN-E 1521/21 do majetku mesta  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok 
                                             14-0-0 
 
 

 6. Východoslovenská energetika a.s. Košice – kúpa nehnuteľností v k.ú. 
Rožňava do majetku mesta  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol hlasovať za alt. b/ návrhu na uznesenie, ako to navrhla komisia 
finančná.   
 
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie 
                                             14-0-0 
 
 

 7. Prenájom pozemku vo dvore Radnice z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa  
 
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Doplnila dôvodovú správu o poslanecký návrh p. Mgr. Radoslava Kovácsa :  
Zákaz parkovania motorových vozidiel vo dvore Radnice, zákaz prejazdu cez 
dvor Radnice a zákaz vjazdu motorových vozidiel do dvora Radnice okrem 
zásobovania v presne a pevne stanovenom čase 
 



 
 
p. Ing. Karol Kováč 
Súhlasil s poslaneckým návrhom p. Mgr. Radoslava Kovácsa, dvor Radnice by 
nemal byť parkoviskom. Navrhol technické riešenie – vyrobiť bránku pre peších 
a zamedziť vstupu motorových vozidiel.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Zdôvodnil svoj poslanecký návrh  : 

- nádvorie Radnice je príliš vzácne na parkovanie áut 
- upozornil na schválený zámer na presťahovanie CVČ do objektu Zóny M,  
     vo zvýšenej miere sa budú na nádvorí pohybovať deti, ide o chránené     
     miesto na pohyb detí  
- parkovanie zo strany námestia a zo strany Ul. akademika Hronca je 

zabezpečené, je v blízkosti nádvoria Radnice 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že pôvodne na nádvorie bol zákaz vjazdu, dopravná značka bola 
osadená na budovu bývalého MsNV, bola viackrát odcudzená. Mestská polícia 
konať nemohla v prípade parkovania áut.  
Predložený návrh na riešenie nepovažuje za dobrý. Je treba osadiť dopravnú 
značku, zabezpečiť snímanie stavu webovou kamerou, následne pokutovať 
porušenie dopravnej značky. Umožniť prístup len zásobovaniu, prípadne vstupu 
áut pri prevoze materiálu na kultúrne akcie na Radnici. S predloženým 
návrhom nesúhlasil.  
p. Ing. Karol Kováč 
Odporučil ponúknuť parkovanie žiadateľom pred sobášnou sieňou. Priestranstvo 
je potrebné len upraviť.  
Kriticky sa vyjadril k smetným nádobám, ktoré sú osadené na nádvorí Radnice, 
sú nevkusné. Navrhol aj toto riešiť. Súhlasil s návrhom p. Mgr. Kovácsa. 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Zhrnul svoj poslanecký návrh  
Zákaz parkovania motorových vozidiel vo dvore Radnice, zákaz prejazdu cez 
dvor Radnice a zákaz vjazdu motorových vozidiel do dvora Radnice okrem 
zásobovania v presne a pevne stanovenom čase 
 
Poslanci MZ návrh p. Mgr. Kovácsa schválili 
                                            11-2-1 
 
 

 8. AGREX s.r.o. Námestie  baníkov č. 31, Rožňava – žiadosť o zníženie 
nájomného  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Odporučil hlasovať podľa alt. a/2 – odporúčanie komisie finančnej.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Predložil argumenty proti akýmkoľvek zľavám : 
- rekonštrukcia námestia je vo verejnom záujme, čo je viac ako požiadavka 
súkromníka o zníženie nájomného 
- po ukončení rekonštrukcie budú profitovať aj súkromníci 
- zmluva i dodatky k zmluve s firmou sú nevýhodné pre mesto 
- stravovanie športovcov vytklo NKÚ – ide o skrytú dotáciu prostredníctvom 
zmluvy tretím osobám 
- rekonštrukcia námestia bola dlhodobo plánovaná, námietky mohli byť dané už 
v procese prípravy 
- uvedený pokles služieb sa nedá reálne preveriť 
p. Ing. Dušan Pavlík  
Potvrdil niektoré argumenty predložené p. Kovácsom. Poznamenal, že bývalo 
zvykom, že pred riešením úľav sa vykonala inventarizácia záväzkov  



 
a pohľadávok. 
Požiadal o doplnenie informácie : čo je to značná strata, ako sa dodržiava 
zmluva v prípade športovcov, ak sa nedodržiava, prečo mesto má poskytnúť 
zľavu. Ďalej aké má mesto pohľadávky voči firme. Podľa informácií nájomné 
nebolo zaplatené,  čo malo byť dôvodom na ukončenie zmluvy.  
p. Mgr. Juraj Halyák 
Upozornil na to, že pokiaľ  MZ neschváli zníženie nájmu o letnú terasu 
a žiadateľ dá mesto na súd, mesto  súdny spor prehrá na prvom pojednávaní. 
Žiadateľ nemohol užívať prenajatú vec.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
V prípade poznámky k poklesu tržieb mu išlo nie o spochybnenie samotného 
faktu, ale o to, ako sa prišlo ku číslam.  
p. Ing. Ondrej Bolaček 
Podotkol, že práve tú časť, ktorú pripomienkoval p. Mgr. Halyák komisia 
finančná odporučila schváliť. Mesto mu zobralo šancu na podnikanie na tejto 
ploche. K 18 % sa dopracovalo na základe prepočtov nájmu  a stoličkovej 
kapacity. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Potvrdil, že prepočet bol vykonaný na základe tvrdenia žiadateľa, že 
zaznamenal pokles tržby o 50 %.  
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Informovala, že nájomca platí pravidelne nájomné, úrok z omeškania je 
zmluvne dohodnutý. 
p. Ing. Peter Marko 
Podotkol, že on pripomienkoval tú časť zmluvy, ktorá rieši kompenzáciu 
nájomného a povinnosť vykonať isté opravy v maximálnej cene. Prehlásil, že 
zmluva je nevýhodná pre mesto. 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Naniesol otázku, či návrh komisie finančnej zaručí to, že žiadateľ nepodá návrh 
žaloby na súd.  
 
    Pán  primátor poznamenal, že to schválenie návrhu nezaručí.  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol, aby sa hlasovalo o alt. A/2 zníženie nájomného podľa odporúčania 
komisie finančnej. 
 
Poslanci MZ schválili alt. A/2 návrhu na uznesenie. 
                                            12-1-1 
 
 

17.  Mgr. Dionýz Kemény – návrh na odmenu za výkon funkcie zástupcu 
primátora mesta  
 
Materiál predložil pán Pavol Burdiga, primátor mesta. 
Navrhol odmenu za uvedené obdobie vo výške 1000 €. 
 
Poslanci MZ predložený návrh schválili. 
                                            10-0-1 
 
 

18.  Zmena zloženia komisií MZ  
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu 
 



 
 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Naniesol otázku, kto navrhol zaradenie poslancov do komisií, či je to na základe 
ich vlastného výberu. Poznamenal, že v prípade nástupu pána Ing. Lacha, bol 
zvolený do uvoľnených komisií.  
p. Pavol Burdiga 
Potvrdil, že návrh predložil on na základe konzultácie s menovanými – p. Beke 
inklinuje ku komisii výstavby a p. Mgr. Laco pracuje v školstve.  
 
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie. 
                                            10-0-0 
 
 

19.  Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave v roku 
2013 – zámer  
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu. Citovala stanoviská jednotlivých komisií. 
 
p. Ing. Lach poznamenal, že komisia ochrany verejného poriadku uvedený 
materiál neprerokovala.  
 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Predložil návrh na zrušenie položky občerstvenie v plnej výške. 
p. Bc. Ivan Kuhn, Ma 
Poznamenal, že stanovisko finančnej komisie nebolo uvedené v zápisnici  
správne. Komisia nesúhlasila s dvojmesačnou periodicitou, odporučila 
zachovanie zvolávania MZ mesačne. Zdôvodnila to tým, že v prípade dvoj 
mesačnej periodicity by nastal nárast počtu materiálov prejednávaných na 
jednotlivých zasadnutiach, zasadnutia by museli byť dvojdňové. Bol by problém 
s materiálmi, ktoré je potrebné prerokovať promptne. Museli by sa zvolávať 
neplánované zasadnutia,  čo by spôsobilo problém pre poslancov pri plánovaní 
činností. Komisia odporučila, aby do MZ boli spracované dve varianty – 
mesačná periodicita a dvojmesačná periodicita, čo tiež nebolo podchytené 
v zápisnici komisie. Súhlasil s  pravidelným mesačným harmonogramom, vie si 
tak naplánovať aj iné akcie.  
Odporučil hlasovať za návrh s tým, že začiatok zasadnutia by bol o 15.00 hod., 
prípadne o 14.00 hod.,  ukončenie najneskôr o 21.00 hod.  
Začiatok o 13.00 hod. nevyhovuje viacerým poslancom.  
Zhrnul svoj návrh – MZ zvolávať mesačne, termín konania posledný štvrtok 
v mesiaci, začiatok zasadnutia o 15.00 hod. príp. 14.00 hod. 
Čo sa týka argumentácie o šetrení, podľa jeho názoru táto nie je na správnom 
mieste. Šetriť na odmenách poslancov je možné riešiť zmenou poriadku 
odmeňovania. Určitá úspora bola už schválená v bode č. 10. 
    
   Pán primátor poznamenal, že predloženým návrhom sa docieli úspora.  
 
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Poznamenal, že pri terajšom harmonograme je povinnosťou zvolávať mesačne 
zasadnutia, pri navrhovanej  ide o možnosť zvolať mesačne mestské 
zastupiteľstvo.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Podotkol, že sa neobáva toho, že by sa muselo zvolať zastupiteľstvo za účelom 
prerokovania jedného alebo dvoch bodov. Ani v roku 2012 tomu tak nebolo.  
Obáva sa však toho, že pri navrhovanej periodicite bude na jednom 
zastupiteľstve toľko bodov, že sa zasadnutie budú dvojdňové.  



 
 
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že v obdobných mestách ako je Rožňava sú zastupiteľstvá 
zvolávané raz za štvrťrok. Zrejme úrad pracuje dobre a kvalitne 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Upozornil pána Ing. Marka – že toto mestské zastupiteľstvo zobralo na seba 
právomoci pre určitú nedôveru. Podľa jeho názoru t.č. tento prvok má ešte 
opodstatnenie.  
p. Ing. Karol Kováč 
Uviedol, že komisii CR nie je jasné, ako si úrad predstavuje v zmysle 
každodenného života mesta túto dvojmesačnú periodicitu. V odôvodnení 
návrhu nebolo uvedené, ako sa úrad vysporiada s lehotami pri 
majetkoprávnych záležitostiach, prijímaní a zmenách všeobecne záväzných 
nariadení v súvislosti s legislatívnymi zmenami. 
Komisia preto neodporučila predložený návrh, odporúča jedno mesačnú 
periodicitu.  
 
     Pán primátor zdôvodnil predložený návrh -  úrad vie kvalitnejšie pripraviť 
materiály pre mestské zastupiteľstvo. Pri terajšom stave zasadnutie sa ani 
neukončí, a už je treba pripravovať materiály pre odborné komisie. Podľa 
zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo sa uskutočňuje podľa 
potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 
 
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Prehlásila, že v prípade majetkoprávnych záležitostí dvojmesačná periodicita 
postačuje. Úrad musí zabezpečiť znalecké posudky, geometrické plány, 
zabezpečiť zverejnenie zámerov. 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Poznamenal, že osobne nemá problém s dvojmesačnou periodicitou. Upozornil 
však na prebiehajúci procesný audit – jedným z výstupov by malo byť aj 
zlepšenie plynulosti celej práce. Preto schvaľovanie zmeny harmonogramu 
považuje za predčasné.  
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Poznamenala, že z pohľadu majetkoprávnych záležitostí procesný audit 
nezohráva žiadnu úlohu. Proces je zabezpečený, zo zákona sú jasné náležitosti, 
ktoré majú byť vykonané. Má to vplyv na lehotu vybavenia žiadostí.  
p. Ing. Peter Marko 
Podotkol, že zákon neukladá schvaľovať harmonogram zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, zákon hovorí, že MZ sa uskutočňuje raz za tri mesiace alebo 
podľa potreby.  
Schválenie harmonogramu je potrebné z dôvodu možného plánovania 
pracovných povinností poslancov MZ.  
 
     Pán primátor poznamenal, že ide o schválenie určitého modelu. Pokiaľ 
nebude fungovať, zastupiteľstvá budú zvolávané mesačne. Je treba ho však 
vyskúšať.  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že problém vidí v prípadoch, keď MZ stiahne materiál z rokovania 
pre  určitú nejasnosť. Vidí tu určitú časovú bariéru. Ďalej v tom, že v práci 
mestského zastupiteľstva sa zruší pravidelnosť. Bude to mať  však pozitívny 
vplyv pre poslancov na iné činnosti. Mala by sa však uzavrieť dohoda, že aj 
neplánované zasadnutia budú zvolané posledný štvrtok v mesiaci. 
 
     Pán primátor poznamenal, že zámerom návrhu bolo aj zvolávanie 
neplánovaných zasadnutí v posledný štvrtok v mesiaci. 



 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Podotkol, že pre poslancov je nutné vedieť, kedy bude zasadať mestské 
zastupiteľstvo, z dôvodu plánovania si inej činnosti. Pri súčasnej periodicite to 
tak bolo.  
Súhlasil s požiadavkou p. Bc. Ivana Kuhna – aj neplánované zasadnutia zvolať 
v posledný štvrtok v mesiaci.  
 
Poslanci MZ neschválili návrh p. Mgr. Radoslava Kovácsa – zrušiť položku 
občerstvenie v plnej výške 
                                            5-6-3 
 
Poslanci MZ schválili predložený návrh – dvojmesačnú periodicitu  
                                            12-1-0 
/p. Kuhn stiahol návrh na jednomesačnú periodicitu/ 
 
Poslanci MZ neschválili začiatok zasadnutia o 15.00 
                                             4-7-2 
 
Poslanci MZ neschválili začiatok zasadnutia o 14.00 hod.  
                                             2-8-3 
 
Diskusia občanov mesta  
 
p. Tomáš Keszi 
Požiadal o informáciu, či sa CVČ bude sťahovať nad  Zónu M, či tieto zložky 
budú zlúčené, či budú fungovať samostatne. 
 
     Pán primátor uviedol, že na tieto otázky odpovedal  pri osobnom pohovore. 
 
p. PaedDr. Janka Mičudová 
Uviedla, že Zóna M  je vlastne klubom mladých, pôsobiacich v meste. Bude 
fungovať naďalej. Na I. poschodie sa presťahuje CVČ, ktoré bude využívať aj 
priestory v Zóne M, pokiaľ ich klub nebude využívať. Obidve zložky budú 
spolupracovať. Financovanie je pripravené od  5 do 30 rokov.  
V Zóne M dôjde ku zmene vedenia, zatiaľ to nie je doriešené. O priestory 
v žiadnom prípade klub nepríde.  
 
    Pán primátor poznamenal, že so zástupcami klubu rokoval, tieto skutočnosti 
im oznámil.  
p. Tomáš Keszi 
Potvrdil, že pán primátor ich informoval, že CVČ sa sťahuje do priestorov na I. 
poschodí, ďalšie informácie nepodal. Preto svoju otázku predložil na zasadnutí 
MZ.  
 
    Pán primátor kladne hodnotil záujem mladých. Vyslovil presvedčenie, že 
naďalej budú mestu pomáhať.  
 
 

20.  Technické služby mesta Rožňava – návrh na úpravu prílohy 
prevádzkového poriadku o systéme spoplatňovania parkovania 
a schválenie Smernice č. 1/2013 upravujúcej vydávanie služobných 
parkovacích lístkov  
 
Dôvodovú správu predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského 
úradu. 
 



 
 
p. Ing. Karol Kováč 
Uviedol, že návrh na úpravu prílohy predložil písomne, farebne sú vyznačené 
ním navrhované sadzby. 
Návrh bol spracovaný na základe prepočtov, komu sa čo oplatí a z akého 
dôvodu, aký druh parkovacieho lístka, zároveň bral ohľad na príjem TS  
z parkovania a na odľahčenie parkovania na námestí. 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Navrhol zrušiť služobné parkovacie karty v plnom rozsahu.  
p. Ing. Karol Kováč 
Navrhol doplniť do zoznamu riaditeľa TS, vypustiť poslancov  mestského 
zastupiteľstva a prednostu mestského úradu.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Súhlasil s návrhom p. Mgr. Kovácsa, nevidí dôvod, aby poslanci a ostatní  mali   
mať bezplatné parkovanie. Podľa jeho názoru bezplatné parkovanie by mali 
mať služobné motorové vozidlá patriace mestu a organizáciám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  
S návrhom p. Ing. Kováča má určitý problém. Požiadal riaditeľa TS 
o informáciu koľko % parkovného sa vybralo cez dlhodobé karty a koľko cez 
ostatné za rok, štvrťrok.  TS upravujú ceny kariet cca o 20 % a p. Ing. Karol 
Kováč uvažuje s dvoj – trojnásobným zvýšením. Zámerom by malo byť 
zvýhodnenie dlhodobejších parkovacích kariet, zjednodušilo by to 
administratívu prevádzkovateľa.  
p. Ing. Karol Kováč 
Informoval na základe akého prepočtu predložil návrh.  
p. Ing. Ján Lach 
Navrhol, aby sa parkovacie karty vydávali na meno vlastníka auta a nie na 
ŠPZ. 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Upozornil na to, že preferovanie krátkodobého státia pomáha obchodníkom, 
zvyšuje cirkuláciu ľudí. Preferovanie dlhodobých kariet môže spôsobiť to, že 
nebudú voľné parkovacie miesta.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Naniesol otázku na poslancov, či sú ochotní rokovať o tom, aby vodiči nad 70 
rokov mali bezplatné parkovanie. Pokiaľ áno predloží ďalšie návrhy. Na základe 
zistenia, v roku 2011 bolo cca 50 vodičov nad 70 rokov. 
p. Ing. Ján Lach 
Podporil predložený návrh. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že by sa malo osobitne riešiť pravidelné parkovanie vyhradením 
parkovania. Vyššie poplatky by mali zaručiť , že na vyhradenom mieste nemôže 
nikto iný zaparkovať.  
p. Ing. Karol Kováč 
Poznamenal, že pre takéto parkovanie je výhodnejšie si vybrať ročnú 
parkovaciu kartu a nie rezerváciu parkového miesta na rok.  
Návrh na zvýšenie parkovného predložil aj z toho dôvodu, že je potrebné 
pokryť aj náklady na pracovníka, ktorý vyberá parkovné.  
p. Ing. Karol Kováč 
Upozornil na uznesenie, ktoré sa týka taxikárov – sadzbu poplatkov za 
vyhradené miesto majú vyššiu ako rieši táto príloha. Malo by sa to zosúladiť.  
 
Poslanci MZ neschválili návrh p. Ing. Karola Kováča na úpravu prílohy 
k Prevádzkovému poriadku TS o systéme spoplatňovaného parkovania  
                                             1-12-1 
 
 



 
 
Poslanci MZ neschválili návrh p. Mgr. Radoslava Kovácsa na zrušenie 
bezplatných parkovacích kariet 
                                             4-9-1 
 
Poslanci MZ schválili návrh p. Ing. Jána Lacha – bod 6 sa upravuje : parkovacia 
karta pre jednotlivé motorové vozidlo na meno vlastníka motorového vozidla 
                                             9-5-0 
 
Poslanci MZ schválili návrh p. Ing. Ondreja Bolačeka – bod l sa upravuje : 
neprenosná ročná parkovacia karta pre občanov mesta Rožňavy starších ako 
70 rokov veku života vlastniacich motorové vozidlo od 1.1.2013 vo výške 2 € 
/bezplatné parkovanie, len náklady na vyhotovenie karty vo výške 2 €/ 
                                             10-4-0 
 
Poslanci MZ schválili celkové znenie uznesenia so schválenými zmenami 
                                             9-4-1 
 
 

21.  
 
1. 

Materiály uviedla p. JUDr. Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta 
 
Petícia občanov za presťahovanie útulku pre zvieratá do inej lokality 
mimo obytnú zónu 
 
Zástupca OZ Život je pes p. Klincková  
Informovala, že združenie do útulku investovalo už cca 20 000 €. Podľa jej 
názoru presťahovanie útulku je nemožné. Viazané je na zariadenie budovy, 
koterce sú neprenosné. Čo sa týka hluku, obdobný je aj na uliciach v meste. 
Na jednej strane občania mesta sa domáhajú zabezpečenia odchytu túlavých 
psov, na druhej strane je tu petícia občanov Rožňavskej bane za premiestnenie 
útulku. Poprosila obyvateľov, ktorým hluk vadí, aby mali strpenie, časom sa 
vybuduje určitá protizvuková prírodná bariéra, prípadne umelá protizvuková 
bariéra.  
Poznamenala, že útulok je v prevádzke od 1.9., v spolupráci s mestom určite 
budú riešiť  situáciu. Najlepším riešením by bola protizvuková bariéra.  
 
   Pán primátor poznamenal, že výstavba protizvukovej bariéry si vyžaduje 
vysoké náklady. Odchyt psov mesto muselo riešiť. Potvrdil, že obdobný hluk je 
kedykoľvek aj na uliciach v meste.  
 
p. Ľudovít Kossuth 
Poznamenal, že občania Rožňavskej bane sú už znechutení krokmi, ktoré 
urobilo mestské zastupiteľstvo. V predchádzajúcom volebnom období tam 
nasťahovalo neprispôsobivých občanov, v terajšom zriadilo karanténnu stanicu 
a útulok. Podotkol, že Rožňavská baňa je dobrá len na hasenie problémov 
mesta.  
Upozornil na to, že petíciou nepožadujú občania presťahovanie útulku, 
požadujú riešenie súčasného stavu. Riešenie v každom prípade je treba hľadať,  
nájsť spôsob, ako zamedziť hlučnosti. Jedným  riešení je aj oddelenie 
jednotlivých kotercov, vykonanie skúšky hlučnosti v čase realizovaného 
odchytu.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Upozornil na predmet petície – ide o petíciu za presťahovanie útulku do inej 
lokality mesta.  
Podľa jeho názoru, by sa mali nájsť spôsoby, ako neanulovať vynaložené  
 



 
 
náklady, aby útulok tam ostal a hľadali sa spôsoby, ako zlepšiť kvalitu bývania 
ľudí, ktorí petíciu podpísali.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že meranie hlučnosti by sa technicky dalo zabezpečiť, je otázne, 
koľko by to stálo. Malo by sa zabezpečiť nejaké objektívne meranie. Pokiaľ sa 
preukáže vysoká hlučnosť, je treba situáciu riešiť – prijať protizvukové 
opatrenia.  
p. Ing. Karol Kováč 
Navrhol v spolupráci s Mestskými lesmi vytvoriť prírodnú dvojstupňovú  
protizvukovú bariéru – jedna by oddeľovala cestu od dolinky a druhá by 
oddeľovala prístupovú cestu od kotercov. 
p. Klincková  
Poznamenala, že psíkov rozbrechávajú detičky, ktoré bývajú neďaleko. Práve 
z týchto domov v sobotu  a v nedeľu počuť  väčší hluk ako z útulku. 
V každom prípade útulok by sa mal uchrániť, združenie vynaložilo veľa 
finančných prostriedkov, veľa času, úsilia.  
p. Ing. Karol Kováč 
Navrhol osloviť odborníka, aby navrhol určitú protizvukovú zábranu.  
Navrhol prijať nasledovné uznesenie : MZ poveruje mestský úrad, aby 
zabezpečil vypracovanie protizvukovej štúdie na zabránenie šírenia hluku 
z útulku. 
p. František Focko  
Poznamenal, že v prvom rade je potrebné zamerať mieru hlučnosti. 
p. Ing. Peter Marko 
Potvrdil, že existujú firmy, ktoré vedia zmerať mieru hlučnosti, stojí to pár tisíc. 
Upozornil na predmet materiálu – ide o petíciu, MZ buď petícii vyhovie alebo 
nevyhovie. V ukladacej časti MZ môže prijať určité technické riešenie.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Navrhol, aby sa zrealizovala prírodná bariéra vysadením drevín okolo plotov.  
Nesúhlasil s vypracovaním štúdie.  
p. Ing. Karol Kováč 
Zo skúseností s výstavbou obchodného centra potvrdil, že lacnejšie je získať 
názor odborníka na riešenie situácie.  
 
Poslanci MZ schválili nevyhovieť petícii 
                                             13-1-0 
 
Poslanci MZ neschválili návrh p. Ing. Karola Kováča, aby mestský úrad 
objednal protizvukovú štúdiu. 
                                             2-9-3 
 
 

 2. Plán činnosti hlavného kontrolóra mesta Rožňava na I. polrok 2013 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal o vysvetlenie časti Kontrolná činnosť na I. polrok 2013 
p. JUDr. Katarína Balážová  
Uviedla, že kontroly uvedené v bodoch 1-3 sú kontroly ktoré boli schválené na 
obdobie rokov 2012-2014 – zatiaľ nerealizované. Ostatné v bodoch 4 a 5 
doplnila sama podľa vlastného zváženia.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie. 
                                             15-0-0 
 
 



 
 

22.  Podnety pre hlavnú kontrolórku 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal o preverenie projektu :  
Revitalizácia krajiny v k. ú. Rožňava – zabezpečenie systému protipovodňových 
opatrení v katastri mesta Rožňava pre zabezpečenie zníženia rizík povodní   

- ako bolo prevzaté dielo, či bol spracovaný preberací protokol,  
- či na tvári miesta bol preverený stav,  
- komu bolo odovzdané dielo – či mestu, TS, alebo ML 
- či hrádze boli zamerané, zmapované,  
- či spĺňajú potrebné parametre, ktoré boli v projekte definované.  

Poznamenal, že verejné obstarávanie bolo vyhlásené začiatkom roku.  
 
 

23.  Otázky poslancov 
24.  Diskusia  

 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku k Zmluve o nájme výkonu práva poľovníctva č. 15/2004 zo dňa 
29.4.2004 – požaduje predloženie celkového uznesenia mestského 
zastupiteľstva.    
Pripomienkoval odpoveď,  ktorú obdržal z mestského úradu k verejným 
obstarávaniam – konkrétne na oslovenie viac ako troch subjektov  -  mestský 
úrad upozorňuje na zvýšené náklady súvisiace s poštovným – vykazuje, že 
náklady  sa navýšia  cca o  80 %.   Nepočíta so znížením celkovej ceny, ktorá 
môže byť práve zabezpečená oslovením viacerých subjektov. Na 
predchádzajúcom zasadnutí práve poukázal na VO – zabezpečenie projektovej 
dokumentácie. Cenovú ponuku predložila jedna firma  takmer na 24 000 €. 
Nakoniec najnižšia ponuka bola vo výške 7 000 €.  
Netrvá na tom, aby oslovenie subjektov bolo realizované doporučenou 
zásielkou, môžu sa subjekty osloviť mailom, popri zverejnení výzvy na 
internetovej stránke mesta.  
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Upozornil poslancov mestského zastupiteľstva na návrh rozpočtu mesta, ktorý 
im bol doručený na pripomienkovanie. Pripomienky môžu doručiť jemu alebo p. 
Ing. Leskovjanskej.  
Požiadal riaditeľa TS, aby zabezpečil prednostne očistenie prístupovej cesty od 
snehu v skorých ranných hodinách pred pekárňou Brúgóš-Fležár-Zagiba a  
k autobusovej stanici.  
p. František Focko  
Opätovne požiadal o riešenie havarijného stavu uličných vpustí.  
Ďalej  o opravu komunikácie na Šafárikovej ulici od mestského úradu po 
križovatku dole po prechod prostredníctvom KSK a Správy ciest. Nebola 
opravovaná cca 15-16 rokov je v dezolátnom stave.  
Požiadal o osadenie zrkadla na Ul. J. Marikovszkého po ľavej strane pri dome č. 
13 z dôvodu, že dochádza ku kolíznym situáciám.  
K parkovaniu – zo strany pracovníkov, ktorí vyberajú poplatky odznela 
pripomienka, že mestská polícia situáciu nemonitoruje napriek tomu, že pri 
zvyšovaní stavu MP bol predložený práve tento argument. Má to negatívny 
vplyv na výber poplatkov.  
Záverom zaželal všetkým príjemné sviatky.  
 
 Pán primátor poznamenal, že odpoveď bude daná p. Fockovi písomne.  
Opravu komunikácie na Šafárikovej ulici riešil s KSK – komunikácia od  



 
mestského úradu sa nebude asfaltovať, bude sa riešiť len kruhový objazd pri  
predajni áut Citroen.  Asfaltovanie budú riešiť v roku 2013 od  kruhového 
objazdu po nový kruhový objazd od práčovne smerom dole.  
p. Cyril Motyka 
Naniesol otázku, kto riešil určenie zón v súvislosti so VZN o dani 
z nehnuteľnosti. Podľa jeho názoru LIDL a parkoviská by mohli byť zaradené do 
I. zóny, ako aj lokalita nad TESCOM. Navrhol sa s touto problematikou 
zaoberať.  
 
 Pán primátor poznamenal, že k zmene zón je možné pristúpiť už len  
budúci rok pre rok 2014.  
 
p. Ing. Karol Kováč  
Poznamenal, že odpovede na otázky z predchádzajúceho zasadnutia postačuje 
predložiť do januárového zasadnutia.  
K bodu 16/1 – požiadal o informáciu, ktorá komisia navrhuje zmenu výšky 
nájomného za nebytové priestory v OKC. 
Požiadal mestský úrad o vyžiadanie informácie od firmy Brantner  
- kto, koľko a akého odpadu produkuje, pokiaľ je možné, požaduje podrobnú 
informáciu za štvrťrok, špecifikáciu podľa lokalít,  
- koľko čiernych skládok mesto muselo likvidovať na vlastné náklady,   
- či mesto platí špeciálne za odvoz odpadu a koľko to činí. 
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Uviedla, že návrh na zmenu výšky nájomného odporúča komisia finančná. 
Zásady určovania výšky nájomného za nebytové priestory sú predkladané 
mestskému zastupiteľstvu každý rok z dôvodu zvyšovania nájomného o ročnú 
mieru inflácie za predchádzajúci rok. 
p. Ing. Karol Kováč 
Poznamenal, že na internetovej stránke mesta bola zverejnená informácia 
o návšteve veľvyslanca Maďarskej republiky. Naniesol otázku, čo bolo zámerom 
tejto návštevy.  
 
 Pán primátor informoval, že išlo o zdvorilostnú návštevu, diskusia bola 
zameraná na všeobecné témy. Informoval, že  mesto navštívil aj veľvyslanec 
Rakúska.  
 
p. Ing. Dušan Pavlík  
Oznámil, že na základe § 25 ods. 2 b zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
sa vzdáva mandátu poslanca MZ k 31.12.2012. Poďakoval sa občanom mesta 
za podporu a dôveru, za spoluprácu poslancom, zamestnancom mestského 
úradu, mestských organizácií. Poslancom zaprial na ďalšie dva roky úspešnú 
prácu. Pevne verí za toto obdobie mesto dovedú do krajších časov. Požiadal 
zapisovateľku, aby vzdanie sa mandátu poslanca zaznamenala do zápisnice 
z mestského zastupiteľstva.  
 
 Pán primátor poďakoval  aj v mene poslancov p. Ing. Pavlíkovi za 
vykonanú prácu, ktorú si vážil a ctil.  
 
p. Ing. Peter Marko  
Predložil informáciu o stave prác na rekonštrukcii námestia – zhotovitelia splnili 
na cca 80 % to, čo si predsavzali :  

- ukončil sa chodník  s napojením na Šafárikovu ulicu v šírke 10 m 
- ukončená je celá parkovacia plocha 
- ukončené sú netendrové práce, ktoré je potrebné ešte na jar oživiť.  

 
 



 
Nezrealizovala sa dlažba na komunikácii z dôvodu finančného krachu 
dodávateľa použitých kociek. Zhotovitelia majú urobiť všetko preto, aby bol 
vybratý nový dodávateľ.  
Záverom skonštatoval, že zhotovitelia sa ako tak zhostili úlohy dobre.  
Verejné osvetlenie je tiež ukončené, do 15.12. by sa malo dať na celom 
námestí do prevádzky. Chodníky sa používajú, príjazd pre zásobovanie sa 
uskutočňuje ľahkými vozidlami cez chodníky.  Mesto podalo žiadosť 
o predčasné užívanie komunikácie a chodníkov, konanie potrvá cca 1 mesiac. 
V prípade, že bude vydané povolenie, bude plot odstránený a presunie sa na 
okraj komunikácie. Bude sprístupnená nájazdová plocha z Betliarskej cesty aj 
na parkovaciu plochu. Kontrolný deň bude zvolaný v prvý februárový týždeň. 
Predpokladá, že v stavbe sa bude pokračovať v mesiaci marec – apríl a to na 
komunikácii na Šafárikovej ulici a Čučmianskej. 
K Šafárikovej ulici – KSK informovalo v súvislosti s výstavbou Kauflandu, že 
bolo naplánované v roku 2012 asfaltovanie celej ulice. K realizácii by však malo 
dôjsť v roku 2013.  
 
 Pán primátor poďakoval pánovi Ing. Markovi za prácu pri rekonštrukcii 
námestia.  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal o doriešenie čistenia chodníkov na námestí od snehu, je rozdiel čistiť 
chodník v šírke 2 m a 10 m. Mesto by sa týmto problémom malo zaoberať.  
p. Mgr. Radoslav Kovács  
Informoval, že dňa 14.12. od 9.00 hod. do 17.00 hod. sa organizuje „Deň 
otvorených dverí“ v Mestskom televíznom štúdiu s.r.o. Rožňava.  
Opätovne predložil prosbu na darovanie krvi. 
p. Ing. Ján Lach   
Ako predseda komisie podal informáciu o tom, že  p. Pavol Burdiga, primátor 
mesta v súlade s čl. 7 Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
podal „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 
2011“ v zákonom stanovenej lehote dňa 11.12.2012 t.j.  do 30 dní od ujatia sa 
funkcie primátora mesta. 

Požiadal mestský úrad, aby bola vykonaná identifikácia stromov pri potoku 
Drázus na Kúpeľnej  ulici . Ide o topole v počte 2 ks, ohrozujú bezpečnosť 
a majetok občanov mesta. /pri betónovom zľabe/   

p. Zoltán Beke 

Z dôvodu, že nie je možné znížiť výšku dane a poplatkov občanom nad 70 
rokov, požiadal o možnosť platby v mesačných splátkach. Bolo by to pre 
dôchodcov ekonomicky výhodnejšia a zvládnutejšia takáto forma splácania. Už 
aj výmery by mohli riešiť túto možnosť.  

K rozpočtu mesta – k finančným prostriedkom – poznamenal, že mesto bude 
čím ďalej, tým viac odkázané na získanie finančných prostriedkov z rôznych 
fondov, grantov. Na mestom úrade je vytvorené oddelenie, ktoré v budúcnosti 
zrejme bude potrebné aj posilniť počtom pracovníkov, aby sa v plnej miere 
mohli sústrediť na hľadanie finančných možností.  

Podal informáciu o zverejnených výzvach a možnosti získania finančných 
prostriedkov :   

- k 25.1.2013 je možnosť získať finančné prostriedky z ministerstva 
kultúry v rámci projektu „Obnovme si svoj dom“ 

- k 19.1.2013 je možnosť získať finančné prostriedky z úradu vlády pre 
menšinovú kultúru 



 
- bol vyhlásený 7. ročník grantového programu Nadácie Ecopolis 

s názvom „Zelené oázy“.  Uzávierka projektov bola 12.12.2012. Citoval  
z programu možnosti, na ktoré sa môžu prostriedky použiť – výstavba 
novej príp. revitalizáciu existujúcej zelene, čistenie, upratovanie verejných 
priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, v ktorých sa 
vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín, alebo živočíchov, starostlivosť 
o plochy, záhrady, sady pri školách a pod.  

Naniesol otázku, či mesto využilo tieto možnosti získania finančných 
prostriedkov.  

Pozitívne hodnotil vyhotovenie plagátov z príležitosti Vianočných trhov aj 
v maďarskom jazyku. Požiadavka je aj na vyhotovenie bannerov. Požiadal však 
mestský úrad, aby pred zadaním do tlače skontrolovalo dôkladne text, aby sa 
nestalo to, že sa vytlačí chybne.  

Záverom zaželal všetkým príjemné Vianočné sviatky a šťastlivý nový rok.  

    Pán primátor poznamenal, že platba daní a poplatkov aj doteraz mohla byť 
realizovaná mesačne, podľa finančných možností občana. Prevádzka pokladne 
v kancelárii prvého kontaktu nie je obmedzená. Čo sa týka grantov, dotácií, 
naniesol otázku, prečo Technické služby mesta o ne nepožiadali. Za chybný 
text na plagátoch sa ospravedlnil v mene mestského úradu. V budúcnosti, 
pokiaľ to bude v rozpočte zapracované budú môcť byť aj bannery v maďarskom 
jazyku.  

    Podal informáciu o tom, že mesto Rožňava sa umiestnilo v rámci 
transparentnosti miest a obcí na III. mieste. Umiestnenie je signálom k ešte 
lepšej práci. O toto umiestnenie sa zaslúžili pracovníci mestského úradu, 
zaslúžilo sa o to všetkých 17 poslancov, občania mesta, ktorí predkladali svoje 
podnety, pripomienky. Poznamenal, že medzi Martinom a mestom Rožňava bol  
3 % rozdiel.  

 Záverom zaželal všetkým príjemné prežitie vianočných i novoročných    

sviatkov.  

 
25.  Záver  
 
 
 
 

  
          Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za 
účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
Pavol Burdiga                                                    JUDr. Erika Mihaliková 
primátor mesta                                                  prednostka mestského úradu 
 
                                    o v e r o v a t e l i a  
 
Ing. Ján Lach                                                    Ing. Ondrej Bolaček 
 
 
Zapísala : Helena Šujanská  
 
 
 
 

   
 



 
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 


