
Zasadnutie MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA - 13. 12. 2012 
- interpelácie poslancov MZ - 

 
 
 
Otázky poslancov – diskusia  
 
Príspevok / podnet 
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.  
Odpoveď:   
Mgr. Halyák 
Kópia zmluvy bola Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA zaslaná 8. 1. 2013. 
 
H. Šujanská  
Uznesenie č. 129/2004 zo dňa 27.5.2004 bolo p.  Bc. Kuhnovi zaslané 31.12.2012 
 
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.  
 
Príspevok / podnet 
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.  
 
Príspevok / podnet 
p. František Focko  
 
Opätovne požiadal o riešenie havarijného stavu uličných vpustí.  
Odpoveď: 
Ing. Ivan Demény 
 
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.  
Odpoveď: 
Alena Šikúrová  
Podľa nášho zistenia cesta č. II/526 prieťahom mesta Rožňava (ulice Šafárikova 
a Štítnická), vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, je zaradená medzi cesty, 
ktoré majú byť rekonštruované (kompletná hĺbková rekonštrukcia vozovky, odvodnenia, 
obnova a vybavenie ciest bezpečnostnými prvkami) v rámci Regionálneho operačného 



plánu – Prioritná os 5: „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov“. Predmetná cesta je súčasťou projektu s názvom „Cesty KSK 10 Rožňava 
(Napojenie obcí na Rožňavu)“. Investičný zámer KSK 10 je rozdelený do dvoch aktivít. 
Rekonštrukcia cesty č. II/526 prieťahom mesta Rožňava s dĺžkou obnovy 2,230 km bude 
realizovaná v rámci aktivity A1. Predpoklad jej realizácie je obdobie roku 2013.  
 
Požiadal o osadenie zrkadla na Ul. J. Marikovszkého po ľavej strane pri dome č. 
13 z dôvodu, že dochádza ku kolíznym situáciám.  
Odpoveď:  
Alena Šikúrová 
Vašu požiadavku evidujeme. Vec bude riešená po schválení rozpočtu na rok 2013.   
 
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.  
 
Príspevok / podnet 
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.  
Odpoveď: 
Ing. Beshirová 
Členenie verejného priestranstva mesta Rožňava na dve zóny sa využíva pri určovaní 
nájomného za pozemky vo vlastníctve mesta a pri dani za užívanie verejného 
priestranstva. V priebehu roka 2013 sa bude prehodnocovať toto čelenie v rámci riešenia 
nájomného za pozemky mesta. V prípade, ak dôjde k zmene hraníc jednotlivých zón pri 
nájomnom,  všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach prevezme toto členenie 
pri zmene VZN na nové zdaňovacie obdobie. 
 
 Pán primátor poznamenal, že k zmene zón je možné pristúpiť už len  budúci rok 
pre rok 2014.  
 
Príspevok / podnet 
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. 
Odpoveď: 
Mgr. Halyák 
Návrh na zmenu Zásad pre určovanie výšky nájomného bude predložený do MZ po tom, 
čo Štatistický úrad SR zverejní mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien za 
minulý rok (pravdepodobne na marcové zasadnutie). 
 
 



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. 

Odpoveď: 
Ladislav Šalamon 
 
VYZBIERANÉ ODPADY V MESTE ROŽŇAVA ZA III. ŠTVRŤROK 2012  
    váha v t   
16 01 03 - opotrebované pneumatiky - O  2,00   
17 09 04- zmiešané odpady zo stavieb a 
demolácií - O 22,00   
20 01 01 - papier a lepenka - O  68,00   
20 01 02 - sklo - O   44,00   
20 03 03 - uličné smeti - O   2,00   
20 01 39 - plasty - O   26,00   
20 02 01 - biologicky rozložiteľné odpady - O 157,00   
20 03 01 - zmesový komunálny odpad - O  1850,00   
20 03 07 - objemný odpad - O  75,00   
Celkom:    2246,00   
       
VYZBIERANÉ MNOŽSTVO ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) : 
    váha v t   
Rodinné domy - 110 l, 120 l  KUKA, vrecia  514,00   
Sídliská - bytové domy - 1 100 l kontajner  768,00   
Sever - MOK - 1,6 m3   120,00   
Podniky - podnikatelia - 1 100 l kontajner  238,00   
Centrum - malé smetné nádoby  18,00   
Sever, Rožňavská baňa  -VOK - 6 m3  192,00   
Celkom:    1850,00   
       
Posledná rozmerná nelegálna skládka bola likvidované na Podrákošskej ulici v roku 
2011. 
Mesto osobitne neplatí za odvoz komunálneho odpadu, náklady na vývoz sú zahrnuté 
v jednotkových cenách za jednotlivé zberné nádoby. 
 
 
 
Príspevok / podnet 
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. 
 
Príspevok / podnet 
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.  



 
Príspevok / podnet 
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.  
 
Príspevok / podnet 
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.  
 
 
Príspevok / podnet 
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.  
Odpoveď: 
Mgr. Halyák  
Podľa § 3 ods. 2 VZN mesta Rožňava o udržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku v meste 
a jeho mestských častiach, o správe a údržbe verejnej zelene organizácie spravujúce 
bytový fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako aj súkromní vlastníci, užívatelia 
obchodných a prevádzkových priestorov v čase prevádzky sú povinní zabezpečiť očistenie 
schodov, prístupových komunikácií a priľahlých chodníkov, vedúcich súbežne s užívanou 
nehnuteľnosťou od nečistoty a v zimnom období od snehu a poľadovice. Konkrétna šírka 
chodníka, ktorú je potrebné očistiť, nie je vzhľadom na rôznorodosť chodníkov v meste 
presne stanovená. Závisí od konkrétnych miestnych podmienok, podstatné však je, aby 
bol umožnený pohyb chodcov a prípadný prejazd zásahových vozidiel. 
 
Príspevok / podnet 



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. 
 
Príspevok / podnet 
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/   
Odpoveď: 
Ing. Baffyová 
Uvedené stromy tvoria brehový porast Rožňavského potoka,  rastú na pozemku v správe 
SVP š. p., OZ Banská Bystrica.  Správa povodia Slanej  bola telefonicky (konkrétne Ing. 
L. Kováč) oboznámená s podnetom a následne aj písomne požiadaná o  zabezpečenie 
údržby resp. výrubu predmetných drevín. 
 
 
Príspevok / podnet 
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.  
Odpoveď: 
Ing. Beshirová 
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  je možné 
platiť v pokladni Mestského úradu v Rožňave v ľubovoľnom počte splátok, t.j. aj mesačne 
či týždenne, ako to daňovníkom vyhovuje. Pokladňa je otvorená každý deň od pondelka 
do piatku. 
 
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.  
Odpoveď: 
Mgr. Hrivnák  
Odd. regionálneho rozvoja a investícií v januári roku 2013 monitoruje a mapuje aktuálne 
výzvy na podávanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky a zatiaľ vypracovalo 
a vypracováva žiadosti o tieto granty a dotácie:  

• Ministerstvo kultúry SR - Program 6. Kultúra znevýhodnených skupín 
obyvateľstva, podprogram 6.1 Živá kultúra, názov projektu: Spolu za kultúrou-
požadovaná výška dotácie je 7 185 €, spolufinancovanie: 360 €, deadline: 
11.01.2013 

• Nadácia Pontis, TESCO pre zdravšie mestá, názov projektu: Detské ihrisko 
LABYRINT- požadovaná výška dotácie je 4 000 €, bez spolufinancovania, 
deadline: 25.01.2013 

• Karpatská nadácia, Spoločne pre región, názov projektu: Bezpečne na cestách- 
požadovaná výška dotácie je 3 300 €, spolufinancovanie 330 €, deadline: 
18.01.2013 

 

• Nadácia SLSP má na rok 2013 otvorený grantový program, kde sa dajú žiadať fin. 
prostriedky na projekty z oblasti: športu, kultúry, vzdelávania, sociálnej pomoci 
a zdravia. 

Mesto Rožňava bolo úspešné v programe Municipality Nadácie SPP v oblasti komunitného 
a regionálneho rozvoja so žiadosťou na obnovu detského dopravného ihriska s názvom 
Rožňava na kolesách a získa fin. prostriedky vo výške 12 000€ s termínom ukončenia 
realizácie september 2013. 

 
 
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.  
 
Príspevok / podnet 
Pavol Burdiga – primátor mesta 
 
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.  
 


