Doslovný prepis zvukového záznamu zo
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Rožňave dňa 27.03.2017
p. primátor Pavol Burdiga
Vážení páni poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní.
Je 9 hodín. Podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov otváram 19. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v
tomto volebnom období. Vítam poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku,
riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov obchodných spoločností, prednostku
mestského úradu, vedúcich odborov mestského úradu a všetkých prítomných.
Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní.
Z celkového počtu 13 poslancov je prítomných deväť, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Svoju neúčasť ospravedlnil len pán poslanec Bischof. Pán poslanec Kuhn povedal, že príde
trošku pozdejšie.
Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Laca a pána poslanca Mihóka.
V súlade s rokovacím poriadkom:
„overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia mestského
zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou predsedajúceho je zistiť a v úvode
rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia overená, či boli vznesené
námietky, pripomienky a podobne. Ak neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú,
pokiaľ námietky boli podané, rozhodne o nich mestské zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení,
prednesení overovateľmi. Oznamujem, že zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Rožňave zo dňa 23.02.2017 bola vyhotovená a overovateľmi podpísaná.
Vážení poslanci, predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené
v pozvánke. Má niekto z poslancov pripomienky k predloženému programu? Nech sa páči.
Otváram diskusiu. Keď nie, uzatváram diskusiu, dávam hlasovať. Nech sa páči
Za program dnešného zastupiteľstva hlasovalo 9 pánov poslancov.
Za boli 9, proti nebol nikto, ani sa nezdržal hlasovania. Ďakujem. Konštatujem, že celkový
program rokovania bol schválený.
Vážení občania, v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave občania
mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor: v rozprave k prerokovávanému materiálu
predsedajúci im udelí slovo po tom, čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci. K danému
bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5 minút, v
odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, ak sa na tom uznesie
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
V bode „ Diskusia občanov“ ak chcú vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom
rokovania. Časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút, v odôvodnených prípadoch môže
byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesenie nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
Do programu rokovania sa zaraďuje medzi 13.00 hod. – 13.30 hod hneď po ukončení prestávky
v rokovaní a trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený, ak sa
na tom uznesenie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Občania mesta maďarskej a inej národnosti majú právo hovoriť na zasadnutí mestského
zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do

slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom NR SR
č. 184/1999 Z. z. o používaním jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.
Vážení poslanci, v súlade s § 9 ods. 2 rokovacieho poriadku „poslanec sa považuje za
prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú
čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby ste pred
opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z
hlasovacieho zariadenia.
V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné
riešenie.
Takže úvod máme za sebou. Keď dovolíte pristúpime k bodu č. 2 a to je obnova Mestského
úradu v Rožňave, zvýšenia energetickej efektívnosti verejnej budovy. Máte pred sebou
materiál, ktorý sme pre vás pripravili, táto výzva vyšla 01.03.2017 a musí byť odovzdaná
31.03.2017, čiže je to taký dosť krkolomný termín a za tento krátky čas náš úrad musel
vynaložiť enormné úsilie o vydanie rôznych povolení, získanie povolení atď. atď. A jedným
z týchto povolení vlastne je aj uznesenie Mestského zastupiteľstva o spolufinanciu,
o spolufinancovanie tohto projektu. Keď dovolíte, ja vám nebudem čítať celú túto dôvodovú
správu, je to tam jasne a zreteľne napísané, o čo sa jedná. Keby nám tento projekt prešiel, tak
keď ste sa tam dočítali dôjde skoro ku 70 %-nej úspore energií. 77? 77 %-nej, takže je to dosť
v značnej miere, pretože táto budova, nechcem povedať, že je v dezolátnom stave, ale
v energetickom dezolátnom stave určite je. Neviem, keď budete mať otázky ja otváram diskusiu
nech sa páči, pýtajte sa ak sa chcete spýtať na niektoré veci. Čo budeme vedieť určite vám
odpovieme. Nech sa vám páči otváram diskusiu. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Svoj diskusný príspevok začnem tým, že budem hlasovať za tento materiál, aby bol prijatý, aby
sme teda odhlasovali spoluúčasť, ale mrzí ma, že napriek tomu, že je to časovom strese budem
hlasovať o niečom, o čom nemám predstavu, že čo to je. Hovorím o tom, že dokážeme
v komisii výstavby riešiť 4 m plynovod zriadenie vecného bremena a tu investíciu za 1,5
milióna sa do komisie ani nedostalo. Neviem nič o technických riešeniach tejto rekonštrukcie
a ďalších veciach, čo sa týka napríklad autorského zákona, problematika autorského práva na
budovu, architekta budovy, ďalšie zmeny ktoré budú, ako bude vyzerať po rekonštrukcii
mestský úrad. Čiže, to sú veci, ktoré by som bol rád vedel pred tým, než budem hlasovať za
schválenie tohto príspevku, ale bohužiaľ k tomu nedošlo a myslím si, že napriek časovému
stresu v ktorom sa pripravoval – la žiadosť o nenávratný finančný príspevok, by sa bolo dalo aj
s poslancami tieto veci prekonzultovať, alebo oboznámiť poslancov, že o čom budeme
hlasovať. Osobne podľa toho skromného materiálu, ktorý máme, k tým technickým riešeniam
mám to, že je to v materiály nadhodnotené a úspora 77% energií sa týmito, touto rekonštrukciou
nedosiahne, to nie je možné, som hlboko o tom presvedčený aj po konzultácii s odborníkmi, že
na to, aby sa dosiahla úroveň A1 a 78%-ná alebo 77%-ná úspora, musia byť predmetom
rekonštrukcie aj ďalšie veci nielen zateplenie a výmena výplní okien. Čiže toto je vec, ktorá mi
vadí, prekáža na celom, ale znovu opakujem budem hlasovať za tento materiál, aby teda sme
schválili výšku našej spolufinancovania spoluúčasti. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Ja len by som rád prečítal niečo: zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy
a stropu nad nevykurovanými priestormi, zvýšenie atiky, výmeny odvetrávacích komínov,
rotačných hlavíc, strešných tokov, zateplenie terasy a výmena zábradlia na terase, výmena
výplní stavebných otvorov, rekonštrukcia elektroinštalácie, výmena svietidiel, rekonštrukcia
existujúceho systému teplovodného vykurovania, výmeny bleskozvodov a požiarnych
rebríkov. Toto všetko je zahrnuté do projektu, ktorý sa urobil. Pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán kolega Lach v podstate položil všetky, väčšinu tých otázok,
na ktoré polo.., teda ktoré som položiť chcel aj ja a dúfam, že, chcem pekne porosiť, keby to
bolo možné, tvorcov toho materiálu, aby nás o tomto informovali a aby nám prípadne
predstavili ten zámer, čo sa týka všetkých tých architektonických a technických riešení, ktoré
sú tam a samozrejme aj mňa zaujíma ošetrenie autorských práv ako takých. Ja som prišiel
hlavne kvôli tomu, že si uvedomujem závažnosť tejto záležitosti. Samozrejme bavili sme sa už
niekoľkokrát na mestských zastupiteľstvách o tom, že je našou snahou a podporujeme snahu
mestského úradu znížiť energetické náročnosti budov, ale súhlasím s kolegom Lachom, že teda
keď tak tieto veci sú tak závažné, že by bolo treba si nájsť nejaký priestor a pretože
pravdepodobne pri zosúlaďovaní času medzi kolegami poslancami, tak by som využil toto
zasadnutie na to, aby sme sa o tom širšie porozprávali, aby sme sa zoznámili aspoň my
s detailami tohto projektu, kým rozhodneme. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja som išiel na toto zasadnutie s tým, že teda budem hlasovať za, pretože je dobré keď sa
mestu podarí získať nejaké iné finančné prostriedky ktorým, ktorými ušetríme peniaze z nášho
rozpočtu a ja som v minulosti teda bol, mal vždycky zamietavé stanovisko k tomu, aby sa dávali
peniaze na rekonštrukciu mestského úradu s tým, že teda treba riešiť všetky, všetky základné
školy a materské škôlky a potom budeme riešiť budovu úradu, ale ak je takáto výzva tak, tak ja
som pripravený to podporiť. Tiež ma, zarazilo ma teda tá informácia na začiatku, ktorú si
povedal pán primátor, že údajne táto výzva bola zverejnená 01.03. tohto roku a do 31.03. treba
predložiť? To sa mi teda zdá zvláštne. Asi to teraz ešte overím, ale moja skúsenosť, neštudoval
som podmienky tejto výzvy, ale moja skúsenosť s výzvami, ktoré sa týkajú nejakých
stavebných rekonštrukčných prác bolo, že väčšinou bola na prípravu 90 teda minimálne 90 dní.
Myslím, že je to podmienka v rámci eurofondov, že má byť minimálne 90 dní. Pri tej škôlke
Vajanského je to iná výzva. Ja som si všimol, že to sú iné výzvy, iné riadiace orgány. Tam bola
tá výzva zverejnená 06.12. a ešte stále teda nie je termín na predloženie, keďže o tom budeme
rokovať, ako ďalší bod. Tak, tak sa mi to nezdá aby, aby bol taký krátky termín. Ja si to
preverím. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Bohužiaľ pán poslanec môžeš si to preveriť, ja som možno zlý dátum povedal 01.03., ale bol
to asi 28.02. Takže ja si myslím, že to nemení nič na situácii a sám vieš, lebo si odborníkom
v euro projektoch, že my to nezmeníme, hej keď táto výzva výjde takto a je mesiac na to dané,
hej, človek musí byť pripravený. My sme tieto projekty pripravovali, nevedeli sme kedy výjde
výzva, to znamená za tento mesiac sme museli ešte stíhať rôzne schvaľovačky od okresného
úradu, životného prostredia, pamiatkárov, hygieny a ja neviem ani čoho. Takže bolo čo robiť
a ešte jedna z tých podmienok je, samozrejme, aj to uznesenie mestského zastupiteľstva, čiže
tiež sme termínom tlačení a ja si myslím, že ešte za tento týždeň, ktorý je k tomu 31.03. ako
budeme mať dosť ešte bezsenné noci, aby sme to všetko pripravili tak ako má byť, pretože tá
výzva keby ste ju videli tak určite je aspoň na 200 strán. A je čo robiť, aby sme ju povypĺňali
a rozpočet rozobrali tak, ako má byť vyplnení. Nie je to jednoduchá výzva, takže fakt pracuje
sa na tom a ešte by som sa vrátil aj ak tomu, ďakujem pekne, že podporíš tento projekt, ale
môžem povedať, že v histórii tohto mesta nebolo ešte toľko projektov podaných, ako sme teraz
podali, pretože máme ešte 5 alebo 6 projektov podaných aj na, na envirofond atď., takže dosť
sme sa na tieto veci pripravovali, len tento je taký krkolomný, ktorý, ktorým ani jeden z nás
neovplyvní za tento mesiac, takže buď to urobíme, alebo, alebo nie. Je ťažko povedať, či ten,
či táto výzva sa bude predlžovať, alebo nie, ale zatiaľ bolo tak, že do 31.03. Ale ja by som
potom ešte poprosil možno nejaké kratšie informácie aj moje kolegyne z regionálneho odboru

a potom aj pani Mackovú ohľadom tohto projektu, aby vám aspoň v krátkosti zhrnula, že o čo
sa jedná. Pán poslanec Kuhn ešte nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem ešte spýtať či túto žiadosť, aj tie ďalšie pripravovali zamestnanci mestského úradu,
alebo sme využili služby nejakej konzultantskej firmy.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka odpovie potom dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Využili sme služby externého dodávateľa.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Môžete mi povedať jeho názov?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Pani kolegyňa ma dopl.... nehnevajte sa nepamätám sa lebo bolo verejné obstarávanie urobené
p. primátor Pavol Burdiga
Pani Jánošíková máte ešte mikrofón buďte tak dobrá aby ste...
p. Ing. Jarmila Jánošíková
Dobrý deň. Počujete ma?
p. primátor Pavol Burdiga
Trošku bližšie si to dajte.
p. Ing. Jarmila Jánošíková
Dobre?
p. primátor Pavol Burdiga
Áno.
p. Ing. Jarmila Jánošíková
Ešte som nebola... Takže áno na spracovanie tejto žiadosti bolo vyhlásené verejné obstarávanie,
je to zverejnené na stránke mesta. Prebiehalo vyhodnotenie 20.03., vyhodnotenie bolo 20.03.,
čiže minulý týždeň a spracovateľom žiadosti je externá firma PROAGE s. r. o.. Všetky bližšie
informácie sú na stránke mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte poprosím pani Mackovú, dobre, aby nám trošku možno ozrejmila niektoré
detaily.
p. Zlata Macková
Zhotoviteľom projektu bola firma Aproving s. r. o., Ing. Roman Valo z Rimavskej Soboty.
Projektová dokumentácia riešila, tak ako pán primátor už hovoril, zateplenie obvodového
plášťa. Ten sa bude realizovať s minerálnou vlnou 18 centimetrovou. Zateplenie strechy polystyrén 2 x 150 centimet.... 15 cm čiže 30 cm. Výmena otvorových konštrukcií budú to
hliníkové okná s izolačným trojsklom. Zateplenie terasy tiež izolácia polystyrén 30 cm.
Výmena zábradlí na terase, výmena rozvodov vykurovania a vykurovacích telies za panelové,
výmena svetelných zdrojov za ledkové. Neviem. Výmena bleskozvodov, to všetko súvisí už so

strechou. Čiže, keď všetky tieto aktivity zrealizujeme dosiahneme energetické hodnotenie našej
budovy A1, čo je jedna z podmienok, aby sme sa mohli uchádzať o túto výzvu. Neviem ja, ešte
máte nejaké otázky?
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa pýtajú páni poslanci. Nech sa páči. Pán poslanec Kováč a potom pán poslanec Lach
s faktickámi, s faktickými.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa chcem opýtať v akom štádiu sa odovzdáva táto projektová dokumentácia. Je to územné
rozhodnutie, stavebné konanie.
p. Zlata Macková
Máme stavebné konanie, stavebné povolenie.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
So všetkými vyjadreniami.
p. Zlata Macková
Áno. Áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Uhm. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Strecha sa má zatepľovať polystyrénom, čiže tam ani neuvažujeme, že na to by mohli ísť nejaké
ďalšie konštrukcie do budúcna, využitie nejakých zdrojov energie, či fotovolatiky, či solárnej
energie. Lebo strechu jak futbalové ihrisko a miesto toho, aby sme ju využili v rámci tejto
rekonštrukcie, tak k tomu nedochádza. Hej čiže toto je tiež napríklad jedna vec, ktorú, keď by
som bol mal možnosť sa vyjadriť k zadaniu, tak by som bol trval na tom, aby sa uvažovalo aj
o tejto možnosti.
p. Zlata Macková
My máme, súčasťou je aj energetické hodnotenie tejto budovy a my sme tam, hovorím, museli
dosiahnuť tú A1 a za..., tieto všetky aktivity ako stačili na to aby sme dosiahli, čiže sme
neuvažovali s tou fotovoltaikou.
p. primátor Pavol Burdiga
Energetická účinnosť je dosiahnutá A1 plus. Najvyššia.
p. Zlata Macková
Dosiahnutá.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Chcem sa opýtať na tie autorské práva.
p. Zlata Macková

Nemáme, nemali sme projektovú dokumentáciu. My sme minulý rok vysúťažili projektanta
pána Ing. Vala firmu Aproving.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalej. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Jaj. Dobre. Nie k tomuto, ale k materiálu navrhujem do uznesenia uložiť ešte, keďže hovoríme
o úspore 77% zo 65 000, čo sú náklady na prevádzku tejto budovy, tak 77% je 50 000. Po
ukončení rekonštrukcie budovy a zateplení navrhujem každý rok 50 000 eur dať na fond, ktorý
bude slúžiť na znižovanie energetickej náročnosti budov mesta Rožňavy. Čiže, aby tieto
peniaze sa nedostali do rozpočtu mesta a sa prejedia alebo sa minú, ale aby sa pokračovalo
v tom, že sa bude znižovať energetická náročnosť budov. Či už formou spoluúčasti na
projektoch, alebo z vlastných zdrojov, keď budeme riešiť budovy vo vlastníctve mesta.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec skús to potom naformulovať ináč. Neviem si tu už dosť dlho, dlhšie
ako ja, neviem kolegyne zvyknete prejesť rôzne veci? Asi nie. Skúsme to trošku jemnejšie
potom, nezvyknú sa prejedať tu peniaze, ktoré získame, hej.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Dobre. Možno...
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, ako.... Mne to trošku vadia takéto slová potom, hej, lebo človek sa tu snaží, hej, o veľa
vecí a potom niekto to zhodí týmto slovom, že prejedanie. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pán primátor chcel by som požiadať o 10 minútovú prestávku.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči páni kolegovia, chcete 10 minútovú prestávku?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Chcel by som cez prestávku povedať dôvod. Týka sa tohto materiálu, len myslím si, že nepatrí
to na kamery. Ďakujem pekne. Nezdržím dlho, ako možno to bude 5 minút, možno len minútka,
ako nejde o to, aby...
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči hlasujte, či chcete mať prestávku 10 minútovú, ktorú navrhuje pán poslanec
Kováč.
Za 8, proti 1, zdržalo sa 0. Vypnime kamery. Pán poslanec Kováč počúvame ťa. Máme vypnuté
kamery? Ešte chvíľu. Dobre môžeš.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže idú? No však samozrejme ideme ďalej lebo... Pán poslanec Kováč chceš pokračovať
ďalej?
Sekunda dobre?
p. poslanec Ing. Karol Kováč

Jasné, jasné, jasné. Ďakujem veľmi pekne za priestor. Vážený občania, vážený televízni diváci,
chcel som využiť tento techni... tento priestor na to, aby som sa dozvedel niektoré technické
náležitosti, ktoré vyplývajú z projektovej dokumentácie, a ku ktorým som sa v priebehu
študovania materiálov nedostal. Ďakujem veľmi pekne za priestor.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa ti páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja chcem dať iba kolegom na zváženie, keďže teda vieme v tejto chvíli, že okrem teda tej prvej
výzvy, ktorá má termín 31.03. bude ešte druhé kolo, druhé kolo, kde je termín 31.05., tak aby
zvážili, že či riskujeme to, že predložíme teda v druhom kole, kde ten projekt môže byť, môžu
byť vychytané muchy, môže byť lepšie spravený. Je tam samozrejme riziko, že už potom tá
alokácia nebude dostatočná, alebo teda riskujeme projekt, ktorý nebude celkom možnože dobre
pripravený, dáme ho v tom prvom termíne, kde väčšia pravdepodobnosť schválenia, ale, ale
potom môžu vzniknúť nejaké problémy pri realizácii projektu.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže neviem ja som chcel ešte doplniť, že neriskujeme nič, pretože projekt je pripravený a je
schválený a odovzdaný, hej. Ja nehovorím, že musí byť 100%-ný hej, a druhá vec môže byť tá,
že v tom druhom kole nebude už nič. Hej a to je ten risk, aby ste vedeli, dobre? Lebo to treba
doplniť dobre?
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som to povedal.
p. primátor Pavol Burdiga
Lebo možno príde druhé kolo a môžeme si utrieť ústa. Pán poslanec Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobrý deň. Ďakujem pekne. Páni kolegovia neviem či to trošku neponímame veľmi zoširoka.
Či je správne, že sa zas dávame do tej pozície, že spochybňujeme projektanta, spochybňujeme
autorský zákon, ideme tuná zasahovať do budúcich rozpočtov mesta a alokovať zdroje, ktoré
sa ušetria, ideme spochybňovať to, že či sa ušetrí 77% energií a či, či nie. Buďme radi, buďme
radi, že v podstate sa niekto do toho pustil, začal to pripravovať. Áno, áno medzi riadkami
musím povedať, že možná že tiež nám schvaľovanie takéhoto vážneho bodu by, by trošku viac
materiálu sa zišlo ale mesto, vedenie mesta robí čo môže v čase, keď sa rozhodovali mali mesiac
na to, aby projekt podali určite treba zvážiť aspekt, že či v máji, či v júni, či v decembri, či budú
tieto prostriedky ešte k dispozícii na podobný projekt a neviem prečo mi robíme z jedného
obyčajného primitívneho stavebného, prepáčte stavbári nechcem sa nikoho dotknúť, len, len
neriešime tuná cestu na mesiac, ale riešime tuná zateplenie jednej budovy plus niekoľko
ďalších, ďalších úkonov, že prečo mi z toho robíme atómovú fyziku. Mesto tým pádom, alebo
vedenie mesta, ktoré sa do toho pustilo berie na seba zodpovednosť aj za tých 77%, ktorých je
v materiály. Takže klobúk snímam pred nimi dole, lebo v takomto rýchlom čase za mesiac toto
všetko zvládnuť, tak ja som rád, že sa dačo deje a dačo, dačo ideme robiť. My čo sme tu poslanci
a sa ideme tváriť, že robíme všetko pre mesto a, a, a chceme vlastne nielen tak ja tu dneska
odznelo, že zjesť majetok mesta to znamená, že majetok mesta, ktorý má odpisujeme a sa
znižuje jeho hodnota, ale chceme doňho aj investovať. Máme tu možnosť 95% investície
prefinancovať z európskych zdrojov, a my ideme tuná laborovať nad tým, že či ideme nejdeme,
aká vata, kde bude polystyrén ako bude. To si zobralo na zodpovednosť našťastie mesto. Takže,
takže ja by som chcel poprosiť, máme tu jeden termín, mesto spravilo všetko pre to, aby tento
termín stihlo. Určite aj kolega Kuhn tu medzi riadkami povedal, že je pravdepodobnosť

väčšieho úspechu v tom prvom kole, ako v tých ďalších a, a od nás sa čaká len schválenie, že
áno mesto robte ďalej. Takže, takže blahoželám, že za takto krásny čas sa toto podarilo a trošku
tak som sa tak zamyslel nad tým, že mi je tak ľúto trošku zamestnancov mesta, ktorí okrom
toho, že makajú vo svojej oblasti, tak potrebujú presvedčiť poslancov, že poďme za 5%
nákladov zrekonštruovať, zrekonštruovať budovu mesta. Ja si myslím, že, že určite aj bez, bez
tohto presviedčania poslancov čo potrebujú majú, majú dosť roboty s daným projektom, takže
skôr ich podporme v ich robote ako, ako im ešte robiť prekážky. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem, ja by som chcel k tomu ešte povedať, že to nie je isté, že ten projekt prejde. My ho
len podávame do 31.03. hej. Maximálne, keď ja som sa pýtal na to rozhodnutie, môže prísť o 4
až 5 mesiacov, podpísanie zmluvy okolo novembra a samotná realizácia, keby to bola niekedy
pravda, tak až na budúci rok. Aby ste mali prehľad o tom, hej, zhruba, že aké sú to časové
horizonty, hej. Podávame jeden obyčajný projekt, ktorý ho podávame, skúšame. Tak isto bude
projekt ďalší, ktorý si prelistujete a tak isto ich bude ďalších 5, ktoré idú do enviro fondov, hej.
A na toto všetko trebalo robiť projektové dokumentácie atď. a venovať sa tomu. Takže, myslím,
že pred rokom alebo pred 2 rokmi by nám bolo vyčítané to, že sa nezúčastňujeme eurofondov,
teraz robíme maximálne pre to, čo môžeme takže. Ale nie je to žiadna výhovorka, ja beriem
všetky tieto argumenty, ktoré ste povedali aj vy, len sami viete a máte to tam vzadu skryté, aj
tak všetci tí, ktorí ste o tomto hovorili, že ten termín je krkolomný a musíte ho podať, aj keď
neviem čo bude. No, ale bohužiaľ. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Trocha ma prekvapil vstup pána Balázsa. Zabudol na jednu dôležitú vec, že tu sa nejedná o 5%
peňazí z daní miestnych poplatníkov, ale jedná sa o celú sumu, pretože, keď projekt nie je dobre
vypracovaný a nesplníme podmienky, tak ho musíme kedykoľvek zaplatiť, keď sa tieto veci
preinvestujú, takže prosím nebagatelizovať, jedná sa o sumu 1 200 000 euro a to nie je jedno.
A to, že v krátkom čase sa tieto veci rozhodujú, myslím si, že tu bolo x krát vyzdvihnuté
a všetko je v poriadku. Ale na základe skúseností, ktoré z minulosti máme, chceme nieže
ovplyvniť veci, ale pýtame sa, aby sme mali všetci istotu, že tí ľudia, ktorí to robia a pretože to
robili v časovom strese a snahe urobiť čo najlepšie to dielo, aby náhodou sme na niečo
nezabudli. Naše pripomienky sú možno malicherné, možno bagatelné, ale väčšinou sa stáva, že
práve takéto veci ľudia zvyknú zabúdať, preto sa pýtame a preto chceme vedieť. Ďakujem
pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Pán kolega Balázs, tu nikto nespochybnil to, že by sme túto žiadosť mali predložiť. Kolega
Kováč, ako jediný stavebný inžinier medzi poslancami mal pochybnosti ohľadne nejakých
technických riešení a ja mám pochybnosti ohľadne toho, že sa zase niečo robí veľmi rýchle, že
sa tu dozvedáme, že síce mestský úrad na tom robí 6 mesiacov, ale poslanci tých 6 mesiacov
neboli konzultovaní a teraz to dostávame zase na poslednú chvíľu pod tlakom. Už som to
minimálne raz za tých 6,5 roka zažil, že sme dostali niečo s tým, že musíme to buď schváliť
dneska, alebo proste prídeme o peniaze. Toto mne teda osobne vadí.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec nehádž nás zase do jedného vreca s minulosťou. Dobre? Hej, opäť ti opakujem
to, že je výzva na mesiac ani ty si ju nevymyslel, ani ja. Nehádž nás do jedného vreca dobre?
To čo bolo minule. My sa fakt snažíme o to aby to bolo a to, že máš na to mesiac, neviem, ty
by si sa na mojom mieste ako choval. Tiež to isté by si robil, aby si niečo podal, alebo možno

nie. Pán poslanec Lach. S faktickou ťa predbehol pán poslanec Kuhn. Daj mu ešte priestor
dobre?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno. Áno nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Pán primátor na tvoju priamu otázku, na tvojom mieste by som s poslancami konzultoval, hlave
so stavebnou komisiou aj s finančnou komisiou, ale hlavne zo stavebnou financoval...
konzultoval už v procese prípravy. Čiže keď hovoríš, že sa na tom robilo 6 mesiacov, čo je fajn,
tak za tých 6 mesiacov minimálne raz, keď nie 2x to mohlo byť na stavebnej komisii, aby sa aj
poslanci s tým oboznámili a aby k tomu mohli dať dajaké pripomienky. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja som svoj príhovor začal tým, že budem hlasovať za. To je za prvé. Čiže nejdem tu nič
spochybňovať, ale ako tu odznelo, žiadateľom nenávratnej finančnej pomoci sme mesto a tým
pádom berieme za celú akciu zodpovednosť. Nikto ju z nás nesníme. Za druhé skončí záručná
doba tej budovy a prevádzka celej a náklady na údržbu a prevádzku tej budovy zostanú zase
nám. Čiže je tu na mieste nejaká predbežná opatrnosť, aby sme sa spýtali. Keby to tak nebolo
a nerobili by sme to, tak potom môžeme z domu meilom od perloram odhlasovať čokoľvek.
Načo potom sa tu stretávame. To je jedna vec a to, že sme v časovom strese to je pravda, ale
stavebný projekt, lebo treba rozlíšiť, čo je stavebný projekt a čo je projekt žiadosť o nenávratnú
finančnú pomoc. Tak stavebný projekt sa pripravoval dostatočne dlho na to, aby sme nejakým
spôsobom sa mohli toho zúčastniť, tí ktorí sme dostali nejakú dôveru, že teda máme hovoriť o,
teda máme možnosť alebo povinnosť sa vyjadrovať k veciam, čo sa týka stavebníctva v tomto
meste. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Celý čas len hovorím o tom, že, že máme dajaký okliesnený podklad o ktorom budeme my
hlasovať. Tým pádom, že je tam toho málo tak tú väčšinu zodpovednosti to ponímam ta, že si
preberá mesto kvôli časovej tiesni. A kolega, chcem sa opýtať, keď skončí záručná doba tejto
rekonštrukcie, nepochopil som úplne, že čo zostane na nás, alebo vlastne aké náklady keď, keď
som, ak som dobre registroval tak 77% má byť úspora energií a že čo zostane na nás, lebo my
nestaviame novú budovu, ktorú bude treba udržiavať. To je stará budova, ktorej údržba je
nákladná. Takže nepochopil som poznámku.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Fasáda sa má zatepľovať dvomi druhmi materiálov – minerálnou vlnou a polystyrénom. Nie
veľa firiem má zvládnutú túto technológiu. Vyvstala táto požiadavka z hľadiska požiarnej
ochrany, no a keď nám o dva, tri roky začne opadávať fasáda, tak potom my budeme musieť
po ukončení záručnej doby si nazbierať peniaze a opravovať to. Na toto som myslel.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nechcem tu zachádzať do detailov a už vôbec tu nechcem aby toto sa preklopilo do nejakej
emotívnej úrovne, lebo ako náhle začneme tu nejaké emotívne príspevky a riešiť s emóciami
tak skončili sme s racionálnou úrovňou a nič konštruktívne z nejakej emotívnej debaty tu
nemôže vzísť. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Lebo ja som trošku z praktického hľadiska pán poslanec, keď budem reagovať na to, tak teraz
keby to bolo z mramoru, alebo neviem z čoho, vysúťažím dodávateľa a o tri roky bude mramor
opadávať a ty o mramore vieš atď. tak, to tiež môže prísť k tomu istému. Dobre, ale keď teraz,
teraz ty hovoríš o tom. Bude tam mramor alebo bude tam niečo iné a bude to zase opadávať,
lebo vysúťažíš. Musíš vysúťažiť, ja to nedám tebe robiť ani nikomu inému hej. Bude súťaž na
to, máš nejakú záruku, hocijaký materiál tam bude použitý potom, že to nebude opadávať? ......
Áno ...... a opadáva? ..... Tak neviem, lebo je plno panelákov aj domov urobených z minerálnej
vlny, neviem či si stavbárom, ale asi hej, hej a zatiaľ som nevidel, že by to nejak opadávalo
niekde. Keď je to kvalitne urobené a dobre. ....No však, ale preto hovorím, že to je záruka toho,
keď tam dáš dva rôzne materiály, že to nebude opadávať? .... Však sa len pýtam, ja sa len pýtam
ako stavbár, ako človeka, ktorý tiež je asi stavbár. No. No. Áno. ....Áno. ..... No dobre, dobre
nemá to zmysel. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nie pán kolega, vychádzajme z toho, že je stavebné povolenie a asi všetky dotknuté orgány sa
k tomu vyjadrili a určite sa ten projekt urobil, pokiaľ je teda projekt, teda právoplatné stavebné
povolenie basic projektu, musí byť právoplatné stavebné povolenie. Iná vec. V konečnom
dôsledku prečo sa toľko pýtam, prečo toľko ma zaujíma, prečo možno sú tieto veci pre mňa
dôležité z jednoduchého dôvodu. Konečná, konečná zodpovednosť je na tomto grémiu.
Mestské zastupiteľstvo musí, alebo nemusí sa k tomu vyjadriť a pokiaľ to schváli, tá
zodpovednosť za podporu mesta v tomto prípade je na našich pleciach. A pokiaľ je na mojom
pleci nejaká zodpovednosť tak sa snažím, aby som ako pán primátor povedal, spokojne spával,
v inej teda súvislosti, a preto sa pýtam a preto ma veľa zaujíma. Ďakujem pekne, len toľko.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ďalší do diskusie. Keď nie tak uzatváram diskusiu a by som poprosil
pána poslanca Lacha, aby nám nadefinoval to, čo vymyslel do ukladacej časti. Budeme najprv
o tom hlasovať a tak budeme potom o celkovom materiály hlasovať.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Chcem sa ospravedlniť za ten výraz, že prejesť peniaze.
p. primátor Pavol Burdiga
Uráža to aj mojich kolegov vieš? Tvojich kolegov bývalých.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno. Chcem sa ospravedlniť za ten výraz, ale je asi na mieste, že keď ušetríme, tak tie peniaze
znovu investovať do znižovania energetickej náročnosti tak, aby sme šetrili čo.... aj do budúcna,
aby tie peniaze priniesli zase ďalšie peniaze v podobe úspor. Čiže ja navrhujem z ušetrených
finančných prostriedkov uložiť 50 000 eur ročne na fond znižovania energetickej náročnosti
budov vo vlastníctve mesta Rožňava.
p. primátor Pavol Burdiga
A keď to nebude 50?

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja vychádzam z toho, čo je v materiály.
p. primátor Pavol Burdiga
Uhm.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ešte som išiel teda dolu, lebo nebolo to presne 77%. Ja vychádzam len z toho materiálu, ktorý
mám, z tých informácií, ktoré mám.
p. primátor Pavol Burdiga
A nemôžme to tak urobiť pani hlavná kontrolórka povedala, že vlastne to môže zistiť rok po
prevádzke? A tak sa vrátiť ku tomu a dať to percentuálne, alebo sumou? Lebo takto neverím,
že takého odborníka, ktorý hneď ti povie, že no tak áno tam bola tam tá úspora ja neviem
100 000 euro bola v pohode môžete dať 50. Že po roku prevádzky sa vrátiť k tomu a možno
navrhnúť percentuálne, alebo potom navrhnúť sumu aká by sa mohla dať do energetickej
úspornosti budov mesta Rožňava. Nechcem vkladať moje slová do tvojich úst, ale to len my
sme nahlas rozmýšľali.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Má to racio v každom prípade, lebo dostanem sa k tomu, že predpokladá sa, teda v materiály je
napísané predpokladá sa úspora 77%. Navrhujem teda upraviť tak, že podľa skutočnej úspory,
ktorá výjde po roku prevádzky. Aby sme teda nerobili z imaginárnymi číslami.
p. primátor Pavol Burdiga
Pochopili ste kolegyňa? Takže nebudeme tam dávať teraz sumu, ale potom sa rozhodne po roku
prevádzky, keď sa vyhodnotí, že koľko sa usporilo, tak vtedy sa dá buď sumou, alebo
percentuálne, že koľko sa bude dávať na to. Áno a vtedy sa rozhodnete vy zastupiteľstvo, že či
v %, alebo či v eurách koľko sa bude dávať na energetickú úsporu budov, verejných budov
mesta. Neviem, lebo len po roku budeš vedieť, po roku ti povieme - áno Janko, je z toho 63 845
eur aj 40 centov, je úspora na tom a vtedy sa povie, že dáme z toho 50 tam a 10 prejeme. Ale
musí to byť nejak, nejak tam, lebo keď teraz dáme 50 a teraz, keď nebude 50 tak čo? Ale keď
povieš že 50, tak dáme tých 50 tam, ja len ako.... boh chráň, že ti vkladať niečo do tvojich úst,
hej, že toto máme. To by som si nedovolil.
p. poslanec Ing. Ján Lach
.....ušetrených, ale skutočne ušetrenú sumu, nie 50 a, a špekulovať tu s nejakými %. Keď bude
úspora10 000 eur tak 10 000 eur, keď je úspora.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale ja som to aj tak myslel, že my im vyšpecifikujeme presne ako som ti povedal 63 424,50
a vy sa potom rozhodnete, či z toho dáte 30 000, 20 000, 40 000, 5%, 10%...

p. poslanec Ing. Ján Lach
Neporozumeli sme si. Ja hovorím o usporenej sume. Rozdiel medzi súčasnými nákladmi
a nákladmi, ktoré budú v budúcnosti po ukončení rekonštrukcie budovy.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno.

p. poslanec Ing. Ján Lach
A celú tú sumu navrhujem dať do tohto fondu.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre tak skús to ešte raz sformulovať, aby kolegovia.... Skús pán poslanec Lach ešte raz to
naformulovať a budeme hlasovať.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Z ušetrených finančných prostriedkov, teda ušetrené finančné prostriedky uložiť na fond
znižovania energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta. .....Ušetrené finančné
prostriedky po rekonštrukcii budovy uložiť na fond, ktorý sa použije na znižovanie energetickej
náročnosti budov.
p. primátor Pavol Burdiga
Kolegovia, keď ste pochopili hlasujte, keď nie povedzte, že nie. Pochopené, či nie? ... Tak ani
nemusíš ho mať. Nech sa páči hlasujte.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Aj teraz hlasujeme o tom čo budeme mať, ešte nemáme.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale ja som už ukončil diskusie.
Za boli 5, proti návrhu boli 3 a dvaja sa zdržali.
Ďalší návrh za...zaznel tu? Nie? Opravte ma aby som. Keď nie tak budem čítať návrh na
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby Mesto Rožňava predložilo
žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške s kódom OPKZP-P04-SC431-2017-19 pre
projekt s názvom Obnova Mestského úradu v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti
verejnej budovy. Ukladá predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
sprostredkovateľský orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia. Po druhé
schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na stavebný objekt s názvom
projektu Obnova Mestského úradu v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej
budovy v rámci výzvy s kódom OPKZP-P04-SC431-2017-19. Maximálne celkové
spolufinancovanie projektu vo výške 114 070,05 eur z celkových oprávnených výdavkov
1 495 344 eur, ako aj neoprávnené výdavky vo výške 0 eur, o ktoré bola znížená výška
celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na vykurovanie, alebo
vytvorenie čistého príjmu projektu na základe výpočtu finančnej medzery prostredníctvom
finančnej analýzy projektu. Nech sa páči hlasujte.
Ďakujem.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem veľmi pekne páni poslanci.
Ďalším bodom je predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie
tejto žiadosti Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave. Opäť, keď ste sa
začítali do tohto materiálu, je tam myslím, že dosť vecí napísaných, ale otváram diskusiu, aby
sme mohli aj o tomto bode plodne debatovať. Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn sa nám bude
hlásiť, áno, nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem len spýtať iba, to táto rekonštrukcia sa týka toho pavilónu, kde sa robila tá
stabilizácia? Teda, to je, to je už spravené a je to, je to stabilizované.
p. primátor Pavol Burdiga

Áno.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalej. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Mne to vychádza teda, že predpokladaná výška preinvestovaných prostriedkov
ak a to podarí bude zhruba pol milióna euro?
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, že asi, asi tak to je. Áno, áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre. Ja z toho materiálu mi to nebolo jasné, ja sa ospravedlňujem. A mňa by zaujímalo aký
rozsah prác budeme teda na tom pavilóne robiť? Lebo za pol milióna sa mi zdá celkom reálne
ho zbúrať a postaviť nový, aj keď teda na to európske fondy nie sú asi. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Kolegyne môžete mi pomôcť?
p. Ing. Eva Valentíková
Áno. Tak súčasťou projektu je vlastne rekonštrukcia pavilónu A a tá pozostáva z rekonštrukcie
interiéru, kúrenia a elektrických rozvodov, zmien dispozície, výmeny okien a vchodových
dverí, zateplenia obvodového plášťa a zastrešenia objektu. Rovnako súčasťou projektu je aj
rekonštrukcia areálu materskej školy, to bola vlastne podmienka výzvy, že nemohlo sa iba
zatepľovať, muselo sa potom zrekonštruovať aj areál a ten, rekonštrukcia areálu pozostáva
z rekonštrukcie spevnených aj nespevnených plôch a osadenie nového detského mobiliáru.
p. primátor Pavol Burdiga
Stačí pán poslanec? Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ešte sa chcem spýtať jednu vec. Tá výzva je zameraná na zvýšenie kapacít v materských
školách. Čiže v podstate to malo byť, pôvodne to bolo myslené na, na výstavbu nových škôlok
na rozširovanie nadstavby, prístavby. V tomto prípade vlastne ide o rekonštrukciu existujúcich
priestorov. Ja viem, že momentálne sa to nevyužívajú tieto priestory ako škôlka, keďže, keďže
neboli vhodné z technických dôvodov kvôli tomu, čo sa, čo sa tam tá statika narušila, ale spĺňa,
spĺňa táto žiadosť, teda rekonštrukcia nevyužívaných priestorov, ktoré pôvodne boli materskou
škôlkou a neviem ešte stále či sú vlastne ako. Tá budova je vedená ako, ako v sieti materských
škôlok, že či to vôbec bude oprávnené. Ja neviem, ja sa pýtam.
p. Ing. Eva Valentíková
Áno samozrejme hovoríte vlastne všetky podmienky výzvy a všetky podmienky výzvy tak ako
ste ich povedali sú splnené. Keďže táto škôlka, tento pavilón sa v súčasnosti nevyužívajú
a kapacita zariadenia je teda znížená, takže projekt predpokladá s navýšením kapacity škôlky
o 2 nové triedy. Minimálnou požiadavkou bolo vytvorenie 10 miest a v tomto projekte sa
vlastne vytvoria dve nové triedy čo je 46 nových prac....nových miest pre detičky. Takže je to
všetko splnené.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Ja mám ešte jednu otázku. Je súčasťou tejto výzvy aj verejné obstarávanie
zhotoviteľa? To znamená s výzvou ide už aj zhotoviteľ? Nie. Ešte nie. Dobre nebudem
predbiehať, pýtal som sa len na to pre televíznych divákov aj prítomných, ktorým to neni jasné
prečo sa pýtam na túto vec. Predbieham, pán primátor správne povedal, že ešte to možno nie je
schválené, možno to bude schválené, jedná sa mi len o to a dúfam, že to ustriehneme, aby
v rámci tých verejných obstarávaní, bola minutá celá suma nechcem povedať, že účelovo, ale,
ale tak, aby, aby sa nestala, neopakovala situácia námestia, kde verejným obstarávaním sa
znížila hodnota prác o 50% a týchto 50% týchto prostriedkov sme mohli použiť na inžinierske
siete v druhej polovici námestia. Troška bagatelizujem, ale v podstate je to tak. Takže to je
jedna vec, kvôli ktorej som sa prihlásil. Druhá vec je, že rozsah tej rekonštrukcie tak ako je, len
na vysvetlenie, ten rozsah ako som povedal tých 500 000 euro je naozaj veľmi veľký rozsah,
ale pokiaľ diváci pozorne počúvali, tak v podstate ideme postaviť novú škôlku a ešte k tomu
dáme nejaké, nejaké, nejaké veci do exteriéru, aby, aby deti mali svoj komfort. Preto je to
zhruba v tejto sume. A tretia vec, ktorá je, hlasoval som za 1. bod, áno preto, lebo aj napriek
tomu teda, že som mal tie otázky aké som mal hlasoval som s tým, že som si vedomý všetkých
tých rizík, ktoré súvisia s týmto projektom a u mňa prevážili, prevážili klady nad týmito
možnými rizikami, ktoré tu sú, takže v plnej zodpovednosti a miery. Tí, ktorí sa chcú opýtať,
môžu sa na mňa kľudne obrátiť s prípadnými pochybnosťami, aby sme si to vykonzultovali.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem. Takže aj pri tomto projekte určite sa k tomu postavím tak, že chcem podporiť vedenie
mesta pri realizácii podobných projektov. Vzhľadom k tomu, že máme, máme v materiáli
nejaké čísla, čo sa týka 5%, tak možno, že mesto mohlo trošku viac informácií posunúť
poslancom k tomu, k tomu rozhodovaciemu procesu aspoň vlastne dajaké orientačné sumy za
jednotlivé úkony, plánované...zhruba je to tu podchytené, že čo, čo sa tam plánuje robiť, ale
možná, že troška viac materiálu mohlo byť a tým pádom, že vlastne ideme schváliť takýto
stručný materiál, čo vôbec vedeniu mesta bude stačiť takéto uznesenie k realizácii tohto
projektu s tak málo informáciami. V podstate schvaľujeme tu len tých 5%, čo sa týka
spolufinancovania. Toľko je moja otázka k tomu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
To do tej výzvy potrebujeme len toľko. Toľko výzva chcela. Uznesenie mestského
zastupiteľstva o spolufinancovaní.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ako poslanci mesta tým pádom jak kolega pred chvíľou tuná povedal, že vlastne to, to, tými
našimi spoločnými hlasmi urobíme to rozhodnutie a pri realizácii, pri tom výkone nesie tú
zodpovednosť mesto, ale aj ku tomu rozhodnutiu možná že by bolo vhodné posielať trošku viac
materiálu. Viem, že tu bol časový stres a, a, a tlak na termín, ale, ale keď by sa dalo troška viac
materiálu určite by sme privítali. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Podľa mojich informácií stačí uznesenie, ktoré hovorí o tom, že mestské zastupiteľstvo súhlasí,
aby bola predložená takáto žiadosť a, a vyčleňuje, alebo súhlasí, vyčleňuje finančné prostriedky
na spolufinancovanie. Je to ináč kvôli tomu, že v minulosti boli problémy, že niektorí
starostovia podávali žiadosti bez toho, aby vôbec informovali poslancov, že bolo také
predložené a potom boli problémy, že žiadosť bola schválená a poslanci potom dodatočne
nechceli schváliť spolufinancovanie a potom vznikali problémy, že boli schválené projekty,
alokované peniaze a nemohli sa realizovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Prosba v súvislosti po schválení ktorejkoľvek z týchto, dúfajme obidvoch žiadostí, by som bol
veľmi rád, keby stavebná komisia pripravila do jednania mestského zastupiteľstva svoje
stanovisko k obidvom projektom. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Akceptujeme. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Myslím si, že ani jeden z nás nechce nejakým spôsobom tu narušiť ten proces podávania
proj....žiadosti o nenávratnú finančnú pomoc. Všetci chceme, aby sme niesli nejaké peniaz do
mesta, ale je dobré, keď upozorníme na riziká, ktoré môžu pri tom vzniknúť. Ja si myslím, že
nikto nespadol z neba tak učený, že už by mu nebolo možné poradiť ani, že by sa veci dali robiť
lepšie, jak je niekto presvedčený o tom, že robí najlepšie. Podľa najlepšieho vedomia
a svedomia. Čiže tá diskusia tu je podľa mňa na mieste a radšej diskutujme teraz, jak potom
budeme sa tu hádať, keď bude vyslovene problém a bude ho treba riešiť. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne, ale ja si myslím, že nikto nebol proti tomu, aby sme diskutovali, ja tak isto nie,
ja som rád, že ste diskutovali a sám vieš ako stavbár, alebo ako správca budovy, hej, že tie riziká
stále môžu výjsť tak, hej. Lebo keď človek robil niekedy na stavbe a to možno aj pán inžinier
Kováč potvrdí, môže to stále výjsť tak, hej. Takže my sme sa snažili, aby sme tomuto celému,
aby sme sa tomuto celému vyvarovali, ale človek nikdy nevie. Nie je to nikde napísané proste,
hej, že, že to musí byť na milión % takáto vec. Takže nie sme, nie sme proroci. Ale každopádne
tá diskusia je, je dobrá, možnože do budúcna to budem musieť tak urobiť, že, že zasypeme vás
týmito materiálmi, hej, aby ste sa mohli ešte viac k tomu vyjadriť a skúste nás aj v tomto
pochopiť, ja vidím, že ste nás aj pochopili, hej, po tej diskusii, že niektoré tieto výzvy, niektoré
tieto výzvy 99,9% výjdu skoro tak, že jeden deň výjdu a na druhý deň to máš odovzdať. Keď
nie si pripravený, ako vôbec to nikoho nezaujíma, absolútne to nezaujíma nikoho. Takže
niekedy je to také, také krkolomné a teraz veľa s týmito výzvami, ako som vám to spomínal aj
pri schvaľovaní rozpočtu atď. sme sa snažili, aby sme mali, pretože predtým nebolo, nebolo
skoro nič vypracované, na nič sme neboli pripravení, takže my sme sa snažili o to, aby tieto
veci boli pripravené. Len hovorím, skúste nás pochopiť, že všetko sú to absolútne krkolomné
termíny. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč

Ďakujem pekne. Ja chcem dve veci len. Už nebudem zdržiavať kolégium. Prvá vec je, všetkým
občanom mesta chcem jeden odkaz povedať. Je mi ľúto, že v rámci výziev, ktoré sú
v súčasnosti vypracovávané vládou a Európskou úniou nie sú rekonštrukcie chodníkov, ciest
a obdobných vecí, ktoré nás strašne bolia, parkovísk a z vlastných peňazí si to zatiaľ dovoliť
nevieme.....
p. primátor Pavol Burdiga
Námestie skús ešte povedať.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
....a námestie ďakujem pekne. Nevieme bohužiaľ a tak využívame všetky možnosti na to, aby
sme zveľadili ako povedal pán kolega Balázs náš majetok, takže opakujem, je mi ľúto, že tých
milión a ďalších 500 000 nevieme venovať na cesty, ale bohužiaľ výzvy sú také a rozpočet
mesta je taký, aký je. Jedna vec a druhá vec súkromne. Chcem poďakovať kolegom, že mi
dôverujú ako stavebnému odborníkovi. Budem sa snažiť nesklamať dôveru. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči má ešte niekto do diskusie? Keď nie uzatváram diskusiu. Pardon. Prečítam návrh
na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby mesto Rožňava predložilo
žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výzve s kódom IROP P02 SC221 2016-10 pre
projekt s názvom Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave. Ukladá
predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok na sprostredkovateľský orgán pre
integrovaný regionálny operačný program. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie projektu Rekonštrukcia Materskej školy na ul. Vajanského
v Rožňave realizovaného v rámci výzvy IROP tie čísla nejdem už čítať, ktoré ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce, mesta, kraja a platným programom rozvoja mesta Rožňava.
Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. vo výške 23 552,26 eur. Zabezpečenie
financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Rožňava. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovalo 11 pánov poslancov. 11 za, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem vám veľmi pekne.
Týmto bodom sme vyčerpali dnešné mestské zastupiteľstvo. Dobre pán poslanec a tak to
ukončím. Pán poslanec Beke sa nám ešte prihlásil, má niečo pre nás, nech sa ti páči. Dajme mu
slovo.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne. Vážený pán primátor, poslanci mestského zastupiteľstva. Ako predseda
komisie upozorňujem na povinnosti vyplývajúce z článku 7 ústavného zákona č. 357 z roku
2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov. Verejný funkcionár je povinný počas výkonu vždy do 31.03. podať
písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok komisii na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta Rožňava. Tlačivo oznámenia ste obdržali,
ako aj doručenie potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za
predchádzajúci kalendárny rok, alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, ktorý potvrdzuje
výšku príjmov za príslušný rok. V tomto prípade za rok 2016 a to v termíne do 30. 04. 2017.
Uvedené doklady doručte v zalepenej obálke s označením NEOTVÁRAŤ do podateľne
Mestského úradu v Rožňave. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga

Ďakujem pekne pán poslanec.
p. poslanec Zoltán Beke
Netýka sa to tých samozrejme, ktorí už odovzdali.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno, my ktorí sme už odovzdali tak. Nech sa páči, chce ešte niekto nejaký oznam prečítať?
Keď nie, tak dovoľte aby som sa vám poďakoval všetkým za dnešné mestské zastupiteľstvo, za
váš drahocenný čas, ktorý ste venovali mestu Rožňava a schváleným týmto projektom a dúfam,
že aj v budúcnosti sa stretneme pri takýchto plodných debatách a samozrejme pri ostatných
mestských zastupiteľstvách. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň vám želám.

