
1. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol pán Pavol Burdiga,  
primátor mesta.  
 

 Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval, že 
poslanci MZ boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového počtu bolo v úvode 
zasadnutia prítomných 11 poslancov, v priebehu rokovania sa počet upravil na 12. 

Neprítomní, ospravedlnení boli : p. Zoltán Beke, Mgr. Matúš Bischof, Ing. Karol 
Kováč, Mgr. Radoslav Kovács, Ing. Peter Marko.   
 

 Poslanci MZ program rokovania uvedený v pozvánke jednomyseľne schválili bez 
zmien a doplnkov. 

11 – 0 – 0  
 

 Za overovateľov zápisnice menoval primátor mesta :  
p. Gabriela Borzyho  
p. Cyrila Motyku  
 

Oznámil, že zápisnica zo dňa 30.05.2013 nebola podpísaná jedným z overovateľov 
(Ing. Karol Kováč) zápisnica zo dňa 17.07.2013 bola overovateľmi podpísaná.  
 
2. Čestné občianstvo mesta Rožňava - schválenie  

 

Keďže na udelenie titulu „Čestný občan mesta Rožňava“ nebol podaný žiadny návrh 
poslanci MZ neschválili udelenie čestného občianstva za rok 2013.  

12 – 0 – 0  
 

3. Cena mesta Rožňava – schválenie  
 

 p. Pavol Burdiga:  
Navrhol schváliť spôsob hlasovania, verejné, alebo tajné. 
  
Poslanci MZ schválili tajný spôsob hlasovania 
        12 – 0 – 0  
 p. Pavol Burdiga:  
Vyzval poslancov MZ, aby navrhli členov volebnej komisie pre sčítanie hlasov 
z tajného hlasovania.  
p. Ing. Ondrej Bolaček:  
Navrhol za členov volebnej komisie p. Bc. Ivana Kuhna, MA, p. Ing. Jána Lacha a p. 
JUDr. Katarínu Balážovú.  
 

Poslanci MZ schválili zloženie volebnej komisie podľa návrhu Ing. Bolačeka bez 
pripomienok nasledovne:  
Hlasovanie za Bc. Ivana Kuhna MA: 11 – 0 – 1  
Hlasovanie za Ing. Jána Lacha :  11 – 0 – 1  
Hlasovanie za JUDr. Katarínu Balážovú: 12 – 0 – 0    
 

Následne sa uskutočnilo tajné hlasovanie o udelení ocenenia „Cena mesta Rožňava“ 
  
p. JUDr. Katarína Balážová: 
prečítala správu volebnej komisie o výsledku hlasovania, podľa ktorej bolo vydaných 
12 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 12 platných hlasovacích lístkov. Potrebný 
počet hlasov na udelenie ocenenia bol 8. Tejto požiadavke vyhoveli dvaja navrhnutí na 
udelenie ocenenia a to:  Saleziáni dona Bosca na Slovensku s počtom hlasov 12 



a PaedDr. Viktor Baláž s počtom hlasov 10. Ďalšie výsledky hlasovania sú uvedené na 
sčítacom hárku volebnej komisie, ktorý je prílohou tejto zápisnice.         

 
4. Obchodná verejná súťaž na predaj budovy CVČ na Šafárikovej ul. č. 100 v Rožňave    
s pozemkami.  
 
p. Pavol Burdiga:  
Vyzval poslancov MZ aby navrhli najnižšie podanie do podmienok obchodnej verejnej súťaže 
na predaj budovy CVČ s pozemkami.  
Bc. Ivan Kuhn MA:  
Opýtal sa, aké bolo najnižšie podanie pri dražbe.  
p. Pavol Burdiga:  
Uviedol, že najnižšie podanie pri dražbe bolo 222.000,-€.  
Bc. Ivan Kuhn:  
Navrhol najnižšie podanie pre obchodnú verejnú suťaž podľa znaleckého posudku, teda 
215.000,- €.  
 

Poslanci MZ schválili najnižšie podanie podľa návrhu Bc. Ivana Kuhna vo výške 215.000,-€.  
11 – 0 – 0   (1 nehlasoval ) 

 

Následne poslanci MZ schválili alt. A) predloženého návrhu na uznesenie.  
11 – 1 – 0  

 
5. Otázky poslancov  
 
p. Roman Ocelník:  
Poukázal na nekvalitné asfaltovanie komunikácií v mestskej časti Nadabula po ukončení prác 
spojených s výstavbou kanalizácie v tejto mestskej časti a požiadal, aby mesto tieto práce 
reklamovalo.  
p. František Focko:  
Uviedol, že už pred niekoľkými mesiacmi upozorňoval na prepadávajúcu sa vozovku na 
uliciach J. Marikovszkého, Okružnej a Šípkovej. Opýtal sa, prečo nedošlo k náprave.  
Ďalej uviedol, že v okolí colnice je už niekoľko rokov kritická situácia, čo sa týka parkovania 
kamiónov. Opýtal sa, v akom štádiu riešenia je tento problém.  
p. JUDr. Erika Mihaliková:  
Uviedla, že čo sa týka prepadávania vozovky, je podaná reklamácia a podľa dostupných 
informácií by do konca mesiaca august mala byť táto reklamácia vybavená.  
K problematike parkovania kamiónov pri colnici uviedla, že mesto jednalo s istým 
podnikateľom, ktorý ponúkol priestory na presídlenie colnice,  uskutočnila sa už aj obhliadka 
ponúkaných priestorov, ale konečné rozhodnutie zatiaľ nepadlo.    
p. František Focko:  
Požiadal, aby mesto rokovalo priamo s colnicou, nie s treťou osobou.  
Uviedla, že mesto jednalo aj s colnicou.  
p. Bc. Ivan Kuhn MA:  
Poďakoval za veľmi rýchle vyriešenie problému s parkovaním pri kúpalisku.  
Opýtal sa, či je nejaká informácia z Košického samosprávneho kraja ohľadne opravy povrchu 
Šafárikovej ulice  a v súvislosti s ukončením rekonštrukcie Námestia baníkov sa zaujíma, či 
sa v dohľadnej dobe počíta s odstránením nadbytočných svetiel, ktoré už nie sú funkčné, 
slúžia už len na to, že je na nich zavesený len kábel ku kamere. Ďalej sa zaujímal, aká je 
perspektíva sprevádzkovania novej kašny na námestí.  
p. Pavol Burdiga:  
Uviedol, že podľa posledných informácií, ktoré má z KSK, ešte nie je vybraný dodávateľ prác 
na úpravu Šafárikovej ulice, ale žiaľ mesto s tým nevie nič robiť. 



Čo sa týka stĺpov verejného osvetlenia na námestí, je vyriešený problém s preložením kamier 
a do doby konania Rožňavského jarmoku, najneskôr však tesne po ňom tieto stĺpy budú 
odstránené.      
Ohľadom sprevádzkovania novej kašny  uviedol, že problémy so zmenou ističa sú  vyriešené, 
je potrebné dodať už len  revíznu správu v súlade s prerobenou PD  a elektromer a kašna 
môže byť daná do prevádzky približne do dvoch týždňov.  
p. Ing. Ondrej Bolaček:  
Skonštatoval, že po obnovení jednosmernej premávky v časti Čučmianskej dlhej ulice mnohí 
vodiči neregistrujú nové dopravné značenie a požiadal aby Technické služby zabezpečili, 
aspoň dočasne, osadenie značky „Zmena dopravného značenia“. 
p. František Focko:  
Opýtal sa, prečo zo strážnej veže už neznie pri odbíjaní celých hodín melódia, ktorá tam znela 
v predchádzajúcich rokoch.  
p. Ľudovít Kossuth:  
Uviedol, že v súvislosti so zmenou na Čučmianskej dlhej ul. spravili určité opatrenia, žiaľ 
mnoho vodičov jazdí po pamäti a preto sa stáva, že vojdú aj do protismeru.  
Požiadal, aby v budúcom rozpočtovom období bola do rozpočtu mesta zahrnutá aj položka na 
opravu lávky cez rieku Slanú v m.č. Nadabula, ktorá je v zlom stave.  
Vyzval na dodržiavanie určitej finančnej disciplíny mesta voči Technickým službám, keďže 
ich finančná situácia je alarmujúca, môže sa stať, že mechanizmy ani nevyjdú z dvora.  
p. Bc. Ivan Kuhn MA:  
Uviedol, že v meste kolujú reči, že v nasledujúcom zimnom období nebude v prevádzke 
zimný štadión. Opýtal sa, či to je pravda, alebo sú to len fámy.  
p. Pavol Burdiga:  
Uviedol, že to je fáma a každý kto má záujem o pravdivé informácie má možnosť ich získať 
na mestskom úrade.  
 

Nakoľko žiadne ďalšie otázky neodzneli, program rokovania bol vyčerpaný, primátor mesta 
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.     
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