
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 s vyučovacím jazykom maďarským Ul. Ernesta Rótha č. 4 – Óvoda, Róth Ernö 
utca 4, pani Mgr. Gabriele Szentpéteryovej.  
 
 Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol p. Pavol Burdiga, primátor mesta. 
Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval, že poslanci 
mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového počtu 
poslancov bolo v úvode zasadnutia prítomných 13 poslancov, v priebehu rokovania sa počet 
upravil na 14. Teda mestské zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.  
Neprítomní, ospravedlnení boli :  
p. Zoltán Beke 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
p. Ing. Peter Marko  
 
Pán primátor určil overovateľov zápisnice : 
p. Romana Ocelníka  
p. Františka Focka  
 
Konštatoval, že zápisnice zo dňa 29.11.2012 a 13.12.2012 boli overovateľmi podpísané.  
 
Poznamenal, že na deň 31.1.2013 bude zvolané plánované zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, preto stále body programu rokovania : 
Správa o plnení uznesení  
Podnety pre hlavnú kontrolórku 
Diskusia občanov  
Otázky – diskusia občanov  
do programu rokovania neboli zaradené.  
 
Poslanci MZ schválili program rokovania uvedený v pozvánke bez pripomienok.  
     10-2-0 
 
Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia k jednotlivým bodom 
rokovania.  
 
Materiály uviedla p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského úradu.  
 

 

 

 

2. Ing. Dušan Pavlík – vzdanie sa poslaneckého mandátu vo volebnom obvode  

    č. 2 

 
Poslanci MZ schválili uznesenie podľa predloženého návrhu bez pripomienok. 
     12-0-0 
 

 

 



 

 

3. Nástup náhradníka na uprázdnený mandát poslanca MZ vo volebnom obvode   

     číslo 2 

     Zloženie sľubu poslanca MZ 
 
p. Gabriel Borzy zložil zákonom predpísaný sľub. Prečítal text sľubu, potvrdil ho slovami    
„To sľubujem“ a svojim podpisom.  
Primátor mesta mu odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca Mestského zastupiteľstva v    
Rožňave vo volebnom obvode číslo 2. 
 
Poslanci MZ schválili uznesenie podľa predloženého návrhu bez pripomienok.  
     12-0-0  
 

 

4. Návrh na poverenie poslanca MZ v súlade s ustanovením § 12 zákona    

    o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
Pán primátor potvrdil, že p. Ing. Peter Marko, poslanec MZ súhlasil s poverením.   
 
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok.  
     13-0-0  

 

 

5. Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku - zmena    

    v zložení komisie 

 
p. Ing. Karol Kováč  
Poznamenal, že si prácu p. Borzyho, ako podnikateľa váži,  jeho aktivity sú známe aj 
v zahraničí. Nesúhlasil však s tým, aby bol zvolený za člena  komisie finančnej. Uviedol,     že 
je členom Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky, z 21 zasadnutí sa komisie      
zúčastnil iba 7 x. Neúčasť na zasadnutí bola niekoľkokrát neospravedlnená. Vzhľadom na 
skutočnosť, že práca vo finančnej komisii je veľmi zodpovedná a náročná, návrh by sa mal 
stiahnuť a preložiť nový. Upozornil na skutočnosť, že v komisii cestovného ruchu 
a regionálnej politiky pracuje 5 poslancov. Na najbližšom zasadnutí by sa mestské 
zastupiteľstvo malo zaoberať aj touto skutočnosťou.  
     
Pán primátor poznamenal, že nový návrh na člena komisie finančnej je možné predložiť 
v rámci prerokovania materiálu.    
 
p. Gabriel Borzy 
Poznamenal, že si váži prácu komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky. V minulosti 8 
rokov však pracoval v komisii finančnej. Nakoľko dôsledne pozná túto problematiku, chce sa 
jej naďalej venovať. Bude to určite prínosom aj pre mesto. Uvedomuje si to, že v dvoch 
komisiách pôsobiť z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nevie, preto sa členstva v komisii 
cestovného ruchu písomne vzdá na najbližšom zasadnutí.  
p. Ing. Karol Kováč  
Na otázku primátora mesta, či predkladá návrh na hlasovanie, uviedol, že on konštatoval len 
určitý fakt pred poslancami, osobne nemá konkrétny návrh na člena komisie. Je otázne, ako 
s týmto faktom poslanci pri hlasovaní naložia.  



Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie. 
     12-2-0 
 

 

6. Rada škôl – návrh na zmenu zástupcov mesta 

 
Pán primátor navrhol, aby za člena rady škôl bol zvolený p. Mgr. Árpád Laco. Menovaný 
s návrhom súhlasil.  
 
Poslanci MZ schválili návrh pána primátora a schválili navrhované uznesenie.  
     13-0-1 
 

 

7. Dozorná komisia Turistického informačného centra – zmena zloženia 

 
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Doplnila návrh primátora mesta na tretieho člena dozornej komisie –  p. Zlata Marhefková. 
p. Mgr. Radoslav Kováč 
Navrhol za tretieho člena p. Mgr. Matúša Bischofa, poslanca MZ. 
 
Hlasovanie :  
Za časť uznesenia odvoláva :   14-0-0 
Za voľbu p. Mgr. Matúša Bischofa   6-3-4 
Za voľbu p. Cyrila Motyku    11-1-1 
Za voľbu p. Mgr. Árpáda Laca   9-3-2 
Za voľbu p. Zlaty Marhefkovej   10-3-1 
 

 

8. Vzdanie sa členstva p. Romana Ocelníka v dozornej rade spoločnosti 1.   

    Rožňavská, a.s. v likvidácii 

 
p. Ing. Ondrej Bolaček  
Vzhľadom na skutočnosť, že 1. Rožňavská a.s. je v likvidácii, bude potrebné dohliadať skôr 
na účtovníctvo, účtovnícke záležitosti, navrhol za člena dozornej komisie p. Ing. Kláru 
Leskovjanskú.  
 
Poslanci MZ schválili návrh p. Ing. Bolačeka a schválili navrhované uznesenie. 
     12-2-0 
 
 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 
 
Roman Ocelník       František Focko  
 
Zapísala : Helena Šujanská  



 

 

                                                                                                             
      

 
 
 
 
 
 
 


