
 
M E S T O 
R O Ž Ň A V A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
     Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia  Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa         
                                    

26. júna 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V úvode zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave primátor mesta p. Pavol 
Burdiga odovzdal na základe návrhov Rád škôl a výsledku výberových konaní menovacie 
dekréty  :  

• riaditeľke MŠ Ul krátka  Sylvii Jakabovej 
• riaditeľke MŠ Vajanského  Eve Petrovej  
• riaditeľke MŠ E. Rótha Alici Benediktyovej  
• riaditeľovi ZŠ RNDr. Jánovi Džubákovi  
• riaditeľke ZUŠ Mgr. Monike Kerekešovej  

 
 

Zaželal všetkým veľa úspechov. Poďakoval sa za dlhoročnú činnosť bývalej riaditeľke 
ZUŠ Eve Klenovskej.  
 

1.    Otvorenie 
 
 Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol primátor mesta 
pán Pavol Burdiga.  
 
 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 zasadnutie prítomných 11 poslancov, 
v priebehu rokovania sa počet upravil na 16.  
 
Neprítomný – ospravedlnený bol p. František Focko  
 
Za overovateľov zápisnice menoval :  
 
p. Ing. Petra Marka  
p. Mgr. Matúša Bischofa  
 
Konštatoval, že zápisnica zo dňa 24.4.2014 bola overovateľmi podpísaná. 
 
 Program rokovania mestského zastupiteľstva uvedený v pozvánke bol upravený 
nasledovne :  
 
p. Ing. Peter Marko navrhol stiahnuť materiály :  
 
4.    Návrh na 1. zmenu rozpočtu – projekty zamestnanosti 2014 

     Z dôvodu nedostatku informácií  a časovej tiesne nebol materiál spracovaný   
     kvalitne.  

   
17.  Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 241/2012 zo dňa 27.09.2012 predložený       
        skupinou poslancov MZ 
       Návrh nekomentoval.  
 
Poslanci MZ schválili stiahnutie materiálu pod bodom 4 
     10-0-0     2 nehlasovali  
 
Poslanci MZ schválili stiahnutie materiálu pod bodom 17  
     7-3-1       2 nehlasovali  
 
Poslanci MZ schválili celkový program rokovania  
     9-1-1        2  nehlasovali  
 
 Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia  a to k jednotlivým 
bodom rokovania a v rámci bodu diskusia.  
 



 
2.1. Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 
 
Poslanci MZ správu o plnení uznesení MZ zobrali na vedomie bez pripomienok.  

10-0-0 2 nehlasovali  
 

  
2.2. Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.    
13/2013 
 
p. Zoltán Beke 
Poznamenal, že nevidí dôvod na zrušenie uznesenia. V tom čase bola schválená 
aktualizácia. Pokiaľ sa vypracuje nový PHaSR, nie je to v rozpore s týmto uznesením. 
Požiadal, aby podnety, ktoré sú súčasťou uznesenia MZ 13/2013, sa zapracovali do 
do nového plánu. Poznamenal, že je proti zrušeniu uznesenia.  
p. Ing. Peter Marko  
Potvrdil, že uvedené podnety budú zapracované do nového plánu 2.7.2014 na rokovaní, 
na ktorom sa zaháji tvorba nového PHaSR. Uznesenie sa zruší, podnety budú súčasťou 
nového PHaSR. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prehlásil, že nevidí dôvod na zrušenie uznesenia. Tvorba nového plánu nie je v rozpore 
s uznesením navrhovaným na zrušenie.  
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Uviedla, že 2.7.2014 sa uskutoční 1. stretnutie k tvorbe PHaSR.  Upriamila pozornosť na 
ukladaciu časť uznesenia. Poznamenala, že mesto ide vytvárať nový plán do ktorého 
budú prenesené uvedené podnety, vytvoria sa nové pracovné skupiny. Tie zámery, ktoré 
neboli realizované, sa prenesú do nového. Táto požiadavka bola uvedená aj vo verejnom 
obstarávaní. Ruší sa teda uznesenie, na základe ktorého by sa mal aktualizovať doteraz 
platný plán.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal o upresnenie, či uznesenie 13/2013 rieši PHaSR na konkrétne roky. Pokiaľ nie, 
nie je potrebné zrušiť uznesenie. 
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Poznamenala, že dôvodom na zrušenie uznesenia je ukladacia časť, nebude sa môcť 
plniť.  
p. Ing. Peter Marko  
Potvrdil dôvody na zrušenie uznesenia uvedené pani prednostkou.  
 
Poslanci MZ schválili zrušenie uznesenia MZ 13/2013 
      11-1-1 
 
 
3. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení 
a príspevkových organizácií k 31.12.2013 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ocenil skutočnosť, že v roku 2013 došlo k zníženiu záväzkov z obchodného styku o 220 
tisíc € oproti roku 2012 a záväzkov po lehote splatnosti o 147 tisíc €. Považuje to za 
pozitívum aj z dôvodu, že mesto sa nachádzalo v zložitej finančnej situácii v dôsledku 
pretrvávania dopadov ekonomickej krízy – zníženia príjmov z podielových daní 
a splácania úveru, vrátane s úrokmi  vo výške 540 tisíc € z predchádzajúceho volebného 
obdobia.  
Za menej pozitívnu záležitosť považuje to, že rozpočet bol stavaný veľmi optimisticky, nie 
realisticky. Preto bolo potrebné pristúpiť k úprave rozpočtu. Vytkol, že v tabuľkovej 
úprave nebolo uvedené percentuálne plnenie k pôvodnému rozpočtu, len 
k upravovanému rozpočtu. Napr. daň z príjmov by činila 97,72 %, ktorú výšku 
predpokladal pri schvaľovaní rozpočtu.  



Upriamil pozornosť na daň za zábavné automaty – plnenie je vykázané na 274 %  
k upravovanému rozpočtu. Oproti pôvodnému rozpočtu bolo plnenie na 30 %. Pri 
schvaľovaní rozpočtu aj v tomto prípade uviedol, že ide o nadhodnotenú položku.   
V rozpočte na rok 2014 opätovne poukázal na položky, ktoré sú nadhodnotené, nereálne. 
Príjem z predaja prebytočného majetku oproti pôvodnému rozpočtu bol splnený na 33 %.  
Prehlásil, že schválenie  záverečného účtu nepovažuje len za formalitu, ktorú  zákon 
vyžaduje, ale čísla  dávajú informácie, impulz k  tvorbe nového rozpočtu na rok 2015, 
ktoré už bude schvaľovať nové zastupiteľstvo. Tie čísla by však mali byť reálnejšie.  
 
Poslanci MZ schválili  alt. a/ návrhu na uznesenie podľa predloženého návrhu.  
     12-0-0   1 nehlasoval  
 
 
4.  Návrh na 1. zmenu rozpočtu – projekty zamestnanosti 2014 
 
Materiál bol stiahnutý pri schvaľovaní programu rokovania.  
 
  
5.  Návrh na 1. zmenu rozpočtu  rozpočtovej organizácie Centrum voľného času 
na rok 2014 

 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na nesúlad textovej a tabuľkovej časti. Požiadal o vysvetlenie. 
p. Mgr. Izabela Hurajtová  
Uviedla, že ide o prvý návrh na zmenu rozpočtu. Dôvodom je skutočnosť, že od 
septembra 2014 prestávajú využívať priestory na MŠ Vajanského, začnú využívať nové 3 
priestory na ul. A. Hronca. Dochádza k navýšeniu výpožičky, nakoľko tieto priestory 
nebude spravovať CVČ ale ZUŠ. Čo sa týka položky tovary a ďalšie služby – sú v nej 
zahrnuté aj DOVP pre trénerov športových krúžkov. Na otázku pána primátora potvrdila, 
že finančnej komisii bola predložená aj táto tabuľková časť.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Potvrdil, že tabuľka bola predložená finančnej komisii, následne však vykonal niekoľko 
prepočtov. V tabuľke je uvedená položka  náklady na prevádzku, v odôvodnení náklady 
na odvody.  
p. Ing. Klára Leskovjanská 
Upresnila, že v rozpočte CVČ sú plánované finančné prostriedky na odmeny a to vo forme 
DOVP pre trénerov. Všetky odmeny, vrátane odvodov boli zahrnuté do položky tovary 
a služby. Táto položka sa znižuje o rozdiel medzi navýšením nákladov na prevádzku 
a odvodmi.  
 
 Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie 
      12-0-0  1 nehlasoval  
 
 
6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu rozpočtovej organizácie Základná umelecká 
škola na rok 2014 
 
Materiál uviedla p. Eva Klenovská podľa dôvodovej správy. Úprava rozpočtu je 
zdôvodnená sťahovaním ZUŠ do nových priestorov.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
      12-0-0  1 nehlasoval  
       
 
 
 
7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o udržiavaní čistoty a poriadku 



a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na zmeny a doplnenie 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
      13-0-0           
 
 
8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach – návrh 
 
p. Ing. Karol Kováč  
Požiadal o vysvetlenie pojmu „stánky s trvalým stanovišťom“ 
p. Mgr. Juraj Halyák  
Podal vysvetlenie – ide o stánky, ktoré sú stavbou podľa stavebného zákona. Citoval  
príslušné ustanovenie zo zákona / § 2 ods. 1 písm. f) /.  
p. Ing. Karol Kováč  
Upriamil pozornosť na nesúlad v predajných časoch uvedených v tomto a nasledujúcich 
materiáloch. Mali by byť zosúladené.  
p. Mgr. Juraj Halyák 
Uviedol, že predajný čas uvedený v § 6 sa vzťahuje len na ambulantný predaj, 
a v nesledujúcom materiáli sa predajný čas vzťahuje na trhové miesta a to pri autobusom 
nástupišti a na sídl. JUH. Ďalší predajný čas sa vzťahuje na predaj počas príležitostných 
trhov.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.  
      13-0-0 
 
 
9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o trhovom poriadku -  návrh 
na zmeny a doplnenie 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
      13-0-0        1 nehlasoval   
 
 
 
10.  Všeobecné záväzné nariadenie o trhovom poriadku počas príležitostných 
trhov – návrh na zmeny a doplnenie   
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
V súvislosti s ustanovením § 3 ods. 1 a 3 požiadal o informáciu, ako sa bude posudzovať 
predaj burčiaka.  
p. Mgr. Juraj Halyák 
Uviedol, že burčiak sa čapuje do fľaše pred kupujúcim – nie je spotrebiteľsky balený.  
p. Ing. Peter Marko 
Navrhol preveriť, či burčiak je posudzovaný ako alkohol, podľa neho nie je , stáva sa ním 
až po vykvasení. Podnet pána Kuhna odporučil preveriť.   
p. Mgr. Juraj Halyák  
Poznamenal, že alkoholickým nápojom je každý nápoj, ktorý obsahuje viac ako 0,75 % 
alkoholu. Podľa jeho názoru burčiak je  alkoholický nápoj. Nie je spotrebiteľsky balený, 
ťažko bude kontrolným orgánom preukázať na mieste, či je to alkoholický nápoj. Plnenie 
do fliaš  pred kupujúcim sa nemôže považovať za spotrebiteľsky balený tovar. 
Vysvetlenie tohto pojmu je určite uvedené v zákone o potravinách 152/1995.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že nemá problém s tým, aby zahlasoval za schválenie VZN. Požiadal však 
o preverenie jeho podnetu, aby nenastal problém už pri najbližšom jarmoku.  
Poslanci schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.  
      14-0-0 



 
 
11. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o zrušení Materskej školy, Ul. 
kozmonautov 1793/14 Rožňava a Výdajnej školskej jedálne , Ul. kozmonautov 
1793/14 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
      12-1-0  1 nehlasoval      
       
 
12. Poslanecký návrh p. Romana Ocelníka na zmenu Poriadku odmeňovania 
predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava   
 
Materiál uviedol p. Roman Ocelník, poslanec MZ  
Odporučil hlasovať za alt. a/ návrhu na uznesenie.  
 
Poslanci MZ hlasovali za alt. a/ nasledovne :  
     2-7-3  1 nehlasoval  
 
 
13. Územný plán mesta Rožňava - zmeny a doplnky č. 4 – návrh na schválenie   
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
     12-0-0  2 nehlasovali  
 
     - - -  
 
 K bodom 14 – 15 pán primátor upozornil na to, že je potrebné rozhodnúť 
o spôsobe hlasovania.  
p. Roman Ocelník navrhol k obidvom bodom tajné hlasovanie.  
 
Poslanci MZ návrh p. Ocelníka schválili. 
     10-2-1  1  nehlasoval  
 
 Nakoľko bolo schválené tajné hlasovanie, primátor mesta navrhol za členov 
volebnej komisie :  
p. Gabriela Borzyho, poslanca MZ   
p. Bc. Ivana  Kuhna, poslanca MZ  
p. JUDr. Katarínu Balážovú, hlavnú kontrolórku mesta  
 
Poslanci MZ schválili zloženie volebnej komisie.  
     12-0-0 
 
     
14. Čestné občianstvo mesta Rožňava – schválenie 
15. Cena mesta – schválenie 
 
Informáciu o výsledku hlasovania predložil p. Bc. Ivan  Kuhn, MA  : 
 
Výsledky hlasovania k bodu 14 : 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov : 14 
Počet vrátených hlasovacích lístkov : 14 
Počet platných hlasovacích lístkov : 8 
 
Potrebný počet hlasov nezískal ani jeden návrh.  
 
 



Výsledky hlasovania k bodu 15 :  
Počet rozdaných hlasovacích lístkov : 14 
Počet vrátených hlasovacích lístkov : 14 
Počet platných hlasovacích lístkov : 14 
 
Potrebný počet hlasov  / 11 /získala :  
Mgr. Henrieta   F a r k a š o v á  
 
 
16. Návrhy na ocenenie: Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu 
Košického samosprávneho kraja   
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
     11-0-0        3 nehlasovali  
 
 
17. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 241/2012 zo dňa 27.09.2012 predložený 
skupinou poslancov MZ 
 
Materiál bol stiahnutý pri schvaľovaní programu rokovania.  
 
 
18. Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 – určenie volebných 
obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2014 – 2018 
 
Materiál uviedla Helena Šujanská, ved. odb. VaVS. 
Pán primátor, kladne hodnotil stiahnutie bodu rokovania 17, v tom čase ako poslanec 
hlasoval tiež za zníženie počtu poslancov a počtu volebných obvodov. V prípade, že sa 
schváli zrušenie uznesenia, bol by ho vetoval.  
 
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie.  
     11-0-3  1 nehlasoval  
 
 
19. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na celé funkčné obdobie 
rokov 2014 – 2018 
 
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok.  
     15-0-0 
 
 
20. Bytový dom Nadabula II – poslanecký návrh p. Ľudovíta Kossutha 
 
Poslanecký návrh predložil p. Ľudovít Kossuth 
Vytkol, že materiál nebol prerokovaný v komisii sociálnej a bytovej politiky. Chyba 
nastala na mestskom úrade, kde bol poslanecký návrh  doručený. 
Návrhom chce len navýšiť imanie mesta. Nechce zaťažiť rozpočet, ide o opakovaný 
projekt, pozemok je mestský, niektoré objekty, ktoré boli kritizované pri prvej stavbe boli 
vynechané. V tomto štádiu ide o zámer. Podľa jeho názoru dodávatelia by sa našli, 
následne ku kolaudácii by sa dotiahli niektoré finančné náležitosti. Inžinierske siete sú 
dostupné, funkčné.  
Poznamenal, že pri prvej stavbe záujem bol. Je treba sa opýtať nájomníkov, či  sú 
spokojní s bývaním.  
 
 
 
 



 
p. Ing. Katarína Valková  
Poznamenala, že stanovisko odboru k poslaneckému návrhu bolo predložené. Od 
19.6.2014 neeviduje odbor žiadnu žiadosť na pridelenie bytu v m. č. Nadabula. Od 
novembra 2013 bol v poradovníku 1 žiadateľ, ktorému bol v máji pridelený byt. 
Z pohľadu odboru sú tieto byty neobsaditeľné. Prieskum navrhujú vykonať vopred, teda 
pred výstavbou. V prípade, ak sa zrealizuje výstavba a  nebude nájomník, náklady spláca 
mesto.  
p. Ľudovít Kossuth 
Upozornil na to, že zatiaľ žiadny zámer o výstavbu nových nájomných bytov neexistoval. 
Preto neboli podané žiadosti. Poznamenal, že tento návrh bol prerokovaný s primátorom 
mesta. Bolo povedané, že v meste o tieto byty nie je záujem, že sa s výstavbou môže 
uvažovať v m. č. Nadabula. Preto návrh predložil. Neverí, že sa nenájde 6 záujemcov.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že aj jeho prekvapilo to, že návrh nebol predložený komisii sociálnej 
a bytovej politiky. Komisia finančná dala kladné stanovisko k návrhu, nemala však v tom 
čase stanovisko odboru sociálnych vecí.  
On hlasoval na komisii proti zámeru, nakoľko sa bude dotýkať nového volebného obdobia 
a preto rozhodnutie by malo urobiť nové mestské zastupiteľstvo. 
Po prečítaní stanoviska odboru dal návrh na hlasovanie za alt. b/ návrhu na uznesenie.  
Zrejme iný pomer hlasovania by bol aj v komisii finančnej. Záujem o tieto byty klesá. 
Zámer nepovažuje za prioritu v meste. 
p. Ing. Peter Marko 
Upozornil na to, že mestské zastupiteľstvo schválilo lokalitu na prípadnú ďalšiu výstavbu 
bytového domu. Navrhol, aby sa v prvom rade vykonal prieskum záujemcov o byty. Ak 
by sa neschválil zámer, zamedzila by sa možnosť  získať do nájmu byt prípadným 
záujemcom. Verejnosť zatiaľ nebola informovaná o prípadnom zámere. Odporučil schváliť 
zámer bez ukladacej časti, aby mestu nevznikali náklady. 
 Pán primátor navrhol do ukladacej časti zapracovať : vykonať prieskum záujemcov 
o takéto byty. 
 Pán Ing. Marko osvojil si návrh pána primátora. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Súhlasil s návrhom p. Ing. Marka. 
p. Roman Ocelník  
Spochybnil, či bude výsledok prieskumu reálny aj pri kolaudácii bytového domu. Prejde 
nie malé časové obdobie cca 3 roky.  
p. Ing. Peter Marko  
Podotkol, že prieskum nemusí byť hneď. Situácia sa vyvinie, občania o tomto zámere už 
budú vedieť.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Podotkol, že prieskum by mal byť širšie koncipovaný. 
p. Roman Ocelník 
Podľa jeho názoru MZ by malo rozhodnúť : buď schváli zámer alebo nie. 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Prehlásil, že takáto diskusia mala odznieť na zasadnutí príslušnej  odbornej komisie.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Vyslovil nespokojnosť, že návrh nebol prerokovaný v najkompetentnejšej komisii a to 
komisii sociálnej a bytovej. 
Do ukladacej časti navrhol – predložiť návrh do komisie sociálnej a komisia by pravidelne 
informovala zastupiteľstvo o výsledku prieskumu záujemcov. Zámer podporil v každom 
prípade.  
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Po troch rokoch členstva v komisii sociálnej a bytovej politicky prehlásil, že toto mesto 
potrebuje byty sociálne, sociálne s nižším štandardom. Takéto nájomné byty odporučil 
prenechať súkromníkom, ktorí naozaj vedia, kedy sa ich oplatí stavať a kedy nie. 
Dôkazom toho, že mesto to nevie robiť je Družba. Samospráva by sa to mala naučiť už 
na jestvujúcich bytových domoch a len potom by sa mala pustiť do nových projektov.  



 
 
p. Ing. Karol Kováč 
Odporučil stiahnuť materiál z rokovania a predložiť ho do komisie sociálnej a bytovej 
politiky.  
 
Hlasovanie za stiahnutie materiálu :  5-8-2  1 nehlasoval  
Hlasovanie za návrh p. Ing. Marka  
schvaľuje zámer, ukladá vykonať prieskum 
záujemcov na tento druh bývania   13-2-0        1 nehlasoval  
 
 
21.1. Rekonštrukcia (vo vlastnej réžii) cesty vedúcej ku Sanatóriu v úseku od 
cestného mosta – poslanecký návrh p. Romana Ocelníka   
 
Poslanecký návrh predložil p. Roman Ocelník.  
Navrhuje okamžitú opravu, následne rokovania s užívateľmi tejto cesty. 
Navrhol hlasovať za alt. 1 
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že na základe dostupných dokladov, mestu bola odovzdaná lesná investičná 
cesta, nie komunikácia. Komisia odporučila zaradiť cestu do zoznamu opráv ale nie ako 
prioritu, odporučila vyvolať ďalšie kolo rokovaní. Jedno rokovanie prebehlo, Biskupský 
úrad neprejavil záujem. Mesto ako podielnicky spolumajiteľ sám  nemôže investovať do 
opravy.  Teda navrhol hlasovať o alt. č. 2. Podľa informácií, ochota spolufinancovania by 
bola zo strany Mestských lesov s.r.o. 
p. Mgr. Radoslav Kovács 
Požiadal o informáciu, či cesta nebola preklasifikovaná. 
 Pán primátor poznamenal, že každý nalieha na mesto. Mimo mestských lesov aj 
iní využívajú túto cestu. Prebehla rekonštrukcia jedného z objektov, nikto sa nepýtal na 
prístupovú komunikáciu. Mesto tiež nemôže investovať do cesty k súkromnému majetku. 
p. Roman Ocelník  
Poznamenal, že budova tam existuje už viac ako 50 rokov, bola len rekonštruovaná. 
 Pán primátor poznamenal, že aj k rekonštrukcii budovy malo byť vydané stavebné 
povolenie na základe prístupovej cesty. 
Pán Ocelník poznamenal, že sa riešia stále chyby z minulosti. Sú tam seniori,  chodia tam 
sanitky, taxíky, rodinní príslušníci. Je tam veľký pohyb a cesta je skutočne v dezolátnom 
stave. Kto to nepozná, nech preverí na tvári miesta. Má k dispozícii aj fotodokumentáciu.  
Podľa jeho názoru mesto neporuší zákon, ak urobí najnutnejšiu opravu cesty, zasype 
výtlky. Znovu sa navrhujú jednania, roky prejdú, cesta ostane v dezolátnom stave. 
Opravu cesty je treba urobiť.  
p. Ľudovít Kossuth 
Poznamenal, že podnet na prešetrenie predložil hlavnej kontrolórke on, nakoľko situácia 
nebola jasná. V zimnom období požiadavky na úpravu cesty boli predkladané TS.  
Vlastníci uvedení na LV už veľa nezmôžu, investovať už vôbec  – viď Lesy SR, Nemocnica 
sv. Barbory.  Východisko vidí v rokovaniach s terajšími vlastníkmi objektov. Vzhľadom na 
stav cesty je potrebné v každom prípade nájsť nejaké riešenie. Dane sú príjmom mesta.  
Mesto by malo byť iniciátorom rokovaní. 
p. Roman Ocelník  
Podľa jeho názoru, mesto je najkompetentnejšie tento problém riešiť.  
p. Erika Szabadosová  
Prehlásila, že pokiaľ v zastavanej časti sa nachádzajú budovy, ktoré boli právoplatne 
skolaudované, zapísané, mesto je povinné zabezpečiť prístup k budovám. Ďalej 
poznamenala, že mesto povolilo rekonštrukciu existujúcej stavby, ktorá už mala 
zabezpečený prístup. Hovoriť o lesnej investičnej ceste je na smiech v dnešnej dobe. 
Prekvalifikovanie cesty sa malo dávno riešiť. Oprava tej časti, ktorá sa najviac využíva,  
by sa mala realizovať. Podotkla, že nemalo by sa vychádzať z toho, kto je majiteľom 



budov. Potom by sa mali vyskladať na opravu ciest všetci obyvatelia. Upriamila pozornosť 
na Železničnú ulicu.  
Ďalej upozornila na most, nemá zábradlie ani z jednej strany. Mesto sa môže tešiť, že sa 
tam zatiaľ nič nestalo.  
V prípade schválenia alt. 2 návrhu na uznesenie odporučila zmenu termínu : do konca 
júla 2014.  
p. Ing. Ján Lach  
Poznamenal, že na liste vlastníctva mesto figuruje ako väčšinový vlastník. Upozornil na 
to, že cesta začína pri moste a končí na Gulypalagu. Predmetom rokovania MZ je 5 – 10  
% časť z celkovej dĺžky.  
Už dávnejšie navrhoval cestu dať do správy ML a hľadať možnosti získania prostriedkov 
z fondov EU. Boli a sú možnosti.  
p. Ing. Peter Marko  
Poznamenal, že majetkové podiely, ktoré sú tam, sa nedajú ideálne deliť.  
p. Ing. Bohuš Hudáček 
Podotkol, že mesto ML môže odovzdať len svoju časť. Tým pádom už nemôžu ML 
požiadať o prostriedky z fondov. Uviedol, že aj ML z času na čas vykonajú provizórnu 
opravu cesty.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Súhlasil s návrhom na zmenu termínu. Mesto by však malo hľadať aj iné riešenie a to 
súdnou cestou. Buď po vykonaní opravy požiadať o zaplatenie nákladov, alebo riešiť 
vydržaním ostatných podielov.  
p. Ing. Ján Lach  
Podľa jeho názoru lepšia je cesta dohodou. Žiadať prostriedky z fondov môžu aj viacerí 
spoluvlastníci. V každom prípade však treba rokovať. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že v tomto prípade o rokovanie má asi záujem len mesto. Druhá strana 
nejako nejaví záujem a na dohodu je treba dvoch a viacerých. 
p. Ing. Peter Marko  
Navrhol, aby sa do rokovania vyšpecifikovali resp. konkretizovali práce. Navrhol opravu 
len v potrebnej časti,   ktorá bude vymedzená pre sanitky.  
 Pán primátor navrhol technické riešenie.  
 
Hlasovanie o návrhu p. Ocelníka – alt. č. 1 z alt. č. 2 ukladacia časť s termínom do konca 
júla, opravu riešiť okamžite vo vlastnej réžii 
      1-10-3  1 nehlasoval  
Hlasovanie o návrhu p. Ing. Marka – alt. č. 2 termín 31.7.2014 
      15-0-0  1 nehlasoval  
            
 
21.2. Rekonštrukcia (vo vlastnej réžii) cesty v k. ú. Rožňava - Nadabula – 
poslanecký návrh p. Romana Ocelníka   
 
Poslanecký návrh predložil p. Roman Ocelník 
Upozornil na skutočnosť, že obyvatelia bývajúci v časti Papiereň platia také isté dane ako 
občania v meste. Komunikácia by sa mala upraviť. Navrhol hlasovať o alt. č. 1 – zaradiť 
realizáciu medzi priority s termínom : koniec augusta 2015. 
p. Ľudovít Kossuth 
Podporil predložený návrh  s doplnením požiadavky o opravu komunikácie medzi 
Rožňavskou Baňou a m. č. Nadabula. Komunikácia bola len ofrézovaná a bol daný 
prísľub, že po ukončení kanalizácie bude realizovaná jej  oprava. Komunikácia je už vo 
vlastníctve mesta. Požiadal o zaradenie komunikácie  do zoznamu opráv.  
p. Roman Ocelník  
Podľa jeho názoru návrh p. Kossutha bude potrebné riešiť samostatne, nie v rámci jeho 
poslaneckého návrhu. 
Navrhol hlasovať za : zaradenie komunikácie do zoznamu medzi priority, termín opravy 
31.8.2015.      3-9-2    



 
Hlasovanie za alt č. 2   13-0-0  2 nehlasovali  
 
 
22. Oživenie funkčnosti fontány v jazierku Póschovej záhrady a ošetrenie 
bronzovej sošky sediacej dievčiny od ak. sochára Á. Račka z roku 1968 – 
poslanecký návrh Ing. Petra Marka    
 
Poslanecký návrh predložil p. Ing. Peter Marko. 
Poznamenal, že zámer na obnovu Póschovej záhrady vznikol cca pred 2-3 rokmi 
S kolegami p. Kovácsom, Bischofom a Kuhnom plánovali získať finančné prostriedky 
z projektu  SPP a vytvoriť centrálnu oddychovú zónu. Realizáciou poslaneckého návrhu 
by sa bol urobil prvý krok k naplneniu zámeru.  
p. Ľudovít Kossuth 
Prehlásil, že v plnej miere podporuje predložený poslanecký návrh. Dal na zváženie, či by 
sa nemohla zachytiť  voda do fontánky z prameňa na Košickej ulici.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie. 
      13-1-0  1 nehlasoval  
 
 
23. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 181/2013 
 
p. Ing. Peter Marko  
Informoval, že žiadateľ Bratstvo, získalo finančné prostriedky vo výške 4 000 € od Úradu 
vlády. Uznesením MZ v roku 2013  bolo schválené osadenie sochy na Námestí baníkov. 
Vznikol však problém, že projektant navrhol 35 % do terajšej komunikácie pred 
krámikmi a zbytok bol v zelenej ploche. Konzultácia prebehla s KSK a s riadiacim 
orgánom európskych financií na rekonštrukciu námestia.  Jednoznačne neodporučili 
narušenie celistvosti zelenej plochy.  Z uvedeného dôvodu bol daný návrh na zmenu 
uznesenia – premiestniť pamätník ku baníckym kahancom na Šafárikovu ulicu. Mal by  
sa umiestniť smerom na sever od kahancov,  smerom k pavilónu B. Súhlas 
zainteresovaných bol daný. Nebude potrebný zásah do existujúcej zelene.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Súhlasil s predloženou zmenou umiestnenia pamätníka.  
p. Ing. Karol Kováč  
Naniesol otázku, či sa uvažovalo aj s inou lokalitou umiestnenia pamätníka.  
Napríklad pred OKC alebo medzi radnicou a bývalým mestským úradom.  
p. Ing. Peter Marko 
Poznamenal, že sa o inej lokalite neuvažovalo. Pred OKC je už umiestnená jedna  socha, 
nemyslí si, že by bolo vhodné vedľa seba osadiť umelecké diela, tak rozlišne 
koncipované. Spoločnosť Bratstvo sa vrátila k pôvodnej myšlienke.   
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie  
      14-1-0    
 
 
24. Majetkoprávne záležitosti mesta 
 

1. Bane Spišská Nová Ves, š.p. v likvidácii – kúpa pozemkov do majetku 
      mesta 
 
p. Ing. Peter Marko  
Požiadal o opravu čísla parcely – z 1596/2 na 1596/21. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s opravou čísla parcely. 
      13-0-0  1 nehlasoval 



 
 
 
 

2. Štefan Gono – priamy predaj pozemku mesta 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol hlasovať za alt. 2 
p. Ing. Ján Lach 
Podporil návrh, aby sa kúpna cena splatila naraz. 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/2 návrhu na uznesenie. 
      12-1-0  1 nehlasoval  
 
 

3. Aladár Kónya a manželka Margita – priamy predaj pozemkov mesta 
 
p. Ing. Ján Lach 
Navrhol ako pri bode 2 – kúpnu cenu splatiť naraz. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Uviedol, že vzhľadom na finančnú situáciu žiadateľa, komisia finančná odporučila kúpnu 
cenu na splátky. Žiadateľ chcel pôvodne odkúpiť tri pozemky, s dobou splácania 8 rokov, 
s čím komisia nesúhlasila. Navrhla v prvom rade odkúpiť pozemok pod stavbou na 
splátky na dva roky. Pokiaľ sa zrealizuje tento predaj, následne by mohol požiadať 
o ďalšie pozemky.  
Navrhol hlasovať o návrhu finančnej komisie.  
p. Roman Ocelník  
Nevidí dôvod predávať niečo na splátky. Navrhol využiť nájomný vzťah. Podporil návrh p. 
Ing. Lacha.  
 
Hlasovanie za návrh p. Ing. Lacha alt. a/ úhrada kúpnej ceny naraz 
      6-6-1  1 nehlasoval  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upresnil, že v predchádzajúcom prípade išlo o kúpu pozemku pod nehnuteľnosťou 
vrátane väčšej záhrady. V tomto prípade ide o malý pozemok pod domom a úzky dvor.  
 
Hlasovanie za návrh p. Bc. Ivana Kuhna – návrh finančnej komisie 
      6-5-2  1 nehlasoval  
  
 
      4.a. Ing. Juraj Balázs a manželka Diana – zmena uznesenia MZ č. 221/2013 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok 
      12-0-0  2 nehlasovali  
 
 
      4.b. Kristián Feješ – zmena uznesenia MZ č. 225/2013 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
      12-0-0  2 nehlasovali  
 
 

5. Pozemok pod bytovým domom na Kyjevskej ul. č. 1882/20, 22 – žiadosť 
vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku 

 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
      13-0-0  1 nehlasoval  



 
 
 
 

6. KESKO MOBIL s.r.o. Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov 
k. ú. Rožňava   

 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
      13-0-0  1 nehlasoval  
 
 

7. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 32/2014 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
      10-3-0  1 nehlasoval  
 
 

8. Obchodná verejná súťaž na predaj budovy CVČ na Šafárikovej ul. 100 
v Rožňave s pozemkami 

 
p. Ing. Karol Kováč  
Navrhol schváliť alt. a/ návrhu na uznesenie so zmenou, najnižšie podanie vo výške 
137 000 €. Podľa jeho názoru kúpna cena vo výške 180 000 € nie je zaujímavá cena pre 
podnikateľské subjekty a mestu finančné prostriedky chýbajú.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že na finančnej komisii nesúhlasil so znížením kúpnej ceny, navrhol ju 
minimálne vo výške 200 000 €.  
 
Hlasovanie za návrh p. Ing. Karola Kováča  4-7-2 1 nehlasoval  
Hlasovanie za návrh p. Bc. Ivana Kuhna    3-9-1 1 nehlasoval  
Hlasovanie za pôvodný návrh : 180 000 €   6-5-2          1 nehlasoval  
 
 

9. Prevod vlastníctva bytu č. 10 na Mierovej ul. č 10 v Rožňave 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
      13-0-0  1 nehlasoval  
 
 

10.    eurobus a.s. Košice – priamy prenájom areálu Autobusovej stanice 
Rožňava 

 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol hlasovať za alt. a/1a – návrh finančnej komisie 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/1a návrhu na uznesenie. 
      12-1-0  1 nehlasoval  
 
 

11.    Marián Fifik – zámer priameho prenájmu pozemku 
 
p. Ing. Peter Marko 
Uviedol, že sa jedná o pozemok v priemyselnej zóne. Doplnil do uznesenia výšku nájmu 
1 500 € ročne na dobu 20 rokov s doplnením osobitného zreteľa – nedostatková služba 
v meste.  
 



Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie s doplnením podľa návrhu, predloženého 
Ing. Markom     14-0-0  1 nehlasoval  
      

12.    Detské jasle DROBČEK, Bc. Ivana Nosková – priamy prenájom 
nehnuteľností mesta 

 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
      14-0-0  1 nehlasoval  
 
 

13.    Administratívno-prevádzková budova na Ul. akademika Hronca č. 9B 
vyňatie zo správy Technických služieb mesta Rožňava a odovzdanie do 
správy pre Základnú umeleckú školu   

 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
      14-0-0  1 nehlasoval  
 
       

14.    Monika Máriássy – OÁZA – ponuka na kúpu 200 ks stohovateľných 
stoličiek 

 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol hlasovať za návrh finančnej komisie – alt. b/ návrhu na uznesenie 
 
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie. 
      13-0-1  1 nehlasoval  
 
 

15.    Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok – návrh 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
      12-0-0  3 nehlasovali  
 
 

16.    Návrh na odpustenie platenia nájomného za dočasné užívanie 
miestností slúžiacich ako kancelárie CVČ za obdobie od 1.4.2013 – 
31.12.2013 

 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Navrhol hlasovať za alt. b/ návrhu na uznesenie 
      3-11-1   
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie 
      11-2-1  1 nehlasoval 
 
 

17.    Návrh na výpožičku miestností v budove na Ul. Akademika Hronca 9B, 
slúžiacich ako sklad pre CVČ   

 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
      14-0-0  1 nehlasoval  
 
 

18.   Návrh na výpožičku miestností slúžiacich na výchovno-vzdelávací proces 
pre účely ZUŠ v Rožňave na Ul. Akademika Hronca 

 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok 
      14-0-0  1 nehlasoval  



 
 
 
18.  Výpožička nebytových priestorov pre príspevkovú organizáciu Mestské 
divadlo ACTORES Rožňava 
 

Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
      15-0-0   
 
 

25.  Návrh na odmenu Ing. Petrovi Markovi, zástupcovi primátora mesta za 
obdobie 03.03.2014 – 18.06.2014 
 
Pán primátor navrhol odmenu vo výške 1 000 €.  
 
Poslanci MZ schválili návrh primátora mesta. 
      12-0-2  1 nehlasoval  
 
 
26. Zmena zriaďovacej listiny, zmena štatútu a zrušenie podnikateľskej činnosti 
príspevkovej organizácie Turistické informačné centrum Rožňava 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
      13-0-0  2 nehlasovali  
 
 
27. Zrušenie podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie Technické služby 
mesta Rožňava 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku, ako sa vysporiadalo so stavom zamestnancov TS, ktorí boli 
zaradení na výkon činností v ubytovni. 
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Uviedla, že sa podarilo s kupujúcim dojednať prechod práv a povinností z uzavretých 
pracovno-právnych vzťahov v prípade troch zamestnancov, ďalší traja boli preradení na 
na iné úseky v rámci TS.  
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie. 
      15-0-0   
 
 
28. Mestské lesy Rožňava s.r.o. 
 
      1. Výsledky hospodárenia za rok 2013 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
      15-0-0   
 
 

2. Návrh prerozdelenia zisku za rok 2013 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
      14-0-1  
 
 

3. Návrh plánu hospodárenia na rok 2014 
 



p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku, aký je predpoklad ťažby – koľko bude tvoriť ťažba z kalamity a koľko 
normálna ťažba. 
p. Ing. Bohuš Hudáček 
Jednoznačne prehlásil, že takmer všetko bude tvoriť kalamita. Časť ešte prešla 
z minulého roka. Plánovaná ťažba bude odsunutá na ďalšie roky.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ocenil spoločnosť, že na pestovateľskú činnosť využívajú aktivačných pracovníkov, čím sa 
vytvárajú možnosti zaradenia nezamestnaných do pracovného procesu a zároveň sa 
znižujú náklady.  
Predložil pozmeňujúci návrh – položku 523 odmeny členom DR zrušiť a upraviť na 0. 
Členmi dozorných rád by mali byť poslanci, a mali by to vykonávať v rámci svojej 
poslaneckej odmeny tak,  ako to je v DR MTVŠ, MsD Actores a TS.  
 
Poslanci MZ schválili  návrh p. Bc. Ivana Kuhna  
      10-0-4  1 nehlasoval  
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie so schválenou zmenou 
      15-0-0   
 
 
29. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava 
 
 
     1. Vyhodnotenie hospodárenia za rok 2013 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok. 
      14-0-0   
 
 
     2. Plán hospodárenia na rok 2014 
 
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
      14-0-0   
 
 
30. Správy hlavnej kontrolórky 
 

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za I, 
polrok 2014 

 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok. 
      11-0-0  4 nehlasovali  
 
 

2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na 2. polrok 
2014 

 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal, aby výsledky následnej finančnej kontroly na dodržiavanie smernice 
o verejnom obstarávaní  na mestskom úrade v Rožňave za rok 2013 boli 
predložené na septembrové zasadnutie MZ.  
 
Poslanci MZ schválili plán kontrolnej činnosti s navrhovanou zmenou. 
      14-0-0  1 nehlasoval  
 
 
 



 
 
 

3. Doplnenie správy o výsledku prešetrenia zmluvy 315/2012 
o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične 

 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.  
      11-0-0  4 nehlasovali  
 
 

4. Preverenie oprávnenosti preplatenia faktúr pre firmu Horex s.r.o. na 
základe podnetu poslanca MZ   

 
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.  
      11-0-0  4 nehlasovali  
 
 
31. Podnety pre hlavnú kontrolórku mesta 
 
p. Ing. Ján Lach  
Požiadal o preverenie faktúr týkajúcich sa požiarno-bezpečnostných charakteristík budov 
MŠ. Vyvstáva otázka, či tieto už neboli predtým vyhotovené, či sa nejedná o duplicitné  
vyhotovenie a duplicitnú úhradu za ich vyhotovenie. 
 
 
D i s k u s i a      o b č a n o v   
 
V rámci tohto bodu nevystúpil ani jeden občan. 
 
 
32. Otázky poslancov 
33. Diskusia 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Predložil pripomienky 

• k verejnému obstarávaniu : Aktualizácia webového sídla 
Zverejnené bolo  20.6.2014 v piatok a ponuky mali byť predložené 25.6.2014. 
Naniesol otázku z akého dôvodu bola stanovená taká krátka lehota.  
• K verejnému obstarávaniu záhradníckej techniky  : Motorový krovinorez 

a kosačka 
Aké boli kritériá, aká bola váha kritérií. Z predloženej tabuľky vyplýva, že cena 
nebola jediným kritériom.  

Súhlasil s písomnou odpoveďou na 2. otázku, k 1. požiadal vysvetlenie. 
Podotkol, že mnohí majú taký pocit, že to bolo tak naschvál urobené.  
 Pán primátor poznamenal, že nemali by sa hneď spochybňovať veci, keď do lehoty 
bola započítaná sobota - nedeľa. Aj on pracuje 24 hodín a možno aj tí, ktorí spracúvajú 
ponuky.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prehlásil, že práve takýto postup vyvoláva pochybnosti. Odpoveď chcú vedieť aj občania 
aj on.  
K správe hlavnej kontrolórky predložil otázku, prečo niektoré športové kluby sú 
uprednostňované ako napr. futbalový, basketbalový. Oni majú bezodplatný prenájom 
telocvične a napr. bedminton nie. Nie je mu jasné, prečo sú tak uzavreté zmluvy, či ich 
uzatváralo Mesto alebo Gymnázium.  
p. JUDr. Erika Mihaliková 
Uviedla, že zmluvu o využívaní multifunkčnej telocvične schvaľovalo mestské 
zastupiteľstvo. Žiadne dodatky k zmluve sa neuzatvárali. Na základe zmluvy bol Mestu 



vyčlenený určitý čas a ten je vyhradený športovým klubom. Tieto kluby mali následne 
uzatvoriť so správcom telocvične zmluvu, v ktorej sa mali zaviazať, že budú uhrádzať 
náklady na miesto Mesta. Ak ich neuhradia, automaticky náklady hradí Mesto. Zmluvy 
môže uzatvárať len správca, ktorým je Gymnázium. Mesto je len menšinovým 
podielovým spoluvlastníkom.   
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že na predchádzajúcom rokovaní predložil niekoľko otázok k technickému 
stavu komunikácií na sídl. JUH.  Odpovede a stanoviská na otázky zverejnené na stránke 
mesta považuje za vyhýbavé, všeobecné. Nie sú uvedené konkrétne riešenia, termíny na 
odstránenie nedostatkov.  
Upozornil na to, že znovu nie je užívateľná komunikácia pri predajni Chlieb – pečivo 
medzi ulicami Zakarpatská a Edelényska.  
Neboli prečistené všetky rigoly, jeden za prítomnosti primátora mesta preveroval na tvári 
miesta. Nebol prečistený od rekonštrukcie obchodného centra. Pri búrke znovu došlo 
k upchatiu rigolu a vytekaniu vody na komunikáciu. Poznamenal, že tieto rigoly sa 
upchávajú po kosení tým, že sa tráva nepohrabe.  
K požiadavke na úpravu dopravného značenia bola daná odpoveď, že je to v štádiu 
riešenia. Požiadal o konkrétny termín.  
 Pán primátor upresnil požiadavku pána poslanca. Odstránenie nedostatkov aj on 
urgoval. 
p. Ing. Robert  Hanuštiak  
Uviedol, že požiadavku pána poslanca riešil spolu s odborom výstavby. Zvislé dopravné 
značky boli objednané, dodané, sú uložené na TS. Čaká sa na legislatívny proces – 
vyjadrenie príslušného dopravného inšpektorátu. Následne po obdržaní kladného 
vyjadrenia dopravné značky budú osadené a pristúpi sa k realizácii vodorovného 
značenia.  
 Pán primátor prehlásil, že čistenie rigolov bude riešené s TS. Potrebné je doriešiť 
závadu pri pivárni Gemer.  
p. Ľudovit Kossuth 
Požiadal o informáciu vo veci napojenia sa na priemyselnú zónu zo štátnej cesty I/67.  
p. Ing. Ferenc Porubán 
Poznamenal, že v rámci doplnku č. 4 k územnému plánu, ktorý bol odsúhlasený na 
zasadnutí MZ sa riešila aj dotknutá križovatka. 
p. Ľudovít Kossuth 
Uviedol, že zo strany vedúceho odboru nepadla zmienka o žiadnom termíne od ktorého 
by sa mala odľahčiť doprava na miestnej komunikácii, ktorá na takúto doprava nie je 
stavaná. Bolo by vhodné informovať občanov, kedy môžu očakávať odľahčenie dopravy 
na Rožňavskej Bani a v m. č. Nadabula.   
Predložil požiadavku občanov Rožňavskej Bane o zabezpečenie deratizácie v lokalite 
nájomných bytov.  
Ďalej požiadal  
- o riešenie komunikácie  

• medzi Rožňavskou Baňou a m. č. Nadabula 
• na Rožňavskej Bani – kolónii 

- o opravu lávky na rieke Slaná – úvoz od Domova dôchodcov k m. č. Nadabula.  
Potvrdil, že ide o most – lávku, ktorú vybudovalo mesto. 
 Pán primátor uviedol, že mestský úrad preverí majetko - právnu podstatu lávky.  
p. Ľudovít Kossuth  
Požiadal mestský úrad, aby vyzval Povodie Hrona na zabezpečenie pohrabania trávy 
a odvoz po kosbe brehu potoka Drázus.  
Poznamenal, že niektorým zamestnancom sú dopriate rekondičné pobyty, na rozdiel od 
TS, kde platy zamestnancov sú veľmi nízke. Bolo by dobré, keby sa pozrelo aj na ich 
nízke odmeňovanie.  
Kladne hodnotil pomoc vedenia mesta na obnovu techniky TS. 
 
 
 



p. Ing. Karol Kováč  
Požiadal komisiu výstavby aby v zmysle uznesenia 271/2011, ktorým bola schválená 
koncepcia opráv chodníkov,  pripravila hodnotiacu správu, nakoľko k veci boli prijaté 
ďalšie uznesenia počas rokov 2011 – 2013.  
Požiadal náčelníka mestskej polície o posilnenie kontroly a usmerňovanie cestnej 
premávky v mesiaci september pri ZŠ Ul. pionierov, aby nedochádzalo k zbytočným 
kolíziám.  
Naniesol otázku, v akom štádiu je uvoľnenie bytov na Zlatej 10. Má taký dojem, že sa nič 
nezmenilo od posledného zasadnutia MZ.  
 Pán primátor poznamenal, že k problematike Zlatá 10 pánovi poslancovi bude 
daná písomná odpoveď.  Nie je to jednoduchá záležitosť, ide o zdĺhavý legislatívny 
proces. Budova je ešte majetkom mesta. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že táto skutočnosť ho prekvapila, nakoľko predaj budovy bol mestským 
zastupiteľstvom schválený. Zmluva bola podpísaná, kúpna cena uhradená. Podľa jeho 
názoru je to záležitosť nového majiteľa.  
p. JUDr. Erika Mihaliková  
Potvrdila, že zmluva je platná, účinná. Nebol však ešte povolený vklad do katastra 
nehnuteľností. Podľa LV vlastníkom je ešte mesto.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku na náčelníka mestskej polície, či sa im už podarilo odchytiť túlavého psa, 
na sídl. Vargove pole. 
p. Ing. Robert Hanuštiak  
Uviedol, že nie, ale sa im podarilo odchytiť iného psa. Poznamenal, že odchyt nie je 
jednoduchou záležitosťou. Spolupracujú s OZ Život je pes, s regionálnou veterinárnou 
správou, s príslušným veterinárnym lekárom. Žiaľ, podľa súčasnej legislatívy nemôžu 
používať narkotizačné zbrane.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Naniesol otázku, kedy bude funkčná nová kašňa.  
 Pán primátor informoval, že funkčná bude na budúci týždeň, v utorok.  
p. Ing. Ján Lach  
Požiadal mestský úrad – odbor výstavby na vykonanie kontroly ciest v severnej časti 
mesta po rekonštrukcii kanalizácie. V prípade nedostatkov upozornil na možnosť 
uplatnenia reklamácie.  
Upozornil na chýbajúce zábradlie na moste smerom na Gulyapalag. Požiadal mestský 
úrad, aby tak promptne zabezpečil opravu, ako v prípade požiadavky pána Capáka na 
opravu mostíka pre peších.  
 Pán primátor prehlásil, že zábradlie bude osadené.  
p. Ing. Ján Lach  
Upozornil na to, že  pri povodni bola opäť narušená regulácia potoka Drázus. Znovu sa na 
toku robia zábrany z materiálu regulácie a vytvárajú „letné kúpaliská“. Požiadal mestský 
úrad, aby upozornil správcu toku.  
Upozornil na to, že verejné osvetlenie tienia stromy a to v časti od „Belapartu“ po Kúpele, 
teda cesta nie je osvetlená. Je otázne, kto to má riešiť. Zbytočne sa svieti, na ceste je 
tieň.  V časti pri rybníkoch to realizuje Správa ciest.   
p. Roman Ocelník  
Informoval, že podľa vyjadrenia starostu obce Čučma, je záujem o opravu mosta, 
zábradlie by mal zabezpečiť on, drevo by malo dodať  mesto.  
p. Mgr. Matúš Bischof  
Naniesol otázku, či na ZŠ Zlatej sa odstráni porucha na plynovom kúrení do vykurovania.  
p. Ing. Peter Marko  
Informoval, že komisia výstavby sa zaoberala týmto problémom. Technici dnes preverili 
stav,  v priebehu  zajtrajška bude podaná správa, čo je potrebné vykonať.  
p. Mgr. Matúš Bischof  
Požiadal, aby na najbližšie zasadnutie bola podaná kompletná informácia.  
 
 



 
p. Ľudovít Kossuth 
K zámeru výstavby nájomného bytu v m. č. Nadabula – naniesol otázku, či by bola 
ochota odpredať predmetný pozemok aj so zámerom výstavby bytovej jednotky. Zámer 
by sa mohol riešiť aj takouto formou. Vie zabezpečiť dodávateľa. 

Pán primátor poznamenal, že záujemca nech podá žiadosť, v mesiaci september 
bude zasadať mestské zastupiteľstvo.  
p. Cyril Motyka  
Požiadal mestský úrad – odbor školstva, aby na septembrové zasadnutie mestského 
zastupiteľstva pripravil vyhodnotenie reštrikčných opatrení s dôrazom na možné zníženie 
poplatkov v rámci MŠ, ktoré boli navýšené. 
p. Zoltán Beke 
Poznamenal, že počas 4 rokov pôsobenia vo funkcii poslanca nanášal podnet viacerých 
občanov, aby sa obnovilo vydávanie mesačníka a to aj s prekladom do maďarského 
jazyka. Bolo povedané, že takýto mesačník nie je nutné vydávať, nakoľko k informáciám 
sa občania mesta dostanú prostredníctvom webovej stránky.  
Kladne hodnotil to, že mesto pristúpilo k obnove, resp. k aktualizácii webovej stránky 
mesta. V rámci tejto obnovy požaduje zverejňovanie informácií aj v maďarskom jazyku 
v zmysle platnej legislatívy. Požiadavku zdôvodnil aj tým, že na poslednom stretnutí so 
zástupcami družobných miest v Budapešti, s členmi zväzu rožňavských starých 
študentov, táto požiadavka odznela. Poznamenal, že dvojjazyčné webové stránky majú 
niektoré mestá a obce na južnom Slovensku, mestá menšie a nižším rozpočtom.  
Pochválil organizátorov pietneho aktu z príležitosti 70. výročia odvlečenia Židov 
z Rožňavy. Bol dôstojne pripravený.  
Požiadal mestský úrad, aby pri vydávaní povolenia na organizovanie akcií preverili, či sa 
nepriečia termíny s inými akciami, sviatkami. Tak sa stalo pri organizovaní akcie firmou 
AVON a najväčším sviatkom kresťanov - Dňom svätej trojice.  Postavila sa tribúna tak, že 
sa zamedzil prístup k Morovému stĺpu – pomníku svätej trojice. Stačilo tribúnu postaviť 
na druhú stranu. Je aj otázne, či bola potrebná tribúna, keď je k dispozícii prístrešok na 
námestí.  
 Pán primátor poznamenal, že tribúna sa stavia na základe požiadavky 
organizátora.  Mesto neevidovalo inú oznamovaciu povinnosť. Ospravedlnil sa za tento 
nedostatok.  
p. Beke Zoltán 
Upresnil, že slávnosť nebola pripravovaná, ale malo sa prihliadať na termín sviatku 
kresťanov.  
 
 Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval všetkým za 
účasť a zasadnutie ukončil.  
 
 
 
Pavol   B u r d i g a       JUDr. Erika M i h a l i k o v á  
primátor mesta       prednostka MsÚ 
 
 
    O v e r o v a t e l i a  
 
 
 
Ing. Peter Marko       Mgr. Matúš Bischof  
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