Doslovný prepis zvukového záznamu zo
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Rožňave dňa 28.09.2017
p. PaedDr. Mičudová
Raz dva, raz dva, raz, raz, raz dva, ide nám to. Raz, dva, môžeme začať? Raz dva, raz, raz, dva.
Môžeme začať? Už sme pán primátor. Dobrý deň prajem všetkým. Dovoľte mi hneď na úvod,
aby som vám predstavila dve staronové pani riaditeľky, ktoré vyhrali výberové konanie a ja by
som teraz poprosila pána primátora, aby ich vymenoval do funkcie na základe návrhu rady
školy a v súlade s § 3 odst. 2 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve. Takže teraz poprosím pána primátora, aby vymenoval do funkcie riaditeľky
materskej školy Katku Bozoóvu, ktorú srdečne vítam medzi nami.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že celkom milá príležitosť to je, aj celkom milá
chvíľa pred zastupiteľstvom. Ja musím možno kolegyňu poopraviť, že mladonové sú tieto naše
pani učiteľky. Určite to lepšie znie. Takže obidvom, obidvom a keď dovolíte by som z celého
srdca chcel zagratulovať k tomuto úspechu, pretože byť prvý krát možno riaditeľkou škôlky je
trošku ľahšie, ale obhájiť si to tí, ktorí sme cez to už prešli, tak je oveľa ťažšie. Takže ja vám
gratulujem, nech sa vám darí v tej práci, nech vychovávate tie naše detičky, nech z nich vyrastú
tak isto hrdí občania nášho mesta.
Mgr. Bozóová
....za dôveru vám páni poslanci, tak isto rade škole a tak isto aj zriaďovateľovi Mesta Rožňava.
Ďakujem.
p. paedDr. Mičudová
A pokračovali by sme ďalšou pani riaditeľskou a to Zuzkou Henzely..... Hencelovou.
Mgr. Hencelová
Tak vážený pán primátor, vážené mestské zastupiteľstvo. Dovoľte mi, aby som sa touto cestou
poďakovala zriaďovateľovi aj rade školy za prejavené dôveru. V budúcom volebnom období
sa budem snažiť pracovať tak a riadiť školu, aby sa rodičia vyjadrovali o našej práci s úctou
a lás.... s úctou a vďakou, aby deti chodili do materskej školy s radosťou. To je najpodstatnejšie
pre nás. Prajem vám príjemný deň.
p. primátor Pavol Burdiga
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Ide mi mikrofón, lebo... hej, dobre,
vynikajúce.
Podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov otváram 22. 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 13. Všetci ste zaregistrovaní, teda mestské
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.

Svoju neúčasť nikto vlastne nemáme takých, ktorí by sa ospravedlňovali, pretože všetci sme tu.
Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Keménya 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 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 29.06.2017 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? Chce niekto
pridať nejaký bod, alebo odobrať nejaký bod, nech sa páči otváram diskusiu k tomu. Pán
poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení poslanci a milí prítomní. Dovoľte mi, aby som
pred odsúhlasením programu nášho dnešného rokovania pri bode 13 majetko-právne záležitosti
navrhol stiahnuť bod 13/2 t.j. priamy predaj pozemku mesta pre Reformovanú cirkev na
Slovensku. Svoj návrh odôvodňujem s tým, že vypracovaný materiál neobsahuje všetky
doklady, ktoré by mohli slúžiť poslancom k objektívnemu posúdeniu predaja pozemku.
Predložený znalecký posudok pozemku na 1 m2 je inakšie vnímané a chápané predajcom ako
kupujúcim a toho času nie je vyčíslená ani výmera spevnenej plochy predmetného pozemku,
na základe ktorej by vedeli reálne posúdiť poslanci predaj pozemku. Z titulu objektivizovania
pohľadu na vec, ako aj na základe vyskytnutých požiadaviek vyplynutých z prejednania
materiálu v jednotlivých komisiách dávam návrh na stiahnutie tento materiál z dnešného
rokovania a po spresnení a dovysvetlení údajov navrhujem prejednať daný materiál v čo
najkratšej dobe v komisiách, ako aj zastupiteľstve. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Laco nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Pán primátor, vážení prítomní. Ja by som navrhoval a doporučujem stiahnuť bod č. 6 z bodu 13
majetkoprávnych. Ďakujem pekne. 13/6.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja by som tiež chcel dať svoj návrh a to ešte stiahnuť bod 13/1. Tam sa jedná o neplatičov voči
mestu a žiadajú od mesta. A tento bod máme tuná pravidelne každé dva mesiace, čo vlastne je
proti VZN mesta. Až po pol roku by to mali si podávať občania, pokiaľ už bol raz bod
prejednávaný.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. A keď dovolíte, ja sa ešte prihlásim tiež s jednou malou zmenou. Máte od ná...
odo mňa materiál pre mestské televízne štúdiu. Je tam vlastne zastupovanie konateľky počas

materskej dovolenky. Ja by som si dovolil tento materiál vsunúť ako bod č. 14 pred správu
o činnosti mestskej polície, tzn. hneď za majetkoprávne. Pán poslanec Džačár s faktickou.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia ja len chcem reagovať na pána Capáka. Niekto z vedenia
nám vie povedať, či je to pravdivá informácia, že je neplatič pán Gono? Lebo minule, ak sa
pamätám, bolo, že mal splátkový kalendár a to beží, takže či sa niečo zmenilo.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Pán Gono má splácať pohľadávku voči mestu, ktorá vznikla užívaním pozemku, ktorí sa
nachádza pod rodinným domom v jeho vlastníctve. Tam bolo uložené, aby zaplatil aj nájomné
za užívanie 3 roky spätne. Nájomné aktuálne tzn. za 3 kvartál má zaplatené a tak isto má
dodržané aj tieto splatnosti, čo sa týka spätného nájomného.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja, ja sa chcem spýtať tá podmienka, že po pol roku môže byť predložený materiál, to platí len
keď v úplne rovnakom znení, pokiaľ viem a keď je zmena, zmena uznesenia tak, tak tam
polročná podmienka neplatí.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Je to v poriadku, že spláca ten kalendár, ale tým pádom je už teda na nule? Je voči mestu na
nule? To je moja otázka prvá. Tým pádom nie je. A druhá je na stránke dlžníkov mesta, tak
neviem kto robí tú stránku teraz a tam máme člena rodiny, príslušníci rodiny tiež nesmú byť
dlžníci mesta. A je tam.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To tam už nemáme.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Nie, sa už vymazalo za tieto 3 dni?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Jaj tak to potom na tú istinu nie sa previedlo jak minule.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie, nie.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Nie?

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie a on pokiaľ dodrží splatnosti tak nie je dlžníkom.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Takto. Komunálny odpad, keď je, to už nie je potom považované za dlh voči mestu. Je to tam
na stránke mesta.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja som nemala z finančného odboru avizované, žeby dlhovali na komunálnom odpade.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Nie oni to....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To sa preveruje.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Oni to nepreverovali, preto to všetci, finančná komisia odsúhlasila a naopak stavebná zamietla.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ale stavebná nezamietla z toho dôvodu, že....
p. poslanec Mgr. Milan Capák
No nie, oni financie nepre.... oni nie sú za financie zodpovední, finančná komisia, no ale oni
majú podklady a oni si ich bohužiaľ nevyžiadavajú ani po 3 rokoch práce a potom tak to končí.
Čiže tam jednoznačne člen rodiny je dlžník voči mestu a zároveň súčasný žiadatelia ešte nemajú
vysporiadaný svoj dlh. Tak ho nechajme pekne na nulu, aby sme boli férový voči ostatným
občanom Rožňavy. Alebo potom tieto okľuky nejaké na istinu a kadejaké cesty hľadajme
potom aj v iných prípadoch. Napr. pani Hladká ma prosila pekne, že majú podobný problém
a im sa to neumožnilo. Tak potom umožnime aj pani Hladkej stiahnuť zo strán dlžníkov a dať
na istinu.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nerozumiem. Vôbec.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja tomu rozumiem. Tu v tomto prípade je možné nejaké okľuky hľadať a pri pani Hladkej nie.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nerozumiem. Keď má niekto dohodnuté mesačné splátky a dodržiava splátky tak nemôže byť
dlžníkom.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Jakže nie.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To by si potom aj ty Milan mohol byť dlžníkom dane z nehnuteľností 4. splátky, ktorá ešte nie
je splatná. Tým pádom aj ty si dlžníkom, lebo daň za rok 2017 nie je celá vysporiadaná.
Rozumieš?

p. poslanec Mgr. Milan Capák
Súhlasím. 4. splátku kto z vás zaručí, že bude zaplatená
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
U nikoho nezaručíš.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Vy zaplatíte? Nikto. No vidíte, tak je to úplne jasnačka. Čiže keď štvrtú.... a my máme
rozhodovať o nejakom bode, ale pri tom nie je jasné či 4. splátku zaplatí. Prečo nás do toho
tlačíte znova?
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Opravte ma keď, keď sa mýlim, ale je máme predsa dohodu, alebo teda je súčasťou nejakých
dokumentov, že my schválime predaj, ale je to podmienené tým, že do 30 dní sa vysporiadajú
tie záväzky. Takže to potom rieši, to potom rieši mestský úrad, ale možno že sa mýlim.
p. primátor Pavol Burdiga
Nemýliš sa. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tomu, tomuto áno, áno pán kolega máme to tak schválené. Ja mám taký osobný problém s tým,
že my ideme prejednávať dakomu predaj dajakej nehnuteľnosti, keď ten predaj prejde, tak sa
rozhodne, že sa mu uplatní tú splátku mestu zaplatiť, takže je to také trošku pokrivkávajúce,
taký otáznik by som na to dal. Či sme to dobre schválili to VZN, či to je tam dobre, ale skôr by
som sa chcel vrátiť ku kolegovi Milanovi Capákovi. Milan vyprosím si, aby si ty povedal, že 3
roky to finančná komisia prejednáva a nepozbiera si k tomu údaje. Keď si tam raz nebol, takéto
tvrdenie poprosím ťa, nepusti takto do éteru, lebo toto pravda nie je. Takže finančná komisia si
dôkladne pozbierala k tomu materiál. Tak jak ty nemáš zaplatenú 4. splátku tohtoročnú daň
z nehnuteľností, tak tak isto v podstate pán Gono nemá zaplatené v rámci splátkového
kalendára to, čo ešte nie je splatné. Takže on dlžníkom nie je. On v rámci splatnosti má
nezaplatené nie dlhy, ale v podstate je, mesto má voči nemu pohľadávku a on má záväzok. Tu
chcem celé zastupiteľstvo poprosiť, tuná neberme do úvahy, či sa niekto volá pán Capák, alebo
dakto sa volá pán Gono, ale kto sa ako volá, ale nemerajme rôznym metrom na rôznych ľudí.
Ja toho pána nepoznám, neviem kto to je, ale mu krivdíme tým, že to čo on ešte nemal zaplatiť
my od neho vyžadujeme a podmieňujeme si ďalšie kroky tým, aby on zaplatil záväzky, ktoré
sú v rámci splatnosti. Takže finančná komisia si to riadne preverila tieto veci, riadne Milan.
Dobre? Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák. A skúsme to potom už skracovať, aby sme sa dostali k tomu, aby sme
mohli pracovať a keď sa dostaneme k tomu bodu tak rozprávajme tam. Lebo zatiaľ sme pri
ods....odsúhlasovaní programu. Ďakujem.
p. poslanec Mgr Milan Capák
Ja mám taký pocit, že teda finančná komisia sa hlavne sústredila na mňa najprv preveriť si, keď
sa ozvem za tento bod. Takže ďakujem pekne, aj keď to nemáte čo vôbec riešiť pri tom bode.
Kolega Balázs bohužiaľ musím vám teraz povedať na pôde mestského úradu vám vikám

a v tomto smere absolútne ste si to nepozreli, pretože by ste mali čierne na bielom dlžníci mesta.
Nemali ste.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ja len poprosím, aby v rámci etiky rokovania sme dodržiavali
takú zásadu, že osobné údaje a osobné záležitosti, aby sme neriešili pred kamerou. Ďakujem
pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa chce ešte niekto pozmeňujúci návrh dávať k programu? Keď nie uzatváram
diskusiu. Budeme hlasovať najprv o navrhnutých zmenách a potom budeme o celkovom
programe hlasovať. Tak najprv tu bol návrh pána Bekeho stiahnuť bod č. 15, dobre?
Triná.....13/2 pardon, 13/2. nech sa páči hlasujme.
Hlasovali ste 12. 12 za, proti 0, zdržalo sa 0. Takže 13/2 nám vypadáva.
Ďalej ideme hlasovať o návrhu pána poslanca Laca o vypustení bodu 13/6? Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
Ďalej je tu návrh pána poslanca Capáka vypustiť bod 13/1? Hlasujme.
Menia sa farby. Hlasovali ste 12. Za vypustenie 4, proti ste boli 5 a 3 ste sa zdržali. Neschválené.
A mal som tu ja ešte návrh doplnenie bodu zastupovanie konateľky ako bod č. 14 za mejtkoprávne. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 13. Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
A teraz vás poprosím komplet za celý program už takto s vypustenými bodmi hlasujme. Nech
sa páči.
13 ste hlasovali. Za 12, proti 1, zdržalo sa 0. 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 uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Do programu rokovania sa
zaraďuje medzi 13.00 a 13.30 hneď po ukončení prestávky v rokovaní a trvá najdlhšie 30
minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený ak sa na tom uznesie 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 používaní 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 kolegovia máme za sebou otvorenie. Ešte pred tým ako by sme prešli k bodu č. 2 ja by
som chcel požiadať pána poslanca Capáka, lebo vlastne on ma požiadal o to, aby mohol pred
týmto bodom ešte vystúpiť. Nech sa páči pán poslanec.
p. poslanec Mgr Milan Capák
Dobre už idem. Ako na túto vec, ktorú chce povedať, možno by sa hodil mi lepšie ten druhý
mikrofón. Smiem zobrať si ten? Buďte taký láskavý mi ho dať, aby som sa mohol postaviť,
lebo tu je to ťažké. Takže ďakujem pekne za mikrofón. Pán primátor, pani prednostka,
kolegovia poslanci, všetci prítomní. Tri roky som pôsobil ako poslanec mestského
zastupiteľstva. Chcem ešte raz poďakovať všetkým voličom, ktorí ma volili v prvom rade.
Všetkým tým, ktorí mali snahu niečo zmeniť v meste a prišli za mnou, oslovili ma so žiadosťou,
ktorú sme písali a snažili sa priviesť k uspokojeniu. Bohužiaľ musíte uznať sami, že ani vám
by sa nepáčilo pracovať, keď vám príde odpoveď na žiadosť čierne na bielom, že žiadosť je
nepochopiteľná aj z dôvodu, že je podpísaná Milanom Capákom. Za 3 roky to mesto, vedenie
mesta tiež nedokázalo vyriešiť a ma podporiť v tom, takže ma to veľmi mrzí a preto zbytočne
bolo tu aj o niečo žiadať, či už formou písomnou, alebo ústnou. Uznajte, aj vám keby prišlo,
musí uznať aj sám pán primátor, podpísaný by bol pán Burdiga a prišla by odpoveď, že žiadosť
je nepochopiteľná z dôvodu, lebo podpísaná Pavlom Budigom. Neviem ako by človek reagoval,
ako vy by ste hej reagovali, alebo pani prednostka. No a keďže sa to nedoriešilo naopak, máme
tu čierne stavby v meste, proti ktorým som bojoval, dá sa povedať celkom úspešne 3 roky, ale
napriek tomu vidíte pred mesiacom spokojne si postaví ďalší pán riadnu halu na bagre. Neviem
zastať občana, mesto urobí páky aké len vie, tak isto nie a už ani samotný pán primátor nemá
síl, aby sme tu zabránili stavbe čiernych stavieb ani odbor výstavby. Musíme si uznať, že sme
akosi prehrali. No a tí, ktorí tieto čierne stavby stavajú sú takí chytrejší, že bez akýchkoľvek
povolení, tak sú na koni a stále vyhrávajú. Tak som sa rozhodol vlastne vzdať tohto
poslaneckého mandátu, kvôli týmto dvom dôležitým veciam. Nenapĺňa to viac moje predstavy
v práci, naopak dobre som si pozrel, kto je mojím nástupcom. Je to človek, ktorého poznám 30
rokov. Je to pán Ľubomír Takáč odborník v stavebníctve a preto, keď ja sa dnes vzdám viem,
že on nastúpi a bude ďalej viesť moju líniu dúfam, pretože aj on sám bol s rodinou dotknutý
veľmi nepekne. Mesto sa ho nedokázalo zastať, mesto mu nevyšlo v ústrety, takže už hneď má
aj on jednu vec, čo riešiť. No ako samozrejme vždy sa to tu povie, že sa riešia osobné veci. Ja
si nemyslím, že to sú osobné veci, keď mňa nejaký občan osloví, pretože on ma aj volil. Ja
osobné veci Milan Capák podpíšem si a riešim si ich svojim. Ale v neposlednom rade veľmi
dobre ma poznáte ako hudobníka, tam nám bude ďaleko lepšie. Rád vám pekne zahrám
a samozrejme do prírody veľmi rád chodím tak isto, tam sa možno stretneme. Takže ďakujem
veľmi pekne všetkým prítomným, že som mohol prežiť tu s vami 3 roky a ďalej ako veľmi rád
som, že môže byť môj nástupca pán Ľubomír Takáč, ktorého budem ďalej podporovať, možno
aj prítomnosťou ako občan o 13.00, keď majú diskusiu s občanmi. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Už teraz môžem takto už ťa nebudem oslovovať pán poslanec, lebo tým ako
si povedal, že vlastne odstupuješ tak strácaš mandát poslanca. Mne osobne, musím povedať, že
mi je ľúto, pretože aj keď boli niekedy aj nezhody atď. mne sa spolupracovalo s tebou veľmi
dobre. Vedeli sme si veci stále vydiskutovať a dúfam, že to aj naďalej takto pôjde a keď aj
nebudeš poslancom, tak v niektorých veciach určite mestu pomôžeš, lebo zase nie si ten typ

človeka, ktorí by určite nepomohol tomuto mestu, takže ešte raz v mene aj mojom, v mene
mestského úradu, možno aj v mne mojich kolegov poslancov sa ti chcem poďakovať za tvoju
prácu, za tvoju 3-ročnú prácu. Ešte raz je nám ľúto, že ten rôčik si ešte s nami nevydržal, ale je
to tvoje úplne slobodné rozhodnutie. Ja aj moji kolegovia, kolegyne ti chceme zaželať v tom
ďalšom živote veľa úspechov, aby sa ti darilo a darilo spoločne s nami v tejto našej Rožňave.
Takže ešte raz Milan ďakujem veľmi pekne za tvoju prácu, poslaneckú prácu. Ďakujem pekne
Milan. Pekný deň.
Takže vážení kolegovia prejdeme k bodu č. 2 a to je Plnenie uznesení mestského zastupiteľstva
v Rožňave. Otváram diskusiu k tomuto bodu nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam
návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o plnení
uznesení mestského zastupiteľstva v Rožňave. Nech sa páči páni kolegovia hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 10, proti 0, jeden pán poslanec sa zdržal. Ďakujem.
3. Informatívna správa o kontrole financovania škôl a školských zariadení, dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvných podmienok pri rekonštrukcii,
rozširovaní a modernizácii škôl a školských zariadení – ZŠ akademika Jura Hronca.
Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem spýtať pani hlavnej kontrolórky, keď som teraz pochopil z toho textu, lebo priamo
v názve uznesenia sa to nenachádza to bola kontrola, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad?
Nie kontrola, ktorú ste robili vy. Chcem sa spýtať, z tých pochybení, ktoré sú tam vymenované
hrozí mestu nejaká pokuta, alebo nejaký iný postih napr., že by sme museli vrátiť nejaké peniaze
z, z nejakých dotácií, či už z eurofondov, alebo zo štátneho rozpočtu?
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Neviem, možno pani prednostka ma opraví, ale NKÚ nedáva žiadne pokuty. NKÚ len dáva
návrhy na opatrenia, ktoré musíme prijať a odstrániť.
p. primátor Pavol Burdiga
Skôr pani prednostka ti odpovie, lebo my sme boli v kontakte s Najvyšším kontrolným úradom.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V dôvodovej správe máte uvedené opatrenia, ktoré Najvyšší kontrolný úrad prijal, ktoré my
realizujeme. Jedným z týchto opatrení je opatrenie číslo 3. predložiť na zasadnutie mestského
zastupiteľstva návrh na zmenu výdavkovej časti rozpočtu. Tá sa týka teda výdavku vo výške
40 000 na rekonštrukciu výťahu. V prípade ak by sme tento výťah nezrekonštruovali tak
v podstate Najvyšší kontrolný úrad môže dať podnet na konanie, aby sme tieto finančné
prostriedky, ktoré sme čerpali z európskych fondov vrátili. Tú časť, ktorá sa týka výťahu.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte niečo pán poslanec?
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Nie, ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Niekto ešte chce k tomuto bodu diskutovať? Keď nie tak uzatváram diskusiu.
Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie informatívnu
správu o kontrole financovania škôl a školských zariadení, dodržiavania všeobecne záväzných

právnych predpisov a zmluvných podmienok pri rekonštrukcii, rozširovania, modernizácii škôl
a školských zariadení a prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov - Projekt
rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy akademika Jura Hronca v Rožňave. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Bod 4. Voľba prísediacich na Okresnom súde v Rožňave pre funkčná obdobie 2018-2021.
Nech sa vám páči otváram diskusiu, materiál máte priložený, tak isto aj mená. Chce nikto? Pán
poslanec Kováč nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne pán primátor za slovo. Ja by som sa chcel opýtať. Tento zoznam, ktorý tu je
bol na základe čoho zostavený, resp. kým zostavený. Jedna otázka a druhá otázka, či by nebolo
rozumné, aby sme tento zoznam minimálne prejednali v komisii mestského zastupiteľstva
pre.... mestského zastupiteľstva pre verejné záležitosti ako také. A tri sú tam ľudia, ktorí sú tam
nech sa na mňa nehnevajú, už ako DKP a myslím si, že pre túto činnosť by bolo možné tak, ako
nové mená tam pribudli, omladiť v celkovom štýle. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka odpovie.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Okresný súd, konkrétne predseda okresného súdu predložil návrh na voľbu prísediacich s tým,
že v tomto období boli ešte rozšírené, bol rozšírený teda počet na 10 osôb. Materiál bol
predložený na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku, ktorá podala návrhy na ďalších
3 členov. Títo 3 členovia súhlasili s delegovaním, čiže komisia odporučila, aby bolo týchto 10
osôb schválených ako prísediacich. Pán predseda okresného súdu odôvodnil svoj návrh tým, že
je teda spokojný s prácou doterajších prísediacich, takže nemal dôvod navrhnúť zmenu.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč asi budeš reagovať, áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áááá.... predsa len sa chcem opýtať ešte v tomto smere. Tzn. pán predseda poslal návrh, že
s týmito ľuďmi je spokojný a je to vec nemenná, alebo ešte môžeme s tým niečo robiť. Môj
nápad, alebo názor na túto vec, myšlienka, myslím si, že právne oddelenie mestského úradu ako
také by mohlo pripraviť i v, pripraviť iný nový návrh po konzultácii s pánom predsedom súdu,
ktorý by priniesol minimálne obmenu vo väčšom formáte. Nemám proti tým ľuďom nič, ktorí
tam sú osobne, ale myslím si, že je to zodpovedná funkcia, je to o rozhodovaní a bolo by dobré
obmeniť, občerstviť týchto ľudí aj napriek tomu, že teda pracujú dobre a pokiaľ pracujú dobre
poďakovať sa im verejne za ich činnosť doterajšiu. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak ja si myslím, že tento zoznam, ktorý je tu máme ho pred sebou je menný, pretože ja ho
navrhujem, alebo vy ho schvaľujete, takže v pohode, keď je nejaká zmena. Ale teraz treba
navrhnúť, alebo potom treba tento bod stiahnuť a ....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Prepáč, že skáčem do reči pán primátor, ja som dal návrh do diskusie. Som zvedavý, ako
kolegovia ostatní, lebo pokiaľ nie je vôľa v zastupiteľstve, myslím, že zbytočne by som dával

návrh na schva.... sťahovanie tohto bodu. Vyzval som týmto nepriamo kolegov na diskusiu ak
k tomu chcú niečo povedať, ak nie tak dáš hlasovať. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Za komisiu verejného poriadku, ak môžem ako podpredseda, by som podotkol, že tam sme ako
prejednávali tento bod. Dostali sme zoznam mien, ktorí tam už sú momentálne, s ktorými
okresný súd je spokojný a našou úlohou bolo doplniť ďalšie mená do desiatky, ktoré sme
doplnili. Ak by niekto z poslancov s niekým konkrétnym nesúhlasil, myslím, že môže dať návrh
aby to meno bolo vypustené, ale celkovo obmieňať ten zoznam... Iba ak by bola nejaká, nejaká,
nejaké konkrétne meno, že kde, lebo ináč nevidím v tom nejaký význam. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne aj ja. Myslím, tu je tá jedna veta. Prísediacich navrhuje primátor mesta ku
kandidátom navrhovaným na voľbu si mestské zastupiteľstvo vyžiada vyjadrenie predsedu
príslušného súdu. Ja určite som neurčoval týchto ľudí, pretože neviem ako pracujú, ale
pravdepodobne, keď je predseda okresného súdu s tým spokojný, tak preto nám ich navrhoval.
A vôbec nemám problém s tým, keď niekto sa prihlási a zmení niektoré meno, keď viete, že
pracuje lepšie, nech sa páči žiadny problém s tým nie je, odhlasujeme to a život beží ďalej.
Nech sa páči pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Momentálne tieto mená, ktoré sme doplnili sa mi zdá, že máme aj odsúhlasené okresným
súdom, takže keby sme teraz nejaké nové meno dali, my ho síce môžeme odhlasovať, ale
nebudeme mať súhlas okresného súdu, tak ten človek tam aj tak nebude.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za priestor. Posledný argument k tejto veci, aby som nenaťahoval diskusiu zbytočne.
Myslím si, že na pozíciu, ktorú títo ľudia zastávajú je pozícia veľmi vážená a vážna, nakoľko
teda môžu roz....svojim rozhodnutím veci upraviť, resp. veciam pomohnúť do určitého
rozhodnutia, do určitého stavu. Opakujem ešte raz, nemám nič proti skladbe tých ľudí ani proti
zoznamu. Ja mám len pocit a myslím si osobne, že každé funkčné obdobie by malo mať svoju
uzávierku a nikto by nemal mať donekonečna DKP a nakoľko sa jedná o takúto záležitosť a
o nejaké takéto etické veci ako je teda prísediaci na súde s nejakou, s nejakou zodpovednosťou,
myslím si, že obmena kvalitatívna aj kádrová by po každých 4 rokoch alebo 5 rokoch pokiaľ
by bolo úplne normálna, pretože si myslím, že každý po určitom období naberá nejakú
deformitu. Ďakujem pekne, len toľko. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Chceš na...navrhnúť nejaké meno?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pokiaľ sa neprihlási nikto do diskusie, ja by som navrhol stiahnuť tento materiál z rokovania.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, takže musím dať hlasovať za návrh pána poslanca Kováča za stiahnutie materiálu, keď
sa nestiahne tak pokračujeme ďalej v diskusii. Nech sa páči kolegovia hlasujte za stiahnutie
tohto materiálu z rokovania mestského zastupiteľstva.
Za stiahnutie ste boli 4, proti ste boli 4, aj 4 ste sa zdržali.
Takže pokračujeme. Chce niekto ešte diskutovať? Pán poslanec Kuhn a potom pán poslanec
Ocelník. Nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja dávam návrh, aby z tohto zoznamu boli vypustení tí, ktorí vykonávali túto funkciu už pred
rokom 1989, čiže ide konkrétne o pani Violu Spišákovú, pána Ladislava Čičatka a pani Babelu
Ivanovú.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Ja by som to videl možno tak, že by sa to posunulo opäť na komisiu verejného poriadku a tam
by boli prizvaní kolegovia, ktorí majú nejaké návrhy na zmeny, prípadne by mohli doniesť
vlastné mená, ktoré by sa doložili a tak by to išlo potom nazad na rokovanie, ak je to reálne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ten návrh tvoj?
p. poslanec Roman Ocelník
Mas..... Môže byť návrh? Tak návrh.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale materiál sa nestiahol, lebo sme ho chceli stiahnuť, tak na je viem teraz či...
p. poslanec Roman Ocelník
Aha, ja som si myslel, že sa stiahol.
p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie, nie.
p. poslanec Roman Ocelník
Aha.
p. primátor Pavol Burdiga
Proti si hlasoval.
p. poslanec Roman Ocelník
Dobre, zle som to zrátal. Tak potom OK. Pokračujeme.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre pán poslanec Lach nech sa ti páči s faktickou.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Nevidím dôvod na stiahnutie paušálne ľudí za to, že tam boli pred 89 rokom, lebo minimálne
pri jednom mene, ktoré poznám pani Ivanovú, je to psychologička, ktorá si myslím, že ako

odborníčka tam má miesto ako prísediaca na súde. Že tam nebola nominovaná ako nejaká
stranícka nominantka, alebo podobne. Poznám tú pani a myslím si, že, ja osobne voči nej
výhrady, neviem či pán kolega má konkrétne výhrady, alebo to bolo len paušálne, že 89 tak
preč. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Kuhn s faktickou.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No nedostali sme k týmto ľuďom žiadne informácie. Čiže ja mám hlasovať o ľuďoch, ktorých
s výnimkou jedného alebo dvoch vôbec nepoznám. A to je mi ťažko hlasovať o niekom, koho
vôbec nepoznám, čiže nemáme žiadne informácie o nich a áno vychádzal som z predpokladu,
že pred 89-tim jedným z dôležitých, dôležitých predpokladov, aby bol niekto v takejto funkcii
bolo, že spĺňal v úvodzovkách ideologickú bezúhonnosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne ešte niekto sa chce ozvať k tomuto bodu? Keď dovolíte ja by som dal
zahlasovať za návrh pána poslanca Kuhna, aby sme mená Spišáková, Čičatko a Ivanová
vypustili z tohto zoznamu. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za ste boli 3, proti 4, zdržali ste sa 4.
Chce niekto ešte diskutovať k tomuto bodu, alebo pristúpime, alebo môžeme už pristúpiť
k hlasovaniu konečnému? Keď nie tak uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave volí v zmysle ustanovenia §140 zákona č. 385/2000 Z. z.
o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na prísediacich na Okresnom súde v Rožňave pre funkčné obdobie 2018 – 2021
nasledovných ľudí: Violu Spišákovú, Ladislava Čičátka, Ing. Janu Kupčovú, Jána Vlčáka, Mgr.
Babelu Ivanovú, Petra Bukoviča, Mgr. Alexandra Tureka, Mgr. Juraja Halyáka, Mgr. Julianu
Tokarčíkovú a pána Františka Focka. Nech sa páči hlasujte.
Za 9, proti 2, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Bod č. 5 Vyhlásenie roka 2018 v Rožňave za Rok Kálmána Tichyho
Myslím, že tento materiál bol v rôznych komisiách. V rôznych komisiách bol aj interpretovaný
predkladajúcimi. V komisii... pozrime si komisie. Vzdelávanie, kultúry, športu, komisia
školstva uznesením č. 090920107 odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť
tento bod. Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča tiež schváliť rok
2018 v Rožňave za Rok Kálmána Tichyho. Vieme, že je to človek, ktorý veľa urobil pre
Rožňavu a ja si myslím, že bude tá, bude to celkom pekná udalosť na rok 2018 s týmito
rôznymi, rôznymi výstavami, diskusiami atď. o jeho živote. Takže otváram diskusiu. Je na vás
či uznáme tento rok 2018 za rok Kálmána Tichyho.
Pán poslanec Kováč sa asi bude hlásiť, nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Máš jasnovidecké schopnosti. Ja som v predchádzajúcom príspevku zabudol povedať jednu
dôležitú vec a skôr než začnem diskutovať dovoľte mi aby som vás pán primátor, vážené dámy,
vážení kolegovia poslanci a zamestnanci mestského úradu ako aj všetci občania, ktorí sledujú
televíziu a zasadnutie mestského zastupiteľstva či už live, teda na živo, alebo v prenose zo
záznamu. Urobil som v auguste tohto roku jedno závažné osobné rozhodnutie. Rozhodol som
sa, že slobodne vstúpim do politickej strany Občianska konzervatívna strana, takže už nie som
nezávislým kandidátom, ale som slobodným členom Občianskej konzervatívnej strany. Takže

toľko na úvod som si dovolil. Myslím si, že sa patrí a sluší, aby partneri vedeli, s kým majú tú
česť.
A k tej, k tomu roku Kálmána Tichyho vítam občiansku iniciatívu tohto charakteru, že teda
budeme mať takúto možnosť. Myslím si tiež, že to výročie si zaslúži. Otázkou je a to dávam do
pléna opäť na diskusiu, možno, možno, do, do ukladacej časti pre komisiu kultúry, športu
a a rozvoja telesnej výchovy aby, aby zvážila, aby zvážila, či by každým rokom nebolo možné
možno v spolupráci s občianskymi združeniami a možno aj iniciatívne vyhlasovať rok na
základe nejakých významných osobností, ktoré v meste žili, pôsobili. Je ich našťastie veľmi
veľa. Dôkazom sú pamätné tabule rôzneho charakteru a myslím si, že mohli by sme prijať také,
nechcem povedať nezáväzné, ale také to gesto, kde by sme takýmto spôsobom každým rokom
mohli na základe nejakého významného rodáka či už nežijúceho, alebo žijúceho vyhlásiť jeho
rok, aby sme si ho pripomenuli kvôli tomu, že ten lokál patriotizmus predsa len je vec, ktorá
myslím si, že mala by byť v srdci každého zakorenená a ako ináč, ako si pripomínať ľudí, ktorí
reprezentovali toto mesto, dosiahli, tu sa narodili a dosiahli veľmi pekné významné úspechy či
už v kultúrnom, politickom alebo spoločenskom živote. Takže myslím si, že by to stálo za
zváženie a dávam návrh do ukladacej časti, aby sa komisia týmto zaoberala a povedzme raz
ročne vopred na decembrovom, resp. na poslednom zasadnutí prišla s takýmto návrhom. Chcel
by som tiež pripomenúť, že Rožňavský cintorín, budem troška, troška možno neslušný v tomto
smere je plný takýchto významných osobností, ktoré by sme mali spomenúť mnohokrát, takže
z tohto pohľadu by som privítal túto iniciatívu, túto aktivitu a preto by som do ukladacej časti
teda dal a zaviazal možno komisiu, aby každým rokom buď v spolupráci s občianskymi
združeniami, alebo iniciatívne pripravila návrh na tento rok myslím si, že je to veľmi pekné
gesto kultúrne aj spoločenské. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Ja ako primátor tiež sa nebránim takejto veci, lebo aj toto
prerokovávame spolu s týmito občianskymi združeniami aj tento rok Kolomana Tichyho. Ja
budem veľmi rád a budem úprimný, je to veľmi dobrý návrh. Fakt máme dosť veľa významných
osobností v našom meste. Možno niektorý ani nevedia o tom, že ich máme až tak veľa, takže aj
ja sa tomuto nebránim a verím tomu, že ani ostatní kolegovia nebudú mať problém do ukladacej
časti takéto niečo dať. Ja si myslím, že máme byť patrične na čo hrdí, máme dosť takýchto
osobností v Rožňave, na ktorých môžeme byť hrdí a môžeme ten rok vyhlasovať za ich rok.
Nech sa páči diskusia ďalej, tí, ktorí chcete ešte diskutovať. Keď nie tak uzatváram diskusiu.
Pán poslanec Kováč ešte raz skús naformulovať tú ukladaciu časť a budeme hlasovať za
komplet tento bod.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
V ukladacej časti navrhujem, aby sa komisia kultúry a vzdelávania zaoberala každoročne
takouto záležitosťou, tzn. pripravila návrh na vyhlásenie roka na základe nejakej významnej,
významného jubilea, resp. významnej osobnosti a pripravovala ho vždy na posledné zasadnutie
pred roku predchádzajúceho. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni kolegovia porozumeli sme tomu? Najprv toto odsúhlasme, alebo najprv hlasujme za návrh
do ukladacej časti pána poslanca Kováča a tak budeme za celý bod. Takže nech sa páči, keď ste
tomuto návrhu porozumeli tak hlasujme. Pán poslanec našlo to priaznivcov. To je dobre.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
Teraz budeme hlasovať za komplet celý bod, to je návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave schvaľuje vyhlásenie roka 2018 v Rožňave za rok Kálmána Tichyho a samozrejme
aj s ukladacou časťou, ktorú ste pred chvíľou odsúhlasili. Nech sa páči hlasujte.

Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava – návrh.
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Bude niekto diskutovať? Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja som rád, že bolo takéto VZN-ko predložené do zastupiteľstva. Nie je celkom teda podľa
mojich predstáv. Niektoré veci sa mi tam zdajú také otázne, ale beriem to tak, že politika je
niekedy aj o kompromisoch. Takže po dlhom uvažovaní som sa rozhodol, že podporím toto
VZN s tým, že prax ukáže, či to bude fungovať dobre, alebo či nebudú potrebné nejaké, nejaké
vylepšenia. V každom prípade si myslím, že je to krok správnym smerom v porovnaní
s predchádzajúcim VZN.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak vieme, že som to navrhoval a nebolo mi to tiež jedno, som rád, že sa to aspoň takto
prepracovalo do tejto podoby. Mali sme viac stretnutí s poslancami, kde dávali návrhy. Som
rád, že aspoň táto forma už existuje, lebo ja si myslím, že je lepšia forma ako, ako tá bola pred
tým. Takže tak ako ty hovoríš uvidíme, čo prinesie čas a ja si myslím, že zmeny sa dajú robiť
stále no. Ale ďakujem pekne za príspevok. Nech sa páči chce ešte niekto ďalší diskutovať? Keď
nie uzatváram diskusiu a prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava podľa
predloženého návrhu a ukladá schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli aj internetovej
stránke mesta. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 11, proti 1, zdržalo sa 0. Ďakujem.
Bod č. 7. VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi – protest prokurátora
a návrh na zmenu
Nech sa páči otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave vyhovuje protestu prokurátora zo dňa 30. 08. 2017 proti VZN
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi schválené dňa 01. 12. 2016 a ruší § 3
odst. 6 a § 5 odst. 2 uvedeného VZN a ukladá podať písomnú správu o výsledku prerokovania
protestu v mestskom zastupiteľstve na Okresnú prokuratúru v Rožňave. VZN so schválenou
zmenou uverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Bod č. 8. Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
Opäť otváram diskusiu. Nech sa páči. Ešte môžeme pozrieť komisie. Sociálna odporúča,
ochrana verejného pod.... poriadku tak isto, cestovný ruch odporúča, vzdelanie, kultúry
odporúča, výstavba tiež a finančná tak isto odporúča schváliť. Pán poslanec Beke nech sa ti
páči.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Preštudoval som, ako len, tú zmenu navrhnutú tuná to v materiály.
Chcel by som skôr než by sme pristúpili k hlasovaniu, by som chcel navrhnúť, že v prípade
schválenia zmeny štatútu mesta v takom znení ako je navrhnutý, tak do ukladacej, dať do
ukladacej časti navrhol dať, aby mesto v čo najkratšej dobe napísal a zverejnil výzvu na
možnosti predkladania návrhu na udelenie čestného občianstva, resp. na cenu mesta za rok
2017. Svoj návrh odôvodňujem s tým, že momentálne máme schválené čestné občianstvo
a ceny mesta za rok 2016, ktoré budú odovzdané 03. 02. 2018. Čiže s dvojročným odsunom,
sklzom. Aby sme sa dostali do ažurity, preto bolo by dobré 03. február budúceho roku odovzdať

ceny za rok 2016, 2017 spolu a tým pádom začiatkom roka 2019 už budú sa odovzdávať ceny
riadne za predchádzajúci rok. Čiže tzn., že by som navrhol, keď, keď schválime acholem túto
zmenu výzvu vypísať, že predkladať návrhy do 31. 10. 2017. Súčasne by som chcel navrhnúť
v bode 2 § 42, ako aj v § 43 dopísať ešte jeden subjekt, ktorý môže odovzdávať písomný návrh
na udelenie čestného občianstva a cenu mesta. Navrhovaný text v bode 2 § 42, ako aj pôvodný
text v bode 2 § 43 znie takto: písomné návrhy na udelenie čestného občianstva, resp. ceny mesta
môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať poslanci, primátor, obyvatelia mesta. Zopakujem:
poslanci, primátor a obyvatelia mesta. Tak tu by som navrhol dopísať ešte jeden subjekt, kto
môže predkladať návrh a to právnické osoby pôsobiace, alebo registrované v sídle meste. Tak
by sme mohli akceptovať aj návrhy jednotlivých inštitúcií ako napr. návrhy ZŠ, rodičovských
združení, kultúrnych organizácií, občianskych združení a spoločností, ktoré pôsobia
v Rožňave. Čiže toto, toto by som chcel ako len navrhnúť, keď by sa tam, tam dalo ako len
vsunúť a taktiež navrhoval by som zjednotiť text čo sa týka vydávania listín pri udelení čestného
občianstva, ako aj ceny mesta a ceny primátora. Pri udeľovaní čestného občianstva v bode 3 §
42 sa píše, že o udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje primátor. Listinu
možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku
pocteného. Pri cene mesta Rožňava v bode 3 § 43, ako aj pri cene primátora mesta Rožňava
v bode 2 § 44 sa píše ako tá listina, akože slávnostná listina, ktorá je vyhotovená okrem štátneho
jazyka aj v materinskom jazyku oceneného. Na základe vyššie uvedených, aby sa hovorilo
a písalo všade ako o slávnostná listina, čiže v bode 3 § 42 v prvej vete dopísať slovíčko
slávnostná a v druhej vete, kde sa píše, že listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne, ako nemecky
alebo anglicky? Nech je to jednoznačne, takže nahradiť vetu s nasledovným textom: slávnostnú
listinu okrem štátneho jazyka je možné vyhotoviť aj v materinskom jazyku pocteného. Tak, tak
toľko by som..
p. primátor Pavol Burdiga
Nemám s tým problém, len ešte mi to vysvetli, že, že čo bude znamenať tá slávnostná listina.
Aby sme vieš do zápisu to vedeli potom presne tak dať, ako ty to povieš. Čo znamená slávnostná
listina.
p. poslanec Zoltán Beke
Tak o, o udelení ako len, tej ceny, alebo, alebo čestného občianstva sa vydáva listina. Tak nech
sa to, na jednom mieste ako sa píše ako len, len riadne listina v úvode, v úvode, len v udelení
šta...čestného občianstva a u ceny mesta a primátora, ceny primátora mesta tak je v texte písaná,
že sa odovzdáva slávnostná listina. Čiže zjednotiť potom všade ako, nazývať, nazývať ako
slávnostnú listinu, alebo len listinu.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, prepáč, len, vieš to, to musí byť tak tam napísané, hej.
p. poslanec Zoltán Beke
Len keď na jednej strane sa píše tak a druhom, druhej, druhom bode inakšie tak buď listina len
obyčajne, alebo, alebo potom všade slávnostnú listinu.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ešte?
p. poslanec Zoltán Beke
Toľko.

p. primátor Pavol Burdiga
Ja ťa poprosím ešte, potom skús dovtedy ešte porozmýšľať v krátkosti, aby si to zhrnul, lebo
tento návrh pôjde, lebo opäť sa ťa spýtam na toto, aby si to prečítal. Dobre? Ešte dovtedy, kým
pán poslanec Lach bude diskutovať. Ďakujem ti pekne za pochopenie.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja by som len chcel kolegom pripomenúť, že meníme štatút mesta, čo je vlastne ústava mesta.
Že je to vážna listina a preto skutočne treba pristúpiť k tomu zo všetkou vážnosťou a trošku ma
mrzí, že teda v rámci posledných dní mesta tam došlo k niektorým veciam, ktoré neboli v súlade
so štatútom. To predĺženie termínu odovzdávania ceny mesta, ale keď sa upraví štatút a už
budeme postupovať podľa neho, tak sa to stane, sa to dostane do súladu.
p. primátor Pavol Burdiga
No ja som to vysvetľoval, lebo ten návrh vlastne vzišiel odo mňa aj v tom roku 2000 neviem
ktorom, ktorým, keď som to podával, hej, že by sa to malo zlúčiť, dni mesta aj s jarmokom a ja
som si možno v tej chvíli, alebo teraz uvedomil túto skutočnosť, že vlastne ten 03. február nie
je docenený nijak, keď je prvá písomná zmienka o Rožňave a preto som tento návrh dával.
Určite v tom kútiku, v tej kútiku duše aj ja mám ten názor, hej, že títo neboli práve teraz ocenení,
len práve tým, že keď tento štatút upravíme, tak dáme tomuto dátumu tak vysokú vážnosť, aký
si tento dátum zaslúži a tak isto aj tí ľudia, ktorí budú v tento dátum ocenený. A ja som rád, že
keď pristúpime k tomu hlasovaniu a zahlasujeme všetci tak ešte aj s tými pozmeňujúcimi
návrhmi, ktoré dal pán poslanec Beke, tak ten dátum bude fakt významný dátum. A ten
dodržíme stále, či to bude sobota, nedeľa, pondelok, utorok, ten 03. február nech je, nech je fakt
takým, takým svätým písmom zapísaný. Takže aj mňa to mrzelo, že sme ich nemohli oceniť,
ale ja si myslím, budú prví, ktorý s tou väčšou vážnosťou budú ocenení práve v ten dátum.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Tak ja som bol jeden z poslancov, ktorí nehlasovali za tú zmenu dňa mesta, lebo vždy som si
myslel, že ten február tretí je v úvodzovkách, že to sú narodeniny mesta, ktoré sú, ktoré majú
mať patričnú váhu a patričným spôsobom si to treba pripomenúť, čiže vítam túto zmenu, že sa
vrátia veci naspäť do pôvodného stavu tak, jak to bolo v minulosti a.....
p. primátor Pavol Burdiga
Tak vieš, že....
p. poslanec Ing. Ján Lach
...a treba odlíši, by som povedal, závažné veci od nejakých takých, by som trošku možno to
zľahčím, že takej tej ľudovej zábavy, hej. Lebo vo februári, alebo organizovať nejakú ľudovú
zábavu to by bolo dosť odvážne 03. februára, čiže má to svoje opodstatnenie, hej, rozdeliť to
nejakým takýmto spôsobom, ale ten 03. február vždy bol pre mňa dátumom, ktorý si zasluhoval
patričnú pozornosť a miesto aj v tom štatúte mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak ale vieš, že život keď ide tak robíme veci také, ktoré nevieme, či fakt sa uchytia. Tieto sa
uchytili, len vidíš, že ako predkladateľ vlastne som aj ja prišiel na to, že k tomuto dátumu sa
viaže niečo a táto vážnosť nech je toho 03. februára. Čiže vidíš, tým postupom času sme vlastne
k tomuto dospeli a som rád, že, že to takto bude a dúfam, že to odsúhlasíte a nebudete mať
s tým problém.
p. poslanec Ing. Ján Lach

Ešte by som chcel navrhnúť, že toho 03. februára by malo byť teda slávnostné zasadnutie
mestského zastupiteľstva, kde jediným a hlavným bodom bude odovzdávanie čestného
občianstva a ceny mesta a zároveň myslím si, že bolo by to dôstojné, aby súčasťou týchto osláv
bola aj ekonomic....ekumenický bohoslužba v spolupráci s cirkvami, ktoré pôsobia v meste
a bolo by to tak na mieste, aby, aby si to pripomenul aj týmto spôsobom.
p. primátor Pavol Burdiga
Ono tie, tieto bohoslužby aj boli, tohto roku neboli len je to stále na dohode týchto farností atď.,
či to povolia, či majú vtedy čas atď., lebo zas nemôžme povedať, že to nebolo, lebo bolo aj
minulý rok, predminulý rok, tí, ktorí sa samozrejme zúčastňujete dní mesta...
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
...hej, takže ja s tým tiež nemám problém. Doteraz tak isto to bolo, len to musíme potom
dopredu dohodnúť, aby, aby, aby sa vlastne všetky tieto cirkvi vtedy stretli.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Vždy je to vec dohody a....
p. primátor Pavol Burdiga
Tak jednoznačne no.
p. poslanec Ing. Ján Lach
....ale myslím si, že to má pri..., má to miesto, teda alebo je to súčasť toho, tej, tých osláv
narodenín mesta aj tá bohoslužba, keďže ekumenická preto, lebo je tu viac vierovyznaní, alebo
viac cirkví, ktoré pôsobia na území mesta a myslím si, že to je .....
p. primátor Pavol Burdiga
To bude na rozhodnutí cirkvi.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ktoré chcú sa zúčastnia, ktoré nie nie, ale, ale....
p. primátor Pavol Burdiga
Však o tom hovoríme.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Môj návrh je teda dať aj toto do štatútu mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Bude to tvoj návrh potom?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
V dôvodovej správe je dopad na rozpočet mesta suma 50 eur na udelenie jedného čestného
občianstva. Chcem sa opýtať, či bude ešte aj iný dopad na rozpočet mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Tým, že sa to presunie na tretieho?
p. poslanec Roman Ocelník
Áno. Že bude, ide mi o to, že tam bude v podstate jedno zastupiteľstvo navyše, tzv. slávnostné,
takže toto.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak všetka tá práca okolo tá bude taká istá, ako keď je pri dňoch mesta. Tzn. televízia atď., hej,
a to by sme možno chceli aj tak urobiť, že keby to nebol živý vstup, ale bolo by to nahraté
a možno o 10 alebo 15 minút, alebo o hodinu, alebo o pol hodinu neviem, to ešte v rámci
diskusie žeby to bolo, že by to bolo dané potom do televízie, pretože ten živý vstup je oveľa
drahší ako je záznam. No a ja si myslím, keď si to spočítam maximálne sa to môže predražiť
o vaše odmeny, keď prídete na to slávnostné zastupiteľstvo.
p. poslanec Roman Ocelník
Odmeny nie, lebo poriadok odmeňovania nám dáva mesačnú mzdu 50 eur. Bez ohľadu na počet
zastupiteľstiev. Takže tam, tam nevidím, akurát vidím náklady napr. na, napr. na vysielanie.
p. primátor Pavol Burdiga
Teraz som to vysvetlil. Živé vysielanie....
p. poslanec Roman Ocelník
Ale bude to niečo stáť.
p. primátor Pavol Burdiga
...je stále drahšie, hej, záznam je lacnejší, čiže....
p. poslanec Roman Ocelník
Ale bude to mať finančný dopad, áno?
p. primátor Pavol Burdiga
Ale... Áno môžeš, nech sa ti páči ešte pani prednostka ti odpovie ešte, dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihalikova
V rámci rozpočtu na dni mesta boli plánované aj náklady na vysielanie priameho prenosu zo
slávnostného oceňovania, čiže tieto náklady boli každý rok zahrnuté do rozpočtu. Len nebudú
v septembri, ale budú vo februári.
p. poslanec Roman Ocelník
Dobre, takže odpoveď znie, že žiadne ďalšie náklady nebudú. Áno?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Vaše odmeny to sme vysvetlili, priamy prenos sme vysvetlili tam iné náklady nevznikajú.

p. poslanec Roman Ocelník
Čiže áno alebo nie? Len toľko chcem počuť.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja nepredpodobám, nepredpokladám....
p. poslanec Roman Ocelník
Dobre. Ďakujem. Uhm. ďakujem
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
....ďalšie náklady.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca nech sa páči s faktickou.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ekonomické zázemia, finančné, finančný dopad na túto slávn... na toto slávnostné zasadnutie
bude súčasťou rozpočtu 2018 o ktorým, o ktorom sme ešte nehovorili, takže tam sa treba ozvať
a tam treba riešiť, lebo samozrejme keď sa počíta aj s ocenenými tak tie náklady sa navýšia.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
A to bolo rýchle. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja sa chcem pripojiť k návrhu tejto iniciatívy
vrátiť teda túto časť do termínu, do termínu februárového, pretože už som to tu raz spomenul
ten lokálpatriotizmus by sme mali začať pestovať stále intenzívnejšie a intenzívnejšie, pretože
to v tých deťoch nejakým spôsobom nie je zakorenené. A myslím si, že je to úcta voči, voči
očenením, oceňovaným, že na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bude
v podstate cťou hlavne pre poslancov mestského zastupiteľstva, kedy sa budú môcť s týmito
ľuďmi stretnúť, oficiálne im poďakovať, pogratulovať je, vyžaduje si dôstojnú, dôstojnú pôdu
a ak si dobre pamätám my sme to svojho času združovali hlavne kvôli tomu, alebo boli tam
dve, dve podmienky a tá menej sympatická bola, že sme združovali finančné náklady nejakým
spôsobom, tzn. bol jarmok a banícke dni spolu, teda oceňovanie a banícke dni a jarmok spolu,
pretože sme si mysleli, že ušetríme, teda chceli sme ušetriť tam nejaké peniaze, čo sa teda
teoreticky aj darilo a chceli sme, zároveň to bola druhá tá podstatnejšia záležitosť, pritiahnuť
na toto oceňovanie viacej verejnosti. Viacej verejnosti práve preto, lebo sme mali pocit, že
počas toho jarmoku predsa len tí ľudia sa združujú, alebo teda schádzajú aj teda kvôli jarmoku
a takýmto spôsobom by sme, sme ich chceli prilákať aj na tieto stretnutia. Nie vždy sa nám to
podarilo, alebo nie vždy sa to organizátorom podarilo. Takže myslím si, že podporím, teda
nemyslím, podporím tento návrh práve kvôli tomu, že sa mi to zdá veľmi zaujímavé a veľmi
pekné v tom symbolicky, že na slávnostnom zastu....zasadnutí mestského zastupiteľstva, kedy
budeme môcť slávnostne takýmto spôsobom poďakovať občanom, alebo odovzdať takéto ceny
si myslím, že je to dôstojné a verejnosť samozrejme je, je k dispozícii, bude to slávnost...teda
bude to v reprezentatívnych priestoroch, čo bude mať svoju váhu a myslím si, že každý ocenení
si to bude veľmi vážiť a bude na to rád spomínať. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Džačár s faktickou.

p. poslanec Peter Džačár
Som veľmi rád, že padli takéto slová, že fakt pri tomto oceňovaní budeme viacerí poslanci ako
sme chodili za posledné roky tam, lebo jeden a tí istí sme tam každý rok chodili len na
oceňovanie, takže dúfam páni poslanci, že na to slávnostné už fakt prídete a budete tam tiež,
lebo títo oceňovaní si to zaslúžia. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Faktická. To ale neznamená, že budeme mrhať peniaze na to. Na to dáme pozor.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja si myslím, že ani pri jednom tomto vyhlasovaní sa nemrhali peniaze. Dali sa na správnu vec
a poriadnu vec, takže nemám pocit, že by sa, že by sa mrhali peniaze, no. Dobre nech sa páči
ešte niekto do diskusie? Keď nie uzatváram diskusiu. Teda poprosím pána poslanca Bekeho,
aby nám v krátkosti zhrnul tie tvoje vstupy vlastne do štatútu mesta, alebo tie návrhy, keď budeš
tak dobrý.
p. poslanec Zoltán Beke
Po jednom budeme hlasovať, alebo?
p. primátor Pavol Burdiga
Urobme to tak, že dajme.... Po jednom to dajme, dobre, lebo potom keď si to prečíta, vlastne
povieš celé to bude 5 minút, hej, a možno že už nebudeme vedieť potom to prvé. Nie kvôli
tomu, že pekne pomaly to čítaš, ale myslím, že to bude mať takto logiku, hej. Takže ideme po
jednom. Dobre?
p. poslanec Zoltán Beke
S jedným môžu sa súhlasiť, s druhým nemusia sa.
p. primátor Pavol Burdiga
Poďme, poďme takto, dobre? Pán poslanec nech sa ti páči.

p. poslanec Zoltán Beke
Dobre, čiže by som navrhol do ukladacej časti zahrnúť, že mesto nech vypíše výzvu na
predkladanie návrhov udelenia čestného občianstva a ceny mesta za rok 2017 s termínom do
31. 10. 2017 ako to vyznie aj v zmene čo ideme, zmene štatútu, čo ideme teraz schvaľovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Pochopili sme kolegovia? Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec.
p. poslanec Zoltán Beke
.....§ 42 ako len § 43 návrhy na udelenie čestného občianstva a na cenu mesta môžu predkladať
mestskému zastupiteľstvu poslanci, primátor, obyvatelia mesta a právnické osoby pôsobiace,
alebo registrované v sídle mesta. Teraz ešte pred schválením by som sa opýtal právnikov, že či

sedí ako len to názov právnické osoby, či, či to zahŕňa všetkých tých inštitúcií, čo som potom,
vys...vys....
p. primátor Pavol Burdiga
Áno.
p. poslanec Zoltán Beke
Aby sme niekoho neukrátili, že nebudú kvôli tomu ako len dávať návrhy.
p. primátor Pavol Burdiga
Určite, určite, určite. Nech sa páči kolegovia...
p. poslanec Zoltán Beke
Takže súhlasí, hej?
p. primátor Pavol Burdiga
...pochopili sme. Tie právnické môžu tam byť. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. 11 za, proti 0, zdržalo sa 0. Nech sa páči ďalej pán poslanec.
p. poslanec Zoltán Beke
Že zjednotiť text v jednotlivých paragrafoch a to v § hneď, hneď, hneď, v bode 3 § 42 v prvej
vete dopísať slovíčko slávnostná listina. Čiže kde to mám 42, 3. Znelo by ako len text po, po
zmene, že udelenie čestného občianstva sa vydáva o udelenie čestného občianstva sa vydáva
slávnostná listina, ktorú podpisuje primátor. A potom ďalšia veta, pri ďalšej vete napísať
slávnostnú listinu možno okrem štátneho jazyka vyhotoviť aj v materinskom jazyku pocteného.
p. primátor Pavol Burdiga
Pochopili sme? Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. 11 za, proti 0, zdržalo sa 0. Všetko hej? Pán poslanec Lach teraz ešte tvoje
a potom budeme za celok.
p. poslanec Ing. Ján Lach
V štatúte nemáme, že dni mesta kedy sú? Presne dátum.

p. primátor Pavol Burdiga
Presne, presne to sme nemohli dať, lebo to sa posúva, vieš. Ale toto napr. to slávnostné to už
môžeme, preto som to aj navrhoval, že fixne na toho tretieho a či to je sobota, nedeľa, alebo
pondelok.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Takže tú ekumenickú bohoslužbu, lebo to je vlastne len odkaz na ten 03. február v súvislosti
s cenou odovzd.... s cenou mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno.

p. poslanec Ing. Ján Lach
No a to by bolo vytvoriť buď nový paragraf, že teda spomienka vzniku mesta, alebo niečo
podobné, hej, lebo to je vlastne len odkaz cez odovzdávanie ceny mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Počkaj, ale formuluj to presne, lebo už kolegovia vidím teda, že kývu....
p. poslanec Ing. Ján Lach
Hej.
p. primátor Pavol Burdiga
....hlavami, že nie veľmi tomu rozumejú. My to teda, takto ešte sa chcem spýtať. Teraz to máme
explicitne napísané, že to bude 03. február.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
To budeme mať v štatúte, hej. Tak potom neviem ten tvoj návrh by mal byť k tomu len to, že
vlastne navrhuješ do ukladacej časti....
p. poslanec Ing. Ján Lach
Súčasťou.
p. primátor Pavol Burdiga
... súčasťou toho 03. februára....
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
.... slávnostného zasadnutia by mala byť ekun...ekumenická bohoslužba.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Tak.
p. primátor Pavol Burdiga
Prepáč, že som.......
p. poslanec Ing. Ján Lach
Nie. Dobre. To je v pohode.
p. primátor Pavol Burdiga
Môže byť?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Hej, hej.
Zabezpečí mesto dohodu s cirkvami. To aj doteraz tak bolo. Doteraz vždy bolo, že je to po
dohode s cirkvami. Ja ako nevidím v tom problém, že by.... Prosím? Áno. Však tu
predpokladám, že iniciatívu bude vyvíjať mesto.

p. primátor Pavol Burdiga
Ale, ale nieže môžeme, my vyvíjame tú iniciatívu, čiže nehovorme o tom, že môžeme, my ju
vyvinieme, hej.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Tak.
p. primátor Pavol Burdiga
A ja verím tomu, že máme tu toľko cirkví, že keď jedna nepôjde tak pôjdu dve a keď nepôjdu
dve, tak pôjde jedna, hej. Aj tak verím tomu, že to bude takýmto spôsobom. Hej?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Myslím si, že to je cirkev....
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, lebo cirkev my viete, že neovplyvníme, my ich môžeme maximálne požiadať, poprosiť,
ale nemáme žiadne také páky, aby sme im to mohli prikázať. Je veľmi dobrá spolupráca
s každou jednou cirkvou. Nevidím nejaký veľký problém v tom, že by sa nemohli vlastne
v jednom kostole, možnože to budeme tak robiť, že každým rokom to urobíme v inom kostole,
hej. Či je to evanjelickom, reformovanom, katolíckom. Skúsime sa dohodnúť s cirkvou,
sadneme si s nimi na chvíľu a dobre?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Čiže do toho § 42 bod 4 tam je vlastne tá odvolávka na február. Konanom pri príležitosti prvého
dňa, výročia prvej písomnej zmienky o meste Rožňava vsunúť vetu. Súčasťou slávnostného
mestského zastupiteľstva bude aj, je aj ekumenická bohoslužba. Dobre, ale?
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, len zatiaľ len diskutuje, ja mu nemôžem zobrať. Dám ti. Kolegovia, ale hlásme sa, dobre,
lebo ostatný sa. No, ale ja preto, lebo ešte pán poslanec Lach diskutuje, čiže ja mu dávam tú
možnosť, keď povie, že teraz stačilo tak dám ďalšiemu určite. Janko dovtedy porozmýšľaj.
Dám inému slovo, hej?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Je diskusia, to je veľmi dobre, že sa to rozbehlo. Pán poslanec Kuhn nech sa ti páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja si tiež myslím, že je dosť problematické dávať do štatútu niečo, čo nie je v našich rukách.
My môžeme osloviť niekoho, ale, ale dávať informáciu, že bude také niečo, keď to nezávisí len
celkom od nás a dať, dávať do štatútu, že mesto požiada.... ne, nemyslím si, že to je dobrá vec,
čiže ja by som to nechal, skúsme sa dohodnúť, tak ako na džentlmenskej dohode, že, že je
všeobecný súhlas, že, že také niečo by bolo vhodné, keby bolo a, a teda, že máme dôveru od
pána primátora, že on osloví cirkvi a uvidíme, či budú mať záujem takúto ekonomickú,
ekumenickú bohoslužbu zorganizovať. Ale určite akože súčasťou zastupiteľstva by to nemalo
byť.

p. primátor Pavol Burdiga
Ja si myslím, že to sa môžete spoľahnúť, lebo keď sa na tomto dohodneme a hovorím, že aj
doteraz to bolo, išlo, hej a hovoríme s cirkvou tak nevidím v tom problém. Keď to beriete fakt
ako džentlmenskú dohodu a či už tu budeme my, alebo ďalšie zastupiteľstvo ja si myslím, že to
by malo byť normálne a logické. Lebo zase, keď to fakt ako hovoríte, zakotvíme to tam, tak to
bude nejakou povinnosťou a teraz keď to my nezabezpečíme tak no niekto môže potom
povedať, že sme porušili štatút mesta atď. no. Teraz sme hovorili o tom, že je to najzávažnejšia
listina mesta. No tak..... určite dám priestor každému. Janko ešte porozmýšľaj. Dobre? Ja, ja
dám každému priestor len nechám každého dohovoriť. Pán poslanec Kuhn ešte.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja by som súhlasil s tým, aby v ukladacej časti bolo nie...niečo také, ako mestské zastupiteľstvo
žiada primátora, aby oslovil cirkvi pôsobiace na území mesta Rožňava s žiadosťou
o vy...uskutočnenie ekumenickej bohoslužby v deň, v deň prvej písomnej zmienky.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tiež by som sa prikláňal k tomu, že, že by sme zaviazali vedenie mesta k niečomu, čo možno
ani nemá úplne samo v rukách. Takže, takže, takže na, na tuná by som zvážil, či do štatútu
mesta niečo takéto striktné patrí. Skôr by som, keď už to tam veľmi chceme dať tak dajakým
podmieňovacím spôsobom, alebo dajakým mesto, alebo, že súčasťou dní mesta môže byť, alebo
zaviazať mesto skúsi, ale, ale takto striktne by som nebol nadšený z toho, keby to tam bolo. To
nezávisí len od vedenia mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som hovoril.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Laco.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem za slovo. Ja si osobne myslím o tej bohoslužbe asi nasledovnú vec a potom by sme
nemali s tým problémy, že ako dať do štatútu mesta, alebo nedať, lebo nevieme to ovplyvniť.
Ja som toho názoru, že keď bude to slávnostné zasadnutie tí, ktorí budú ocenení dostanú
pozvánku určite. Bude aj program toho slávnostného zasadnutia, či to bude mať jeden, dva, tri
body to nevieme presne, ale zhruba dajme tomu. Program toho slávnostného zastupiteľstva
bude zverejnené, dostanú pozvánky aj poslanci, všetci na to zasadnutie a tam už v tom
programe bude možno druhý bod, prvý bod, alebo v rámci programu, že je aj ekonomická
bohoslužba, ekumenická bohoslužba a to už určite pred tým, než sa pošlú pozvánky, kde sa
zverejní program už budeme vedieť o cirkvi. Takže ja si osobne myslím, že dávať do, do štatútu
mesta, že súčasťou tu bude aj to nevidím za potrebné. Každý sa dozvie, či to bude, či nie, keď
obdrží program. Podľa mňa je to jednoduché takto vyriešiť a to, že do ukladacej časti dať, že
zaväzujeme primátora no tak, keď mu dôverujeme tak vieme, že keď to vybaví a bude sa to dať

vybaviť tak bude to v pozvánkach v programe, keď nevybaví nebude. Lebo či dáme do
ukladacej časti či nie, aj tak to tam bude len vtedy, keď cirkev s tým súhlasí, alebo pristúpi na
to. No, ale zvážte. Ale ja si myslím, že nebude mať problém, či dať do štatútu. Netreba dať do
štatútu, ale bude to v programe a vtedy už sa bude vedieť pár týždňov pred tým či bude či nie.
Toľko som chcel asi povedať. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Len v krátkosti. Trošku som sa stratil v tej diskusii a celkom dobre
nerozumiem, prečo toto riešime. Je to o slušnosti a keď taká iniciatíva stačí požiadať v daný
dátum o organizovanie takej akcie a uskutočneniu. Nemusíme to mať, nemusíme to mať nasilu
v štatúte. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja sa tiež čudujem, lebo to stále, stále bolo. Nech sa páči pán poslanec Lach bude ešte upravovať
asi. Ale nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Čiže navrhujem teda do ukladacej časti dať: primátor mesta v spolupráci s cirkvami
pôsobiacimi v meste, pôsobiacimi v meste pripraví ekumenickú bohoslužbu na deň 03.02..
p. primátor Pavol Burdiga
A ty, myslím že, neviem ako je, ako je vo VZN-ku, alebo ty primátorovi to nemôžeš dávať ako
za úlohu.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Alebo.....
p. primátor Pavol Burdiga
Ako ja nemám s tým problém, lebo ich oslovujem stále, len aby nebol z toho problém, keď si
niekto prečíta, tak dali ste mu úlohu. Akože nemám s tým problém, len, len keď to nemôže byť
v zákone tak...
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
To sme už riešili veľa krát, že mestské zastupiteľstvo nemôže ukladať úlohy primátorovi
a myslím si, že môže byť formulácia, že mestské zastupiteľstvo žiada primátora aby oslovil
cirkvi pôsobiace na území mesta. Aby, aby uskutočnili ekumenickú bohoslužbu v deň výročia.
Čiže nie v štatúte, ale v ukladacej správe, ako v ukladacej časti, ako, ako žiadosť smerovanú na
primátora.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof nech sa ti páči.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobre. Ďakujem pekne za slovo. Trošku viacej času som si vypýtal možnože je to lepšie na
dlhej, dlhšej časovej nejakej rovine povedať. Bavíme sa o štatúte, bolo to niekoľkokrát
povedané, že je to ústava, nejaký najväčší materiál mestský, mestská listina. Prosím vás
organizačné záležitosti, nejaké spomienkové akcie to je jednoduchá vec, ak niečo chcem, si
zorganizujem. Je to o slušnosti, ak je taký nápad, myslím si, že pán primátor bol vždy ochotný,
ak bol dobrý nápad na nejakej akcii spolupracovať. Preto si nemyslím aby, aby takéto
organizačné aktivity, kultúrne akcie, spoločenské akcie mali čo robiť v štatúte mesta. Ak je
vôľa takéto aktivity organizovať prosím zainteresovaných, nech si takéto organi... organizačné
záležitosti riešia po vlastnej osi a nech to riešia so zainteresovanými. Vždy tu bola dobrá vôľa
a je jedno, ktorý primátor a ktorí poslanci tu sedia. Ešte raz, keď sa bavíme o, o takejto listine
ako je štatút konkrétne kultúrne akcie, spoločenské akcie by tam podľa môjho názoru nemali
čo robiť. Na to je jedno... jednoducho ja neviem odbor, odbor kultúry, alebo občianske
združenia, cirkvi. Telefóny, osobné stretnutia sa dajú vybaviť, keď je vôľa, myslím si, že
okamžite. Takže ešte raz ja túto diskusiu považujem mierne za bezpredmetnú, zbytočnú,
strácame čas. Prosím posuňme sa ďalej. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ďalší ešte. Pán poslanec skúsiš niečo ešte, lebo tak
u teba to začalo a myslím, že u teba to musí skončiť. Pán poslanec Kuhn ešte pred tebou keď
môže, dobre?
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja len tak, že ak by tu v mestskom zastupiteľstve bol konflikt, že časť poslancov nechce, že
v žiadnom prípade aká ekumenická omša nič také a časť by chcela, tak potom by sme mali
nejaký problém, ale ako myslím, že sa tu všetci zhodujeme, že to môže byť, pán primátor
otvorene povedal, že veľmi rád to, to zorganizuje, čiže netreba to naozaj nejak komplikovať,
nevidím tu žiadny konflikt.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach nech sa ti páči. Skúsme bodku dať.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Na základe tejto diskusie, ktorá prebehla tu teraz sťahujem svoj návrh.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Teda hlasujme teraz za komplet bod budeme hlasovať, ako za celok aj
s návrhmi pána poslanca Bekeho tzn. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny
a doplnenie Štatútu mesta Rožňava v § 41 a 43 podľa predloženého návrhu. Ukladá Štatút mesta
Rožňava zo zapracovanými zmenami a doplneniu uverejniť na úradnej tabuli a internetovej
stránke mesta a samozrejme so všetkými doplnkami, ktoré sme odsúhlasili, ktoré navrhoval pán
poslanec Beke. Nech sa páči hlasujme.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 9. Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2016
Nech sa páči otváram diskusiu. Pozrime sa na komisie. Komisia finančná odporučila schváliť,
komisia výstavby tak isto, komisia vzdelávania, kultúry a športu tak isto, komisia sociálna
odporučila, komisia verejného poriadku odporučila, komisia cestovného ruchu tak isto
odporučila. Nech sa páči otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výročnú správu za rok 2016.
Hlasovali ste 7. Za 7, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Bod č. 10. je to Návrh na schválenie 3. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov
rozpočtových organizácií na rok 2017
Materiál máte priložený. Pozrime sa ešte na stanoviská komisií. Finančná odporučila, výstavba
tak isto odporučila, vzdelávanie, kultúry odporučilo, komisia sociálna odporučila, komisia
ochrany verejného poriadku odporučila a aj komisia cestovného ruchu odporučila schváliť 3.
zmenu rozpočtu. Nech sa páči otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 3. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny
rozpočtov na rok 2017 podľa uznesenia na strane č. 2. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 7, proti 4, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Bod č. 11. Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií –
plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30. 06. 2017
Materiál ste mali tak isto priložený. Stanoviská odborných komisií: komisia finančná,
podnikateľská zobrala na vedomie, komisia výstavby zobrala na vedomie, komisia vzdelávania,
kultúry tak isto, komisia sociálna zobrala na vedomie, komisia ochrany verejného poriadku aj
komisia cestovného ruchu zobrali na vedomie. Otváram diskusiu nech sa páči.
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na
vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30. 06. 2017. Nech sa páči hlasujte.
Za 7, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Bod č. 12. Dofinancovanie dotácií pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke a spoločenské
organizácie a združenia pri školách v Rožňave na rok 2017 z dôvodu zmeny rozpočtu mesta –
návrh
Komisie vzdelávania, kultúry, športu, komisia školstva sa stotožňuje s návrhom poslancov
mestského zastupiteľstva uznesením č. 0809. Odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave
schváliť dofinancovanie dotácií z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2017 pre športové kluby,
kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie a združenia pri školách podľa predloženého
návrhu. Komisia finančná po prerokovaní predloženého materiálu berie na vedomie
informatívnu správu o dofinancovanie dotácií z rozpočtu mesta Rožňava. Otváram diskusiu.
Nech sa páči pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No k tomuto by som chcel povedať zopár slov na vysvetlenie. Pán primátor ty si začiatkom
tohto roka povedal, že teda keď schválime nové VZN o dotáciách tak, že, že uvoľníš ďalších
30 000. Aj keď teda o uvoľňovaní tých 30 000 rozhoduje mestské zastupiteľstvo nie ty. Ja som
to vtedy bral ako dobrý nápad. Len moja predstava bola taká, že teda schváli sa nové VZN
a tých ďalších 30 000 sa rozdelí podľa, už podľa toho nového VZN. Tuná ideme rozdeľovať tie
peniaze v podstate podľa ešte podľa starého VZN a s tým ja teda nemôžem súhlasiť, takže
budem hlasovať proti a je to jeden z dôvodov, prečo som hlasoval proti zmene rozpočtu. Nie je
jediný dôvod, ale jeden z dôvodov, lebo som sa tam nestihol prihlásiť do diskusie. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Škoda, že si sa nezúčastnil týchto sedení ohľadom tohto. Takže boli tam
niektoré veci vysvetlené a určite si presvedčení aj v tom, že ja ako človek, ako primátor týmto
zlú vec nechcem, hej. Ani tými dotáciami, novým VZN-kom ani prerozdelením týchto a určite
to, že ako hovoríš uvoľňovaní, uvoľníte 30 000 samozrejme, že rozhodujete vy o tom. To, že ja

to poviem, ale vy rozhodujete či to rozdelíte, alebo nie. Ja som len dal návrh. Pán poslanec
Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja mám jednu otázku a potom jednu informá...teda jednu žiadosť. Mňa by zaujímalo prečo
komisia finančná sa vyjadrila len tak, že preložený materiál berie na vedomie ako informatívnu
správu, keď tento materiál ideme schvaľovať. To ma troška tak zarazilo. A druhá vec tie
prerozdelené prostriedky tak ako sú v celom objeme, sú opäť prerozdelené medzi tie isté kluby,
ktoré, ktoré čo? Ktoré teda požiadali o, o dotáciu. Neviem či tam bola nejaká dohoda alebo nie,
keby som dostal vysvetlenie. Ďakujem pekne nepamätám.
p. primátor Pavol Burdiga
Asi predseda finančnej komisie by mal zareagovať na to. Škoda aj tvojej absencie na tých
sedeniach, ktoré sme mali no.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Finančná komisia kvôli tomu to zobrala na vedomie, lebo bolo niekoľko formálnych
a neformálnych stretnutí poslancov, kde vlastne tento materiál bol viac krát prerokovaný
a dohodnutý vzájomným konsenzom. Tým pádom vlastne vzhľadom k tomu, že to bolo takto
riešené zobrali sme to na vedomie. Schvaľovala to komisia športu, kultúry a športu takže kvôli
tomuto.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale ja mám taký dojem, že tam dostali nielen tí, ktorí dostali v prvom kole, ale dostali tam aj
materské škôlky atď. čiže len, len tí, ktorí podali žiadosti do toho 30. 03., hej. A ja si myslím,
že sme vykompenzovali aj tých, ktorý podali tie žiadosti, v prvom kole nedostali, ale teda
v druhom kole dostali ja si myslím v plnej miere a materské školy, škôlky tak isto. Pán poslanec
Bischof nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Rýchlo. Ďakujem. Áno, to bolo na základe dohody uzavretej aj na zastupiteľstve s pánom
Džačárom. Čiže toto je OK z našej strany. Ale to čo hovorí kolega, že prečo to zobrala finančná
komisia len na vedomie, žiaľ bohu, ale sú tam aj občania, ktorí, ktorí sú členmi komisie a tí
majú tiež právo hlasovať tak si tiež myslím, že komisia mala hlasovať, nie len brať na vedomie.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán... S faktickou ťa predbehol ešte pán poslanec Kováč. Nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja len chcem poďakovať za to vysvetlenie. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Laco.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne za slovo. V podstate skoro nebudem mať čo povedať, lebo čo som si zaumienil
ako predseda komisie povedať všetko to odznelo tuná tesne predo mnou. Tzn., že skrátka na
ucelenie celého obrazu mohli dostať dotácie len tie kluby, ktoré mali podané žiadosti do 31.
marca. Snažili sme sa pritom do dodelení, alebo dofinancovaní, aby som sa správne vyjadril,

zohľadniť všetky subjekty, ktoré dovtedy len sme mohli tie zohľadniť, ktoré odovzdali žiadosti.
A pán poslanec Bischof povedal, čo som chcel povedať, že dodržali sme aj to slovo, že keď
v prvom kole nedostali tie škôlky, občianske združenia teraz sa aj na nich myslelo. A nemusím
tu štatistiky uvádzať, keď si sami pozriete, samozrejme nepodarilo sa všade, ani nešlo. Nebol
hlavný cieľ, že musíme, lebo financie nedovolili, aby každý dostal presne tie subjekty to čo
žiadali, ale raz, dva, tri, štyri, keď som sľúbil ..... tak 4 aj dostali presne to, čo žiadali. Tak len
toľko som chcel na dovysvetlenie a v podstate už tieto veci z viacerých úst odzneli aj predo
mnou. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči kolegovia ďalší do diskusie k tomuto
dofinancovaniu dotácií. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje dofinancovanie dotácií z rozpočtu mesta Rožňava
v roku 2017 pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie a združenia
pri školách v zmysle návrhu poslancov mestského zastupiteľstva a Komisie vzdelávania,
kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave a ukladá zverejniť dofinancovanie
dotácií na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali sme 11. Za 9, proti 2, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Kolegovia prechádzame na majetkoprávne
13/1 nám ostalo v balíku a to je Štefan Gono a manželka Alžbeta Gonová, Hrnčiarska 2,
Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta
Pozrime sa na komisie: výstavba odporučila predaj pozemku, finančná odporúča schváliť
priamy predaj pozemku po splatení spätného nájmu za 3 roky podľa splátkového kalendára
v roku 2018 môže pán Gono požiadať o odpredaj zostávajúceho pozemku parcelné číslo 73. To
sú vyjadrenia komisie. Otváram diskusiu nech sa vám páči. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhujem hlasovať podľa odporúčania finančnej komisie.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Trošku by som doplnil informáciu. Je to alternatíva č. 2, nie 1, tzn. predáva sa iba pozemok pod
domom. Poznámka kvôli tomu, že tu dneska bola búrlivá diskusia na túto tému. Pán Gono nie
je neplatičom. Všetky svoje záväzky má v rámci splatnosti voči mestu splnené. Takže, takže
ten pozemok podľa alternatívy 2 je, nie je na predaj, sa neschvaľuje v tomto materiály.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Kuhn s faktickou a potom pán poslanec
Ocelník.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja len doplním, že odporúčanie finančnej komisie je tá alternatíva 2 ako povedal pán predseda
finančnej komisie. Z, z dovetkom, že kupujúci bude informovaný o tom, že potom ako, ako
vlastne splatí tie pohľadávky, ktoré sú podľa splátkového kalendára tak môže požiadať
o odkúpenie aj toho druhého pozemku.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Tento prípad máme pravidelne na stole a zdá sa mi, že jeden čas sme už niečo schválili
a nakoniec, neviem či sa nemýlim, pán Gono odstúpil od, lebo sme zrušili vlastne to uznesenie.
Dob...dobre si spomínam, alebo vie mi niekto odpovedať?
p. primátor Pavol Burdiga
Budeš reagovať? Pani prednostka bude reagovať, dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Po tom schválení zabezpeč, zabezpečovací prevod nehnuteľnosti, pardon, a to z dôvodu toho,
že v tom čase ešte pán Gono neplatil nájomné. Čiže tam vznikla tá pohľadávka 3 roky spätne
nájomné plus nájomné za aktuálny rok a tá pohľadávka bola v tom čase vysoká.
p. poslanec Roman Ocelník
A vtedy bol vypracovaný znalecký posudok.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nebol. Nebol, lebo nesprístupnil svoju nehnuteľnosť.
p. poslanec Roman Ocelník
Ja sa, ja sa len obávam, že keď teraz schválime a dáme vypracovať znalecký posudok, nakoniec
ne...nedôjde k odpredaju a budeme mať náklady na znalecký posudok. Alebo sa mýlim? My
ako mesto budeme mať
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To dáme Gonovi, aby vyplatil, aby teda objednal znalecký posudok.
p. poslanec Roman Ocelník
Dobre.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Pretože v kúpnej zmluve tie náklady sme zvykli si dávať refundovať, ale je tu vždy aj tá
možnosť, že my vyzveme kupujúceho, že môže aj on sám si objednať znalecký posudok.
p. poslanec Roman Ocelník
Je to tu tak v materiály alebo? Teraz neviem presne.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To je po vzájomnej dohode. My vždy rokujeme s kupujúcimi, že teda ktorá alternatíva....
p. poslanec Roman Ocelník
Keby som, keby som dal do ukladacej časti, že kupujúci si objedná znalecký posudok?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Môže byť.

p. poslanec Roman Ocelník
V rámci tohto hlasovania len z.....
p. primátor Pavol Burdiga
Poprosím vás kľud kolegyne, kolegovia dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobre. My sme sa aj o tom rozprávali s Gonovcami, že tak teda môžu dať vypracovať znalecký
posudok už rovno na obidva pozemky, lebo oni majú stále záujem, hej. Čiže....
p. poslanec Roman Ocelník
Dobre. Čiže by som len doplnil ku tomuto, že súdneho znalca, znalecký posudok bude znášať
kupujúci a kupujúci si ho aj objedná.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Chcel som len pripomenúť, že podľa toho uznesenia, ktoré, ktoré ideme hlasovať, alternatíva 2
je znalecký posudok pozemku. Predtým sa jednalo o znalecký posudok domu, ktorý
nesprístupnil, aby bolo jasné hej, že nesprístupnil nehnuteľnosť. Čiže vlastne tu už nejdeme na
to, že treba zhotoviť znalecký posudok toho domu, lebo nie je predmetom tejto zmluvy a preto
myslím si, že tam nebude problém aby zhotovenie znaleckého posudku na pozemok ako
nehnuteľnosti nebol sprístupnený, alebo bol nejaký problém, lebo toto už je v súlade s tým, čo
kupujúci chcel. Dobre. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník nech sa ti páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Mne nejde o to, či bude sprístupnený, či nebude, či je to pozemok, či budova. V tomto prípade
ako som povedal, že dokáž.... do ukladacej časti nech dáme opakujem náklady na zhotovenie
znaleckého posudku a zároveň objedná si kupujúci.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte bude pani prednostka reagovať. Dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak ako som vysvetlila pánovi poslancovi Ocelníkovi. To je vždy po dohode s tým kupujúcim.
Hej, čiže buď my objednáme znalecký posudok a náklady potom sa refundujú v kúpnej zmluve,
alebo si objedná kupujúci znalecký posudok, ale keď pán Ocelník chce, aby v ukladacej časti
bolo, že znalecký posudok.....
p. primátor Pavol Burdiga
Náklady na zabezpečenie.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
....objedná kupujúci na vlastné náklady tak to tam môže byť.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, vidím, že pán poslanec to asi bude chcieť. Ale pán poslanec Balázs nech sa páči reaguj.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Podľa môjho názoru je bezpredmetné kto objednáva, lebo stále platí náklady na znalecký
posudok kupujúci. Takže aj keď mesto objedná ten znalecký posudok pri predaji sa mu to k cene
pripočíta. Takže asi je bezpredmetné, že kto to bude, ale keď treba tak, tak schváľme to tak, ale
nemyslím si, že to je také dôležité. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Keď si mesto od niekoho niečo objedná a nezaplatí to, tak ten dodávateľ si bude vyžadovať od
mesta a keď. No viete čo chcem povedať. Čiže mesto to bude mať na krku. Nechcem, aby
v tomto prípade to malo mesto na krku, keďže tu v tomto prípade sme sa už niekoľkokrát spálili.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre kolegyne, kolegovia ja aspoň s tým nemám žiadny problém. Lebo to, že bude v ukladacej
časti napísané to, že náklady na znalecký posudok znáša kupujúci tak to tam bude napísané
a hotovo. A myslím, že budeme spokojní aj my a pán poslanec Ocelník tak isto. Tak je? Pán
poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Platíme všetky náklady súvisiace s predajom, nebude zavkladovaný predaj pozemku.
Neexistuje tuná, aby mesto prišlo o tie peniaze. Neexistuje.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale ani nevadí tá ukladacia časť.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nie.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ešte niekto k tomuto bodu? Budeme môcť tak, že prečítam návrh na uznesenie a budeme
hlasovať všetci za alternatívu teda č. 2. čo navrhovala finančná komisia aj s tým, aj s tou časťou
ukladacou, ktorú navrhoval pán poslanec Ocelník, aby kupujúci znášal náklady na znalecký
posudok a môžeme takto kompletne hlasovať. Áno? Dobre teda návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje alternatívu č. 2. to je priamy predaj pozemku
zapísaného na LV č. 3001 v k.ú. Rožňava, parcelné číslo KNC 734 zastavanej plochy o výmere
166 m2 podľa § 9a odst. 8 písm. b zákona č. 138/1991 Z. z. pre Štefana Gona a manželku
Alžbetu Gonovú, bytom Hrnčiarska 2, Rožňava za cenu podľa znaleckého posudku.
A samozrejme ako sme povedali do ukladacej časti zapísať návrh pána poslanca Ocelníka. Nech
sa páči kolegovia hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 10, proti 0, zdržal sa 1 pán poslanec.
13/3 STAVREALITY s. r. o., J. Poničana 13, Bratislava – priamy predaj pozemku mesta
Finančná, podnikateľská odporúča schváliť priamy predaj pozemku mesta za cenu 14,70 m2.
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. No zase máme nejaký, nejaký problém, keďže už niekoľkokrát
na pôde tohto zastupiteľstva zaznelo, ako vlastne sa rozhodovať v takýchto situáciách. Veľmi
veľa krát sa stáva, že máme rôzne, rôzne cenové návrhy. Niektoré sú podopreté znaleckým
posudkom. Aj nám bolo vyčítané, že nechceme uznávať posudky človeka, ktorý má na to, na
tom štátom danú pečiatku a je nejaký odborný znalec v problematike. A teraz sa dostávame do
opačného extrému, že máme tu návrh finančnej komisie, ktorý je vyšší. Chcem sa preto opýtať,
tento návrh finančnej komisie je podopretý nejakým znaleckým posudkom? Bolo pri
rozhodovaní finančnej komisie nejaké odborné zadanie? Totižto vo veľmi podobných
prípadoch sa rozhodujem rozdielne. A niekoľkokrát na pôde tohto zastupiteľstva bolo
zdôraznené, že je nevyhnutné pre, pre férové fungovanie v meste, aby sme mali cenové mapy.
A toto je ten prípad a príklad, kedy takáto cenová mapa by nám bola veľmi dobrou pomôckou.
Mám veľký problém sa, sa v tomto prípade rozhodnúť a ide o to, že by sa nejako ukrátilo mesto.
Vždy v obidvoch prípadoch je, je tam nejaký zisk. V jednom prípade síce menší, v druhom
väčší, ale stále zisk, hej čiže je rozdiel, rozdiel vo veľkosti zisku pre mesto. Ale ešte raz, pri,
pri takýchto a podobných prí....prípadoch je podľa môjho názoru miera objektivizácie
rozhodovania veľmi potrebná. Tuto je to na veľmi subjektívnom základe. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kemény.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Súhlasím s pánom Bischofom. Sa mi zdá, že v minulosti sme sa dohodli vzhľadom
k tejto téme a tejto problematike, že budeme rešpektovať vždycky posudok znalca, odborníka.
Takže doporučujem za cenu znaleckého posudku. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán zástupca. Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem, ja som zabudol svoje, svoje vystúpenie podoprieť návrhom na uznesenie teda tiež
podľa znaleckého posudku. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Sem tam sa stáva, že sa nezhodnem ani s kolegom Bischofom. Ja som bol jeden z tých, ktorý
nebol celkom spokojný s tým, aké ceny nám dávajú znalci a svoju nespokojnosť som oprel aj
o prípad, keď sme mali posudky, znalecké posudky od dvoch rôznych znalcov. Obaja majú
pečiatku, obaja sú kvalifikovaný a ten rozdiel bol, bol výrazný. V jednom prípade tu cena bola
už nejakých 6 eur a v druhom prípade nejakých 20 eur. Čiže dvaja kvalifikovaní znalci
s pečiatkou dali posudok od 6 do 20 eur. To je jeden z dôvodov, predtým som bol tak v podstate
subjektívne nejak nespokojný s tými cenami, pretože tie rozdiely boli hlavne, keď, keď mesto
kupovalo pozemky tak platilo veľké peniaze a a keď predávalo tak za malé peniaze. Ale toto
bol taký objektívny ukazovateľ, že aj keď niekto má tie pečiatky, tak tie ceny môžu byť rôzne.
A táto cena sa nám vzhľadom na to, že je to pozemok v centre, v centre mesta zdala na finančnej
komisii nízka a myslím, pokiaľ si dobre pamätá, tak táto konkrétna suma nebola celkom
vycucaná z prsta, ale, ale myslím, že je to cena za ktorú mesto predávalo pozemok na Vargovom

poli, na Zlatej ulici na výstavbu parkovacích plôch pri jednej bytovke, teda pri dome, ktorá,
ktorý by sa mal rekonštruovať. Takže preto táto cena padla. A hej ja by som bol tiež najradšej,
ja som bol jeden z tých, ktorý navrhoval nejaké, nejaké cenové mapy. Ja som bol ten, ktorý
navrhoval, aby sme viac využívali služby znalcov mimo mesta Rožňava, ktorí nie sú nejakým
spôsobom naviazaní tuná na mesto a môžu trochu nezávislejšie posudzovať ceny. Neviem, či
to budem mať aj dneska na tom v programe na finančnej komisii sme mali prípad, keď mesto
chcelo odkúpiť nejaký pozemok ešte, ešte v širšom centre mesta ako, ako je tento o ktorom
teraz diskutujeme a majiteľ pozemku povedal, že veľmi rád nám to predá za 40 eur. No takže
asi tak.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof faktická.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem pekne. Ešte sa chcem opýtať. Sú na tom pozemku nejaké ťarchy, ktoré zabraňujú,
zabraňujú výstavbe na tom pozemku?
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka odpovie.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Myslím, že tam bolo vyjadrenie Telekomu, že je tam telekomunikačný kábel, takže pri výstavbe
tam bude musieť investor preložiť inžinierske siete.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Táto diskusia je dosť častá, čo s týka znaleckých posky...posudkov a cien stanovených nimi,
ale keď sa pozrieme v tomto prípade na ten pozemok tam sa nedá urobiť nič. Je to v podstate
len ako, ten kupujúci to chce kúpiť kvôli tomu, aby vlastne mal ten pozemok trošku väčší, ktorý
vlastní. Z praktického hľadiska mesto keby to komukoľvek predalo, tak nikto nebude mať o to
záujem lebo na tom nepostaví nič. Je to jeden úzky chodník a ten roh pri tom pozemku.
p. primátor Pavol Burdiga
Také zcelenie pozemku. Zcelenie.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Proste také len zcelenie pozemku. Hej, čiže podľa mňa aj tá cena odráža tú, tú trhovú hodnotu,
alebo tú cenu toho pozemku. Iné by bolo, keby to bola nejaká parcela pravidelného tvaru, ktorá
sa dá využiť na nejaké, nejakú výstavbu, alebo podobne. Čiže ja si myslím, že tá cena,
akceptovať tú cenu znaleckého posudku by bolo na mieste.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte jedná sa o širšie centrum mesta. V užšom centre sme predávali pozemok za 205 eur.
Jedno, dve zastupiteľstvá nazad a teraz sa tu o spevnenej ploche bavíme o dajakých 6 eurách
tak, tak tuná trošku by som sa už, už nad tým zamýšľal. A čo sa týka ceny toho pozemku je to

strašne relatívna vec. Pre niekoho, kto má v susedstve nehnuteľnosť a tú si chce rozšíriť je
podľa mňa tá cena veľmi prijateľná a tá cena pozemku má vysokú hodnotu, kým pri niekoho,
kto tam nechce nič robiť tak naozaj nemá žiadnu, ale, ale bavíme sa o širšom centre mesta vedľa
hlavnej príjazdovej cesty do mesta, kde sa bavíme, uvedomte si o 6 eurách o spevnenej ploche.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Kolegovia dodržiavajme faktické. Dobre? Keď sa dá ja vás poprosím. Pán poslanec
Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja už som nebol spokojný a nesúhlasil som s predajom tej nehnuteľnosti ako takej za tú
cenu, ako sa predávala a v podstate mesto je predalo nevýhodne pod tlakom, keďže, keďže sme
nemali dosť peňazí na dôležité opravy a rekonštrukcie a majiteľ nehnuteľnosti zvýši hodnotu
nehnuteľnosti tým, že zväčší svoj pozemok, takže ja si nemyslím, že tá suma, ktorú požadujeme
je nejaká neprimeraná.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kemény, pán zástupca nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ja len chcem upriamiť pozornosť a upraviť pána Balázsa nejedná sa o spevnený pozemok. Je
to verejná zeleň, alebo zeleň.
p. primátor Pavol Burdiga
Je tam zeleň, tam sú kvety vysadené. Každý rok technické služby tam ten roh vlastne vysádzajú,
hej. To je taká zákruta, keď zas...zastaneme autom tak máme trošku možno lepší výhľad, hej.
Je to tak skosené tam a ja myslím nie ako tráva, ale ako samotný plot, hej, krík je tam. Pán
poslanec Bischof nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem. Len aby sme upre...upriamili pozornosť na, na, na gro problému, hej, aby sme sa
vrátili k téme. Tu sa nebavíme o to, že či je na Vargoške za 15, alebo pri hlavnej ceste za 16
atď.. Sa bavíme o tom, aké podklady máme na rozhodovanie. Nám bolo vyčítané, že nechceme
akceptovať, akceptovať znalca, znalecké, znalecký posudok. Tak teraz máme znalecký posudok
a na druhej strane finančná komisia sa nerozhodovala na nejakých, na nejakých argumentoch,
ale mali mať nejaké vízie, hej. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem z troch hľadísk sa na dno veci pozrieť. Prvé je stavebné.
Myslím si, že z hľadiska budúcej výstavby, alebo akýchkoľvek aktivít na tomto pozemku, ktorý
tam k dispozícii je, je to otázkou schvaľovania stavebným úradom, treba brať do úvahy, že je
tam nejaká platná uličná čiara, sú tam nejaké bremená a ťarchy atď., atď.. Takže z tohto
pohľadu tento pozemok si myslím, že bude využiteľný v zmysle teda schválenia stavebného
úradu ako takého, resp. nejaká realizácia čohokoľvek na tom, čo sa týka stavebníctva. Druhé
hľadisko je samozrejme cena. Ja súhlasím s kolegom Bischofom, že teda naozaj je to dilema,
pretože kdesi sme si povedali, že súdnoznalecký posudok resp. sa držíme toho, kde si je tá cena
samozrejme nízka a súhlasím aj s kolegom Balázsom v tom, že je potrebné sa zamyslieť, či sú

tie ceny dobré, alebo nie. A nečudujem sa finančnej komisii, že chce samozrejme zvýšiť príjem
pre mesto, pretože sa jedná o majetok mesta a je to v podstate naša povinnosť aby sme o to
dbali. Neverím, že v tejto diskusii rozlúskneme to ináč ako hlasovaním ale tak či tak
v budúcnosti opätovne by mala, by mala finančná komisia pripraviť si myslím, a už to hovoríme
nie prvý, nie druhý, nie tretí krát, aj keď to nie je jednoduché pripraviť nejaký návrh na to, aby
sme v budúcnosti sa o niečo opierali. Nielen teda fakticky, ale aj eticky, morálne aby sme vedeli
čo teda, aké pravidlá hry sú a aby to samozrejme vedeli aj občania, pretože pravidlá by mali
byť jasne dané, mali byť informovaní občania a mali by podľa toho vedieť postupovať.
Ďakujem veľmi pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem. Ono sa to zdá ono, že v rámci jednej politickej strany tu vedieme nejaký spor, ale
teraz, teraz kolega Kováč to vystihol veľmi dobre. Tu ide o princíp, hej, a, a nechcem nikoho
uraziť, ani napádať, ale, ale niekedy, niekedy sa nám zdá, teraz sa bavím o víziách nie o faktoch,
že či tak trošku to nie je niekedy aj takýto zámer, hej, alebo zámerček, že tie ceny nám tu lietajú
hore, dole. A preto, preto tie cenové mapy aby sme sa mohli objektívnejšie, objektívnejšie
rozhodovať. Takže do budúcnosti, aby sme sa vyhli takýmto zbytočným, zbytočným diskusiám
a problémom, naozaj tú mieru objektivizácie pri rozhodovaní v týchto prípadoch by som
poprosil zväčšiť, aby sme sa mohli naozaj férovo rozhodovať. Bavíme sa koniec koncov
o majetku mesta. Takže tieto informácie sú naozaj, naozaj pre nás dôležité, pretože my ako
poslanci sa rozhodujeme len, pardon zle som sa vyjadril, mali by sme sa rozhodovať iba o tom,
čo máme pred sebou. Nie na základe dajakých domnienok, vízií, predstáv a atď.. Čiže to čo
mám pred sebou nejaký fakt podopretý argumentmi, logikou atď., aby sme náhodou neurobili
nejakú škodu na majetku mesta. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ďalší, keď sa chcete prihlásiť do diskusie. Pani
hlavná kontrolórka nech sa ti páči.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo. Príjemný deň prajem každému. Páni poslanci dovoľte mi, aby som
vyjadrila aj svoj názor k tomuto bodu rokovania. Keďže vidím, že sú tu rôzne názory asi ťažko
sa k nejakému konsenzu dopracujeme. Ja len na porovnanie, alebo snáď pre to, aby ste sa možno
ľahšie rozhodovali by som uviedla také dva prípady. Po 1. predávali sme na kúpeľnej ulici 2
m2 za 2, 3 m2 za 20 eur za m2 a jednalo sa o úzky pás pri plote. A predávame pozemky pod
postavenými garážami za 13 eur m2. Kde už naozaj nič neviem postaviť. Takže je dávka
subjektivity v rozhodnutí určite vašom. Vychádzajme zo znaleckej ceny, ale myslím si, že
v tomto prípade za 236, 263 m2 a dať 6,50 je neprimerane nízka cena. Čiže už keď len
vychádzame z ceny, ktorú pýtame za, pod postavenou garážou a je to 13 eur myslím si, že toto
by malo byť možno také východiskové pri určený ceny tohto pozemku. Ďakujem za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší, keď niečo chcete ešte do diskusie. Pán poslanec Kováč
s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč

Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať tvorcov materiálov, či je možné do ukladacej časti teda
vyzvať finančnú komisiu, resp. mesto, aby pripravilo do nejakého termínu, ktorý určíme takýto
materiál, ktorý určí jasné pravidlá hry, ktoré budú jasné pre nás aj pre občanov. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka sa chce spýtať ešte na niečo.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som sa chcela spýtať, akú máte predstavu o tom materiáli. Nejakú cenovú mapu, alebo
niečo podobné?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za slovo. Jednou alternatívou je cenová mapa a jednou alternatívou sú možno len
súdnoznalecké posudky. Proste aby sme to uzavreli tým štýlom, aby bolo jasné komukoľvek,
kto bude chcieť kúpiť pozemok, čo ho vlastne čaká. Či ho čaká nejaké hlasovanie, kde teda
o cene budeme rozhodovať ad dok, tzn. podľa potreby, podľa umiestnenia, podľa neviem čoho
a nebude si istý, za akú cenu ten pozemok bude môcť kúpiť, alebo povieme jasné pravidlá a to
môže byť aj tá cenová mapa, môže to byť nejaká záležitosť že len podľa, podľa
súdnoznaleckého posudku. Proste fixne si stanoviť nejaké pravidlo, alebo pravidlá, na základe
ktorých budeme môcť tu jednohlasne, jednoducho hlasovať a urýchliť celý tento proces nielen
vo finančnej komisii, ale aj na mestskom zastupiteľstve, aby sme nemuseli takýmto spôsobom,
nechcem nazvať umelo zvyšovať cenu, ale zavádzať. Lebo naozaj keď súdny znalec dá 6,72
tak ako občan poviem si áno dobre, tak to je na základe nejakých podkladov, na základe
nejakých štatistík, na základe nejakých vyhodnotení, ktoré sú zákonne stanovené a dané, ale na
druhej strane ako zase obchodne ako predávajúci zase uvažujem, či to vôbec je za tú cenu
adekvátne, pretože sa mi to naozaj zdá nízke, keď vedľa sused to predal za oveľa vyššiu cenu.
Tak ako správny lakomý gazda tak aj ja by som to chcel predať za tú vyššiu cenu. Takže možno
by stálo za zváženie a to je ten môj návrh, aby finančná komisia v spolupráci s mestom
pripravila pravidlá hry, podľa ktorých to budeme môcť jasne a jednoducho definovať. Ak sa to
dá samozrejme. Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ešte prepáčte ja by som sa chcela spýtať. Máte takú predstavu, že by to malo byť ako vo forme
zmeny alebo doplnenia zásad hospodárenia s majetkom mesta, alebo zatiaľ len nejaký
informatívny materiál.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Navrhujem v tomto prípade najskôr to postaviť do diskusiu ako informatívny materiál, ale
potom to určite, keď sa dohodneme na výsledku a na váhe toho výsledku, aby to bolo zahrnuté
do hospodárenia mesta. Začnime krok po kroku najskôr nejakým informatívnym materiálom.
Tak ako prebehol materiál o dotáciách na šport. Myslím si, že je, to bolo veľmi dobre
kon...diskutované, konzultované, odborne riešené, postupne v krokoch. Nie je to vec na 2
týždne, na platnosť mesiaca, je to beh na dlhú, na dlhú trať a myslím si, že zaslúži to takéto
pravidlá hry a našťastie máme na meste aj v komisii kompetentných a odborne zdatných ľudí,
ktorí to vedia posúdiť a pripraviť. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte pán Mgr. Halyák pán poslanec, keď počkáš chvíľu.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Jasne.
p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Informatívny materiál ohľadom cenových máp už som vypracovával 2 krát
aj pre komisiu aj pre zastupiteľstvo v predchádzajúcich rokoch. Záver bol taký, že
v podmienkach mesta Rožňavy nie je možné vyhotoviť cenové mapy pozemkov. Len tak zatiaľ
stručne.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za informáciu pán Halyák. Myslím, že je to dôležitá informácia. Našťastie doba sa
mení, my múdrieme, nestarneme, múdrieme, takže predpokladám, že možno v tejto dobe,
v tomto zložení budeme schopní na základe, možno oprášených informácií, ktoré máte, možno
aj vy sa teraz budete môcť pozrieť, alebo teda tvorcovia z iného uhla pohľadu, alebo doplniť
niečo, čo nás presvedčí, aby to bolo jasné pravidlo. Ďakuje.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs faktická.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem sa opýtať, pred chvíľou tu odznelo, že sú znalecké posudky, stali sa znalecký posudok,
kde bola cena 6 a 20 eur. Takže sa bavíme o 300%-nej odchýlke. Takže sa pýtam kolegov
vlastne aké, aké pravidlá chceme od poslancov, aké pravidlá chceme od vedenia mesta, keď
sami súdni znalci nemajú jasné pravidlá, keď môže byť 3 násobná odchýlka, alebo 300%-ná
odchýlka v súdnoznaleckom posudku. Takže tu by som sa opýtal, že aké pravidlá tu chceme.
Takže trošku sa snažíme dostať objektivitu do toho, trošku do tých, možno aj tých znaleckých
odchýlok.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa ospravedlňujem. Nechcem naťahovať diskusiu. Práve toto je ten Damoklov meč, resp.
práve toto je vec, ktorú treba rozlúsknuť tento oriešok o čo sa budeme opierať pokiaľ je
súdnoznalecký posudok taký aký je. Pre nás tak možno to bude len nejaké východisko pre niečo
a možno to vôbec nebudeme akceptovať a možno budeme vychádzať z nejakých štatistík
a možno to budeme upravovať každý rok na základe inflácií alebo deflácií alebo čohokoľvek
iného, len opakujem ešte raz, bolo by pravidlo. Prepáčte.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem. Dúfam, že v tejto téme naposledy. Tú otázku som dal pán kolega Balázs úplne na
začiatku a ako sa rozhodovala, na základe čoho sa rozhodovala finančná komisia. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tu už len aby odporúčam hlasovať podľa návrhu finančnej komisie, alternatíva 2. Toľko.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší chcete diskutovať? Keď nie uzatváram diskusiu. Keď dovolíte bol tu prvý
návrh pána poslanca Bischofa a pána zástupcu Keménya hlasovať za znalecký posudok, takže
najprv je prvý návrh. Hlasujte za znalecký posudok.
Hlasovali ste 12. Za 4, proti ste boli 5 a 3 ste sa zdržali.
Pán poslanec Kuhn bol aj tvoj návrh nejaký tu? Bol myslím. Podľa finančnej potom. Môžete sa
dvaja stotožniť s tým? Dobre. Kolegovia hlasujeme za návrh finančnej komisie 14,70 eura za
m2 .
Hlasovali ste 11. Za 9, proti 0, zdržali ste sa 2. Ďakujem pekne.
13/4 Ayr Fair s. r. o., Zátišie 10, Bratislava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov
mesta.
Materiál máte priložené, priložený. Komisia výstavby neodporučila schváliť, ani finančná
neodporučili schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nemám pred sebou materiál finančnej komisie, ale tak sa mi zdá, že sme schválili, alebo vlastne
sme navrhovali prenajať tú, do dlhodobého prenájmu dať ten pozemok z toho dôvodu, že....
p. primátor Pavol Burdiga
Tam nie je napísané.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pardon.
p. primátor Pavol Burdiga
Neodporúča zverejnenie zámeru priameho predaja predmetného pozemku.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Iný materiál, prepáčte. Pardon.
p. primátor Pavol Burdiga
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ...
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Schvaľuje teda.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak schvaľuje, áno. Schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú.
Rožňava. Opäť keď dovolíte nebudem vám to čítať celé. Nech sa páči hlasujte. Pán poslanec
Kuhn už bolo po. Prepáč.
Hlasovali ste 11. Za 0, proti 11, zdržalo sa 0. Ďakujem.
13/5 MEK ESTATE, s. r. o., Vysoká 34, Bratislava – zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku mesta

Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru priameho predaja predmetného pozemku,
finančná, podnikateľská a správy mestského majetku neodporučila zverejnenie zámeru
priameho predaja predmetného pozemku mesta, ale odporučila zverejnenie zámeru priameho
prenájmu pozemku mesta. To sú vyjadrenia komisií. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa
vám páči. Pán poslanec Balázs predseda finančnej komisie.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno. Ospravedlňujem sa, toto je ten materiál v podstate, kde sme z dôvodu, že sa tam rozvírila
diskusia vďaka kolegovi Bekemu o tom, že to je vlastne Normová ulica na čo on poukázal.
A toto je presne ten materiál, kde sme neodporúčali z dlhodobého hľadiska predávať, ale
prenajímať uvedený pozemok. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Čiže navrhuješ podľa finančnej potom hlasovať, hej? Dobre. Pán poslanec Lach nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Tiež si dovolím poznamenať, že týmto, keby sme to predali tak sa vzdáme vízie nejakej
Normovej ulice a bolo by to aj v rozpore s územným plánom. Ja budem teda hlasovať za návrh
finančnej komisie napriek tomu, že som v komisii výstavby, lebo mám taký dojem, že na tej
komisii výstavby neodznelo, že je to v rozpore s územným plánom. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Balázs ešte by si mohol sa prihlásiť ešte raz a povedať, že je
to návrh podľa finančnej, aby sme vedeli, hej, lebo zatiaľ ešte lieta návrh. Poprosím ťa. Dávam
ti slovo.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Navrhujem hlasovať podľa návrhu finančnej komisie, to je alternatíva č. 2. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pokračujeme v diskusii. Neevidujem nikoho. Uzatváram diskusiu a prečítam návrh
na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prenájom pozemku podľa finančnej komisie, hej.
Takže budeme hlasovať za návrh finančnej komisie a to je alternatíva č. 2. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 10, proti 0, zdržal sa 1 pán poslanec.
Doktor, aha toto je stiahnuté, hej. Pardon.
Ing. Ernest Rozložník a manželka Lýdia Rozložníková, Čučma 260 – zverejnenie zámeru
priameho predaja pozemku mesta
Komisia výstavby odporučila, finančná komisia odporučila zverejnenie zámeru priameho
predaja. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov
mesta v k.ú. Čučma. Opäť ak dovolíte nebudem komplet toto celé čítať. Je to tam napísané.
Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
13/8 Ing. Peter Čorej a manželka Ing. Zdenka Čorejová, Marikovszkého 53, Rožňava – kúpa
pozemku do majetku mesta

Komisia výstavby neodporučila schváliť kúpu nehnuteľnosti, finančná komisia tak isto
neodporučila schváliť kúpu nehnuteľnosti. Otváram diskusiu k tomuto bodu č. 13/8. Pán
poslanec Kuhn sa asi bude hlásiť. Nech sa ti páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja len teda aby nedošlo k zmätkom v hlasovaní, čiže z tých, ak, ak teda chcete hlasovať v súlade
s odporúčaniami oboch komisií, tak treba hlasovať proti.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu. Dobre. Teda návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje kúpu nehnuteľnosti do majetku mesta v k.ú.
Rožňava, parcelné číslo opäť nebudem to celé čítať. To je bod č. 1. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. 12 bolo. Za 0, proti 12, zdržalo sa 0.
A teraz bod č. 2 budeme hlasovať za zverejnenie zámeru priamej zámeny nehnuteľnosti v k.ú.
Rožňava nasledovne tak, ako to máte v materiály napísané. Nech sa páči hlasujte.
Za 0, proti 4, zdržalo sa 0 takže tak isto neschválené. Dobre ste stláčali. Dobre. Však, dobre,
však to uvidíte výsledok potom, keď vás zavolajú niekde. Ja neviem, ale. Ja nestláčam. Ja
nestláčam, vy stláčate.
13/9 Občianske združenie DOVAJ, Čučmianska 151, Rožňava – podpora športových talentov
– výpožička nehnuteľností
Tento materiál tiež bol v komisiách. Hneď ho nájdem. Finančná, podnikateľská po prerokovaní
predloženého materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zmluvu o výpožičke
nehnuteľností pre občianske združenie DOVAJ. Dve alternatívy sú tu, hej. Skúsi pani
prednostka povysvetľovať niektoré veci okolo tohto materiálu.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem za slovo. Rozdiel oproti materiálu, kedy ste teda schválili zámer prenájmu je ten, že
na finančnej komisii bol odporučené návrh na zverejnenie zámeru výpožičky, čo je v podstate
to isté, ako nájom len s tým rozdielom, že výpožička je bezodplatná, nájom je odplatný a je tu
1 euro. Čiže tou výpožičkou sa mesto ukráti o 1 euro. Ďalšia diskusia prebiehala ohľadom
účelovej dotácie na údržbu a prevádzku futbalového ihriska tak v Rožňave, ako aj v Nadabulej.
Pokiaľ išlo o výšku tam sa k tomu musí trošičku vyjadriť účtovníci ku tomu, pretože tak pán
riaditeľ technických služieb ako aj my pri tvorbe rozpočtu sme vždy plánovali na 1 rok
príspevok vo výške 20 000 eur. Číslo v záverečnom účte ma veľmi prekvapilo, keďže tam bolo
číslo 8 000 eur. Čo som vyslovila teda pochybnosti už aj na zasadnutí finančnej komisie, že
podľa môjho názoru toto číslo nezodpovedá realite, preto som ešte dodatočne požiadala pána
riaditeľa, aby my vyčíslil plnenie nákladov na tento rok. Takže máte to dopísané aj v dôvodovej
správe, že v podstate od, od januára až do augusta bolo vynaložených z príspevku na údržbu
a prevádzku futbalových ihrísk 11 159 eur. Čiže tých 8 000 bude nejaká účtovnícka záhada pre
mňa, alebo čarovanie s číslami. Ale realita je taká, ako máte v dôvodovej správe uvedené. Čiže
vlastne tou alternatívou výpožička my len posunieme čas o ďalšie 2 mesiace, pretože aj
výpožička musí byť najprv zámer schválený až tak môže byť schválené užívanie majetku. Len
v tej forme je rozdiel to 1 euro vo finančnom vyjadrení.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs s faktickou. Stiahol si najprv. Prekvalifikuj sa na...

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Svietim, dobre. Takže tým pádom, aby sme to futbalovému klubu zase o 2 mesiace
nepredlžovali. Úplne sme sa k tejto informácii vlastne na finančnej komisii nedopracovali
a taktiež, čo sa týka vlastne účtových podkladov, ktoré sme tam vtedy k dispozícii mali, sme sa
podľa nich rozhodovali. Takže vlastne aj keď sa bavíme o 1 eure, tak by som navrhoval
hlasovať ako alternatívu 2 prenájom za 1 euro a tým pádom tých plánovaných 20 000 eur
účelová dotácia futbalovému klubu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ak dovolíte, ja by som si rád ujasniť s vami nejaké
východiskové pozície v rámci tohto materiálu. A predtým by som ale dal návrh. Dávam návrh,
aby sme, aby sa hlasovalo aj o mojej alternatíve č. 3 a to prenájom za 1 euro, ale bez dotácií.
Prečo som sa takto rozhodol tento návrh dať a aké sú argumenty pre tento návrh. Add 1 náklady
technických služieb sú náklady mesta, tzn. že na údržbu, resp. na tie isté práce môžu byť iné
náklady u inej spoločnosti ako sú technické služby. Takže je to, tieto náklady sú pre mňa
irelevantné, resp. vzťahujúce sa len na technické služby a v súvislosti len z fungovania toho, že
mesto sa stará o svoj majetok. Považovať túto sumu, za sumu, ktorú teda budem dávať na
dotáciu, na to aby si, aby sa niekto staral o majetok mesta sa mi zdá ako skrytá dotácia. A druhý
argument dotácia ako taká. Obávam sa, dúfam, že sa tak nestane, prídu o chvíľku basketbalisti
a povedia: Viete čo? Koľko dávate za upratovanie haly? My si budeme upratovať halu, dajte
nám peniaze na upratovanie haly a aj na energiu a my budeme šlapať vonku na bicyklu, aby
sme si kúpili elektriku a budeme si aj upratovať, ale dajte nám tie peniaze. A takto teoreticky
môžeme rozhýbať domino. Preto ten môj návrh. Tzn. áno ak DOVAJ chce do prenájmu tieto
náležitosti nech sa páči, ale dotácia a to teda je na vedomí každého a svedomí každého poslanca
je podľa môjho názoru opäť podpora športu, ktorú sme kdesi už schválili, alebo ste schválili
v predchádzajúcom materiály a myslím si, že takýmto spôsobom, ak teda budeme, sa môžeme
do budúcna stretnúť s viacerými športovými klubmi, ktorý s takýmito náležitosťami prídu.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja nemám žiadny problém s tým, aby sa tento areál prenajal klubu alebo pánovi Dovajovi.
Mám teda zásadný problém s tou cenou tých 20 000. O tej cene sme sa na finančnej komisii
dosť veľa rozprávali a ja som teda navrhoval, že nech technické služby dajú nejaký, nejakú
informáciu o posledných 3 rokoch, koľko bolo vynaložených a aby tam bolo rozpísané, čo sú
také tie naozaj každoročné výdavky, áno. Každý rok sa niekoľkokrát pokosí, polieva, voda sa
míňa, teplá voda, kúrenie, osvetlenie a koľko sú také v podstate jednorazové výdavky. Lebo
tam sa v tých 20 000 tam boli nejaké výmena nejakých spŕch, umývadlá atď. a to sa nemení
každý rok. Ani plot sa nemaľuje každý rok, ani, ani, ani šatne sa každý rok zrejme nemaľujú.
Čiže tá dotácia by nemala presiahnuť to, čo sú také tie bežné výdavky na jeden rok, ale, alebo
potom plus teda keď sú dlhodobé výdavky ale rozložené na dlhšie obdobie, na obdobie 5, 10
rokov, 20 rokov. Čiže preto sme sa na finančnej komisii dopracovali k tej sume 8 000. Ak teda
si pán Dovaj myslí, že on to bude lepšie spravovať, akože fajn, ja mu držím palce, ale nemôže
chcieť, že teraz dajte mi proste kopec peňazí ja to budem spravovať. No za tých 20 000 to môžu
robiť technické služby a máme to my pod, pod kontrolou. Pokiaľ viem, tak ten rozpočet tých

20 000 bol tak tradične hej, že dáme tých 20 000 a nikdy sa to aj tak nenaplnilo, ale nebolo
treba navyšovať tú sumu, väčšinou sa ušetrilo. Čiže, čiže ja som ochotný hlasovať teda za
prenájom, či výpožičku plus tých 8 000 euro ročne, ale nie viac.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte ešte jednu moju poznámku som zabudol. A to tú, že nakoľko sa bavíme stále o vyšších
sumách pre futbalový klub a nie zanedbateľných sumách navrhujem, dať do ukladacej časti
odkladaciu podmienku a to, že, a to že v sp...aby pri správe týchto mestských peňazí, ktoré budú
poskytnuté pre mestský futbalový klub boli minimálne 2 poslanci vo vedení uvedeného klubu.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší. Keď nie tak uzatváram diskusiu. Myslím, že pán poslanec
Balázs tvoj bol prvý pozmeňujúci návrh. Takže keď ta poprosím skús ho definovať aj s tou
ukladacou častou, so všetkým, aby sme mohli hlasovať. Keď neprejde budeme hlasovať
o návrhu pána poslanca Kováča alternatíva č. 3.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže alternatíva č. 2 prenájom za 1 euro, účelová dotácia vo výške 20 000 eur ročne
s podmienkou, že vo vedení klubu budú, budú 2, minimálne 2 poslanci Mestského
zastupiteľstva Rožňava.
p. primátor Pavol Burdiga
Keď sme tomu rozumeli nech sa páči hlasujme.
Hlasovali ste 11. Za 8, proti ste boli 3, zdržalo sa 0.
Poďme ďalej.
13/10 Občianske združenie Otvor dvor, Čučmianska 19, Rožňava – priamy prenájom pozemku
mesta
Komisia finančná, podnikateľská odporúča schváliť priamy prenájom pozemku mesta na dobu
určitú 20 rokov za nájomné vo výške 1 euro za rok. Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto
bodu 13/10. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské... Ale treba sa hlásiť ja nechávam dostatočný čas a keď uzavriem diskusiu tak. Už som
ju uzavrel, lebo tak to potom sa musím vrátiť aj pred chvíľou pán poslanec Kuhn a ja som
nedovolil, takže ja sa držím ako. Nehnevajte sa na mňa, ale je ten rokovací poriadok.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom pozemku
mesta v k.ú. Rožňava, časť parcely parcelné číslo KNC 79/22 zastavaná plocha s výmerou 200
m2, nebudem celé čítať. Do dlhodobého prenájmu na dobu určitú 20 rokov za cenu 1 euro na
rok. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
13/11 Občianske združeni Klub horských športov KRAS, Kyjevská 28, Rožňava – priamy
prenájom pozemku mesta
Komisia finančná odporučila priamy prenájom predmetného pozemku. Otváram diskusiu
k tomuto bodu nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom pozemku mesta v k.ú. Rožňava,
časti parcely parcelné číslo KN 1861/2 zastavaná plocha s výmerou 160 m2. Do podnájmu

nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta to je za sumu 64,80 za rok. Opäť
prepáčte, nečítal som celé znenie, ale máte to tam napísané, je to čitateľné. Hlasujte.
Hlasovali ste 10. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.
ISPA s. r. o., Kopčianska 92, Bratislava – priamy prenájom pozemku mesta
Pozrime sa na komisie. Finančná, podnikateľská, správy mestského majetku po prerokovaní
predloženého materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy prenájom na dobu
neurčitú pre spoločnosť ISPA s. r. o.. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu.
Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom časti
pozemku zapísaného na LV č. 5716, k.ú. Rožňava, parcelné číslo KNE 1813 zastavané plochy
a nádvoria na dobu neurčitú pre spoločnosť ISPA do výšky 1146,60 eur za rok. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
13/13 Ing. Ondrej Macák, Rožňavské Bystré č. 209 – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
v k.ú. Rožňava
Tento materiál sme tu už mali, pozrime sa na posledné vyjadrenie komisií. A to je výstavba trvá
na svojom uznesení zo dňa 12. 04. t.j. neodporúča zverejnenie zámeru priamej zámeny
pozemkov a komisia finančná odporučila zverejnenie zámeru priamej zámeny predmetných
pozemkov a to výmeru 800 m2 za 800 m2. Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa vám páči.
S faktickou pán poslanec Kováč, nasleduje pán poslanec Kuhn a potom pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Navrhujem aby sme hlasovali za alternatívu č. 2 podľa finančnej
komisie 800 za 800. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre tak ja, keďže som chcel to isté navrhnúť tak len dovysvetlím o čo tu ide. Mesto v podstate
potrebuje len veľmi malú časť pozemku, ktorú nám pán Macák ponúka. Potrebujeme ju na
prístup k vilke, nepotrebujeme celý ten pozemok. Ale teda pán Macák to chce predať, alebo
teda vymeniť len v celistvosti ten, ten pozemok. Takže finančná komisia prišla s návrhom, že
teda dobre, ale, ale nie za takú veľkú výmeru, ale on, ako on požaduje, pretože on žiadal
v podstate viac ako 2-násobok tej rozlohy. Čiže finančná komisia navrhuje ako kompromis, že
teda v, v s výmerou 800 m2, tak taký pozemok veľký, aký by sme dostali, tak taký istý sme
ochotní vymeniť. S tým, že z pohľadu bes... nemáme teda, neexistujú znalecké odhady tých,
tých jednotlivých pozemkov, ale to bol názor finančnej komisie, že to je primeraná, primeraná
náhrada 800 za 800.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Keďže sa jedná o zámenu pozemkov z dôvodu, že žiadateľ chce rekonštruovať hotel Kúpele
a vybudovať tam teda znovu hotel, tak hotelu treba aj nejaké zázemie a pôvodne tam bol park
na tých miestach, ktoré on požaduje. Sú staré fotografie, keď sa pozriete na stránku Klub
priateľov starej Rožňavy tak tam vidieť, ako vyzeral ten park pôvodne. Zrejme pri
pozemkových úpravách sa dostali tieto pozemky na, do kategórie lesných pozemkov, čo ma

dosť prekvapuje, lebo tam bol park. Čiže, ako súčasný stav je to, že je to lesný pozemok a od
toho sa odvíja aj jeho cena a všetky tie ďalšie veci. No a my máme v pláne sociálnohospodárskeho rozvoja mesta vybodovanie prímestskej rekreačnej zóny a máme tam aj to, že
na kúpeľoch konkrétne vybudovať pri vilke, alebo pri hoteli tieto priestory, čiže keď vymeníme
tých 800 za 800 tak nám zostane tam časť, ktorú vieme na tieto ciele využiť. Čiže treba si
v tomto kontexte aj uvažovať potom, že tam dáme žiadateľovi teda vymeníme preňho 800 m,
ale asi s tou parkovou úpravou, alebo s tou úpravou na rekreačné účely by sa malo pokračovať
ďalej, keďže nám o tom hovorí aj PHSR-ko. Toľko som chcel. Že treba prihliadnuť tomu pri
tom hlasovaní, aby.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ďalší do diskusie. My tam nemáme ohodnotený pozemok jeden ani
druhý však? A ja rozmýšľam teraz tak možno nahlas, že by nebolo lepšie keby sme ohodnotili
jednu parcelu, ohodnotili druhú parcelu a keď to máme ohodnotené, keď sa vieme dohodnúť
s pánom Macákom na jednom znalcovi a potom by sme vedeli, že aká je cena jedného
a druhého a potom možno rozmýšľať, že a vidieť možno rozdiel. Neviem, ja len možno tak
veľmi nahlas rozmýšľam teraz. Pán poslanec Balázs, pán poslanec Lach s faktickými.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno, navrhlo buď alternatíva táto, že 1:1, ale popritom dať ohodnotiť tie pozemky, aby sme
mali aspoň predstavu, že v akých hodnotách sa bavíme. Neviem, opýtal by som sa pani
kontrolórky, či vlastne môžeme my vôbec takto schváliť ten materiál, že 1:1, keď nemáme
relevantné hodnoty tých pozemkov, či jedného či druhého. Alebo či tam bezpodmienečne musí
byť schválený znalecký posudok, lebo potom táto verzia je zbytočná, ktorú ideme schvaľovať
1:1.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balažová
Ja ako tu čítam ten materiál, tak v roku 2010 bol vypracovaný nejaký znalecký posudok. Vtedy
tam bola určená cena tej výmery 1915 m2 7,62 m2, teda eur za m2. Vtedy bola obchodná súťaž
vyhlásená, no súťaž bola neúspešná. Podľa môjho názoru objektívnejšie je ak dáme oceniť
obidva pozemky, nakoľko jedno je spevnená plocha a druhé je lesná plocha, alebo lesný
pozemok. Bolo by to objektívnejšie.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak ja si myslím nič zlého by sme tým neurobili, lebo, lebo čo. Len chceme vedieť, aký je
rozdiel medzi tými dvoma plochami hej, o čom teda rozprávame, hej. Lebo teraz 800 za 800
hej, teraz je to také jednoduché m2, ale možno v eurách nám to dá celkom iné číslo, alebo
celkom iný obraz. Neviem. Však diskutujeme. Pán poslanec Lach a potom pán poslanec Kuhn
s faktickými.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Tiež sa prikláňam k tej alternatíve, že vlastne uložiť, aby to bolo ohodnotené a bavme sa
hodnota za hodnotu, nie m2 za m2, lebo, lebo sú úplne odlišné tie pozemky, hej. Jedno je jak
sme hovorili spevnená plocha a druhé lesný pozemok. A lesné pozemky zase majú, sú úplne
v inej cenovej kategórii ak intravilán a neviem čo. Lebo keby človek chcel urobiť z lesného
pozemku niečo ako stavebnú parcelu, alebo toto tak musí platiť potom vyňatie z pôdneho fondu
atď., atď. rôzne poplatky a tá cena potom by pre toho kupujúceho narástla.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak ja si myslím, že vtedy nám to ukáže cenu toho všetkého...

p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
...čo by sme chceli zameniť. A zase berme aj tú alternatívu, že aj pán Macák potrebuje ten
priestor, lebo myslím, že ku tej nie vilka, ale tá reštaurácia, ktorú tam má tiež potrebuje nejaký
pozemok na park a berme aj to, že my máme tam vilku a my tiež potrebujeme ku tomu
prístupovú cestu. Lebo keď on nám tú prístupovú cestu zahatí, tak my bohužiaľ musíme nejak
vybudovať neviem skade nejakú inú ku našej nehnuteľnosti. Takže aj my aj oni, aj on vlastne
to potrebuje, takže len k nejakému takému treba dôjsť, ako je ohodnotenie toho celého.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Čiže výmena tých pozemkov je vzájomné výhodná záležitosť, lebo obaja potrebujeme to, čo
má ten druhý.
p. primátor Pavol Burdiga
Určite.
p. poslanec Ing. Ján Lach
A na základe teda finančného ohodnotenia jedného pozemku porovnať s druhým a rozdiel
doplatiť, alebo, alebo jeden, alebo druhý doplatí.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni poslanci ešte pani prednostka by vám chcela niečo vysvetliť. Môže pred vašimi
príspevkami. Iste vám to pomôže.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Prepáčte, ja by som len rada doplnila pani hlavnú kontrolórku. Pokiaľ ide o tú zámenu pýtal sa
pán poslanec Balázs, že kedy môžeme 1:1 a kedy musíme podľa hodnoty. 1:1 môžeme vtedy
ak je to rovnaká kultúra, pretože my máme pozemky v našom majetku evidované v účtovnej
hodnote. Čiže tam je tá hodnota rovnaká, či je ten pozemok na Bani, alebo je na námestí. Potom
už znalecká cena je samozrejme iná. Ale pokiaľ už je tam iná kultúra pozemku musíme
hodnotovo zamieňať. Pretože iná kultúra má aj účtovnú inú hodnotu. Takže tak.
p. primátor Pavol Burdiga
Predsa nám to pomôže hodnotovo. Pán poslanec Balázs faktická.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem ešte raz za relevantnú odpoveď. Tým pádom nám vychádza to, že bez znaleckého
posudku ani o pol kroka sa dopredu neposunieme a darmo my schválime 1:1, keď nemáme
znalecký, tak stojíme na jednom mieste. Takže navrhujem schváliť uvedený materiál s tým, že
sa vypracujú znalecké posudky, resp. zaktualizujú a na základe toho sa budeme rozhodovať, že
čo s tým ďalej, v akom pomere, aké budú návrhy, aké budú ceny atď. ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa ospravedlňujem. V materiály o tom predať len? Čisto o tom, že len predať, resp. zameniť?
No 2 veci mám k tomu. Jednu pripomienku. Je mi ľúto, že na finančnej komisii zástupkyne
majetkového s týmto nevystúpili, že 800 na 800 zbytočne budete dávať, keď tie pozemky majú
rôznu bonitu. Čo sa mi zdá irelevantné smerom jednať tu. Takže ja navrhujem tento bod
z rokovania stiahnuť, pripraviť ho a po...postaviť na stôl tú alternatívu, aby to bolo tak ako ste
povedali aj pani hlavná kontrolórka aj pani prednostka mestského úradu. Korektne pripravený
materiál aj pre toho občana aj pre nás. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte pani prednostka bude odpovedať.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
My sme informovali členov finančnej komisie, že takáto zámena 1:1 sa nebude dať reálne
oceniť. Teda my nebudeme vedieť reálne posúdiť, či zamieňame rovnakú hodnotu majetku za
rovnakú akú by sme mali nadobudnúť. My sme na toto určite upozornili, ale vzhľadom k tomu,
že zatiaľ ide len o zverejnenie zámeru my, kým nemáme schválený od vás od poslancov aspoň
zámer, ja nemám ani podklad na to, aby som dala objednať znalecký posudok. Čiže my toto
uznesenie potrebujeme aj z toho dôvodu, aby sme my mohli vynaložiť takýto výdavok
a objednať znalecký posudok.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
To znamená, že vy potrebujete teraz od nás, aby sme schválili...
p. primátor Pavol Burdiga
Zámer
p. poslanec Ing. Karol Kováč
...že môžete uvažovať o tom ...
p. primátor Pavol Burdiga
Zámer.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
...že vymeníme
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Zámer. To je len zámer zámeny.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Pretože skutočne sa tu neviete ani vy rozhodnúť ani nikto sa nevie definitívne rozhodnúť, pokiaľ
nepoznáme hodnoty týchto nehnuteľností.
p. primátor Pavol Burdiga
Čiže ten zámer.....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková

Už vôbec nie o m2.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre. Takže tým pádom by tu mala byť 3. alternatíva i keď som teda, predpokladám, že
budeme hlasovať o tom návrhu, ale mala by tu byť potom 3. alternatíva, ktorá hovorí, že len
schváliť zámer bodka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To je tak.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ale nie, lebo tam je návrh žiadateľa, ktorý ukazuje o tom, že to za to a to za to a potom je tu
návrh komisií, ktorý hovorí 800, 800 a to čo o čom hovoríme my a na čom teda ja sa aspoň
s vami zhodujem aj s pani hla.... teda aj s názormi hlavnej kontrolórky je alternatíva 3 pre mňa,
ktorá hovorí o tom, že necháme vypra... teda poveríme mesto vypracovať tie znalecké posudky
tak, ako to navrhol pán primátor, resp. v tom duchu a to je alternatíva 3 pre mňa. Nie, mýlim
sa?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Návrh na uznesenie znie, že Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru
priamej zámeny. A teraz buď ako alternatívu 1 návrh žiadateľa, čiže v rozsahu takom, že obidva
pozemky naše a pozemok žiadateľa, alebo alternatíva 2 a tam je ten problém 800 m za 800 m.
Čiže je to vždy len zámer a v ukladacej časti máme zabezpečiť zverejnenie zámeru, ale aj
vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov.
p. primátor Pavol Burdiga
Čiže tým nepokazíme nič.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ináč nie je možné pripraviť na schválenie materiál. Toto je naozaj len zámer, ktorý najskôr musí
byť zverejnený po dobu 15 dní.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Opäť skúsim vysvetliť pán kolega Balázs ma bude kontrolovať, či som, či som správne
pochopil, o čom sme sa bavili na finančnej komisii. Teda návrh žiadateľa bol, že sa vymenia
tieto 2 pozemky. Bude tam teda nejaké ocenenie tej hodnoty a ten rozdiel jeden druhému
doplatí. Na finančnej komisii sa argumentovalo tým, že mesto by sa nemalo vzdať toho
pozemku, pretože ten pozemok mesto môže využiť a mal by súhlasiť len teda s výmenou 800
za 800 z ešte s následným finančným vyrovnaním hodnoty tých pozemkov. Ale tá podstata to
na finančnej komisii, že mesto by sa nemalo vzdať celého toho pozemku, malo by si proste
ponechať jeho väčšiu časť a len tých 800 m zameniť.
p. primátor Pavol Burdiga
Aj tak treba znalecký.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs, pán poslanec.....
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ešte keby som....
p. primátor Pavol Burdiga
Áno.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
....doplnil čo som chcel povedať, že teda apeloval by som na mesto, aby kládlo dôraz na výber
znalca.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte raz chceme sa dopracovať k relevantným hodnotám, chceme aby bol ocenený pozemok
pána Macáka, aby sme vedeli akú má hodnotu a chceme potom oceniť náš pozemok, aby sme
vedeli akú má hodnotu. A keď tieto hodnoty máme, potom pristúpime k rozhodovaniu, že čo
za čo ideme vymeniť. My zatiaľ sa tu o niečom bavíme a nevieme o čom, lebo nevieme
hodnoty. Tak, tak potom dajme oceniť ten jeden pozemok mesta 2913/4, pozemok pána Macáka
nech si dá oceniť on a, a vieme o čom sa ideme rozprávať. Zatiaľ nevieme, takže schváľme
aspoň ten zámer zámeny s tým, že sa ohodnotia tie pozemky a na základe toho výstupu sa
budeme rozhodovať, že čo ďalej.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickými páni dobre?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno. Ja by som doplnil bod 2 tak či tak. Zabezpečiť vypracovanie geometrických plánov
a znaleckých posudkov v zmysle toho, čo tu bolo povedané, resp. čo je zámerom mesta, tzn.
riešiť zámenu hodnotovo 1:1 z hľadiska finančného. Toto by som tam určite doplnil, aby to
bolo jasné. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník, áno?
p. poslanec Roman Ocelník
Padol tu návrh, prvý návrh myslím, že od kolegu Balázsa, zverejniť zámer a keby sa to nejako
sformulovalo s tým, že to finančné vyrovnanie by bolo, ohodnotí sa jeden pozemok, ohodnotí
sa druhý pozemok na m2 a potom len k našim m2 sa matematicky pridajú jeho m2. Nejakým
takým spôsobom keby sme...
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte pani prednostka bude ešte reagovať, dobre?

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno pán poslanec, ale my toto budeme riešiť až na novembrovom zasadnutí zastupiteľstva, že
aké bude vzájomné vyrovnanie. Či bude, koľko to bude, lebo my nevieme. Proste my
nepoznáme hodnotu pozemkov.
p. poslanec Roman Ocelník
Ja som nepovedal, že koľko.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Náš pozemok bol ohodnotený.
p. poslanec Roman Ocelník
Ja som nepovedal presnú výmeru. Ja som len povedal, že schváľme zámer. Môže sa tam dodať,
že... Lebo to som povedal, že v rámci znaleckého posudku 1:1. Čiže naše metre a podľa
znaleckého posudku koľko výjdu jeho me... opačne hej, jeho metre a podľa znaleckého
posudku.... Čiže to je, o tom sa bavíme
p. primátor Pavol Burdiga
Chcem vás poprosiť, lebo....
p. poslanec Roman Ocelník
Čiže to je, o tom sa bavíme, stále o tom istom sa bavíme.
p. primátor Pavol Burdiga
Kolegovia, všetci chcete jedno, len v tomto keď to počúvam, sledujem to je tak jednoduchá vec.
Však to sme povedali. Schváľme zámer, ohodnoťme jedno, druhé aj tak v novembri sa ku tomu
budeme vracať, budete mať komisie, budete mať všetko, ale už budete vedieť na obidve parcely,
v akej sume sú. Pán poslanec Kováč ty si chcel stiahnuť tento materiál, aby zase nieže budeme
tu rozprávať o niečom, že...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
To bola teda, som chcel pripomenúť, ale ešte som ešte jednu vec nás, aspoň teda mňa zmiatlo,
pretože som mal 2 alternatívy pri jednoduchom zámere. Keby tam neboli alternatívy, tak je ten
zámer jasný. Schváliť zámer v zmysle ukladacej časti. Čiže preto ja trvám na tom, aby tie
alternatívy proste tam neboli. Tá ukladacia časť je v poriadku, ale prosím, tie alternatívy 1, 2
mňa osobne zvádzajú k tomu, že keď schválim jednu alternatívu, alebo druhú alternatívu, tak
celé, celý ten proces bude zameraný len v zmysle tej alternatívy. Lebo to schválim. Takže toto
je moja pripomienka a druhá vec je, že formálne by sme mali nechať schváliť stiahnuť ten
materiál.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni kolegovia hlasujme o stiahnutí tohto materiálu, lebo to je povinnosťou dať zahlasovať za
to. Keď nie, tak pokračujeme ďalej. Tak nieže pán Kováč ma napadne potom a.... Jasné.
Hlasovali ste 12. Za 2, proti stiahnutiu 8 a dvaja ste sa zdržia...zdržali. Takže pokračujeme
ďalej.
Pán Kováč ešte, keď dokončí, potom pôjde pán Lach a pán Kuhn. Doteraz išlo kým tam bol
Marek. Už ideš.
p. poslanec Ing. Karol Kováč

Ďakujem pekne. Takže vzhľadom na to mi vychádza, že navrhnem alternatívu č. 3? Navrhujem
teda alternatívu č. 3 odsúhlasiť zámer, schváliť zámer bez alternatív, s dodatkom, aby ten, tá
zámena bola riešená hodnotovo. Tak. Keď niekto chce doplniť nech sa páči.
p. primátor Pavol Burdiga
No dobre. Počkajte si to napíšeme, lebo my už máme z formulovania formule tu pomaly. Toľko
formulujete. Pán inžinier skončil si? Pán poslanec Lach nech sa ti páči faktická.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Chcel som dať návrh v podstate ten totožný, ale s tým, že keď sa pozrieme do tej mapy, tak
vlastne keď len dáme parcelu 2913/4 tak vlastne sa nevie dostať dozadu ku hotelu. Čiže on
potrebuje cez tie 2 parcele, tam bude treba urobiť na 800 m2 geometrický plán, ktorým sa
vyčlení táto parcela a urobí s na ňu znalecký. Časť teda z tých dvoch parciel, hej. Aby to... no
dobre ale.... dobre, ale keď nedáme, že o čom, čo mu chceme, z čoho chceme dať urobiť
znalecký, lebo neviem, či bude rovnaký znalecký na obe tie parcely, keď ležia vedľa seba.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka skús zareagovať.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Lebo aj v jednom prípade aj v tom čo my chceme tam tiež treba geometrickým plánom odčleniť
tých 800 m2.
p. primátor Pavol Burdiga
Počkajte, je právnický názor.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ak sa neschváli zámer zámeny aj časti tej druhej parcely cez ňu potom nemá prístup k budove
hej. A tá druhá parcela je iná kultúra pozemku, čiže nebudeme vedieť hodnotu.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán pos... ešte pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Čiže zverejniť zámer priameho, teda výmeny pozemkov, vypracovať. Teda pardon zámeny
pozemkov, vypracovať znalecký posudok na navrhované parcely, ktoré sú tu v návrhu
a potom...to je všetko vlastne. A zhotoviť geometrické plány podľa návrhu. Lebo tam treba aj
geometrický plán a hodnotenie. Treba Juro, lebo tu je z druhej strany pred vilkou nebudeme
kupovať celé tam okolo potoka, ktoré my nepotrebujeme. Potrebujeme 800.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni neupozorňujte ma na rokovací poriadok. Vy dodržte ten rokovací poriadok. Tak keď je 30
sekúnd, hej, no. Ja si myslím, že natoľko ste inteligentní a vzdelaní ľudia, že keď sa povie 30
sekúnd, je 30 sekúnd a príspevok je príspevok. Ja nebudem každého upozorňovať ako v škole.
Mali by ste to vedieť, ale keď chcete môžem upozorňovať, ak chcete budeme vypínať. Bude to
zlé, že vypíname. Skúste sa dohodnúť. No. Musíte vy vedieť koľko chcete hovoriť. No. Pán
poslanec Ocelník s faktickou, 30 sekundovou.

p. poslanec Roman Ocelník
Áno presne čas mi beží. Čiže myslím, že už sme sa dohodli zhruba čo chceme a zvyšok by sme
mohli rozoberať následne. Takže by som povedal, že ukončime nejakú diskusiu a poďme na
vec. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Musíš povedať striktne, že dávaš návrh na ukončenie diskusie a tak môžem dať hlasovať.
p. poslanec Roman Ocelník
Nie, nedávam, nechám to na poslancoch ako sa rozhodnú.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Pán poslanec Kováč s faktickou 30 sekundovou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za upozornenie. Ja som mal za to, že ten náv... ten materiál hovorí jasne. Treba zistiť
súdnoznaleckú hodnotu parcelného čísla pozemku bla, bla, bla vo výmere 1318 m 2
a v materiály sú uvedené ďalšie 3 materiály. Myslím si, že keď dostaneme znalecký posudok
na všetky 4 pozemky a na základe tých hodnôt sa budeme rozhodovať, nič nepokazíme. Takže
nevy... nevy...nevytrhávajme tie pozemky zbytočne, sú uvedené v materiáloch a vraciam sa
k svojmu návrhu. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn. 5 minút.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem vrátiť vlastne k podstate toho problému z pohľadu mesta. Mesto potrebuje
zabezpečiť prístup k vilke Kúpele. To je, to je v podstate jediný záujem mesta, ktorý tam je.
A podľa toho čo povedal pán kolega Lach tak vlastne pán Macák potrebuje prístup k tomu
hotelu odzadu cez náš pozemok. Takže ja by som mal návrh neriešiť vôbec zámeny pozemkov,
ale dohodnúť sa len na vzájomnej zámene vecného bremena. Tzn. my umožníme pánovi
Macákovi prístup k hotelu cez náš pozemok a on pri... umožní nám prístup k vilke Kúpele cez
jeho pozemok. Ako nevidím dôvod, prečo by mesto tento pozemok predávalo a my ten veľký
pozemok žltú nepotrebujeme, pretože ak pán Macák zrekonštruuje hotel, spraví tam reštauráciu,
kaviareň atď. tak na tomto pozemku v podstate bude parkovisko, kde budú parkovať jeho
hostia. Tam, tam nebudú parkovať hostia vilky Kúpele, lebo tam nechodia také množstvo hostí.
Čiže, čiže riešme, skúsme to riešiť len ako to, čo nás trápi, teda ako dostať sa, mať prístup
k vilke Kúpele a nevzdávajme sa zbytočne majetku, ktorý môže slúžiť všetkým obyvateľom
Rožňavy.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakuje veľmi pekne. S faktickou pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Zásadne nesúhlasím skôr takým principiálnym prístupom. Lebo keď sa bavíme o rozvoji
turistického ruchu, oddychovej zóne atď., takže keď to zostane v majetku pána Macáka a bude
to pred vilkou on sa o to starať nebude, on to zveľaďovať nebude. Tak isto keď zostane druhý
majetok, druhé pozemky v majetku mesta a on bude mať len, len prístupové bremeno k tomu,
tak zase sa mesto ktovie do akej miery bude o toto starať a, a, a treba sa pozrieť na to, choďte
sa tam pozrieť, ako to tam vyzerá.....

p. primátor Pavol Burdiga
Vidíte takto, pán poslanec, takto to vyzerá, keď automat vás vypne po 30 sekundách. Dobre?
Skúsme a tak sa to tak krásne naučíte asi, že. Lebo ja vám, v pohode ja vám dám slovo, nikdy
som vám ho neubral, ale keď je 30 sekúnd. Však sa prihláste diskusným a potom nemáte
problém. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja len toľko, že v materiály nie je vecné bremeno a prístup. To nie je dôvod žiadosti žiadateľa.
To je len ako dôvod na, na výmenu, podporný argument na výmenu pozemkov. Čiže tam je
zámer podnikateľský, že on tam chce vlastne obnoviť ten park a podobne. Zrejme z tohto, podľa
toho čo tam žiada, hej. A nám zas treba ten prístup ku vilke.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No z, s týmto návrhom prišiel pán Macák a jediný dôvod, keď sme sa o tom bavili na finančnej
komisii, tak jediný dôvod, prečo by mesto sa malo tým zaoberať bol ten, že potrebujeme prístup
k vilke Kúpele a potrebujeme riešiť ten pozemok. Nikto, nezaznel tam jeden jediný hlas, aspoň
si nepamätá, že, že niekto by hovoril vynikajúca príležitosť, zbavme sa toho pozemku. Práve
naopak. Väčšina ľudí na komisii hovorila, že, že mes......
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte pani prednostka chce reagovať. Môžeme ju pustiť?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja len 30 sekúnd naozaj. To, že prístup to je dôvod zo strany mesta. To nie je dôvod zo strany
pána Macáka. Tam máte napísané v dôvodovej správe, že bola predložená tá projektová správa
na rekonštrukciu parku. Čiže my sme hovorili len o tom, že my máme dôvod ten, že chceme
zabezpečiť bezproblémový prístup do vilky Kúpele. Pán Macák to netvrdil nikdy hej.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Zaznela tu obava, že sa dostaneme k veľkému parkovisku, ktoré vlastne ani nebudeme
potrebovať, že zbytočne nám je také veľké, čoho by som sa ale neobával, keďže vedľa v budove
bývalého erotického salónu momentálne vznikli nové byty a verím, že majiteľ v blízkom, alebo
budúcnosti, v budúcom čase prejaví záujem o odkúpení nejakej tej časti. Takže ak sa nám to
bude zdať....Veľa?
p. primátor Pavol Burdiga
Ty, ty si navrhol. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja súhlasím s pani prednostkou. Práve preto som navrhol, že riešme len prístup, lebo my
potrebujeme len prístup k vilke Kúpele a návrh je riešiť to vzájomným, vzájomným zavedení
vecného bremena.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dávam návrh na ukončenie diskusie.
p. primátor Pavol Burdiga
Hlasujeme za návrh pána Balázsa o ukončení diskusie.
Za ukončenie diskusie ste hlasovali 11. Za 8, proti ste boli 3, zdržalo sa 0. Takže ešte dajme
tých, ktorý tam boli prihlásení, aby mohli dodiskutovať. To bol pán Ing. Karol Kováč nech sa
ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať pani hlavnej kontrolórky aj prednostky mestského úradu.
Principiálne z diskusie pre mňa vyplynuli 2 roviny pohľadu na tento problém. Prvá rovina je
návrh pána Macáka, ktorý chce urobiť zámenu pozemkov, ktorú navrhol on ako zámenu
pozemkov. Predpokladám, že aj tak bude chcieť vymeniť všetko za všetko. Nie ináč. To je ale
druhá strana, to môžem len špekulovať. A druhá rovina je výhodnosť pre mesto. Na základe
toho, čo povedal Ivan Kuhn som sa naozaj zamyslel nad tým a naozaj ma to chytilo, že teda asi
to bude zvážiť aj z hľadiska výhodnosti. No a teraz tá otázka pre mňa je: schválime zámer.
Áno? Neschválime, neviem teda či návrh Ivana Kuhna bude teda na hlasovaní, alebo nie.
Schválime zámer. Keď schválime zámer je potom v zmysle schvaľovania tých zámen tých
pozemkov ešte možnosť vrátiť sa naspäť, pokiaľ si to aj ostatní nechajú uležať k návrhu pána
Kuhna, keď ho predloží na finančnej, resp. na mestskom zastupiteľstve vtedy, keď budeme
schvaľovať zámeny?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Je možné v prípade, ak pán Kuhn dá iný návrh, ktorý bude schválený, tak v takom prípade
zámena je bezpredmetná, alebo nebude schválená.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Takže ja vás kolegovia poprosím a keď schválime tento materiál, aby sme ho
teda posunuli o ďalšiu úroveň vyššie, aby ste skúsili v rámci svojich, svojho voľného času, aj
v komisiách prediskutovať ten pohľad, ktorý navrhol tu Ivan Kuhn a to výhodnosť zo strany
mesta, pretože z tohto pohľadu nie som ešte presvedčení 100%-ne, ale celkom ma to načalo, že
v podstate my potrebujeme vymeniť zámenu, resp. vecné bremená na to, aby my sme mali
prístup a on mal prístup, ale možno sa mýlim. Ďakujem pekne za priestor v diskusii.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Diskusia bola ukončená. Pán poslanec Kováč, ja aspoň mám poznačené, že ty
si bol prvý, ktorý mal návrh? Dobre mám registrované, lebo tam bol už nejaký oný, nejaké
presuny tam bolo, boli, hej, takže poprosím ťa, keby si to sformuloval.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Takže ja navrhujem, aby sme schválili zámer zverejnenia, teda zámer, zverejnenie zámeru
priamej zámeny nehnuteľností, ktoré sú uvedené v materiály bez alternatív s ukladacou časťou
v bode 2 doplnenou s cieľom zámeny riešiť hodnotovo.

p. primátor Pavol Burdiga
Páni kolegovia porozumeli sme návrhu pána poslanca Kováča? Tak hlasujme. No po hodine
celkom dobre.
Hlasovali ste 12. Za návrh bolo 11 poslancov, proti nebol nikto a jeden pán poslanec sa zdržal.
Páni kolegovia, keď dovolíte je 12.08. Iste ste hladní po 3 hodinách rokovania, hocičo s tým
urobíme, ale máme to zmluvne zaviazané, že o 13.00 hodine majú priestor občania, takže
o 13.00 sa tu stretneme potom v rokovacej miestnosti. Prajem vám dobrú chuť k obedu.
p. primátor Pavol Burdiga
Môžeme? Páni kolegovia skúsme dodržať čas dobre? Máme tu obyvateľov nášho mesta. Nech
sa páči dajte im mikrofón, dobre. Treba si ho zobrať. Poprosím vás treba sa predstaviť celým
menom, aby sme vedeli kto ste a aby to bolo samozrejme na nahrávke. Nech sa páči. Nech sa
páči pán Šuler.
Občan mesta
Pekný deň prajem všetkým. Ďakujem za slovo.
p. primátor Pavol Burdiga
Kolegovia.
Občan mesta
Vážený pán primátor, vážený poslanci. Dovoľte mi, aby som niekoľkými slovami spomenul to,
čo ma už ako občana tohto mesta dlhšie trápi a nielen mňa, ale viacerých občanov. Ak by som
sa náhodou niek... niekde vyjadril nezrozumiteľne, prosím vás dopredu prepáčte mi to, pretože
môj vek už žiaľ bohu pokročil a niekedy sa to stáva. Chcel by som po 1. v mene všetkých
občanov tohto mesta, ktorým záleží, alebo leží na srdci bohatá banícka história tohto mesta, sa
poďakovať predovšetkým pánovi primátorovi aj všetkým aktívnym pracovníkom Technických
služieb mesta Rožňava za to, že dlhoročne chátrajúce dielo baníckej fontány obnovili
a sprevádzkovali. Je to miesto, ktoré nielen pripomína slávnu banícku tradíciu mesta, ale tak
isto miesto v centre mesta, ktoré slúži ako jedna veľmi pekná a dobrá oddychová zóna najmä
pre mladé mamičky, ale aj starých rodičov, ktorí chodia sa prechádzať po meste so svojimi
vnúčatmi. Je to veľmi pekné, ale o to viac ma to mrzí, ma mrzí to, lebo často tam chodím, aj
teraz cestou sem som išiel okolo tej fontánky, že nevychovaní, ba až vagabundovi mladíci tam
chodia a prevádzkujú svoji devastačnú činnosť tým, že skáču do fontány, na ten nový štrk. Keby
len toto, ale dneska som sa pozeral, pravdepodobne technické služby už to odstránili, ale ešte
minulý týždeň, aj začiatkom toho týždňa tam boli veľké kamene z tých dvoch častí fontány
nahádzané do toho bazéna. Neviem ako dlho to tam vydrží, tá fólia, ktorá je tam nalepená. Či
je natoľko odolná, že nepraskne, lebo keby to prasklo to bude veľmi zlé, lebo zima urobí potom
svoje. Ja som sa informoval u mestskej polícii, že ako je zabezpečená ostraha tohto objektu,
pretože si zaslúži aspoň nejakú dlhšiu dobu väčšiu pozornosť. Bolo mi povedané, že kamera,
ktorá je na Šafárikovej ulici oproti Sporiteľni je nasmerovaná len na ten objekt, teda
predpokladám, že staticky nasmerovaná, že sa nekrúži, ale len na ten objekt. Lenže tak či tak
veľa krát som ta bol, skákali tam, alebo som pozeral z druhej strany, čakal som dlhšiu dobu a ja
som tam mestského policajta ani raz nevidel. Možno sa mýlim, že boli tam inokedy, ale ja si
myslím, že keď je kamera nasmerovaná tam, tak by si to zaslúžilo, aby okamžite išla tam
hliadka upozorniť tých nespratníkov a treba to robiť dlhodobšie. Preto privítal by som od
vedenia mestskej polície, keby takéto organizačné opatrenia urobili. Ďalšia vec, ktorú chcem
povedať. Čítal som v správe o činnosti mestskej polície, že sa vykonáva súčinnosť s Policajným
zborom. Ja by som tu privítal aj súčinnosť s konkrétnym útvarom PZ, ktorý teda v meste

málokedy, alebo vôbec nevidíme a to s dopravnou políciou. Poviem príklad: na Košickej ulici
predpokladám, že kvôli ochrane prechodu chodcov na križovatke Páterová – Záhradnícka
s Košickou ulicou boli pred križovatkou z oboch strán osadené dopravné značky obmedzenia
rýchlosti na 30. Ja som tam ešte v živote policajta nevidel. Odkedy je to osem.......je to zapnuté.
Zo 100 vozidiel keď 2 vozidlá nájdete, ktoré dodržia 30-tku tak to je veľa. Takže snáď aj tam
by bola tá, tá možnosť rozšíriť súčinnosť mestskej polície s PZ, aby aj tej doprave v meste sa
venovali trošku viac. Ďalšia vec, fontána na tej spomínanej križovatke, či semafory na tej
spomínanej križovatke Košická – Záhradnícka – Páterová. Bol som informovaný, že bol príkaz
dopravného inšpektorátu vypnúť tieto semafory. Z toho dôvodu ja som vypýtal z mestského
úradu list, ktorý obdržali od dopravného inšpektorátu. Bol to list ešte z roku.....niektorým tam
zrejme nervy aj prasknú, pretože veľmi veľa každoročne veľmi veľa havárií tam je, dokonca už
2x rozbili aj semafor. Takže ja by som doporučil tie semafory sprevádzkovať aspoň v letnom
období, keď už v zime aj nie. No a posledná vec, čo by som chcel povedať. Mnohí zrejme
s pamätáte, ktorí ste už vtedy robili poslancov, že ešte za primátorovania Laciaka som žiadal
o vytvorenie chodníka na južnej strane Košickej ulice, pretože tam žijeme už všetko prestarlí
ľudia, dávno v dôchodku, mnohí už bezvládni a prejsť z našej strany na druhú stranu, teda na
východnú stranu kde je chodník, je mnohokrát, aj pri tej jazde vodičov, horor. Vtedy Laciak
ako primátor po niekoľkonásobnom mojom pripomienkovaní sa vyjadril, budete sa tu pamätať
tí, ktorí ste tam boli, že z objektov jeho záujmu je chodník na Košickej ulice, ulici na poslednom
mieste. Ja si myslím, že tam žijeme tiež občania a nemalo by to byť... Ja viem, že je tam problém
vytvoriť chodník, ani netrvám na tom, aby tam bol chodník, ale bol by som rád, keby mesta sa
s touto záležitosťou zaoberalo a nejakým spôsobom vyriešilo bezpečný prechod nás starých
ľudí z južnej strany na východnú, na chodník. Ďakujem pekne za pozornosť. Všetko.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Chcem sa spýtať náčelníka mestskej polície či chceš reagovať pán inžinier.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
vážený pán primátor, páni poslanci, dámy, páni, pán inžinier. Mrzí ma, že ste s takouto
požiadavkou, alebo s takouto aktivitou neprišli osobne za mnou napriek tomu, že sa stretávame
skoro denno-denne, alebo obdeň pred budovou mestského úradu. Ale ja som si vedomý toho
problému, ktorý máme s fontánou, kvôli tomu bola namontovaná tam aj statická kamera, ktorá
je od včerajška funkčná. Od zriadenia fontány sme objasňovali už viac ako 10 priestupkov
v súvislosti s páchaním protiprávnej činnosti jak maloletých, mladistvých, tak aj dospelých
osôb. Objasnili sme dokonca 2 priestupky proti majetku, kde nám občania hneď po
sprevádzkovaní tohto diela ukradli ozdobné a okrasné kry a dreviny. Toto sa nám v krátkej dobe
podarilo objasniť. No napriek tomu zintenzívnime ešte svoju činnosť, lebo ako vidíme nestačí
to ani. Žiaľ bohu mestská polícia neprevychová maloletých, ani mladistvých. To by sme
potrebovali na takomto mieste mať všade postaveného policajta. Či to je pri fontáne, či to je na
Rožňavskej Bani, či to je v severnej časti mesta a žiaľ bohu v tých, toto nie je reálne. Napriek
tomu však vyviniem maximálne úsilie aby sme uspokojili takéto požiadavky, lebo tak isto aj
mne záleží na tom, aby sa nepoškodzoval majetok mesta, ale treba apelovať aj na rodičov, aby
začali vychovávať svoje deti. Lebo prevažne tieto priestupky sa nám, sa nám dopúšťajú týchto
priestupkov maloletý, kde ako odborník z tejto brandže viete, že tieto priestupky sú zo zákona
odložené potom. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán náčelník. Nech sa páči ďalší. Poprosím, keby ste dali mikrofón.

Občan mesta
Ďakujem veľmi pekne, že som mohla vystúpiť a dostala som slovo. Volám sa Majtányiová
a napísala som na papier, aby som nezabudla ...... takže vážený pán primátor, vážení páni
poslanci. Mojou povinnosťou je ako zástupkyňa spoločnosti Dorinna a ako obyvateľka
Rožňavy informovať vás, ako obyvateľka, že ako prebieha práca v rozvojovej rade, v ktorej
majú byť predložené schválené projekty podnikateľov a tento akčný plán nie je súkromný, ako
mi bolo vykričané na jednom verejnom stretnutí, ale plán bol schválený Vládou SR a má byť
dodržaný zákon č. 336/2015. Akčný plán má byť pre rozvoj mesta a ich obyvateľov
a podnikateľov. Prečo som sa obrátila na vás. Vy ste dostali od nás, od obyvateľov mandát,
dôveru, aby ste nás obyvateľov zastupovali vo všetkých inštitúciách. Na .... to, aby ste presadili,
hájili a teraz budem konkrétna. Dňa 23. júna 2017 sme predložili projekt do rozvojovej rady
a náš projekt bol schválený. Údajne jednohlasne. 13. 07. 2017 zvolali stretnutie na úrad práce,
kde nám predstavili členov neziskovej organizácie a táto organizácia mala vypomáhať pri
vypracovaní projektu. Členovia tejto neziskovej organizácie sú p. Ing. Kavečanky, Ing. Štefan
a pracovníčka mestského úradu Ing. Valentíková. Vtedy nám bolo povedané, že nám dodajú
potrebné dokumentácie. Po viacerých urgenciách jednu časť sme dostali od p. Ing.
Kavečankyho a druhú časť neviem z akých dôvodov nedodali. Túto časť, ktorú sme dostali,
vypracovali a odovzdali pani Valentíkovej a pánovi Kavečankymu, ktorí mali odniesť do
Bratislavy a odovzdať. ..... a keď sme sa informovali u pani Valentíkovej, že ako dopadol náš
projekt v Bratislave povedala, že oni tento plán neodovzdali a nezávisle, nezrozumiteľné
odpovede nám dala. Na základe toho, sme informovali tajomníka rozvojovej rady p. Babiča.
Reakcia bola výsmech. Vysmial nás a povedal, že ani cent nedostaneme, lebo to je podvod na
ľudí, ale neviem na ktorých ľudí. Preto sme sa rozhodli navštíviť úrad vlády za účelom, aby nás
informovali, ako je to s akčným plánom. Teraz sa pýtam: pani Valentíková, pracovníčka
mestského úradu, referentka pre rozvoj, pre regionálny rozvoj a investície, pre koho pracuje?
Pre mestský úrad? Alebo pre neziskovú organizáciu? Lebo viac krát povedala, že zadarmo robí.
Z akých finančných prostriedkov dostáva plat. Z akých finančných prostriedkov absolvuje
školenia v Bratislave ohľadne akčného plánu. Ďalej prečo neinformuje nás, podnikateľov,
o skutočnostiach, že to školenie je verejné, každý podnikateľ, ktorý má záujem, môže sa
zúčastniť tohto školenia. Prečo nás zavádzali a neodovzdali druhú časť žiadosti o poskytnutie
regionálneho príspevku, ktorá je povinnou súčasťou žiadosti. Ďalej dostali sme od nej mail. To,
to nehovorím vám, žeby som vymyslela, ale mám na to dôkaz. Dostali sme od nej mail, kde nás
informuje, že opravila náš projekt, neviem čo, prečo a dávame teraz podnet, aby bolo
prešetrené, že tento jej zásah do projektu bez nášho súhlasu, pretože musí mať náš súhlas, či
nehraničí s trestným činom. Lebo to kvalifikujeme, že falšovala náš projekt. Dôkazom je, že do
dnešného dňa ne...nedosta...ne registračné číslo našej ..... z ministerstva a dôkazom je aj mail,
ktorý nám poslala, že robila zásahy do nášho projektu. Včera zasadala rozvojová rada, v ktorej
nás zastupuje pán primátor a p. Ing. Balázs a nevieme z akého dôvodu ešte raz dali hlasovať
náš projekt, ktorý už bol raz schválený. Kde je tu prosím vás garancia, teraz som len dostala
informáciu, pretože verím ... v prvom prípade ani teraz nie je. Tak teraz sa pýtam. Vážení
poslanci, keďže nás zastupujete, vážený pán primátor, keďže nás zastupuješ, kde je tu garancia
po všetkých tých zlých skúsenostiach, podozrivých, že zase nás neoklamete, že zase, tak by
som to povedala, že tí ľudia nás neoklamú. Veď idú voľby. Tak mám nám dajú slovo, ako teraz
sa to stalo, prísľub a ďalej čo bude. Budeme ďalej oklamaný. Po voľbách zabudnú na to. Lebo
nikto nám nič oficiálne, nič nedal, neoznámil. Ani v prvom prípade ani teraz. Dobre, to sa stalo
včera, uvidím ďalej. Vážení poslanci je, vyskytne sa tu otázka pre nás rozvojová rada schválená
s vládou v takomto zložení ako je teraz, je potrebná. Nezisková organizácia, ktorá bola
vytvorená, s touto radou schválená, mali by určitý, mali by určitú povinnosť, mali by nás
informovať. Čo robia títo ľudia? Veď ostatné okresy, keď sme boli v Bratislave predkladajú
projekty a z Rožňavy sme tam mali 4 projekty. To sú skutočné veci, ktoré vám hovorím. Takže

sa vás ešte raz pýtam, čo robia títo ľudia, pretože boli schválení. Možno, podľa nás, tento akčný
plán je len pre určitých ľudí, tak ako nám bolo povedané, vykričané, že je to podvod. Uvidíme,
čo sa stane, nebudem teraz konkretizovať, ale počkáme na výsledok a vtedy poukazujem, že
aké spojitosti sú tu v Rožňave a komu slúži ten akčný plán. Ďakujem pekne toto som chcela.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči kolegovia, keď chcete sa spýtať pani. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Mám aj ja niečo k tomu akčnému plánu, ale keďže chcem o tom hovoriť trochu dlhšie a toto je
priestor pre občanov, takže ja o tom chcem systémovo rozprávať v tej časti na konci za
rokovanie zastupiteľstva v rámci diskusie. A myslím si, že je to téma, ktorej by sme sa mali
venovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší, keď chcete reagovať. Treba vám teraz nejaká odpoveď pani Majtányiová,
alebo ako to teraz máme vnímať. Hej, lebo ja si myslím, že veľmi veľa otázok ste položili nie
na správnu pôdu. Malo by to ísť na pôdu tajomníka akčnej rady, hej, tam by to malo byť
smerované. Ja preto hovorím aj ohľadom niektorých poslancov, čiže tam by to trebalo hľadať
túto vec. To, že sme tam my, niektorí radový členovia akčnej rady, to sme, áno to je v poriadku.
Síce zazneli niektoré aj silnejšie slová, čiže najbližšie si ich treba potom aj vyberať, hej lebo
zase nemôžte hovoriť, že nerobíme tam zase nič hej. A keď dobre viem, tak aj včera ste mali
schválený ten váš projekt, tak ten projekt ide ešte dole do Bratislavy a tam či to bude schválené
to my vám zaručiť nevieme. Tak ja neviem, čo ešte my máme robiť. Tak a to, že ešte hovoríte,
že ostatné mestá tam dávajú projekty tak úplne to nie je pravda, lebo aj Rožňava tak isto tam
dáva projekty hej a ja som sa neusmieval takto, ako sa vy usmievate teraz, hej. Čiže ja
prestanem hovoriť, pretože je to asi absolútne zbytočné s vami komunikovať na túto tému. My
už sme spolu hovorili, ja som vyvinul maximálne úsilie na toto a keď ma vysmejete ešte aj
z toho, čo teraz rozprávam. Fakt je zbytočne. Nech sa páči sú ešte ďalší obyvatelia. Môžete
kľudne reagovať. Kľudne. Mikrofón si musíte zobrať, aby bol.... No dosť. Neoverené faktá.
Občan mesta
.......... našu dôveru. Vy zastupujete nás vo všetkých oblastiach.
p. primátor Pavol Burdiga
Úplne všetkých nie pani Majtányiová.
Občan mesta
V týchto veciach, o ktorých som hovorila. Takže, keď som sa usmievala, tak preto som sa
usmievala pán primátor, lebo ja som dostala od vás obrovský krik a obrovskú kritiku na
verejnosti, že zo mňa srší nenávisť a zloba. Tak som vtedy povedala, že vy vôbec ma nepoznáte.
Viete zo mňa čo ide? Obrovské sklamanie, že jednoducho takéto veci sa stávajú a vyriešte, nech
sa páči, keď si myslíte, že to sú silné slová a keď pracovníčka pošle mail, že opravila náš
projekt a ja som dala podnet, aby ste prešetrili, je to dosť zrozumiteľné a nie sú to silné slová,
ale to sú argumenty a fakty, či nemohla zasahovať, keď nám povedali v Bratislave, že ani oni
nemôžu zasahovať do projektu, ani jeden riadok, ani čiarku urobiť, tak na základe čoho ona
urobila, čo urobila.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale nechápem vás pani Majtányiová, že váš projekt prešiel, čo ešte treba ďalej robiť potom.

Občan mesta
Nič... Ja som dala podnet a keď chcete, tak písomnou formou môžeme podať.
p. primátor Pavol Burdiga
A kde ste ten podnet dali.
Občan mesta
Teraz som to, asi ste, ani, ani už neviem, ako by som vám, ako by som vás neurazila, keď som
hovorila, že dala som, tuto som čítala, že dávam podnet na prešetrenie, či náhodou nedošlo
k trestnému činu. Pretože ona, keď o zasahovala do nášho projektu.
p. primátor Pavol Burdiga
Kde ste dali ten podnet, ja som sa pýtal, ja som rozumel tomu, čo ste povedali. Ja slovensky
viem.
Občan mesta
Teraz.
p. primátor Pavol Burdiga
Kde ste ho dali, ja som sa len to pýtal.
Občan mesta
A tu je to ešte, aby ste nehovoril, že tu nepatrím, že nechcela som, nechceli sme to riešiť tu je
z 13.09. pani Valentíková súkromne asi chcela s nami hovoriť, tak ja som s písomnou formou
s našou spoločnosťou som sa obrátili na mestský úrad, že chceli sme to riešiť a vo vašej
prítomnosti. Do dnešného dňa sme nedostali odpoveď. A poviete, že toto sem nepatrí?
p. primátor Pavol Burdiga
Ku mne ten list nedošiel, ja som ho nemal pani Majtányová. To už fakt...
Občan mesta
Tak tu je pečiatka. Ale hovorím vám pán primátor, že toto sem patrí, lebo akčný plán....
p. primátor Pavol Burdiga
Áno pani Majtányiová patrí, áno samozrejme. Áno, áno. Nech sa páči pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem za slovo. Tiež, tiež by som sa opýtal, či, či naozaj všetky dobre, slová boli dobre
zvážené. A či, či na, či na dobrých dverách klopete, či práve na túto pôdu patrí, patrí tento
materiál, či tak jak pán primátor povedal, či to nie sú otázky na tajomníka rozvojovej rady. Či
nie tam by sa na to dalo odpovedať. Zaznela od vás otázka, prečo sa niekedy schvaľoval dajaký
materiál v rozvojovej rade, prečo sa schvaľoval včera, čo som vás pred chvíľou na chodbe tuná
informoval. Tak preto, lebo koľkokrát v podstate tie materiály prišli, alebo sa, alebo prípadne
dajaké projekty boli doplnené, tak tie materiály sa zakaždým schvaľovali. A za každým, keď
príde v podstate dajaká požiadavka na dajakú zmenu a toto bola, toto bol podnet v podstate
z Bratislavy, tak sa vlastne finálne materiály posielali ďalej. Ale nechcel som sa ja do tohto až
takto ponoriť. Mňa len možnože tak trošku mrzí, že príliš negatívne sa asi na množstvo vecí
pozeráte, lebo je možné, že niekto vám chcel dajakou formou pomôcť, usmerniť, či náhodou sa
nedá na tieto záležitosti pozrieť z opačnej strany. A, a posúdiť trošku z inej stránky túto

záležitosť. Skôr si myslím, že celá táto debata, všetky tieto otázky patria skôr na rozvojovú
radu, ako na mestské zastupiteľstvo mesta Rožňava. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší pán poslanec, keď sa chcete niečo ešte spýtať. Ak nie dajme mikrofón
ďalšiemu nášmu obyvateľovi Rožňavy. Ste prišli kvôli niečomu tiež, lebo ešte, síce už je pol
druhej, ale nech sa páči, samozrejme zoberte mikrofón a keď máte nejakú požiadavku môžete
povedať.
Občan mesta
Tak dobrý deň prajem. Volám sa Lányi Alexander, bývam na Hrnčiarskej ulici v Rožňave
a chcel by som dotknúť pár viec, čo sme žiadali ešte v júni. Viete o tom páni, čo ste tam boli na
tej ulici, boli ste tam, pozerali ste, povedali ste, že budete to riešiť. Doteraz nič sa neudialo. Tak
ja len toľko som chcel, keby toto, čo sme žiadali pred tým, teda v júni, že ten suchý asfalt tam
doniesť nám, my to dáme všetko do pôvodného stavu tak, jak to má vyzerať na tej ulici. Potom
som žiadal z pánom Filčákom, nebohým, sme žiadali tú retarderu kvôli tomu lebo tam rýchlo
chodia autá. Tam sú svedkovia, vidia, to je druhá vec. Zase tú dopravnú značku, čo som žiadal,
tak isto s pánom Filčákom, tiež nebolo splnené. Tak potom už nevieme, že na koho sa máme
obrátiť, keď nie na mesto Rožňava. Tak na vás páni poslanci. Ďakujem. Toľko by som.
p. primátor Pavol Burdiga
Vieme niečo o tom? Komisia. Pán Lányi vy ste to posielali listom áno?
Občan mesta
Ja som to žiadal písomne a ....
p. primátor Pavol Burdiga
Mikrofón.
Občan mesta
Ja som to žiadal písomne aj s pánom Filčákom, susedom, ostatní nemajú o to záujem, lebo, lebo
to je tak, že im to nezabráni nič. Ale nám dvom čo tam bývame, tak nám zabránia toto, že tam
stoja autá na tej druhej stane hej.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ja som, ja som sa len pýtal, či listom to prišlo, viete, lebo potom máme predsedu komisie
verejného poriadku, tak sa spýtame, že či to bolo v komisii a ako to bolo prejednávané. Viete?
Lebo nie mesto Rožňava rozhoduje o tom, ž kde sa osadí nejaké dopravné značenie a kde sa
položí vodorovný retardér. Takže skúste mi pomôcť z komisie, že či ste to tam mali, lebo takéto
veci sa dávajú potom na dopravný inšpektorát. Samozrejme je to v spolupráci aj s našou
komisiou a tak sa potom osádzajú tieto veci. Čiže my potrebujeme k tomu aj vyjadrenie,
samozrejme, štátnej polície.
Občan mesta
Pán primátor, viete o tom, že ja som dal písomný dodkla...oné doklad. Z nemocnici som to
pridal ku tej žiadosti, aby tam bola retardéra postavená. A ja nechcem nič viac, len kvôli tomu,
aby tie autá, čo tam chodia, tie taxikári a ostatné autá čo tam chodia, nechodia po hlavnej, ale
chodia vedľajšej ulici a tam keby ste videli, že akou rýchlosťou idú, tak by ste povedali, že tam
nie jednu retardéru treba, ale 2, 3.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán Lányi my v Rožňave....
Občan mesta
To treba overiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Lányi my v Rožňave by sme potrebovali aj 200 retardérov, hej, aby nám nelietali títo ľudia.
Ja som sa len preto chcel spýtať, že keď to písomne došlo ku nám na komisiu...
Občan mesta
Áno, áno.
p. primátor Pavol Burdiga
... ja by som poprosil predsedu komisie. Hej, ja chápem tieto veci, ja.... Neviem, mali ste to
v komisii? Skúsme pána poslanca Džačára zapnúť dobre?
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. S pánom Lányim boli sme na danom mieste na obhliadke. Čo sa týka po
prvé pán Lányi žiadal osadenie dopravnej značky zákaz zastavenia. Tam sme sa na mieste
dohodli, že to nebude výhodné a aj vy ste ustúpili od toho, lebo keď sme vám povedali, že aké
podmienky budú pre vás aj pre všetkých, tak potom ste od toho ustúpili, od toho zákazu
zastavenia. Lebo sme povedali: potom ani vy tam nebudete môcť stáť. Budú vám stáť na druhej,
na vašej strane, takže ste upustili. Čo sa týka toho retardéru, to nebolo ešte v komisii. Áno. Ale
už na mieste som vám povedal, že tak ak pán primátor teraz povedal, potom každú božú cestu
v Rožňave by sme museli dávať retardér. To nie je podmienkou a zaužívané tak, aby na každej
ceste, ktorá sa troška urobí, ktorá je troška rovnejšia, aby sme dávali retardér. To je na vodičov,
aby prispôsobili rýchlosť svojim schopnostiam, danému stavu a danej ceste. Áno. Čiže, čiže vy
nemôžete, že vy si prídete, poviete, že vy tam chcete a zajtra to tam budete mať. To tak nejde.
My potom rozhodneme, že či tam je naozaj potrebný ten retardér, alebo nie. Nám sa to vôbec
nezdalo v tej danej lokalite, že je tam potrebný ten retardér, áno. To každý na každej ulici by
mohol povedať: aj u mňa idú rýchlo, aj u mňa idú rýchlo. Mali sme jednu nemenovanú ulicu
a taktiež chceli retardér. A povedali sme, že aký, oni len taký. Hovorím, ale ten retardér troška
aj búcha, keď tam prechádzajú autá. Dáme vám pred dom. Nie pred môj. Tam pred susedov.
Sused povie: ta nie pred môj, lebo to ja neviem večer spať, lebo to búcha, dajte to tam ďalej.
Takže to je také dvojsečné, takže ma sme ten retardér nemali a o tom zákaze zastavenia sme sa
na mieste dohodli. Vaša podmienka bola najprv zákaz zastavenia a retardér ste tam len
spomenuli. Čiže ste nedali písomne nič.
Občan mesta
Ja som dal to osobne aj písomne aj toto. Aj jednu aj druhú vec som dal písomnú. To nemôžte
mi povedať, že nie lebo ja normálne na podateľni som podal, oni mi to orazítkovali a ja som to
podal. Tak potom kde sa stratila tá, tá písomná oné, čo som ja žiadal. Pán poslanec buďte taký
dobrý, príďte tam hore, keď vám ide o to, že nesúhlasil som oné s dopravnou značkou, alebo
s retardérom. Príďte tam hore, chodievajte tam hore častejšie. Lebo vy asi tú ulicu nepoznáte,
jak vidím. Vy darmo mi tu poviete, že, že každý by chcel toto, toto, toto, ale my máme tam
detičky malé. Všade sú? No tak potom zrazte tak isto, jak zrazili mi vnuka a ja som bol pri tom
a ostal v nemocnici. Celý týždeň bol v nemocnici, pán primá... oné pán poslanec. Vy

nerozprávajte mi takéto bludy, že každý by potreboval, lebo nie všade chodia tak rýchlo jak tam
chodia u nás. Vy darmo mi tu budete vysvetľovať, že každý by chcel žiadať toto, toto.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre pán Lányi, keď môžem do toho vstúpiť. Ja sa pozriem za tým, dobre, lebo určite papiere
sa nes...nestrácajú. pozrieme sa v komisii ako to bolo a ja poprosím komisiu aj náčelníka
mestskej polície, aby vyšli tam hore. Ja poprosím možno aj môjho kolegu poslanca Lacha, aby
bol pri tom, keď prídu naši a skúsme potom, potom nejaký konsenz nájsť, alebo niečo také.
Občan mesta
..... oné mestská polícia, pán náčelník osobne to videl, osobne to oné to on videl normálne, že
čo sa tam deje. Pán, povedzte pán náčelník. Stáli tam tie autá, viem ja tam vchádzať dnuká
s mojím autom? Ja keď donesiem oné drevo, hej, lebo chodím do Betliara na drevo. Teraz som
kúpil jednu dodávku, že s tým budem si pomôcť. Ja neviem cúvnuť do dvora dnuka pán
primátor. A ja tam nebudem každú chvíľu žiadať oné suseda, alebo jedného, druhého, aby
odstavili áut, aby tam neparkovali, ja len kvôli tomu. A kvôli tomu lebo minule tam vyskočila
jeho dievka pomedzi autá a tam išli štvorp... oné štvorkolkári. Viete čo tam bolo, aký strach?
Vy to neviete vôbec pochopiť, alebo, alebo dajako, čo ja viem jak, že čo tam sa deje na tej ulici.
p. poslanec Peter Džačár
Ešte môžem reagovať? Ešte raz vám vysvetľujem. Čo sa týka toho, dopravnej značky, tej
dopravnej značky zákaz zastavenia čo ste chceli. Nie je to technické reálne nakoľko sme vám
vysvetlili táto značka by patrila len na tú vozovku. Tie vozidlá nestoja na tej ceste. Stoja vedľa
tej cesty. Na trávniku vedľa svojich domov, čiže, čiže nie na komunikácii. My tou značkou by
sme nič nedosiahli, lebo oni by tam mohli.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Lányi, pán Lányi, pán Lányi, keď budete takto reagovať, tak ja to zastavím. Tu je stále taká
kultúra jednania, že oni si vypočuli vás, nikto vám neskákal do reči, vypočujte si jeho, zoberiete
mikrofón a zareagujete. Dobre? Takým spôsobom sa to robí. Pán Lányi, ale je nejaká kultúra
jednania. No tak ako tú musíme dodržiavať všetci tu. Dobre? Ešte budeme reagovať?
p. poslanec Peter Džačár
Nie, nie.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Lányi chcete ešte niečo k tomuto dodať? Naposledy potom, lebo nám už čas beží.
Občan mesta
Už posledné. Ja by som len toľko chcel, keď už som to žiadal, bolo to písomne podané, tak
treba tam prísť ešte raz, kto to má na starosti nech to overuje a keď budú schváliť budú, keď
nie tak nie.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno pán Lányi určite vyšlem tam svojich kolegov...
Občan mesta
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
....ktorí povedia, či tam aj polícia má ísť. Keď treba políciu tam, pôjdu sa na to pozrieť.
Spoľahnite sa. A keď treba tak pôjdem aj ja určite. Dobre? Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči
ďalší, keď ešte máte z obyvateľov. Chce niekto ešte niečo povedať? Keď nie tak ukončujem
diskusiu obyvateľov. Pokračujeme ďalej v našom rokovaní mestského zastupiteľstva. Jaj ešte
pardon pán poslanec Ocelník prepáč nevšimol som si. Nech sa páči ešte.
p. poslanec Roman Ocelník
Rád by som reagoval. Tento príspevok súvisel v podstate aj s diskutujúcim predošlím, ktorí
poukázal na 30 na Košickej, ktorá sa nedodržuje. Na mesto chodí množstvo žiadostí o retardéry.
Keby sa každému vyhovelo, tak naozaj že za chvíľu na každej ulice je retardér, ale problém by
som videl v tom, že ako predošlí diskutujúci povedal, v Rožňave absentuje štátna polícia pod
momentálnym vedením. Nekonajú absolútne, nemerajú ako to bolo v minulosti. V minulosti to
fungovalo. Merali dokonca na Páterovej, zobrali vodičák za rýchlosť a tak si ľudia uvedomili.
Ale pokiaľ bude štátna polícia pod momentálnym vedením nečinná, žiaľ retardéry nepomôžu.
Viac krát som navrhoval, či cez komisie, či cez iné cesty, aby mesto oslovilo štátu políciu
a skúsilo nejaké kroky spoločné nájsť. Pokiaľ budú nejaké kontroly, tak ľudia budú jazdiť
pomalšie. Takže neviem, pokiaľ by sa naozaj dalo zo strany mesta osloviť políciu, že by konala.
Lebo je jednoduché na Soroške zastaviť Košičana a skasírovať ho. To je jednoduché. Ale treba
robiť aj tam, kde je to potrebné. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Tak teda pokračujeme ďalej ako som avi... Páni, ale ja som už
povedal, že koniec je. Dobre, je posledná. Dobre?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Že k tomuto problému čo bol tu pán Lányi, tak v diskusii sa potom vyjadrím. Toľko som chcel.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne.
13/14 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – priama zámena pozemkov v k.ú.
Rožňava
Vyjadrenie finančnej komisie, podnikateľskej a správy mestského majetku táto odporučila
priamu zámenu predmetných nehnuteľností v k.ú. Rožňava. Nech sa páči otváram diskusiu
k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamu zámenu nasledovných nehnuteľností
v k.ú. Rožňava, ak dovolíte, celé to nebudeme čítať, lebo je to rozsiahli materiál. Akurát na
konci, že toto celé ukladá zabezpečiť vypracovanie zámennej zmluvy. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 9, 10 teraz už. Za 10, proti 0 a zdržalo sa 0. Ďakujem.
13/15 Jozef Dohányos a manželka Zlatica Dohányosová, Čiga 685/16, Turňa nad Bodvou –
zmena uznesenia MZ č. 119/2017 zo dňa 29. 06. 2017
Komisia výstavba a územného plánovania neodporučila zmenu predmetného uznesenia,
finančná komisia zase odporučila zmenu predmetného uznesenia. Otváram diskusiu nech sa
páči. Asi sa hlási pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Asi by bolo vhodné vysvetliť tie rozdielne názory komisií. Tak ako to bolo prezentované na
finančnej komisii pánom Mankom, ktorý je členom aj stavebnej komisie, tak stavebná komisia

neodporučila kvôli tomu, že v pôvodnom návrhu sa hovorilo o 300 m2 a potom po zameraní
z toho vyšlo, že ide o 700 m2. Takže to pokiaľ viem bol dôvod, prečo oni boli proti. Na finančnej
komisii sme vychádzali z toho, že rešpektujeme, že sa, že sa žiadateľ mohol pomýliť pri odhade,
lebo keď žiadal o odkúpenie tak zhruba vedel, ukázal, že asi ktorý pozemok. A teda zle, dosť
výrazne teda odhadol tú veľkosť, ale v princípe ide o pozemok, ktorý, ktorý mesto nepotrebuje
a ako na finančnej komisii sme nevideli problém ho predať za primeranú cenu samozrejme.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Doplnil by som k tomuto materiálu, že zakreslený pozemok sa rovná zakreslenému, ktorý bol
aj pred tým. To, že sa číslo netrafilo je dosť závažná vec, ale podľa nákresu a jedná o ten istý,
veľkosťou ten istý pozemok jak pri prvom uznesení. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ešte ďalší? Keď nie tak uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 119/2017 zo dňa 29. 06.
2017. Opäť nebudem čítať celý text. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 10. Za 8, proti 2, zdržalo sa 0.
13/16 MEK ESTATE s. r. o., Vysoká 34, Bratislava – rekonštrukcia chodníka a vytvorenie
parkovacích miest – Čučmianska dlhá Rožňava – zmena uznesenia č. 136/2017 z MZ zo dňa
29. 06. 2017
Skúsim si nájsť komisie. Komisia ochrany verejného poriadku po prerokovaní predloženého
materiálu odporúča realizáciu chodníka s parkovacími plochami podľa aktualizovanej
projektovej dokumentácie rekonštrukcie Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave
a zároveň ruší svoje uznesenie č. 0506/2017 zo dňa 13. 06. 2017. Otváram diskusiu, nech sa
páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia č. 136/2017 z MZ zo dňa 29. 06.
2017 v nasledovnom znení: Mestské zastupiteľstvo súhlasí so zmenou projektovej
dokumentácie rekonštrukcie Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v Rožňave s pozdĺžnym
státím od začiatku na Čučomskej dlhej, Čučmianskej dlhej v Rožňave od priechodu pre
chodcov a s vytvorením 8 parkovacích miest podľa návrhu Ing. Arch. Jána Rusňáka. Zároveň
zosúladiť stĺpy verejného osvetlenia, typ svietidiel a zámkovej dlažby s už existujúcou
schválenou projektovou dokumentáciou na rekonštrukciu Námestia baníkov a Šafárikovej
ulice. Po druhé s realizáciou chodníka s parkovacími plochami podľa aktualizovanej
projektovej dokumentácie rekonštrukcia, rekonštrukcia Námestia baníkov atď.. Nejdem už
komplet celé čítať, nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 9. Za 8, proti 0, jeden pán poslanec sa zdržal.
13/17 Návrh na zmenu uznesenia MZ v Rožňave č. 125/2017
Finančná komisia odporučila MZ schváliť zmenu uznesenia č. 125/2017 v časti výška
nájomného nasledovne: výška nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta do kolaudácie sto.... 1432,27 eur za rok. Po kolaudácii 4,56 eura
na m2 na rok x 1 000 m2 to sa rovná tisí...4 560 euro, eur na rok výrobná hala. Potom je 50
centov na m2 za rok x 1 825 na m2 to je suma 912,50 eur na rok, to je parkovisko a pod. Celková
suma za nájom pozemku je 5 472,50. Toto je odporúčanie finančnej komisie. Otváram diskusiu
k tomuto bodu, nech sa páči. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja budem hlasovať proti zmene uznesenia a dôvod som prezentoval aj na finančnej komisii
a zopakujem tuná, aj tu. Tá argumentácia teda firmy HILL je, že chce mať rovnaké podmienky
ako firmy LAVATON a CELLTEX, čo je, čo je racionálna požiadavka. Ale rozdiel medzi,
medzi týmito dvomi firmami, a ja som pôvodne teda akože tiež sa mi na začiatku
ne...nepozdávali tie podmienky, ktoré boli pre, schvaľované pre CELLTEX a ten silný
argument, prečo som nakoniec zmenil názor a súhlasil s tým nižším nájomným bol, že ide
o vytvorenie pracovných miest. Tam sa myslím, že spomínalo nejakých 50 – 100 pracovných
miest, ktoré má v priebehu niekoľkých rokov CELLTEX vytvoriť. Pokiaľ viem tak nejakých
50 už je vytvorených a ešte stále je možnosť, že budú vytvorené ďalšie. LAVATON tiež
spomínal nejakých ja neviem, myslím že 40 – 60 miest ak sa nemýlim pracovných. Čiže to, to
boli dôvody prečo, prečo má také zvýhodnené nájomné. Tuná sa hovorím, tuná sa jedná o firmu,
ktorá hovorí o vytvorení 7 pracovných miest, čiže to nepovažujem za nejakú, nejakú strategickú
investíciu z hľadiska vytvárania pracovných miest v Rožňave a preto, preto nevidím dôvod na
nejaké zvýhodnené nájomné.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Doplním zase aj druhú stránku informácií, ktoré odzneli a ktoré boli súčasťou listu pre, pre
ostatných kolegov, ktorí neboli na finančnej komisii. Je tam áno z jednej stránky ako kolega
povedal, že aj oni chcú také podmienky ako ostatní tam, tam, keď berieme do hla... do úvahy
počet zamestnancov, alebo počet vytvorených pracovných miest tých ostatných spoločností, tak
je to nepomerne viac. Jeden z argumentov tam bol, že je blíz...blízko železnica a časť pozemku
je v ochrannom pásme železníc a hľadalo sa kompromisné riešenie. Tzn. kým, kým pôvodné
číslo vychádzalo okolo 10 000, teraz je to 5 472. Ešte raz zdôrazňujem, je to len nájom
pozemkov v priemyselnom parku a cieľom poslancov, vedenia mesta je naplniť náš
priemyselný park, aby ten priemyselný park nebol len o tom, že sú tam prázdne, prázdne
priestory vhodné na podnikanie, ale nikoho tam dostať nevieme. Takže, takže trošku taká širšia,
búrlivejšia diskusia bola o to. Hľadalo sa kompromisné riešenie, takže v podstate ja by som
odporúčal hlasovať za stanovisko návrh finančnej komisie. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Ešte niekto sa chce vyjadriť v diskusii. Uzatváram diskusiu, čítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 125/2017 nasledovne, ako
to máte v texte uvedené. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 9. Za 8, proti 1, zdržalo sa 0.
13/18 Ing. Juraj Pápay, Ul. Pavla Dobšinského 65, Rožňava – zmena uznesenia MZ č. 124/2017
zo dňa 29. 06. 2017
Komisia finančná neodporučila zmenu výšky kúpnej ceny z 9,11 eur za m2 na 40 eur na m2. To
je len vyjadrenie komisie. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ja som osobne navštívil pána Juraja
Pápaya. Podarilo sa mi dohodnúť cenu 20 euro z tých 40-tich. Pán Pápay nižšie v žiadnom
prípade nepôjde. On ten zbytok svojej parcely už predáva, čiže je to v procese predaja a my
tých 100 m2 potrebujeme, kvôli tomu, lebo potrebujeme tam zriadiť prístupovú cestu ku tým

domom, ktoré sú v tej zadnej časti od, od jeho pozemku, čiže u neho je táto suma 20 euro úplne
konečná. Takže bude aj na vašom zvážení, či to od neho kúpime, lebo keď nie tak nastanú nám
ťažkosti s prístupovou cestou k tým, k týmto domom. Jedná sa síce len o 100 m2, ale proste
ďalej sa, ďalej sa, ďalej sa nedá jednať. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Obdobný prípad máme aj na Podrákoši, na novo vytvárajúcej sa ulici, kde nám chýba odkúpiť
na to aby komunikácia bola 160 m2. Obdobná cena, iný majiteľ, obdobný problém.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No toto je ten príklad, prípad, na ktorý som poukazoval, keď sme sa rozprávali o cene za, za
pozemok pri, pri bývalom pionierskom dome, neskôr CVČ. Hej kleslo to zo 40 na 20 o 50% to
je, to je dobrá správa, ale aj tak pokiaľ teda som správne rozumel na finančnej komisii, tak
mesto pánovi Pápayovi predávalo nejaký pozemok pred pár rokmi za tú cenu 9,11. Preto sme
to chceli odkúpiť za túto cenu. Teraz to budeme kupovať za 20 eur. Takže to je len taký, taký
varovný prst, že ako nevýhodne mesto predáva svoje pozemky a potom, potom musí za drahé
peniaze zase nakupovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tohto aj jedného aj druhého prípadu, o ktorý sa rozpráva podporím mesto v nákupe tých
pozemkov. Asi, bohužiaľ, inú možnosť nemáme, pretože strany asi neustúpia v týchto veciach,
takže mesto má moju podporu pri nákupe aj napriek tomu, že to je pre mesto zjavne nevýhodné.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak určite je, lebo hovorím, že z tých 40 na 20 som vedel s ním zjednať, len práve hovorím, že
je v, vlastne v predaji tá väčšia časť jeho pozemku a ja už som sa potom obával toho, že zase
keď ten nový majiteľ dostane ten pozemok celý tak nie je isté, že nám za 20 už predá. Čiže
tá...tých 20 euro to je uňho absolútne konečných už, no. Takže je to fakt nevyhnutné, tak ako
sme hovorili, že asi to kúpiť. Pán poslanec Balázs a potom pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte nedá mi nevyužiť túto situáciu, keď sme sa niekoľko bodov nazad rozprávali
o lukratívnejšom pozemku za 6 eur a finančná komisia si dovolila dať návrh na to, aby mesto
malo vyššiu tržbu z toho pozemku, vyšší, tak som tu mal niekoľko kolegov medzi poslancami,
ktorí povedali, že ideme podľa znaleckého posudku. Takže mám taký dojem, že nie je dobré aj
keď zajačik má čiapku, aj keď nemá čiapku. Jak vo vtipe. Už prepáčte, že to už, už musím, lebo
bojujeme o, o to, aby....
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč. To ste vy rozhodli o tom, že sa máte vypínať. Tak...

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja teda dám do pozornosti potom aj ten prípad na Podrákoši. Nebudem
teraz menovať, aby sme aj túto vec obdobným spôsobom potom zmiatli zo stola, aby sme mohli
slobodne fungovať aj tamtým smerom. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ešte niekto do diskusie? Pán poslanec Džačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem. Nakoľko si pán primátor povedal, že si sa dohodol, niekto si to asi musí osvojiť, tak
dávam návrh na, aby sme odkúpili ten pozemok za 20 eurá.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 124/2014 zo dňa 29. 06.
2017, ktorým bolo schválené odkúpenie pozemku v k.ú. Rožňava od Ing. Juraja Pápaya, bytom
Dobšinského 65, Rožňava v časti výšky kúpnej ceny z 9,11 eur za m2 na 20 eur za m2. Nech sa
páči hlasujte. Ja viac neviem urobiť.
Hlasovali ste 7. Za 7, proti 0, zdržalo sa 0.
13/19 Ing. Edita Piaterová, Záhradnícka 7, Rožňava – zmena uznesenia MZ
Pozrieme sa na komisie. Finančná, podnikateľská odporučila zmenu predmetného uznesenia
mestského zastupiteľstva. Otváram diskusiu k bodu č. 13/19 nech sa páči. Neevidujem
prihláseného, ani náznaky prihlásiť sa. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 130/2017 zo dňa 29. 06.
2017, ktorým bola schválená zámena pozemkov v k.ú. Rožňava medzi mestom Rožňava a Ing.
Editou Piaterovou, Ulica záhradnícka č. 7, Rožňava v časti výmery parcely parcelné číslo KNC
175/256 zastavaná plocha z 65 m2 na 92 m2. Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené. Nech
sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
13/20 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 158/2016 zo dňa 29. 09. 2016
Komisia finančná odporučila mestskému zastupiteľstvu zrušiť predmetné uznesenie. Pán
poslanec Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Uvedený pán, ktorého sa toto uznesenie týka by rád s mestským úradom komunikoval
v uvedenej záležitosti. Nevedel o dajakom vypršaní termínu, takže by som navrhoval stiahnuť
uvedený bod z jednania tohto zastupiteľstva.
p. primátor Pavol Burdiga
Je tu návrh pána poslanca Balázsa na stiahnutie tohto bodu na stiahnutie z rokovania mestského
zastupiteľstva. Nech sa páči dávam hlasovať.
Hlasovali ste 11. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
13/21 Prebytočný nehnuteľný majetok mesta – návrh na zmenu
Pozrieme sa na komisie. Komisia finančná po prerokovaní predmetného materiálu odporučila
vyňatie nasledovných nehnuteľností zo zoznamu prebytočného majetku: zimný štadión, bufety
na kúpalisku, administratívna budova mestského úradu, výpravná budova SAD a pozemok

v k.ú. Nadabula. Otváram diskusiu nech sa vám páči. Bod 13/21. Uzatváram diskusiu, čítam
návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje vyňatie nasledovných nehnuteľností zo zoznamu
prebytočného nehnuteľného majetku mesta: zimný štadión, bufety na kúpalisku,
administratívna budova mestského úradu, výpravná budova SAD a pozemok v k.ú. Nadabula
a ukladá zabezpečiť aktualizáciu zoznamu prebytočného nehnuteľného majetku mesta. Nech sa
páči hlasujte.
Hlasovali ste 10. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.
13/22 Protokolárne odovzdanie nehnuteľného majetku do správy pre Technické služby mesta
Rožňava
Komisia finančná odporučila odovzdanie uvedených nehnuteľností do správy technických
služieb. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie nehnuteľností
uvedených v dôvodovej správe: garáží a prevádzkovej budovy v areály Technických služieb
mesta Rožňava a vybranej budovy SAD zo stavbami do správy pre Technické služby mesta
Rožňava s účinnosťou od 01. 10. 2017. Prosím hlasujte.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
13/23 Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta
Rožňava
Pozrieme si komisie. Finančná odporučila schváliť protokolárne odovzdanie. Nech sa páči
diskusia. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie nasledovného
hnuteľného majeť...majetku. Máte to tu vypísané, s hrubým zvýraznené, takže nech sa páči
hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky mesta, bod 13/24
Komisia finančná, podnikateľskej správy odporúča schváliť tento bod 13/24. Otváram diskusiu
k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu, čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky voči
spoločnosti BRANTNER GEMER s. r. o. vo výške 6 753,82 eur uvedenej v dôvodovej správe.
Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 10. Už 11. Za 11, proti 0, zdržalo a 0. Ďakujem.
13/25 Mestské televízne štúdio s. r. o. Rožňava – výpožička hnuteľného majetku mesta
Komisia finančná, podnikateľská odporúča schváliť tento materiál 13/25. Otváram diskusiu
k tomuto bodu. Neevidujem diskutujúceho. Uzatváram diskusiu, návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výpožičku hnuteľného majetku mesta uvedeného
v prílohe č. 1 materiálu v obstarávacej cene 14 995,20 eur pre Mestské televízne štúdio s. r. o.
Rožňava, Šafárikova 29, Rožňava na dobu neurčitú podľa ustanovenenie, ustanovenia § 9 a,
odst. 9, písm. c zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je skutočnosť, že Mestské televízne štúdiu s. r. o. Rožňava, ako obchodná spoločnosť
so 100%-nou majetkovou účasťou mesta bude s vypožičanou technikou zabezpečovať
vysielanie rožňavskej televízie. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Je tu posledný bod majetkoprávnych. 13/26 Odpis zmarenej investície – „Rekonštrukcia
Železničnej ulice“ v Rožňave

Komisia finančná po prerokovaní predloženého materiálu odporúča schváliť podpísanie
projektovej dokumentácie na akciu Rekonštrukcia Železničnej ulice v Rožňave. Otváram
diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje odpísanie zmarenej investície projektovej
dokumentácie na akciu Rekonštrukcia Železničnej ulice v Rožňave v sume 1 080 eur z účtovnej
evidencie. Prosím hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
Ďalším bodom je doplnený bod, ktorý som si dovolil doplniť ja. Je to Mestské televízne štúdio
s. r. o. Rožňava – zastupovanie konateľky počas materskej dovolenky
Mesto Rožňava je zakladateľom a jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti Mestské
televízne štúdio s. r. o. Rožňava. Jej štatutárnym orgánom je v súčasnosti konateľka Bc. Martina
Molčanová. Dozorným orgánom spoločnosti je Dozorná rada v zložení Zoltán Beke predseda,
Ing. Juraj Balázs a Ing. Karol Kováč. Konateľka spoločnosti nastupuje od 01. 10. 2017 na
materskú dovolenku. V zmysle § 10, odst. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta primátor
mesta pri výkone právomocí valného zhromaždenia a spoločnostiach s ručením obmedzením
zo 100%-nou majetkovou účasťou mesta rozhodne: po predchádzajúcom súhlase MZ okrem
iného aj v prípade vymenovania a odvolania konateľa spoločnosti. Analogicky je potrebné
postupovať aj v prípade poverenia na zastupovanie konateľky počas materskej dovolenky.
Vážení kolegovia ja som sa rozhodol pre meno Ing. Balázsa. Je to kvôli tomu, že nebudeme
rodiť ďalšie výberové konania na túto pozíciu. Pán poslanec Balázs je členom dozornej rady,
ako som prečítal a ja si myslím, že je to rozumná voľba, keď vyberieme človeka z dozornej
rady, ktorá je fungujúca pri mestskom televíznom štúdiu a bude spolupracovať aj naďalej z Bc.
Martinou Molčanovou, ktorá aj na základe toho, že odchádza na materskú dovolenku, tak bude
pomáhať v televíznom štúdiu bez nároku, samozrejme, na, na odmenu a všetky tieto oficiálne
veci, alebo zastupovania, ktoré sa udejú pôjdu cez pána poslanca Balázsa. Je to môj návrh a je
to od dátumu 01. 10. 2017. Ešte, áno, jednu vec, že keď zvolíme vlastne pána poslanca Balázsa,
on sa musí vzdať člena dozornej rady a musíme si dovoliť ďalšieho člena dozornej rady, kto,
kde navrhujem pána poslanca Eduarda Mihóka. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec
Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem spýtať iba pani hlavnej kontrolórky, či to je v súlade so zákonom, či môže byť
poslanec konateľom sročky, ktorá je v 100%-nom vlastníctve obce, mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Zastupujúcim.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balažová
Ja si myslím, že môže byť, pokiaľ vy o tom teraz rozhodnete. Ako mestské zastupiteľstvo.
dávate poverenie valnej hromade, tzn. primátorovi mesta urobiť túto výmenu.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Neviem, ja ak som dobre rozumel zastupovať v podstate konateľku, nie byť konateľom, ak som
dobre rozumel celý text. Dobre? Lebo ja si tiež myslím, že konateľom by som asi nemohol byť
ako poslanec mestského zastupiteľstva. Proste tuná sa bavíme o zastupovaní konateľky.

p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka, pani prednostka vysvetlí tieto záležitosti.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V prípade, ak pán primátor v pôsobnosti valeného zhromaždenia vymenuje pána poslanca,
alebo poverí ho zastupovaním, stávaš sa konateľom, pretože budeš podpisovať všetky právne
úkony, proste všetku tú prácu, čo konateľovi patrí budeš vykonávať. Zákon o obecnom zriadení
vlastne vylučuje poslanca jedine z funkcie riaditeľa príspevkovej a rozpočtovej organizácie. Čo
mestské televízne štúdiu nie je.
p. primátor Pavol Burdiga
Je 100%-ná účasť mesta je tam.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Čiže obchodná spoločnosť keď je, tak môže byť konateľom aj poslanec. Veď sme mali aj taký
prípad, keď ešte prokurista z 1. Rožňavskej tak isto bol poslancom mestského zastupiteľstva.
A bol poslancom. Áno, áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pán poslanec Balázs ešte.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
No neviem ja sa tak strašne matne pamätám späť na obdobie pána doktora Gordona, keď
odstupoval z mestských lesov, či to nebola obdobná situácia. A, a ja som bol v tom, že
v zastupovaní, nie konateľ, či náhodou potom netreba uvažovať o tom, či ísť za prokuristu nie
konateľa, konateľka by zostala tak, jak som hovoril pani, pani Molčanová a v podstate by som
šiel za prokuristu.
p. primátor Pavol Burdiga
Aj to je riešenie. Tak ale doriešime to, len hlavne aby bolo to povolenie potom. Nie? Tak potom
formulujme uznesenie tak, ako prokuristu. No čo treba povedz mi, lebo nepozerajme jeden na
druhého.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
S tým, že primátor mesta udelil prokúru Ing. Balázsovi počas doby zas....materskej
dovolenky..........
p. primátor Pavol Burdiga
My si to nebudeme písať, ale právne, právne to vysvetlia....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V podstate ak by sa jedna.... ak by sa jednalo o prokúru, tak návrh na uznesenie by mal znieť
tak, že mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby primátor mesta udelil prokúru Ing. Jurajovi
Balázsovi počas doby neprítomnosti konateľky Mestského televízneho štúdia z dôvodu
materskej dovolenky. Takto.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ja len kým dokončíme tieto per...personálne, asi sa patria nielen v mene mojom, ale v mene
všetkých popriať konateľke na tie najdlhšej a najkrajšej dovolenke, ktorú nenahradí žiadna
exotika veľa úspechov, zdravia a šťastia.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán zástupca. Už si...sú to krásne slová. Porozumeli sme dobre? Tomuto. Nech sa
páči takže hlasujme.
Hlasovali ste 11. Nejdeme ďalej? Vydržte, vydržať najprv jedno, len musí to naskočiť. Na
zdravie.
Hlasovali sme 11, 11. Za 10, proti 1, zdržalo sa 0. Ďakujem.
A musíme ešte dovoliť aj člena dozornej rady. Dobre, takže kolegovia je potrebné ešte odvola...
aj odvolať, odvolať pána poslanca Balázsa z pozície člena dozornej rady. Takže mestské
zastupiteľstvo musí ho ešte odvolať. Takže ja dávam návrh na odvolanie pána poslanca Balázsa
ako člena dozornej rady. Nech sa páči hlasujte. Tak tieto právne úkony musia prebehnúť. No
bohužiaľ. Chceme, nechceme materská dovolenka je prvá.
Hlasovali ste 11. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
A teraz môžeme voliť nového člena, kde som navrhoval pána poslanca Eduarda Mihóka. Nech
sa páči hlasujte. od 01. 10. 2017, aby sme vedeli ten dátum, hej.
Hlasovali ste 11. Za 9, proti 1, zdržal sa 1 pán poslanec. Ďakujem veľmi pekne za vaše
pochopenie.
Bod č. 14. Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2017.
Poprosil by som náčelníka mestskej polície pána Ing. Róberta Hanuštiaka.
p. Ing. Róbert Hanuštiak
vážený pán primátor, páni poslanci, dámy a páni. Opätovne sa vám prihováram v súlade s....na
zdravie... v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 201 z roku 2000 predkladám správu
o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2017. Správa je chronologicky rozdelená od
najdôležitejších úloh až po štatistické údaje týkajúce sa priestupkov. Mestská polícia v tomto
polroku plnila úlohy v súlade so zákonom o obecnej polícii a plánom činnosti, ktorý nám určuje
úlohy na tento rok, ktorý ste schvaľovali. Stručne spomeniem niektoré údaje, ktoré sa nám
podarilo dosiahnuť. V rámci hlavných úloh môžem naďalej zhodnotiť, že úroveň stavu
spolupráce s PZ SR je, je výborná na profesionálnej úrovni napriek tomu, že odzneli niektoré
výtky vo vzťahu k okresnému dopravnému inšpektorátu, ale aj som zatiaľ náčelníkom mestskej
polície. Vykonali sme opakovane súčinnostné, súčinnostné rokovania a nemôžem dohliadať na
to, či už kolegovia to urobia a nemôžem hodnotiť, keď to neurobia, že prečo. Ďalej pokračovali
sme v zvyšovaní odbornej úrovne našich policajtov s tým, že opakovane sme sa zúčastnili
školenia, čo sa týka asertívnej komunikácie v súčinnosti s centrom pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie. Naďalej vykonávam odborné porady a školenia
v pravidelných 2-týždenných intervaloch. Pokiaľ vznikne nejaká situácia, že sa niečo nové
v meste vystavia, ako napr. teraz fontána, tak k tomu robíme aktuálne porady a zameranie
príslušníkov. Ďalej v tomto polroku sa nám konečne podarilo prijať nového príslušníka
mestskej polície. Tu by som sa trošku zdržal, lebo toto výberové konanie sme úspešne zvládli
až na 3. pokus. Nie z toho, že by sme nechceli, ale pretože neboli prihlásení adekvátni
príslušníci, alebo adekvátni adepti. Reali...realizovali sme tieto výberové konania aj
v súčinnosti s úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Napriek tomu sa to podarilo úspešne
zrealizovať až na 3. pokus. V rámci odbornej komisie sme to rozobrali, že kde je asi problém.

Jednoducho naša práca za týchto podmienok nie je atraktívna napriek tomu, že sme v regióne,
kde je vysoká miera nezamestnanosti. Len stručne poviem, že príslušník mestskej polície, ktorý
absolvuje odbornú prípravu, tzn. že dostane sa zo 4 platovej triedy do 6 musí dostať minimálne
10% ohodnotenie, aby mal vyššiu mzdu ako minimálnu. Takže to asi hovorí o, o všetkom.
Napriek tomu sa snažím motivovať našich policajtov, mojich kolegov tak, aby odvádzali
kvalitnú prácu. Samozrejme kto nič nerobí, nič nepokazí, ale hovorím, robíme, robíme
maximum v tejto miere. Ďalej realizovali sme množstvo preventívnych opatrení zameraných
hlavne na, na mládež, kde sme sa snažili zvyšovať ich bezpečnosť, pretože sú štatisticky najviac
zraniteľnou skupinou obyvateľstva. Čo sa týka priestupkov v roku, alebo v I. polroku sme
vyriešili celkovo 1 461 priestupkov, čo je zhruba porovnateľné číslo ako v predchádzajúcom
polroku minulého roka. Z toho došlo k poklesu priestupkov o 141 v oblasti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, čo hodnotím z toho hľadiska, že naši vodiči sú trošku
disciplinovanejší. Poklesli nám aj priestupky, čo sa týka parkovacích kariet na námestí. Naproti
tomu o 46 priestupkov, celkovo 556 sme riešili v oblasti porušenia VZN mesta. To sú naše
interné zákony, ktoré schvaľujete práve vy. 71 priestupkov sme riešili v oblasti povinnosti
držiteľov psov. Toto číslo je porovnateľné s predchádzajúcim obdobím. Celkovo sme odchytili
za tento polrok 47 túlavých zvierat, ktoré boli následne odovzdané do karanténnej stanice
a potom do útulku. Z tohto počtu len 5, 5 zvierat sa vrátilo majiteľom. Tzn. všetko sú túlavé
zvieratá skutočne, ktoré nemajú majiteľov. Záverom chcem podotknúť, že budeme pokračovať
v plnení úloh, samozrejme v súlade so zákonmi a so schváleným plánom činnosti. Nedá mi však
nepodotknúť to, že v jednom internetovom portály sa objavil článok minulý týždeň, že
Rožňavský mestský v akcii za polroka vyzbierali na pokutách slušný balík. Od tohto sa verejne
dištancujem, ja som žiadne takéto informácie neposkytol. Mestská polícia pod mojim vedením
nikdy nebola zameraná na zbieranie pokút, ani na napĺňanie mestskej kasy a pokiaľ tu budem
tak ani nebude. Mojim cieľom je, aby sme nemuseli riešiť ani jeden priestupok a nemuseli
uložiť ani jednu pokutu. Aby sme tak dokázali pôsobiť na všetkých obyvateľov a návštevníkov
mesta. Toto boli údaje vytrhnuté z kontextu a zozbierané jedine zo správy, ktorá bola
zverejnená na stránke mesta ako program mestského zastupiteľstva. Ďakujem za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu Správa o činnosti Mestskej
polície Rožňava za I. polrok 2017. Pán poslanec Kuhn a za ním pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem iba spýtať, aký je aktuálny tabuľkový stav a reálny stav počtu mestských policajtov.
p. Ing. Róbert Hanuštiak
Aktuálny tabuľkový stav sme mali 16, dokiaľ pán poslanec Kováč nenavrhol v súlade
s rozpočtom pracovať na navýšení počtov príslušníkov až na 23. To sa bude realizovať, pokiaľ
schválite rozpočet postupne po 2 príslušníkoch každý nasledujúci rok. Hej, lebo tam je
podmienka, že v súlade so schváleným rozpočtom. Tzn., že v súčasnosti zo 16-tich sme 16-ti.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem nech sa páči ďalší. Nemáme otázky na náčelníka mestskej polície? Pán poslanec
Džačár faktická.
p. poslanec Peter Džačár
Keď sa nikto nehlási, dovolím si ako predseda komisie verejného poriadku poďakovať mestskej
polície za I. polrok 2017. Aby sa im naďalej tak darilo, ako sa im darí, aby to občania videli, ja
si myslím, že aj to vidia, že tá činnosť mestskej polície je podstatne inakšia, ako bola a ide to

iba na blaho tých občanov a že všetci sme spokojní v tomto meste s tou mestskou políciou.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Ďalší. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície
Rožňava za I. polrok 2017. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 8. Za 8, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 15. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku v Rožňave
– zmena uznesenia č. 238/2016 zo dňa 1. 12. 2016
Pozrieme sa na vyjadrenie komisií. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu, komisia
školstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť zmenu uznesenia MZ.
Komisia finančná po prerokovaní predloženého materiálu tiež odporúča schváliť zmenu
uznesenia. Máme vyjadrenie Obecnej školskej rady v Rožňave. Obecná školská rada v Rožňave
po prerokovaní predloženého materiálu tiež odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
zmenu uznesenia. Otváram diskusiu, nech sa páči. Ukončujem diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenie MZ č. 238/2016 zo dňa 01. 12.
2016, ktorým MZ súhlasilo so zavedením Evanjelickej cirkevnej základnej školy a jej súčastí
Školského klubu detí, Zeleného stromu Rožňava do siete škôl a školských zariadení od 01. 09.
v časti dátumu zahájenia činnosti na dátum 01. 09. 2018. Uznesenie znie nasledovne: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zavedením Evanjelickej cirkevnej základnej školy a jej
súčastí Školského klubu detí, Zeleného stromu Rožňava do siete škôl a školských zariadení od
01. 09. 2018. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
16. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu mestom
Rožňava v projekte Aktualizácia projektovej dokumentácie na výstavbu bytov nižšieho
štandardu v Rožňave.
Pozrieme sa na komisie bližšie. Sociálna, zdravotná a bytová komisia súhlasí sa zo zapojením
mesta do výzvy a odporúča schváliť spolufinancovanie mesta pre žiadosť o nenávratný
finančný príspevok projektu Aktualizácia projektovej dokumentácie na výstavbu bytov
nižšieho štandardu v Rožňave vo výške minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j.
200 eur. Komisia výstavby odporúča, aby sa mesto zapojilo do výzvy a finančný tak isto
odporúča. Otváram diskusiu. Pán poslanec Karol Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobrý deň prajem. Ja by som bol veľmi rád, keby sme, pretože uplynula nejaká doba, keby
niekto prezentoval zámer tohto projektu. Ak by to bolo možné. Toto je môj....moja prvá otázka,
druhá otázka, resp. dotaz v minulosti ten projekt narazil na nesúhlas obyvateľov v časti mesta,
v ktorej sa to malo stavať. Či nám nehrozí v rámci tohto, resp. či sa bralo do úvahy aj petícia,
ktorá v roku 2006, alebo v ktorom roku boli uvedené materiály, bola zorganizovaná
obyvateľmi, aby sme schválený projekt náhodou nezastal na tom, že petične nám to občania
prekazia. Tieto 2 otázky, keby som mohol dostať nejakú informáciu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka odpovedať. Nech sa páči.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V podstate my sme sa rozhodovali aj na základe toho, že vieme, že v podstate bytov s nízkym
štandardom je v našom meste nedostatok a mali sme v minulosti, ako ste uviedli pán poslanec
vypracovanú projektovú dokumentáciu. Mestské zastupiteľstvo schválilo aj výkup pozemkov,
výkup nehnuteľností od občanov, alebo vlastníkov na týchto predmetných pozemkoch, na
ktorých mala 10-bytová jednotka byť postavená. My sme zrealizovali výkup pozemkov, výkup
nehnuteľností a potom prišla petícia, čím vlastne bola celá táto investícia zmarená. Ale
v podstate nedošlo k žiadnej zmene v tejto lokalite, pretože myslím, že 2 rodiny tam stále
bývajú, stále žijú, nepatria medzi nejakých problematických občanov, musím povedať a pokiaľ
sa dobre pamätám, tak hlavným argumentom občanov, ktorí sa pod petíciu podpísali bolo to,
že sa, mali teda obavy z toho, že nájomníkmi budú neprispôsobiví občania. Vtedy ešte neplatilo
VZN o podmienkach prideľovania bytov tak, ako je teraz upravené. Čiže my už máme tam
presne kritériá. Nesmú to byť dlžníci, musia mať pobyt v meste Rožňava. Jednoducho už sú
tam tie kritériá upravené tak, že takýto neprispôsobivý občania by sa nemali do poradovníka
ani dostať. Takže z toho dôvodu sme znova otvorili diskusiu na komisii výstavby, aby zvážili
členovia, aby teda buď odporučili, alebo neodporučili tento zámer. Zatiaľ ide stále len
o aktualizáciu projektovej dokumentácie, ktorú mesto v roku 2005 obstaralo.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem za, za, za vysvetlenie. Myslím, že nielen pre mňa, ale aj
pre kolegov a pre sledujúcich je to dôležitá informácia. Doporučujem v zmysle tohto, či sa ten
materiál, keď sa ten materiál schváli aby, aby sa komunikovalo s petičným výborom a aby sa
predišlo práve týmto VZN, resp. informovaním občanov o...zmysle platnosti a ustanovení tohto
VZN o tom, že petícia, resp. ich, ich požiadavky budú uspokojené. A druhá otázka v tejto
súvislosti. Táto výzva ako som ju včera prezrel umožňuje aj rekonštruovať. My tam máme tie
dve nešťastné bytovky, ktoré sú teda v strašnom aj technickom stave aj, aj morálne zastarané
a aj nejakým spôsobom vykuchané miestnymi obyvateľmi. Či neuvažujeme, alebo teda či by
nebola možnosť, a to je aj odporúčanie, by som dal do ukladacej časti, aby sme v zmysle tohto
programu možno požiadali aj o rekonštrukciu týchto bytoviek. Je tam myslím až 15 000 eur na
rekonštrukciu, ak si dobre pamätám.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Stanovisko komisie podporilo samozrejme, lebo tento problém sa len prehlbuje takže a je
nedostatok. V neposlednom rade chcem upriamiť pozornosť, že na 03. 10. máme schválené
stretnutie na komunikáciu v tejto časti mesta, takže tam sa to môže tiež nejakým spôsobom
prediskutovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte pani prednostka bude, dobre, reagovať.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Mesto vlastní aj byty s nízkym štandardom v tejto lokalite, ale tie sú umiestnené v tej budove,
kde sa nachádza aj komunitné centrum. Tam o tom budeme diskutovať v materiály č. 18, kde

sú tiež nejaké návrhy na uznesenie. Neviem, či vy ste mali na mysli, ktoré 2 bytovky. My tam
nemáme ďalšie 2 bytovky. To sú, to sú byty v osobnom vlastníctve.
p. primátor Pavol Burdiga
Pána poslanca Kováča zapnite.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Za, za prvou bytovkou vedľa potoka je bytovka, ktorá je teda prvá v rámci
sociálnych bytov a za nimi máme, alebo teda sú teoreticky 2 bytové jednotky, o ktorých som
bol do tejto chvíle presvedčený, že patria ešte mestu.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie. Nie to sú už byty v osobnom vlastníctve.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Sú vo vlastníctve. Dobre. Ďakujem za informáciu.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Ukončujem diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby sa mesto Rožňava zapojilo do výzvy č.
7/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Nebudem to opäť celé čítať. Schvaľuje
spolufinancovanie mesta Rožňava pre žiadosť o nenávratné finančné prostriedky projektu
Aktualizácia projektovej dokumentácie na výstavbu bytov, t.j. 200 eur. Nech sa páči hlasujte.
Za 10, proti 1, zdržalo sa 0.
Chcem sa vás spýtať kolegovia, vadí vám klimatizácia? Môžeme nechať zapnutú, alebo máme
ju vypnúť? Mám dať hlasovať? No je zapnutá aj s čistením vzduchu. Joj bože môj. Vadí vám
klimatizácia? Dobre.
Bod č. 17. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie
tejto...dobre čítam, hej... žiadosti – Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku
Družba v Rožňave
Pozrime sa na komisie. Komisia výstavby, územného plánovania odporúča, finančná,
podnikateľská po prerokovaní predloženého materiálu tiež odporúča súhlasiť. Otváram
diskusiu, nech sa páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť
o nenávratný finančný príspevok vo výzve s kódom, nejdem vám to celé čítať a schvaľuje
predloženie a tiež to nejdem celé kompletne čítať, lebo je to dlhé, takže zahlasujme.
Hlasovali ste 11-ti, 12-ti, zase 11-ti. Za 11, proti 0, slabo tlačíš pán poslanec, zdržalo sa 0.
Bod č. 18. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu
mestom Rožňava v projekte Rekonštrukcia Komunitného centra v Rožňave
Komisie sa vyjadrovali dlhočizne. Komisia zdravotná, sociálna odporúča schváliť, vstavba
odporúča predloženie žiadosti a súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania
a finančná komisia materiál tiež odporúča vypracovať nový projekt na výstavbu komunitného
centra na pozemku oproti terajšiemu. Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Možno že by bolo lepšie, keby niekto z mesta objasnil ten problém. Môžem to aj ja povedať
svojimi slovami, ako som to pochopil na, na finančnej komisii, ale možno keby mesto
vysvetlilo, že by to bolo lepšie.

p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka reagovať, dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Takže v tomto prípade je vyhlásená výzva na rekonštrukciu komunitného centra. Ako som
spomínala naše komunitné centrum sídli v budove na ulici Krátkej, kde sa však nachádzajú aj
administratívne priestory pre terénnych sociálnych pracovníkov a nachádzajú sa tam aj byty
s nižším štandardom. Tzn., že časť nákladov na rekonštrukciu budovy, ktorej teda ten podiel by
tvorili práve administratívne priestory a tieto byty by bola neoprávneným výdavkom. Čiže tu
je práve tá otázka, či ideme do takejto výzvy, keďže tá spoluúčasť, to spolufinancovanie mesta
by bolo vysoké, alebo padol návrh, aj bol odporúčaný na komisii finančnej, teda postaviť nové
komunitné centrum, pretože výzva hovorí aj o tom, že aj toto je možné, teda finančné
prostriedky budú použité aj na výstavbu komunitných centier a tým pádom by bolo potrebné,
alebo odporúčajú preklasifikovať celú tú budovu na bytový dom s bytmi nízkeho štandardu
a ďalej potom reagovať na výzvy na rekonštrukciu bytov s nižším štandardom. Ten pozemok
sa nachádza oproti tejto budove, kde v súčasnosti je položený veľkokapacitný kontajner. Keď
sme tak spočítavali približne tú výmeru, či máme teda dostatočnú výmeru, tak okolo 800 m2 by
sme tam mali.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči diskusia.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja to... ja to teda ešte doplním, alebo pokúsim sa vysvetliť. Ak by sme teraz predložili do tejto
výzvy žiadosť tak dostaneme grant vo výške 95%, maximálne bola spomínaná výška 200 000,
čiže dostaneme 200 000, 5% musíme zafinancovať sami, ale odhadované náklady na proste
rekonštrukciu zvyšku budovy, lebo nemá zmysel akože nejak polovicu strechy spraviť, čiže
keby sa robilo celé, tak ešte 200 000 zhruba možno, to bol taký veľmi hrubý odhad, by sa
muselo zaplatiť. A to by sa muselo zaplatiť z rozpočtu mesta. Čiže preto sme navrhovali, že ak
by mesto malo primeraný pozemok, a teda na finančnej komisii zaznelo, že oproti je taký
pozemok, ktorý by sa dal použiť, kde bola nejaká stavba, ktorá bola zbúraná. Keby sme teda
predložili žiadosť na výstavbu môžeme dostať až 350 000 na výstavbu nového. Z toho by sme
platili tiež iba 5% a to sa nám zdalo ekonomicky výhodnejšie. Nevýhoda tohto riešenia je
samozrejme v tom, že už tá žiadosť a ten projekt na takéto komunitné centrum nové a tá žiadosť
by sa nestihla predložiť do tejto výzvy, kde je termín začiatkom októbra. Čiže otázka či chceme
teda využiť túto výzvu a predložiť tú žiadosť aj, aj teda s tým, s tým bremenom vyšších
nákladov z rozpočtu mesta, alebo počkáme. Bude sa tým pádom trochu riskovať, pretože nie je
isté, či druhá výzva bude. Ja si myslím na 95%, že takáto výzva ešte jedna vyhlásená bude,
pretože nemyslím si, že ona totiž už bola, jedna výzva bola, bola neúspešná, boli, boli také
podmienky, že nebol záujem zo strany obcí a miest. Teraz sú zmenené podmienky, je možné,
že teraz teda nejaké obce a mestá prejavia záujem, ale ja si nemyslím, že sa ten rozpočet podarí
vyčerpať a navyše stále je pravdepodobnosť, že budú nejaké financie z iných opatrení, alebo
z iných operačných programov, ktoré sa nebudú dať vyčerpať a budú sa robiť v druhej polovici
programového obdobia relokácie eurofondov na tie oblasti, kde, kde sa dali tie financie čerpať.
Čiže odporúčanie finančnej komisie a aj, aj, aj moje je teda nepredkladať teraz žiadosť, dať
vypracovať projekt na nové komunitné centrum a potom keď bude vyhlásená ďalšia výzva tak,
tak predložiť žiadosť na nové komunitné centrum. S tým, že potom, keby sa to komunitné
centrum presťahovalo, keby sa to podarilo takto zrealizovať, tak, tak vlastne táto budova by sa
mohla buď celá prerobiť na byty nižšieho štandardu, alebo možno keby sa podarilo získať

peniaze na tie byty nižšieho štandardu, čo sme pred chvíľočkou schvaľovali tú výzvu, tak by sa
tie rodiny mohli presťahovať do tých nových bytov a celá táto budova by sa mohla prerobiť na
niečo iné, čo mesto bude potrebovať. Problém je v tom, že vo väčšine prípadov a zrejme aj
v tomto, v tomto prípade nie je možné, proste použiť peniaze z dvoch výziev na rekonštrukciu
jednej budovy. Ideálne by to bolo, že povieme dobre tak polovica sú tie nájomné byty, polovica
je komunitné centrum, takže požiadame peniaze z jednej výzvy, z druhej výzvy, z jednej
spravíme polovicu z druhej druhú polovicu, ale to vo väčšine prípadov nie je možné takto
kombinovať na rekonštrukciu jedného objektu peniaze z dvoch výziev. Dúfam, že som to príliš
neskomplikoval.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja budem troška nepopulárny. Ja som za to, aby sa teda
postavilo nové komunitné centrum úplne pravdupovediac, ale mimo tejto lokality. Vysvetlím
prečo. Nešťastnými rozhodnutiami počas existencie tohto mesta sa z tejto oblasti, ktorá predtým
patrila väčšinou baníckym remeselníckym rodinám, sa stala časť mesta, ktorej sa najradšej
vyhýbame a ktorej problémy nieže nechceme riešiť, ale sú tak, tak veľké a tak hlboké, že
dávame záplatu na záplate a v podstate to aj tak ten celý problém nerieši. Dovolil som si do
pozornosti dať túto vec pánom poslancom z toho dôvodu, že doporučoval by som, aby sa
postavilo to komunitné centrum naozaj niekde inde, mimo tejto oblasti a mali by sme do
budúcna uvažovať skôr akým spôsobom tejto oblasti, ktorá tam je, vrátiť nálepku slušnej,
čestnej a čistej časti mesta Rožňavy. Ja nemám proti ľuďom, ktorí majú nižšiu...nižšie sociálne
príjmy, alebo teda vôbec sociálne príjmy, alebo sú odkázaní na sociálne dávky absolútne nič.
Práve naopak. Pevne verím, som presvedčený naivne, že väčšina z nich potrebuje pomoc
v tomto smere. Ale do pozornosti dávam teda na zváženie aj do budúcna a súvisí to aj s týmto
komunitným centrom, uvažovať týmto spôsobom, týmto smerom. Mesto tam vlastní majetok,
nie je ho málo. Podľa mojich odhadov je to vyše 50% nehnuteľností, ktoré sú v tejto oblasti
a mali by sme sa veľmi, veľmi hlboko zvážiť, že čo s tým. Nerozumiem problematike
komunitných centier, a práce v komunitných centrách ako takých, ale na druhej strane si
myslím, že jediným spôsobom ako, ako týchto ľudí, týchto ľudí dostať do, do normálneho
obehu spoločnosti, do tých normálnych koľají, ktoré my považujeme za normálne. Určite
ne...neriešia iné veci ako výchovné a výchova týchto ľudí a začlenenie do, do, do bežnej
sociálnej komunity tým spôsobom, že ich rozdrobíme po sociálnych komunitách a nie že ich
budeme zgrupovať a združovať. Takže poprosím, skúste zvážiť aj pri tomto hlasovaní o tohto
komunitného centra či nové, či staré a vôbec či na tých pozemkoch a či to tam chceme, pretože,
nech sa na mňa títo ľudia opakujem ešte raz nehnevajú, ale poviem to na plné ústa ja ich tam
nechcem. Mne to tam vadí je to tam škaredé, páchne to tam, smrdí to tam a je to len menšou
časťou prisťahovalcov, ktorými trpia občania, aj Rómovia, ktorí sú tam, ktorí sú Rožňavčania,
dlhodobí Rožňavčania, ktorí tu bývali, vyrastali a my si s tým nevieme, nieže nevieme poradiť,
pomaly postupne to, to nejakým spôsobom riešime, ale nejak okľukovým spôsobom. Takže ja
by som upriamil pozornosť a nech je toto prvý krok, že chceme s touto vecou nejakým
spôsobom pracovať aktívne a pro-slošných ľudí tohto mesta. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Komunitné centrum je určené v podstate pre tých obyvateľov, ktorí tam sú a pôsobí výchovne
a na voľný čas aktivity atď. Neviem si predstaviť, že by sme povedzme, komunitné centrum
postavili niekde na Vargovom poli a títo všetci by sa tam presúvali hore a dole cez celé mesto.
Komunitné centrum v podstate funguje aj v miestnej časti Rožňava baňa alebo Nadabula. Tam
niekde kdesi na hranici. Chodia tam deti, alebo ľudia z Rožňava bane a z okolia a skôr im to
pomáha takže v tom by som asi nevidel problém. Tak neviem Karol, len reagoval som
v podstate na teba. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán Ing. Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem kolegovi Ocelníkovi. Ospravedlňujem sa obyvateľom Rožňava bani, ale tiež som
takýmto spôsobom okľukou myslel na túto oblasť. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Do diskusie sa hlási pán Kuhn. Nech sa páči
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja teda dávam návrh prijať uznesenie podľa odporúčania finančnej komisie.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Sú ešte nejaké diskusné príspevky? Neevidujem. Ja snáď ešte doplním, opäť
prízvukujem to plánované stretnutie, ktoré je v komunitnom centre tu s nami rozoberanom
a spomínanom tretieho, kde si môžeme veci dovysvetliť aj v súčinnosti tých, ktorých sa to
bezprostredne a bytostne týka. Takže môžeme uzavrieť diskusiu k tomuto. Padol tu návrh
jediný a to hlasovať za podľa finančnej komisii. Takže schvaľujeme predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok vo výške, vo výzve, nebudem čítať. Ukladám predložiť
žiadosť na.... aha pardon, podľa návrhu finančnej komisii. Nech sa páči hlasujte.
Ďakujem. Hlasovalo 10 poslancov. 9 bolo za, 1 sa zdržal. Ďakujem.
Bod č. 19 Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt
Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5 Rožňava
Nech sa páči diskusia k tomuto. Neevidujeme žiadne príspevky. Dávam návrh na schválenie,
zapojenie mesta do tejto výzvy tak, jak je v materiály predložené. Poprosím o hlasovanie.
Ďakujem. Hlasovalo 12 poslancov. Všetci boli za.
20. Spolufinancovanie mesta Rožňava pri projekte „Zmena účelu využitia stavby spojená so
stavebnými úpravami – vytvorenie priestorov pre dobrovoľný hasičský zbor zbrojnica“
Nech sa páči diskusia. Máme tu predkladateľa a vypracovateľa, spracovateľa tohto materiálu
pána Mikolaja, keby boli nejaké otázky. Nie sú, neevidujem. Poprosím vás dávam návrh na
schválenie spolufinancovania projektu na zmenu účelu využitia stavby na uvedenú, uvedený
účel pre dobrovoľný hasičský zbor Hasičská zbrojnica. Kto je za poprosím o hlasovanie.
Ďakujem. Opäť našlo pochopenie a porozumenie jednohlasne všetkými prítomnými.
Bod č. 21. výpožička nehnuteľného majetku mesta – miestností slúžiacich pre účely CVČ
v budove Základnej školy, Ulica pionierov 1 v Rožňave

Poprosím..... Ako ste si všimli, materiál pôvodný bol doplnený bodom č. 2. Je to farebne
zvýraznené. Nech sa páči otváram diskusiu. Nie sú žiadne pripomienky diskutujúcim dávam
návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výpožičku nehnuteľného majetku mesta na dobu
neurčitú – miestností budov ZŠ Ulica pionierov v Rožňave slúžiacej na účely centra voľného
času o výmere36,8 m2 na dobu neurčitú podľa ustanovenia § a zákona, ktoré sú tu uvedené. Po
2. prevod správy nasledujúcich nehnuteľností v k.ú. mesta Rožňava, budova na Ulici
akademika Hronca č. 9A súpisné číslo 100, postavená na pozemku parciel 48/1 katastra 48/5
a ďalšie pozemky tu citované, relaxačný dvor Radnice do správy CVČ na Ulici akademika
Hronca do správy ZUŠ Akademika Hronca v Rožňave s účinnosťou od 01. 10. 2017.
V ukladacej časti zabezpečiť vyhotovenie zmluvy o výpožičke, zabezpečiť vypracovanie
protokolu o prevode správy majetku. Poprosím o hlasovanie.
Ďakujem. Hlasovalo 10 poslancov. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti.
Bod č. 22. Zámer založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer
Snáď na dovysvetlenie. Podobný zámer už z minulosti bol dlhodobý, minimálne 2 volebné
obdobia. Podmienkou založenia takejto organizácie je, aby sme disponovali 50 000
ubytovaných, prenocovaní v rámci daného regiónu, alebo mesta. Boli rôzne snahy o súčinnosť
s kúpeľami Štós, okolitými obcami a pod.. Nikdy sa nám to nepodarilo, túto podmienku
naplniť. Toho času prišla iniciatíva a výzva z úrovne mesta Tornaľa a, a určitej skupiny tímu
ľudí okolo pána Bauera, ktorí sa zaoberajú touto vecou v súčinnosti aj s akčným plánom. Lebo
Gemer ako taký spoločne nás spájajú nielen historické, kultúrne a, a prírodné krásy a bohatstvá
a minulosť, ale žiaľ aj tá miera nezamestnanosti. Takže táto organizácia, predvčerom sme mali
stretnutie na pôde mestského úradu v Tornali, kde boli zúčastnení a pozvaní všetci
zainteresovaní, ktorí by mali byť a mohli by byť súčasťou tejto oblastnej organizácie. Celkový
efekt by mal byť ten, že príspevky a podklady, ktoré k tomu je nevyhnutné a bude, bude nám
do...do...dodané do ďalšieho zastupiteľstva na úplné schválenie, lebo teraz schvaľujeme zámer,
v novembri budeme ešte prejednávať v komisiách a na tejto pôde. V prípade nejasností, otázok
samozrejme sú ochotní aj zástupcovia tejto iniciatívy prísť osobne na rokovanie mestského
zastupiteľstva. Takže nech sa páči otváram diskusiu. Pán Bischof.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Veľmi vítam aktivitu v oblasti cestovného ruchu. O to viac, že sa spájame
konečne s Gemerom, pretože my Gemer sme a dúfam, že aj budeme a že dúfam, že aj ja sa
dožijem niekedy tých časov, kedy zanikne Košický kraj a Rožňava prestane patriť do nejakého
útvaru spolu s Košicami. A že sa raz dožijem aj nejakého vyššieho územného celku, ktorý sa
bude volať Gemer, Gemerská župa. Čiže takéto nejaké smerovanie Rožňavy smerom, smerom
do Gemera a na Gemer veľmi vítam. Preto moja otázka znie, kto teda sa zúčastnil na rokovaní
za mesto a prečo je tu teda prijaté také uznesenie, že OOCR Gemer bude zaradená pod KOCR
Košice. Tomu nerozumiem. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pokiaľ dovolíte dovysvetlím. Zúčastnil som sa toho ja s členmi komisie cestovného ruchu.
Zhodou okolností v ten deň prebiehali rôzne aktivity, pán predseda Ocelník bol v inej súvislosti
poverený a zastrešoval určitú okolnosť, takže my sme boli ja a 3 členovia komisie na tomto
rokovaní. Sú tu určité ešte kvázi anomálie, alebo otázniky v tej súvislosti, že finančný tok
prostriedkov získaných z členských príspevkov prechádza na krajskú organizáciu cestovného
ruchu, ktorú zhodou okolností Banská Bystrica toho času ešte nemá založenú, čo znamená, aj
keď sa to týka väčšinou lokality Tisovec, Rimavská Sobota, Revúca atď., čiže my sme tu len
jediný z Košického kraja, takže by to malo ísť, smerovať do Košického samosprávneho kraja

a následne rozdeľovanie pros.... Ale to sú detaily, podrobnosti, ktoré budú nám dané na stôl
a na pripomienkovanie na to novembrové stretnutie. Ponúkli sa aj na dnešné sedenie, že
v prípade potreby že by prišli. Ja som nepovažoval za potrebné v tomto štádiu, aby nám, lebo
vznikli tam ohľadom štatútu ďalšie nejaké technické, právne nezrovnalosti, ktoré sú prisľúbené,
že do 2 týždňov pošlú ucelený materiál aj s návrhom príspevku toho ktorého mesta, alebo
samosprávy. Pointa je ešte v tom, že napr. starosta Krásnej Hôrky odišiel z rokovania,
nesúhlasil s navrhovanou finančnou čiastkou, ktorá bola im tam doporučená. Starosta, alebo
primátor Dobšinej tak isto si položil otázku, že či môže byť v dvoch organizáciách, tá ktorá
samospráva bolo odpovedané, že nie. Oni sú od Betliara hore smerom už sa združili do
oblastnej organizácie Spiš, takže všetko sa to kreuje a, a priebežne rieši. Do 2 týždňov by sme
mali dostať ucelené materiály a následne potom tak jak som spomínal v komisiách a na
zastupiteľstve by mali byť prejednané. Nech sa páči ďalšie otázky. Pán Balázs. Pardon ešte pán
Bischof.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem. No v tej súvislosti ma ešte teda zaujíma, že či je potom možné zmeniť účasť OOCR
Gemer v tom kraj...v tej Krajskej organizácii cestovného ruchu Košice, ak teda niečo na pôde
Banskej Bystrice rozumné vznikne. Tak dúfajme, že vznikne po týchto voľbách. A odporúčam
teda z tohto môjho miesta na, aby sme, aby sme boli iniciatívny v tom, aby sme aj boli, boli
iniciálny, iniciatívny v tom smere, aby niečo v Banskej Bystrici vzniklo a smerovali, smerovali
túto Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Gemer nie pod Košice. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ešte snáď opäť priebežne dopĺňam vedomosti a informácie, ktoré som tam získal.
Budú to v podstate sa týkať 3 okresov ako som spomínal. Rovnomerne by mali byť zastúpené,
zastúpený každý jeden okres v dozorných radách, v predstavenstve a v tých štruktúrach, ktoré
sú. To je vec, vec budúcnosti, takže celé sa to kreuje ešte. Pán Ing. Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Neviem ja zatiaľ z doterajších informácií posúdiť, či, či to bude pre nás pozitívne, alebo
negatívne keby sme sa dostali pod Banskobystrický kraj. Pevne verím, že, že toto riešenie je
zatiaľ dobré a chcel by som poprosiť všetkých kolegov poslancov, možno že mi si ešte zatiaľ
neuvedomujeme tú vážnosť tohto kroja....kroku, ktorý teraz prichádza, alebo tú možnosť, akú
máme týmto krokom a pevne verím, že to bude prvý veľký krok v rozvoji turistického ruchu
v tomto regióne, takže by som chcel poprosiť všetkých kolegov aby podporili tento, tento
zámer. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Neevidujem ďalších. Uzatváram teda diskusiu. Dávam hlasovať. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby mesto Rožňava bolo jedným zo zakladajúcich
členov OOCR Gemer. Poprosím o hlasovanie. Ďakujem.
Hlasovalo 10 poslancov. Všetci, ktorí hlasovali boli za tento zámer. Ďakujem.
Takže bod č. 23. Žiadosť o vyradenie Centra voľného času, Akademika Hronca 100/9A,
Rožňava zo siete a následné zaradenie Centra voľného času, Ul. Pionierov 1, Rožňava ako
súčasť Základnej školy Ulica pionierov 1, Rožňava do siete škôl a školských zariadení SR
Vyjadrenie komisií sú nasledovné: komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, komisia
školstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave súhlasiť s vyradením centra a so
zaradením centra. Finančná a podnikateľská po prerokovaní predloženého materiálu odporúča
schváliť vyradenie CVČ a zaradenie. Obecná školská rada po prerokovaní predloženého

materiálu odporúča schváliť vyradenie CVČ a Rada školy pri CVČ Akademika Hronca 100/9A
odporúča zo siete škôl a školských zariadení CVČ. Takže to sú vyjadrenia komisií, obecných,
školských rád. Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa vám páči. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No na finančnej komisii som hlasoval teda za to odporúčanie finančnej komisie, ktoré je
uvedené. A jeden z dôvodov, teda na začiatku toho rokovania som nebol nejak nadšený týmto
riešením, ale presvedčila ma teda hlavne pani Mičudová, že toto riešenie bolo konzultované aj
s zvyšnými ZŠ a ostatné ZŠ s tým súhlasia. Takže to bol dôvod, jeden z hlavných dôvodov,
prečo som dvihol teda ruku za odporúčanie finančnej komisie. Pred pár dňami som dostal
otvorený list podpísaný desiatkami pracovníkov dvoch ZŠ. Na základnej, na Základnej školy
na Ulici zlatej a ZŠ akademika Hronca, ďakujem a tam teda som sa dozvedel, že, že teda akosi
bolo im to len oznámené, nebolo to s nimi konzultované. Bolo im to len oznámené, že takto to
bude a oni sa nes, nestotožňujú s týmto návrhom, čo je teda výrazne odlišná informácia, ako
som dostal na, na zasadnutí finančnej komisie, takže toto by som si rád v tejto chvíli vyjasnil.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pani doktorka o vyjadrenie.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Chcela by som upresniť niektoré, niektoré informácie, ktoré boli uvedené v tom liste
a informácie, ktoré vlastne sme si vyriešili včera s riaditeľmi škôl. Mali sme stretnutie, takže
chcela by som to asi povedať asi takto. Celú tú záležitosť sťahovania CVČ by som rozdelila asi
do dvoch častí. Prvá časť sú priestory, ktoré vlastne budú využívané na ZŠ Ulica pionierov a to
z dôvodu toho, že potrebujeme zamestnancov CVČ bližšie deťom a plus tie dôvody sú v tej
dôvodovej správe. Ďalšia vec je, to je tá časť B .... z CVČ súčasť ZŠ na Ulici Pionierov. My
sme niekoľko......my sme niekoľko krát diskutovali s riaditeľmi škôl, hľadali sme riešenia ako,
ako toto vyriešiť. Troška ma prekvapilo, ten list, ktorý vlastne ste dostali, lebo ja som ho
nedostala, ako za zriaďovateľa ani nikto z mesta, že v poslednej chvíli páni riaditelia, nechcem
povedať, že zmenili názor, ale mali nejaké výhrady voči tomu, aby to centrum sa stalo súčasťou
školy. Včera sme si to vydiskutovali, povedali sme si pozitíva, povedali sme si negatíva
a rozmýšľali sme na tom, ako to urobiť, aby to bolo správne. Po včerajšom stretnutí, kedy som
im vysvetlila bližšie, čo bude vlastne prínosom toho, že sa stane súčasťou ZŠ tak som mala
z toho taký pocit, že vyskúšame tento model a v prípade, že by nebol dobrý k nemu by sme sa
vrátili možnože o rok. Ja by som sa chcela opäť vrátiť k tým prínosom, pretože boli tam také
dezinformácie v rámci toho listu. Ja ho presne nemám, lebo ja som ho nedostala, ja som ho len
videla, čítala som ho. Ale boli tam dezinformácie čo sa týka po 1. strachu riaditeľov škôl o to,
aby deti, ktoré budú chodiť do CVČ na Ulici pionierov sa nezapisovali len na Ulicu pionierov.
Čiže včera sme si to vyjasnili, že my ako zriaďovateľ predsa každý rok dávame počet tried
prvého ročníka, ktorý vlastne sa otvára v danom školskom roku. Takže tu sme si túto oblasť
vyjasnili, že proste nie je to tak. Druhá vec. Napádali tam možnosť MŠ zúčastňovať sa priamo
krúžkovej činnosti na ZŠ Ulici pionierov. Včera im bolo vysvetlené, že to vôbec tak nie je,
pretože MŠ o záujmové, o krúžky v CVČ vôbec nemajú záujem. Toto nevedeli napr. túto
informáciu. Ďalšia informácia mali problém s tým, ako sa bude využívať auto CVČ. Tak auto
sa bude využívať tak, že vlastne prejde pod mesto Rožňava a každý kto ho bude potrebovať tak
auto bude môcť využívať. Ďalej tam boli niektoré informácie, áno, čo sa týka postupových
súťaží a olympiád. Každá postupová súťaž či je to športová, či je to olympiáda, alebo iná súťaž
je realizovaná na každej ZŠ v Rožňave a to tým spôsobom, že pokiaľ prídu, príde obálka
s nejakými úlohami, predseda tej komisie, napr. keď je to nejaká fyzikálna olympiáda zoberie
túto obálku a otvára sa táto obálka aj s úlohami priamo pred všetkými členmi komisie.

A členom tej komisie sú zástupcovia každej ZŠ. Takže áno, uznali, že áno je to tak, lebo tam
boli pochybnosti, či náhodou pani riaditeľka to neotvorí dopredu a proste nejakým spôsobom
tie úlohy nebudú objektívne posudzované zo strany riaditeľov. Takže včera sme si prešli všetky
tieto možnosti a toto bol vlastne výstup, ktorý som povedala. By sme to vyskúšali, uvidíme.
Samozrejme je na vás, na poslancoch, ako sa rozhodnete, toto je len naše odporúčanie, alebo
náš návrh a rada odpoviem na každú jednu otázku, ako by to malo byť. Chcela by som povedať
jednu vec. To CVČ musí prejsť tou rek...tým, tým reštrukturalizáciou, takto to nazvem, z toho
dôvodu, že záujmová činnosť väčšinou zostáva na školách. Sú to tie nešťastné vzdelávacie
poukazy, ktoré si riaditelia nechávajú a nedostávajú sa do CVČ. Čiže záujmové krúžky v rámci
interných krúžkov nebudú v takom rozsahu, ako boli v minulom roku. Pretože je to neefektívne,
nie je to dobré. Takže dohodli sme sa tak, že riaditelia si nechajú na svojich školách záujmovú
činnosť tak, ako po iné roky a centrum vytvorí také krúžky, ktoré nie sú duplicitné so ZŠ. Tieto
krúžky sú situované v tomto školskom roku... Áno. V tomto školskom roku situované aj pre
stredoškolákov, pretože mali sme trošku taký problém, čo sa týka spolupráce so strednými
školami a so študentským parlamentom rožňavským. Teraz sme im ponúkli pomoc zo strany
vlastne ZŠ s tým, že nám budú vypomáhať pri rôznych príležitostných podujatiach a zároveň
budú v priestoroch tej ZŠ, ktorej sa budú chcieť stretnúť v priebehu toho celého roka. Čiže
môžu zasadať na Pionierke, môžu zasadať na Zlatej, môžu zasadať na Zakarpatskej. Je to na
nich, ako sa rozhodnú. Teda ten parlament. Takže tu si myslím, že došlo veľmi k posunu
dopredu, pretože títo mladí ľudia sú veľmi dôležití pre to, aby v tejto Rožňave ostali, aby tu
pracovali, pomáhali a jednoducho participovali na úlohách spolu so ZŠ. Takže toto vidím veľké
pozitívum, keby sa nám podarilo. No a ďalšiu časť budú zabezpečiť, teda krúžky interné ako
také, išlo tam do redukcie. Čo sa týka externých krúžkov, tzn. športové kluby, tieto budú
fungovať naďalej tak, ako fungovali, takže tam problém nebol. Sú to dohodári, teda je s nimi
podpísaná dohoda. Čo sa týka interných zamestnancov sú tam 3 pedagogický zamestnanci a to
je všetko. Pretože ako ostatní zamestnanci odišli a proste nie sú už v tom centre, dali výpoveď,
dali výpovede. No. Neviem z mojej strany je to zatiaľ všetko. Pokiaľ by ste sa chceli pýtať ako
mile rada odpoviem. Mne sa jedná o to, aby to CVČ si tu nikto nevysvetľoval ako centrum pre
jednu ZŠ. Je to centrum, ktoré ponúka krúžky pre všetky ZŠ, je to centrum, ktoré má
spolupracovať, participovať na spoločných úlohách. Majú si vzájomne pomáhať, majú sa
využívať areály športovísk pri ZŠ, telocvične pri ZŠ samozrejme podľa toho, aký bude záujem,
ale veľmi by sme boli radi, keby sme od MŠ až po stredoškolákov, teda tých, ktorí sú
v Rožňave, vlastne vedeli združiť všetky tieto deti a spolupráca s kvalifikovanými učiteľmi
a pedagógmi zabezpečiť túto činnosť CVČ. Pretože aj tí zamestnanci, ktorí sú tam teraz
momentálne sú kvalifikovaní. Teda nemáme tam nikoho takého, ktorý by nespĺňal kvalifikačné
podmienky s tým, že opakujem záujmové útvary na školách, kde sú kvalifikovaní učitelia a títo
vedú tie krúžky. Takže zatiaľ z mojej strany asi toľko.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja jednu otázku najskôr na pani Mičudovú. Na rade CVČ si spomínala termín
január.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Do 30....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nie do roka a do dňa, ale január.

p. PaedDr. Janka Mičudová
No takto. Do 31. 12. tohto roku 2017 funguje centrum ako právny subjekt ďalej. Poverená
vedením je pani doktorka Mihalovičová. Od 01. 01. 2018 by sa stali súčasťou ZŠ, čiže preto sú
tam 2 termíny z tohto dôvodu, že mi nechceme vyradiť, nechceme zrušiť CVČ ako organizáciu.
Pretože predsa sme len okresné mesto, sme mesto s veľkým počtom mladých ľudí, ktorí chcú
pracovať či už v ZŠ, alebo MŠ, alebo SŠ. Proste jednoducho nechceme ho vyradiť zo siete ako
amblok. Teda celé. Takže momentálne sa nám zdá toto najvýhodnejšie riešenie pri tom počte
zamestnancov, aký v CVČ momentálne je.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďalšia otázka v súvislosti s týmto. Musí, teda takto, ak by CVČ zaniklo, kto by zabezpečoval
postupové súťaže?
p. PaedDr. Janka Mičudová
No najlepšie je, keď je to zastrešené pod jednou strechou, pretože postupové súťaže žeby
zabezpečoval hocikto hore, dolu, to takto nefunguje. Tam je spolupráca s Okresným úradom
školstva z Košíc, ktorý vlastne veľmi sledujú aj financovanie tých súťaží, aj ako prebiehajú
tieto súťaže, pretože mi tu spájame vlastne nielen deti mesta Rožňava, ale celého okresu. Tak
preto je dobré, keď sa to robí pod jednou strechou s ľuďmi, ktorí sú v centre.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Odpovedala si mi na otázku tak ako výstižne a myslím si, že k obsahu. Ja len kvôli
tomu som sa prihlásil do diskusie, aby som troška ozrejmil aj kolegom a možno aj televíznym
divákom. CVČ v súčasnosti, keď by bolo potrebné nevyhnutne organizovať deťom, alebo
ponúkať deťom atraktívne vyplnenie voľného času a bohužial vďaka teda, alebo teda myslím
si, že hlavne z 50% vďaka platnej legislatívy, nie je schopné zabezpečiť v rámci svojich
možností a schopností tento program a to z toho dôvodu, že nešťastné kultúrne poukazy
presvedčili riaditeľov škôl, že je pre nich zaujímavejšie organizovať pre svojich učiteľov rôzne
športové a kultúrne krúžky, ktoré ponúknu deťom danej školy, pretože peniaze zostanú doma,
vzdelávacie. Ďakujem. Nielen kultúrne, športové, ale aj vzdelávacie krúžky. Z tohto pohľadu,
z tohto pohľadu, z tohto pohľadu CVČ stratilo gro svojej existencie, na ktorú si pamätáme, keď
sme my ešte ako deti chodili do Domu pionierov a mládeže, neskoršie do CVČ, Domu detí
a mládeže a potom do CVČ. Netuším, do akej miery títo 3 pedagogickí zamestnanci budú stíhať
komplet, tuto, toto čo si všetko povedala. Predpokladá, že to gro činnosti tak či tak zostane na
tom, čo som povedal tzn. na ZŠ, ktoré sa budú snažiť a títo 3 pedagogickí pracovníci budú mať
viac menej na starosti súťaže ako také. A tieto aktivity, ktoré sú povinne zákonom dané aby
CVČ fungovalo. Smerujem tým k jednému, jedinej veci. A to je to, čo som už spomenul
v terminológii a to je vec, kedy by sme sa mali, by sa mala komisia aj rada škôl zamyslieť nad
tým, akým spôsobom zmysluplne vy...vypĺňať, vypĺňať voľný čas deťom. Jedna vec, to je také
abstraktne povedané, ale druhá vec je, či máme na to lidi. A či im vieme ponúknuť atraktívne
nejaké miesta pracovné, na ktorých by mohli pripravovať také podujatia, na ktoré, či už to bude
na Pionierke alebo kdekoľvek inde, schopní pre tieto deti organizovať. Takže ja nie som, resp.
ja som sa zdržal v rámci hlasovania v školskej rade, pretože pre mňa CVČ v zmysle významu

CVČ stráca tento význam. Ide o zákonný význam, ktorý teda je naozaj len o tom, aby sa
organizovali súťaže postupové, ktoré tam sú, pretože školy sú si schopné zabezpečiť
vzdelávanie, šport a kultúru u svojich detí vo svojich krúžkových činnostiach. A je naozaj na
zváženie alternatíva 1. úplne to zrušiť. Preto som sa pýtal na to, kto, kto bude, či bude, či bude
možné organizovať tie postupové súťaže aj bez CVČ. Dva tento provizórny štýl CVČ, alebo
provizórium CVČ, pretože spomenula si stredné školy, ale aktivity stredoškolákov okrem ich
plesu absolútne neevidujem a, a rada, ktorá existuje, resp. školy ako také nekomunikujú
a nemajú záujem, nemajú záujem do týchto vecí vstupovať a umožňovať SŠ ako také. A tretia
vec je postaviť CVČ na, na tom čo som povedal, tzn. na zmysluplnom vypĺňaní voľného času
pre deti, v, rešpektujúci tie náležitosti zákonné, ktoré sú tzn. v rámci vzdelávacích poukazov
a ponúknuť deti...deťom nadstavbu a ponúknuť deťom niečo viac, ako dostanú v školách. Toto
je samozrejme o personál, resp. o personálnych otázkach, toto je o chuti a koncepcii. Toľko
z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem pekne. Ja len do pozornosti prítomných a, a televíznych divákov. Keď sa naposledy,
naposledy menil zákon o CVČ a existencii, fungovaní pri moci bola strana Smer SD
a ministrom bol p. Čaplovič. Takže všetky sťažnosti treba adresovať týmto smerom. Ďakujem
pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďalej nech sa páči do diskusie chce sa niekto prihlásiť ešte? Neevidujem nikoho. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s vyradením CVČ, Akademika Hronca 100/9A zo
siete škôl a školských zariadení k 31. 12. 2017 a so zaradením CVČ, Ulice pionierov 1,
Rožňava ako súčasť ZŠ, Ulica pionierov 1 Rožňava do siete škôl a školských zariadení od 01.
01. 2018. Nech sa páči hlasujte.
12 ste hlasovali. Za 11, proti 0, 1 pán poslanec sa zdržal.
24/1 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za I. polrok
2017
Poprosím pani doktorku Balážovú o prednesenie materiálu.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Uznesením MZ č. 240/2016 bol schválený plán
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru HK mesta za I. na I. polrok 2017. Na
základe schváleného plánu kontrolnej činnosti a podnetov poslancov MZ boli vykonané
kontroly, ktoré máte uvedené v správe. O všetkých kontrolách boli podané informácie a správa,
správy na zastupiteľstve, ktoré boli vzaté na vedomie. Okrem toho bola vypracovaná, boli
vypracované zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy mesta Rožňava
a odborné stanoviská podľa zákona o obecnom zriadení. Nech sa páči ak máte nejaké otázky,
pripomienky.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pani doktorka. Nech sa páči kolegovia otváram diskusiu k tomuto bodu.
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za I. polrok 2017. Prosím hlasujte.
Hlasovali ste 7. Za 7, proti 0, zdržalo sa 0.
Páni poslanci skúste zvážiť vaše kroky, keď odchádzate z miestnosti. Dobre, lebo potom to
uzavrieme a stretneme sa zajtra tu. Ja vám nevyhrážam sa, ale spočítavajte si stále hlasy, koľkí
ste tu vo vnútri. Myslím, že ani jednému netreba, aby sa sem zajtra vracal.
Ďalším bodom je 24/2 a to je tá Správa z kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým
klubom a iným organizáciám za rok 2016
Nech sa páči pani doktorka.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Tiež na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 som vykonala kontrolu
vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a iných organizáciám za rok 2016.
Správu ste si určite prečítali. Musím konštatovať pozitívne zlepšenie, teda práca mestského
úradu v tejto oblasti, keďže neboli zistené žiadne nedostatky a bol vypracovaný záznam z tejto
kontroly. Všetko z mojej strany.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pani doktorka. Nech sa páči otázky páni poslanci, otváram diskusiu. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu z kontroly vyúčtovania
poskytnutých dotácií športovým klubom a iným organizáciám za rok 2016. Nech sa páči
hlasujte. No.
Hlasovali ste 7-dmi. Za 7, proti 0, zdržalo sa 0.
Aj Podnety pre hlavnú kontrolórku. Chcem sa vás spýtať, chcete prestávku 5 minútovú, alebo
budete sedieť naďalej tu? Dobre. Chcem sa spýtať, máte nejaký podnet pre hlavnú kontrolórku,
lebo keď nie za tým dáme prestávku. Keď sa nám nikto nehlási tak prejdime potom k Otázky
poslancov, ale dajme 5 minútovú prestávku. Dobre? A sa stretneme o 5 minút tu. Nech sa páči.
Páni poslanci, tí aspoň, ktorí ste tu, nech sa páči. Haló. Páni poslanci. No len ste kričali, no.
Podnety...podnety? otázky poslancov, diskusia poslancov a potom závere. No nech sa páči
aspoň tí, ktorí ste tu, dovtedy kým aj ostatní prídu. Môžete tvoriť. Otvorme to. Pán poslanec
Džačár je tam. Ty si bol prihlásený? Nech sa páči potom.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Som veľmi rád, že tu pán Lányi ešte ostal. Čo sa týka toho retardéru, áno
sme prejednávali aj ten 08. 11. 2016 a bola mu, bol o tom informovaný, takže mu bola odpoveď
poslaná, takže musel byť o tom informovaný. Áno je to tak? Bol si o tom informovaný? 08. 11.
2016 sme to. No tak, potom. Dobre ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja počkám, kým sa kolegovia usadia. Tešia sa na môj diskusný
príspevok, tak prišli. OK. Áno, ďakujem veľmi pekne, ja áno. Ja by som v diskusii rád zhrnul
niektoré veci, ktoré si myslím, že by bolo z dnešného dňa pre mňa podstatné podčiarknuť

a chcem ešte upozorniť na nejaké 2 drobnosti, ktoré určite sú v objektíve sledovania
a pozornosti mestského úradu a možno len v prioritách by bolo, by som chcel aby boli vyššie.
Takže v prvom rade ešte raz by som chcel zdôrazniť tie, zamyslieť sa teda a pripraviť nejaký
záver z dnešného dňa v zmysle tých pravidiel pri predaji nehnuteľnost...hnuteľného
a nehnuteľného majetku mesta ako takého. Bol by som veľmi rád, keby si to mesto vzalo za
svoje, že to teda zorganizuje túto záležitosť a že by sme sa k tejto veci v januári 2018 na
zasadnutí MZ mohli vrátiť, ak by to bolo reálne. Druhá vec, ktorú, ktorú by som chcel je oblasť
technických služieb. Ako člen dozornej rady dostávam pravidelne informácie o dianí
v technických službách a poviem to už niekoľký krát na pôde MZ, pevne verím, že u tohto
vedenia sa to uchytí. Technické služby v tom, ako pracujú a sú hodne závislí na malých
obecných službách, alebo na projektoch, ktoré pripravuje Ministerstvo sociálnych vecí, rodiny
a bla, bla, bla s tým, že väčšinu tých činností, ktoré sa týkajú kosenia tráv, upratovania z môjho
pohľadu naozaj sú závislé na, na tejto pomoci štátu. Ja by som chcel požiadať mesto a vedenie
technických služieb aj takouto oficiálnou cestou, aby sme sa v januári roku 2018 zaoberali,
alebo teda, možno ak teda bude vôľa zaoberali činnosťou technických služieb tak, aby nám pán
riaditeľ technických služieb predstavil predstavu fungovania technických služieb bez MOS-ky,
nakoľko si myslím, že možno ešte, nedá sa spoľahnúť na projekty a programy tohto
ministerstva, pretože tie tlaky na tieto záležitosti sú veľké a môže byť, že o rok, možno o 2 tieto
záležitosti nebudú a my budeme, nebudeme schopný plniť tie funkcie technických služieb,
ktoré teda technické služby majú. Ďalej by som chcel poprosiť do budúceho MZ, ak by sa to
v tom bohatom programe, ktorý nás tam čaká, ak nie tak na prvom januárovom, požiadal
o aktualizáciu zoznamu organizácií, združení a ďalších iných členstiev, či už aktívnych, alebo
neaktívnych, v ktorých je mesto evidované ako člen, ako informačný materiál a štvrtá
záležitosť, ktorú by som len chcel a to je tá vec, tej drobnosti, ktorá.... Chcel by som poprosiť
mestskú políciu, Zlatá ulica č. 10, to je bývalá ubytovňa, ktorá je v súčasnosti nazvem to
zakonzervovaná, v posledných dňoch, alebo v posledných týždňoch sa nám tam stáva, že deti,
hravuchtivé deti behajú po týchto, po týchto priestoroch. Našli si nejakú cestu, akým spôsobom
sa tam dostať a ich činnosť začína byť stále odvážnejšia a odvážnejšia v tomto objekte. Tak by
som navrhol aby teda sa touto vecou zaoberal príslušná, príslušný teda mestského úradu, resp.
mestská polícia a buď upozorniť majiteľa na lepšie zabezpečenie, alebo častejším dohľadom
v zmysle teda obhliadok. Zasahovať preventívne, aby sa tam hlavne nikomu nič nestalo.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
V prvom rade by som chcel v súvislosti s fontánou poďakovať vedeniu mesta za to, že tento
objekt v centre mesta bol v poslednej dobe takto zrekonštruovaný. A dôraz by som chcel dať
na to, že bola to prvá taká výraznejšia, menšia, väčšia rekonštrukcia objektu mesta, ktorú
zrekonštruovalo mesto za pomoci technických služieb. Takže, takže bol to jeden veľmi veľký
výrazný krok v mojich očiach keď, keď, keď najväčší podiel v podstate z rekonštrukcie
takéhoto objektu si vybrali technické služby a dokázali, že to zvládnu. Takže, takže veľké
pozitívum, veľké plus. Zisťoval som si v podstate záležitosti ohľadne mojich dlhodobo
omieľaných chodníčkov a odstavných plôch a pruhov na stavenie a vozidiel pred škôlkami,
školami. Musím, musím vlastne sa v tomto príspevku ďakovne obrátiť aj na mestskú políciu,
lebo ten chaos, ktorý zvládajú pred školami, škôlkami v ranných hodinách je možné veľké
umenie zvládať. Zatiaľ to zvládajú a teším sa tomu, že v najbližších dňoch budú tieto, tieto
pruhy pred škôlkami aspoň niektoré zrekonštruované a, a opravené. Proším, prosím?
A rozšírené. Takže, takže teším sa tomu. V ďalšom bode by som sa chcel opýtať pána

primátora, v, na minulom zastupiteľstve sme sa, sme sa bavili o prípadnej nejakej štúdii
rekonštrukcie, opravy, zmeny, modifikácie kúpaliska. Jednak bazéna, jednak, jednak tých
skokanských mostíkov. Či náhodou sa v tejto veci niečo neudialo, alebo či nie sú nejaké
myšlienky ako s týmto ďalej. Niekoľko zastupiteľstiev nazad sme sa rozprávali na tému
rožňavská plaváreň. Ak mám dobrú informáciu tak, tak sa asi nejaké kroky robili čo sa týka
posudzovania z hľadiska statiky, že v akom to je štádiu, či bol dajaký posudok spravený, ak bol
aký bol výsledok, či by som o tomto nemohol dostať nejakú informáciu a, a z mojej strany toto
by bolo všetko zatiaľ ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
V plnení uznesení máš tú zápisnicu ohľadom jednania ohľadom kúpaliska, ale skôr ešte lepšiu
informáciu vie podať pán riaditeľ, pretože on jednal aj s projektantom, ktorý tam bol. Zatiaľ
sme robili len také nástrely toho celého, ako by sa to dalo upraviť, spraviť, pretože ako vieme,
že aj samotné bazénové teleso nie je v takom stave, ako by sme si to my želali. Takže sme preto
volali tam trošku projektanta na pomoc, ale pán riaditeľ keď troškou poinformuješ. Buď tak
dobrý. Ostatné veci tu sú v týchto informatívnych správach a ohľadom, ohľadom tej štúdie
a statického posudku ja vám to dám potom na ďalšie zastupiteľstvo, lebo bolo to zadané ako
ročný, ročníkový projekt na Stavebnej fakulte v Košiciach. Už niektoré veci poprichádzali,
takže dáme ich dokopy a ja vám to potom predstavím na ďalšom zastupiteľstve. Dobre? Pán
riaditeľ buď tak dobrý aspoň v krátkosti zhrnúť, dobre?
p. riaditeľ TSM PaedDr. Mikuláš Gregor
Dobrý deň prajem pán primátor, pani prednostka, vážení páni poslanci. Takže v krátkosti ja by
som dovolil, ten materiál sa zrejme dostal aj ku vás. Mali sme stretnutie na kúpalisku v Rožňave
ešte počas teda sezóny. Bol tu pán Katušák, ktorý má skúsenosti s projektovaním kúpaliska aj
v rámci Slovenska aj v zahraničí. Bolo to prvotné stretnutie, kde sme si zadefinovali také
počiatočné naše myšlienky, čo by sme asi chceli. Dohodli sme sa na tom, že niektoré veci by
mal rozpracovať, urobiť, resp. nejaký náčrt, nejakú myšlienku z jeho strany a s tými návrhmi
by sme teda, tie návrhy predostreli teda pred mestom, pred zriaďovateľom, prípadne pred vami,
ako MZ, aby sme prípadne, alebo aby ste prípadne vybrali nejakú alternatívu. V každom
prípade ide nám o to, aby sme zefektívnili vlastne kúpalisko aj z pohľadu ekonomického, čo sa
týka objemu vody, resp. vykurovania, chémie, ktorú dávame. Čiže toto je vlastne tá prioritná
myšlienka, ktorú samozrejme môžeme do budúcna roz...rozvíjať, alebo zároveň s tým
projektom rozvíjať aj čo sa týka nejakých prípadných šmýkačiek, alebo ďalšieho bazéna, ktoré
bude vlastne predmetom určite ďalšieho jednania a tu na zastupiteľstve pred vami. Takže toľko
zatiaľ.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán riaditeľ. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Vážený pán primátor, vážení kolegovia. Ja sa chcem teda vrátiť k jednej téme, ktorá tu už
zaznela, keď sa mohli vyjadrovať teda k nejakým témam občania. A to je otázka akčného plánu
okresu Rožňava. Ja som pred mesiacom požiadal pána primátora, aby dal mne aj vám
informatívnu správu o tom, ako prebieha napĺňanie tohto akčného plánu. Dostal som ju,
ďakujem. Žiaľ potvrdili sa informácie, ktoré ku mne prenikali z rôznych zdrojov, že u nás, teda
v okrese Rožňava, nie je celkom v poriadku to, ako dochádza k napĺňaniu akčného plánu.
Akčný plán bol prijatí s veľkou pompou na výjazdovom zasadnutí vlády v Rožňave 14.
septembra 2016, čiže pred rokom a do tejto chvíle má Rožňava schválené 3 projekty a 4 sú
pripravené, predložené. Ja som zisťoval, ako je to inde a pre porovnanie okres Revúca, čo je

susedný okres, čiastočne sme kedysi dávno boli, boli s jednou časťou okresu Revúca v jednom
okrese. Tak v okrese Revúca, pokiaľ mám teda informácie už minulý bolo predložených
a schválených 6 žiadostí. Tento rok bolo predložených 12 žiadostí. Neviem presne koľko z nich
bolo schválené, myslím, že ešte, ešte nič. Tento rok to viazne aj na centrálnej úrovni. Čiže
v okrese Revúca bolo vypracovaných, predložených 18 žiadostí. V čom je problém, podľa
môjho názoru. Podľa tej schémy, ktorú pripravila vláda mali, v každom, v každom okrese mali
vzniknúť rozvojová rada okresu. Tá existuje aj v okrese Rožňava, aj v okrese Revúca. Tvorí ju
vždycky 8 alebo 9 zástupcov okresu a rovnaký počet zástupcov centrálnej správy vlády.
A okrem toho mali vzniknúť nejaké koordinačné rozvojové centrá. V okrese Revúca vznikli
dva, dve, pardon, to koordinačné, dve centrá, jedno v Revúcej, jedno v Tornali. To v Tornali sa
ukázalo životaschopnejšie. To centrum založilo mesto Tornaľa a na začiatok financovalo jeho,
jeho činnosť. Získalo aj, aj teda nejaké finančné prostriedky od mesta Jelšava a takto rozbehli
svoju činnosť už, už niekedy buď koncom roka, alebo začiatkom tohto roka z vlastných zdrojov
a v júni, v júli získali dotáciu z úradu vlády na pokrytie činnosti, celoročnej činnosti tohto
koordinačného centra. Tzn., že oni fungujú už 3/4, zhruba 3/4 roka. Najprv do toho vložili
nejaké vlastné peniaze, ktoré sa im ale vrátili, teda úrad vlády im to refundoval. A môžu platiť
niekoľko ľudí, nie každý tam je na plný úväzok, ale niekoľko ľudí vlastne pomáha pripravovať
tie projekty, tie projekty tak, aby spĺňali podmienky vlády v rámci tohto akčného plánu. To je,
to je Revúca. V Rožňave, v okrese Rožňava vzniklo takéto koordinačné centrum, volá sa to,
v Tornali sa to volá Koordinačné centr..., pardon, Centrum podpory rozvoja, Centrum podpory
regionálneho rozvoja, nezisková organizácia n.o., zakladateľom je teda mesto Tornaľa, správnu
radu tvorí rozvojová, rozvojová rada okresu Revúca. V Rožňave, v okrese Rožňava vzniklo tzv.
Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o.. Vzniklo koncom marca a teda aj, aj
podľa tých informácií, ktorú poskytol pán primátor toto centrum je v podstate nefunkčné. A to
je jeden z dôvodov, nie je jediný, ale jeden z dôvodov, možnože hlavný dôvod prečo máme
pripravených tak málo projektov a sú s tým spojené nejaké problémy. A ja teraz budem osobný.
Ak som hovoril v prípade Revúcej zriaďovateľom je mesto Tornaľa ako právnická osoba,
v Rožňave sú zriaďovateľmi Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava títo ľudia: Ing.
Ján Babič, Ing. Ján Štefan, Ing. Mária Madeliková, PaedDr. MPH. Mikuláš Gregor, štatutárom
je Ing. Arpád Kavečanky. Myslím si, že tieto mená sú a hlavne to prvé meno, ktoré som prečítal,
meno, ktoré sa v tomto okrese veľa ľudí bojí vysloviť, takže sa používa v skratke JB007, ale ja
to meno poviem nahlas Ing. Ján Babič. Toto meno je dôvodom, prečo Koordinačné centrum
pre rozvoj okresu Rožňava nefunguje a nemôže fungovať, pretože podľa mojich informácií
tieto koordinačné centrum neziskové organizácie majú byť založené právnickými osobami, nie
fyzickými osobami. Primátor Dobšinej v máji napísal jeden článok, ktorý bol zverejnený na
nemenovanom internetovom portály, možno aj niekde inde, kde tiež vlastne poukázal na to, že
celé aktivity okolo, okolo toho akčného plánu má akosi pod palcom pán Babič. A aj on bol
nespokojný s tým, že pôvodná myšlienka bola, že toto rozvojové centrum založí mesto, založia
mestá Rožňava a Dobšiná, keď som to správne pochopil a keď si to pamätám. Čiže čo z toho
vyplýva. V okrese Revúca založili 2 koordinačné centrá, jedno z nich sa ukázalo
neživotaschopné, to druhé si našlo správnych ľudí. Mesto zainvestovalo nejaké prostriedky na
začiatok, ktoré sa mu vrátili, momentálne majú funkčné Centrum podpory regionálneho
rozvoja. Majú veľa pripravených projektov, aj úspešných projektov. Rožňava je na tom horšie
vďaka v úvodzovkách vďaka tomu, že máme nefunkčné koordinačné centrum. Ja by som chcel
na tomto mieste, chcel by som ťa požiadať pán primátor, aby si ako štatutár mesta Rožňava
prevzal iniciatívu, aby si nečakal na to, čo urobí smerácka úderka v koordinačnom centre a aby
si pripravil na najbližšie zasadnutie MZ zriadenie či už sa to bude volať koordinačné centrum,
alebo centrum podpory regionálneho rozvoja, jednoducho samostatnú no-čku, ktorá by sa
obrátila na úrad vlády a ktorá by mohla získať podporu, ktorá by mohla pomáhať podnikateľom
pripravovať kvalitné projekty. Lebo v opačnom prípade to končí tak, že, že zase premeškáme

jednu príležitosť, ktorá tu je. Ja si teda nemyslím, žeby, žeby ten akčný plán, ktorý pripravila
vláda bol spásonosný, ale predsa sú to len nejaké, nejaké peniaze, ktoré do regiónu môžu prísť
a keď to bude stáť na tom, že, že niekto nechce nejak pracovať na projektoch, ktoré, z ktorých
nič nemá, tak potom celý okres na to doplatí vrátane mesta Rožňava. Takže ja nevidím inú
cestu, len aby, aby mesto spravilo iniciatívu, netreba objavovať Ameriku, netreba objavovať
koleso. Ja odporúčam ísť sa pozrieť do, do Tornale, spýtať sa ich, ako to urobili oni. Keď to
mohli urobiť oni, môžeme to urobiť aj my. No to je asi všetko. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Bude reagovať pani prednostka ešte.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Mesto Rožňava spolu aj s mestom Dobšiná vypracovalo materiál, ktorý ste aj
vy poslanci schvaľovali, ktorého predmetom bolo práve založenie koordinačného centra, kde
zakladateľmi boli mesto Dobšiná a mesto Rožňava. Schválili ste založenie, schválili ste
zakladaciu listinu, schválili ste stanovy. Tento materiál sme poslali rade, Okresnej rade, ktorá
sa k nemu vyjadruje a ktorá dáva odporúčanie ďalej na úrad vlády. Rada neschválila založenie
tohto centra. Čiže my sme mali pripravený, aj vy ste všetko odhlasovali.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak keď to nebolo zriadené, tak asi vieš si predstaviť, my sme ako hlasovali dvaja primátori,
keď nie sme v tej zriaďovacej listine. Ja nehovorím, že to je nejaká patová situácia, lebo vôbec
to nie je tak, len práve sme ti toto chceli dať do pozornosti. Neviem či sa pamätáš na to, že sme
to odsúhlasovali. Aj Rožňava, aj Dobšiná. No, ale ja preto vám, preto som vám povedal, alebo
dal do pozornosti. No to určite nie. Preto hovorím, že nie je tam ani, nie je tam ani Dobšiná, nie
je tam ani Rožňava a nie sú tam ani mená v tej zriaďovacej listine, keď ste videli, takže.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som si matne spomínal, že niečo sme schvaľovali, hľadal som to vo svojich materiáloch,
ktoré mám zo zastupiteľstiev a nejak sa mi ten materiál nepodarilo nájsť. Takže ďakujem za
pripomenutie. No, áno, to čo som, čo si teraz povedal, teda povedala to aj pani prednostka to
hovorí za všetko. Otázka je, čo teraz budeme robiť. Lebo sme tu ako rukojemníci, ľudia,
občania, podnikatelia z okresu, alebo minimálne teda z mesta Rožňava oprávnene očakávajú,
že niečo budeme robiť a my teraz tuná sedíme, jak proste...
p. primátor Pavol Burdiga
Nesedíme tu, keď ti môžem.....
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
..... prepáčte, nesvojprávni, ako.....
p. primátor Pavol Burdiga
Tak až tak, až tak nie. Včera sme mali akčnú radu a včera sa odsúhlasilo 8 alebo 9 projektov.
Myslím, že mám tu aj kolegu Balázsa, aj pána riaditeľa technických služieb, čiže práve týchto
8 alebo 9 projektov v hodnote nejakých 1,4 milióna ide teraz dole na schválenie druhej
polovičke akčnej rady, dostáva sa to do vlády a keď to vláda schváli, tak sa to dostáva ešte na
protimonopolný úrad. Čiže takýto je postup ďalej. Čiže ide tých 8, 9 projektov. Práve včera sme
kvôli tomuto sedeli, včera sa to odsúhlasilo a sa to posiela. Čiže ďalších 9 ide dolu. Zatiaľ ja
neviem povedať, že aký bude výsledok toho, keď prejde všetkými týmito štáciami.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Mne tu chýba.....
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte pani prednostka môže.....
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
......zareagovať keď hovoríme...
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno, nech sa páči samozrejme.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Prepáčte, ja som len našla v plnení uznesení, je to uznesenie č. 13 z roku 2017 termín bol tam
31. marec 2017, takže to bolo pravdepodobne februárové zasadnutie MZ, keď sa schvaľoval
tento materiál, takže si môžete vyhľadať.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre. Mne tu chýba totiž taký koncepčný prístup. Chýba mi tu to, že na koho sa podnikatelia
z okresu môžu obrátiť, komu môžu predložiť ten, ten projekt, kto im k tomu môže dať nejaké
informácie, kto môže a kto nemôže zasahovať do toho projektu, ktorý oni urobia, pretože teraz
je to nejaké živelné, nejakým spôsobom sa na tom podieľa, teda na príprave, alebo predkladaní
tých projektov pani Valentíková z mestského úradu, ale ja neviem proste ako, akú, aké má
zaradenie. Keby sme mali tú neziskovú organizáciu, tak, tak je jasné, že oni sú, táto organizácia,
na túto organizáciu sa majú obracať podnikatelia, táto organizácia bude poskytovať informácie,
bude im radiť, ako pripraviť tie žiadosti a potom sa to bude schvaľovať, dávať schvaľovať
rozvojovej rade, ale, ale momentálne tu mám pocit, že, že je to nekoordinované, živelné a potom
z toho vznikajú rôzne možno nedorozumenia a aj pochybnosti, či ten proces je transparentný.
Obzvlášť, keď teda vieme, aké mená figurujú potom v tom rozhodovaní. A teraz to neber
prosím ťa osobne pán primátor, nemyslím teraz, naozaj nemyslím teba.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak to ešte, áno, pani prednostka zareaguje.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja sa ospravedlňujem, že si beriem slovo. Ja len by som v podstate na margo toho, čo tu odznelo
aj v diskusii občanov s pani Majtányovej, aj teraz k tomu, čo ste, k čomu ste vy vystúpili. Mňa
veľmi mrzí teda, že aj mestský úrad je čiastočne vnímaní tak, že vypracováva nejaké projekty.
Pani Valentíková nemala doplnenú pracovnú náplň v tom, že by mala vypracovávať projekty
pre podnikateľov. Mesto Rožňava má cez akčný plán podané myslím, že 3 projekty, technické
služby 1. Ona je poverená tým, aby vypracovávala tieto projekty. Čiže to, že ona vypracovala
projekty pre podnikateľov, ja to beriem ako jej súkromnú iniciatívu. To či je ona nejakým
spôsobom za to platená neviem. To skutočne neviem, ale....
p. primátor Pavol Burdiga
Určite z peňazí mestského úradu to nejde.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
....ale ona nemá osobitne za to plat žiadny, žeby teda pre podnikateľov. To by ani nemohla robiť
a hovorím, ja to beriem ako jej osobnú iniciatívu. Zúčastňuje sa zasadnutí rady, ja sa
nezúčastňujem, takže z mojej strany určite nešiel návrh na doplnenie pracovnej náplne a ani
nebola doplnená náplň.
p. primátor Pavol Burdiga
Zo včerajšieho sedenia, keď sme sedeli v akčnej rade, tak vlastne to koordinačné centrum tam
nastal nejaký 3-4 mesačný pingpong medzi tým, že ako sa to má zriadiť, čo tam má byť atď.
To ja len informácie vám hovorím, ktoré ja som dostal od pani Valentíkovej a od pána
Kavečankyho a myslím, že na včerajšej rade bolo povedané, že behom nejakých 2 týždňov by
sa to malo zastabilizovať a mala sa podpísať zmluva ohľadom koordinačného centra. Keď to
bude podpísané, samotné koordinačné centrum keď sa vytvorí aj pán Kavečanky a pani
Valentíková odchádza od nás z mestského úradu. Nebude zamestnankyňou mestského úradu.
To je tiež pre vás informácia. Čiže všetky tie veci, čo si robí pomimo sú na nej.
Nech sa páči ďalej pán poslanec Lach.
p. poslanec Ján Lach
Celý akčný plán bolo vlastne zo strany okresného úradu veľké rozpačité nič. Potom sa iniciatívy
chytilo mesto, začalo pripravovať akčný plán a keď už bol hotový, tak nastúpilo zase okresný
úrad a ľudia, ktorí robili v tej akčnej rade, pripravovali, tak myslím si, že tam bola veľká snaha
robiť to transparentne a pripravovať to skutočne, brali sme to ako šancu, ktorá je pre tento okres
a že môže sa z toho niečo pohnúť, alebo urobiť pozitívne. No potom nastali personálne rošády
rôzne, že už nie členovia akčnej rady sa nestali priamo členmi kor...tej rozvojovej rady, tam
došlo k tvrdej selekcii tak, aby vlastne tu menovaný prednosta okresného úradu mal tam
zabezpečenú väčšinu a a jednoznačne aby sa rozhodovalo podľa toho, čo je preňho dobré. Taký
malý pokus o vzburu bolo vlastne založenie tohto koordinačného centra spolu s Dobšinou
a odišli sme s dlhým nosom, čo aj mňa veľmi mrzelo, lebo bol som pri tom. Proste zostalo len
také horko v ústach a a a jednoducho taká bezmocnosť, že proste to bolo nachystané tak, aby,
aby sa o peniazoch rozhodovalo v nejakom úzkom kruhu a o tom, kto dostane podporu, ako
dostane podporu. Ja osobne, tiež teda nie ja osobne, ale občianske združenie, ktorého som
predseda, tak máme vypracovaný projektový zámer no a som veľmi zvedavý, že jak to dopadne,
hej. Tiež ako strácam nádej, by som povedal, že to bude prebiehať nejak rozumne a sa to
dotiahne do rozumného konca, lebo tiež sme sa dali do takej veci, ktorá mala slúžiť na rozvoj
tohto regiónu po vzore Rakúska a iných krajín, kde sa vlastne rozvíja, zabezpečuje ten rozvoj
cez úspory energetiky a to, že z okres.....z regiónu neodchádzajú peniaze na energie. Čiže
v tomto prípade ako nemožno viniť pána primátora, že by jako on mohol úplne, lebo tam sme
len pozerali jak malé deti, že jak to bolo pekne pripravené, jak sme boli odtiaľ vypinkaný.
A zostal tam v tej rozvojovej rade za mesto pán primátor a ostatný proste, no nejdem, nechcem
sa vyjadrovať, že jak tá rozvojová rada bola kreovaná a akým spôsobom, lebo iste to nebolo
úplne v súlade s tým, čo sme mali zámer ako akčná rada. Čiže toľko len.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno. Tiež som členom tej rozvojovej rady. V podstate som tam nominovaný za podnikateľskú
sféru, ale samozrejme, že človek je aj poslancom MZ Rožňava a do určitej miery sa pokúša

hájiť aj záujmy mesta. Rozvojová rada, pomaličky vidím, že si skladáte tú, tú celú mozaiku
a iba by som tak doplnil, poskladal tú informáciu, že rozvojová rada spadá pod okresný úrad,
nie pod, pod a z uvedeného usmernenia vyplýva, že tajomníkom rozvojovej rady je prednosta,
každého daného okresného úradu s hlasovacím právom. Toto, toto v podstate si len vyjasnime.
Nie mesto je koordinátom... koordinátorom akčného plánu, alebo tejto rozvojovej rady a toto
som sa pokúšal pred chvíľou tuná vysvetliť aj pani Majtányovej. Hej, že či, či sme na tej pôde,
kde ona v podstate toto predniesla, či, či na dobrých dverách klopeme, som sa pýtal pred
chvíľou pani Majtányovej a na toto som cielil. Takže zúčastňujeme sa s pánom primátorom
uvedenej rady, tá má 9 členov a v tejto rade sa hlasuje. Takže zhruba toľko.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Vďaka tomu, že Ivan si pripravil tú záležitosť nebudem ja už v tejto veci
vystupovať. Ja v tomto smere revolučne len jednu záležitosť. Nejde mi do hlavy, ak zástupcovia
50% obyvateľov okresu Rožňava, ktorí sa rozhodnú založiť neziskovú organizáciu na to, aby
získali vládnu podporu tak, ako ju tu pán premiér prezentoval, sú odmietnutí nejakým orgánom,
ktorý je vytvorený na to, aby to koordinoval, tak ja navrhujem obrátiť sa s otvoreným listom
priamo na vládu, na úrad vlády a apelovať u nich, ak teda ešte nejaké svedomie tam je, aby
takáto záležitosť proste bola minimálne prebratá a riešená otvoreným listom, aby obyvatelia
vlastne videli, že mesto jedno aj druhé vyvíja aktivity v zmysle toho, čo tu vláda sľúbila. Takže
ja som za to a podpíšem takúto aktivitu kedykoľvek. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. V podstate dneska asi môj reproduktor bol dajaký zachrípnutý, ale nedá mi,
aby som sa nespýtal na niektoré otázky, ktoré, ktoré mi určitým spôsobom nedajú sa spýtať
nato, alebo nedá mi to svedomie, aby som sa nespýtal na. Ja som v minulom období tu
reklamoval a dožadoval sa o prípadnú dajakú rekonštrukciu, alebo retušovanie lávky cez most
Slanú, ktorá sme sa dopracovali k tomu, že je v majetku mesta. A dostal som ja domov, domov
prípis od mesta, že v nedávnej minulosti, že na, na uvedenej teda lávke momentálne sa
pripra....vypracováva ako zadanie a a súťaž prebieha. Chcem sa spýtať, či je to ešte aktuálne
v tomto roku nakoľko za chvíľu je október a je to v podstate nad, nad tokom, že či ešte môžeme
uvažovať vôbec s tým, alebo je to, ako to je vôbec reálne, keď sa môžem spýtať.
p. primátor Pavol Burdiga
Veľmi rýchlo ti odpoviem ak môžem, lebo tak je to najlepšie asi. Načo viem odpovedať
odpoviem, hej a na čo nie, nie. Keď si si všimol, neviem či si si všimol, lebo ako poslanec máš
na to právo, tri lávky idú na rekonštrukciu, obchodný dom Billa, autobusová stanica a práve to,
čo ty hovoríš, hej. Tieto 2 lávky sa teraz rozobrali, neviem či si si všimol, že my sme
nepredpokladali, že to bude až v takomto dezolátnom stave, takže celá lávka musí ísť
kompletne, musí byť celá vymenená aj jedna aj druhá a môžem ti povedať s určitosťou, že aj
na tú tvoju lávku smerom na Nadabulu, alebo na našu lávku smerom na Nadabulu sa dostane
tak isto. Sú to vysúťažené veci, dobre a môžeme sa spolu ísť v pohode na to pozrieť. Ja som si
tiež nemyslel, že to je v takom katastrofálnom stave. Lebo keď ste si všimli komplet sme ju
museli dať preč, lebo keď sa pustila do toho firma a urobila niektoré sondy, hej, tak sme sa

rozhodli každopádne kvôli bezpečnosti občanov to nemôže ostať tak. Takže stojí, čo to stojí, tá
lávka sa musí opraviť a pôjde úplne nová.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Tak v tomto prípade ďakujem a dúfam, že nás nedobehne ako počasie, že teda budeme vedieť
urobiť dajakú rekonštrukciu. Ďalej by som sa chcel spýtať, spýtať aj poukázať na niektoré veci.
Na dnešnom zastupiteľstve sme odsúhlasili asi, zhruba asi 5 bodov, kde sme sa dožadovali
o dajaké fondy na rekonštrukciu, projekty a proste rôzne veci. Ja neviem, či do tejto, do tejto
oblasti sa nedalo zasunúť aj, aj agitačné stredisko, alebo keď už uvažujeme s tým, že sa to
odovzdá teda futbalovému klubu, tak to bude zastrešovať on. Ja poukazujem aj na túto budovu
z titulu toho, že stav je dezolátny. Za chvíľu budú voľby, tečie do strechy, no dobre by bolo sa
aj s týmto dajak zapdievať, alebo kto, čo, ako, kedy aspoň informatívnu správu....
p. primátor Pavol Burdiga
Môžem odpovedať hneď?
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Na, do budúceho roku dávame opravu strechy, tzn. budeme ju vymieňať. Konštrukciu hej
a strecha sa bude vymieňať. A bolo by dobré, keby ste, keď už vás mám v takom zložení, keby
ste rozmýšľali o tom, že do budúcna aké využitie tomto dáme. Lebo na predaj to určite nedáme,
urobíme strechu, ale vymýšľajme čo tam bude. Dobre? Lebo výjde nejaká výzva, hej, alebo
keď my vymyslíme, že to bude tam pre dôchodcov, pre mamičky a pre neviem koho ešte, hej,
tak budeme sledovať tieto výzvy, či náhodou niečo také nevýjde, ale teraz vychádzajú rôzne
výzvy a my zatiaľ nevieme čo z toho chceme. Čiže strašne a veľmi nám pomôžete, keď prídete
s takými nápadmi, spýtajte sa tam, ste poslanci obidvaja, možno ľudí, aké využitie by sme
chceli tomu dať a projektová dokumentácia keď výjdu výzvy, aby sme žiadali, aby sme sa
zapájali tak, ako teraz aktívne do, do veľmi, veľmi, alebo do rôznych týchto výziev. Hej, čiže
strecha pôjde, strecha pôjde. Dobre?
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Takže ďakujem aj za túto odpoveď. Ja sa len obávam, že tá strecha je v takom stave, že tá zima
asi ukončí tú strechu. Neviem. Možno nie, nechcem byť dajakým prorokom. Tá tretia, tretia
otázka moja je kus taká, kus taká akože by som povedal, pripravuje sa teraz druhé kolo
asfaltovania. Ja si myslím, že ja nebudem poukazovať na to, že toto tam, alebo toto tam, ale
pokiaľ ide druhé kolo asfaltovania a dajakým spôsobom je vynechané, vynechaná čiastočne
Rožňava baňa, Nadabula, ja viem, že teraz mi odpovieš na to, že na Rožňava bani pôjde jedna
komunikácia ako prístupová, ale skutočne musím začať s tou Rožňava baňou, čo sa týka tej,
tej, toho chodníka. Je tam len jednostranný chodník, je to dajak provizórne urobený z panelov.
Tam s kočíkom zrejme ťažko prejsť. A z titulu toho ma akože kus aj mrzí to, že to poradie,
poradie bolo kus iné a nedostala sa tam ani Rožňava baňa, ani Nadabula chodníky. To akože,
alebo pokiaľ sa nájde dajaká rezerva aj v tomto smere, bolo by to uvítané aj od občanov aj
z mojej strany. Snáď toľko. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Môžem odpovedať aj na toto?

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Povedzme si aj to, nemôžeš mi tvrdiť, keď som sa spýtal o asfaltovaní k papierni. Rozprávali
sme sa, hej. Dobre to nechajme teraz tak, nemôžeš povedať, že som sa nepýtal na to. Bude
asfaltovaná časť aj na, aj na Rožňava bani, aj v Nadabulej. Rožňava bani bude tam jedna časť
asfaltovaná, je tam ten obchod, pomôž mi, na rohu tam kde je aj servis.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Novak.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno. Ide hore tá ulica, tá sa kompletne urobí, v Nadabulej sa bude robiť, tam kde ste robili
práve tú zádržňu na vodu, hej. Čiže úplne z hornej časti sa bude asfaltovať celkom po spodnú
časť, tam kde aj pán Mihálik býva. Vieš, ktorá časť to je?
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Viem, viem, ja to ovládam.
p. primátor Pavol Burdiga
Aj tá časť, aj tá časť sa bude asfaltovať. Ja by som veľmi rád, alebo my by sme veľmi radi dali
asfaltovať aj tie ulice, ktoré sú ku starým baníckym domčekom. Len aby ste vedeli ja som tam
ľuďom povedal, že ja s tým žiadny problém nemám, ak sa napoja všetci na kanalizáciu, ktorá
je urobená. Ani jeden sa ešte nenapojil. Lebo to stojí nejaké peniaze. Zoberte, že dáme
zaasfaltovať tie ulice, lebo nebol by problém zaasfaltovať, začnú nám kopať vtedy kanalizáciu.
A už sme ich vyzývali my, už vyzývala Východoslovenská vodárenská spoločnosť, že podľa
zákona sa musia napojiť a tá kanalizácia, sakra, však sa robila pre nich, na všetky ulice. Ľudia
ani jeden nie je zapojený a stále to ide do provizórnej starej kanalizácie. Tá neviem dokedy tiež
vydrží. Asfalt chceme, ale napájať sa nechceme. Čiže aj tá časť pôjde, čiže aj preto hovorím,
že aj na Rožňava bani pôjde jedna časť. A nebránim sa vôbec tomu, žeby išla aj iná časť, ale
hovorili sme, vieš, onoho času aj okolo papierne.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ako beriem toto. Ja som nevedel rozhodnúť pán primátor, ale.....akože poradie určiť, aby na
mňa sa nehnevali, čo sa týka tých komunikácií. Ale ja som teraz poukázal na chodníky, ktoré
sú a mal ísť chodník aj v Nadabulej. Takže to vypadlo a viac menej, čo ma mrzí, tak škola,
banská stráň, no tam je, to ťažko prejsť.
p. primátor Pavol Burdiga
No to nie je. My sme sa rozhodli, kvôli tomu, že asfaltovať sa, lebo keď sa pozrie niekto
odborným okom na to, a ty si stavbárom, že na ten chodník asfalt nemôže byť. A práve
kolegyne mi potvrdia, že práve na budúci rok začiatkom roka dáme okamžite vypracovať
projektovú dokumentáciu na tento chodník, pretože to čo tam je musí ísť celé dole, sám vieš,
a pôjde tam nový chodník. Urobíme ho, určite. A na budúci rok tak isto budeme asfaltovať, čiže
tohto roku čo neprejde pôjde opäť do zastupiteľstva ako tu ste rozhodli, že ktoré chodníky idú
a len tie idú. Čiže aj na budúci rok je tá šanca, hej, že tieto chodníky budú robené. A určite
pôjde aj ten chodník, o ktorom hovorím až z tade od školy celkom pre, pred, pred jak sa on
volá? Pepo. Ten na uhoľných skladoch, kde robil. No, čiže až tam pôjde tento chodník.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Gašparec.
p. primátor Pavol Burdiga
Gašparec a ideme robiť projektovú dokumentáciu aj na druhú stranu zase cesty, ako sa ide od
Tatrasvitu tie domky, ktoré sú celkom hore. Aj tam sa bude robiť projektová dokumentácia.
Čiže je rozbehnutých veľa týchto projektov a projektových dokumentácií a určite tieto
chodníky, keď bude v našej sile, tak ich urobíme.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ja to beriem pán primátor, ale prvé kolo a dačo sme mohli aj tam pustiť už, čo sa týka tých
chodníkov. Ja si myslím. Alebo myslím si, že aj občania by to uvítali. Len toľko. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník, nech sa ti páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Len reagujem na to, čo si nás oslovil ohľadom agitačného, takže. Bez zmeny využitie, tzn.
Dovaj, dôchodcovia, mali tam nejakú odbočku rožňavskú. Neviem, či to ešte existuje, či ešte...
p. primátor Pavol Burdiga
Mali, áno, áno, áno.
p. poslanec Roman Ocelník
...niektorí už pomreli, takže neviem či sa to tam nejak. Či to tam funguje. Chodia tam mamičky
s kočíkmi, s deťmi, preliezačky, sú tam voľby...
p. primátor Pavol Burdiga
Preto sme to urobili.
p. poslanec Roman Ocelník
takže ja si myslím, že v tomto smere toto zachovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, budeme sa ťahať k tomu smeru, ale každopádne keď ste tam poslanci, sa trošku
popýtajte, veľmi nám tým pomôžete.
p. poslanec Roman Ocelník
Ja tam nič nové nevidím. Žiadne podnety nemám nové, nejaké iné.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. OK. Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Lach nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Chcel by som upozorniť na strechy nad oblúkmi, čo boli brány mestské na námestí...
p. primátor Pavol Burdiga
Áno, už ma upozornili.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Tak je to kryté šindľom a tie šindle odchádzajú, za chvíľu aby nám nespadli tie oblúky na hlavu
tak treba pozrieť, ktoré sú v akom stave a opraviť to. Lebo človek väčšinou sa díva po
chodníkoch jak vyzerajú, po námestí a tak človek ani nezdvihne tú hlavu.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno, viem o tom. Som sa rozprával s tým pánom, ktorý ti to povedal ako druhému potom. Hej,
čiže akceptujeme každopádne a potom....
p. poslanec Ing. Ján Lach
Dobre. Ďalej chodník na Budovateľskej. To tiež už bola asi na pretrase. Je tam za tým bytovým
domom od štátnych lesov.
p. primátor Pavol Burdiga
Keď si pozrieš výspravky, ktoré idú, tak sa dočítaš, že aj ten chodník ide. Bude asfaltovaný už
keď mám, prepáč, slovo, keď ti skočím do reči ohľadom asfaltovania buď zajtra, alebo od
pondelka nastupujú inžinierske stavby komplet na tieto asfaltovania, ktoré boli napísané na
našej stránke, kde sme to zverejňovali. Čiže aj tento chodník kompletne ide. Budú začínať
najprv tým, že budú frézovať križovatku Košická – Jasná, potom budú frézovať časť medzi
Páterovou a Dobšinského ulicou, keď stade chodíte, je to veľmi zlý úsek a potom začínajú aj
s opravou chodníkov. Myslím, že teraz som práve rozprával s koordinátorom, s pánom
Mikolajom, tak už vlastne vytrhali staré asfalty aj na ulici Kyjevskej, čiže postupujeme dopredu.
Takže už z toho miesta by som chcel aj, aj obyvateľov vyzvať trošku k trpezlivosti,
zhovievavosti, lebo určite 3, 4 týždne tu budú asfaltéri a trošku, trošku to bude, ako nehovorím,
že mesto prevrátené, ale budú sa tu pohybovať aj ťažšie mechanizmy.
p. poslanec Ing. Ján Lach
No a ďalej tu pán Lányi to spomínal a riešili sme to, keď tam sa riešili tie retardéry a toto. Je
tam také malé parkovisko, ktoré sme, o ktorom som hovoril, že teda by poslúžilo a slúži ako
parkovisko pre susedov, aby nestáli tam na Hrnčiarskej. No a ....
p. primátor Pavol Burdiga
To je pri tom moste?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno. Pred Mikim Hudákom. No a jedná sa o to, že tam vlastne priteká voda od Mária bane
z asfaltky, z tej št...., to je štátna cesta?
p. primátor Pavol Burdiga
Áno.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Na Čučmu. Steká dolu na Hrnčiarsku a tečie po Hrnčiarskej na Kúpeľnú a a a proste až pred
Školníkovcami to steká do potoka. Poškodzuje to našu miestnu komunikáciu a tam na tom
parkovisku teda, je tam vykopaná taká úzky ryha, ktorú by bolo treba rozšíriť, aby tú vodu
vlastne z cesty bolo možné odraziť, odviezť do potoka.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán riaditeľ. Poprosím dobre?

p. poslanec Ing. Ján Lach
Pán riaditeľ....hovorili sme o tom, vtedy tam bol keď sme to obzerali niekedy začiatkom leta.
Medzitým som už zo 2x urgoval, že treba tam doniesť drvu, z tohto, čo sa frézoval asfalt a dať
tam, pokiaľ by to bolo trošku možné, tak dať tam nejaké tie betónové žľaby, ktorým by sa tá
voda dala odviesť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán riaditeľ máme to napísané? Dobre. Poprosím, keby sa to dalo do konca októbra zrealizovať,
dobre?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Uch...uchráni to tú komunikáciu na kúpeľnej, ktorá viem 7x už nejakým spôsobom flákaná,
teda plátovaná, lebo plyn, potom kanalizácia, neviem čo všetko tam bolo riešené a tá cesta
odchádza. No a ďalšia vec, čo ako teda mi nedá a musím to spomenúť aj na základe sťažnosti
občanov. Belapar, to je vlastne Čučmianska dlhá, keď výjdeme hore kopcom a pokračuje cesta
na kúpele, tak vlastne na ľavej strane sú tam hore domy tak vysoko nad cestou. Tam vlastne je
postavená štátna cesta, časť bývalej cesty od tohto Turekovcov dolu, ten kopec je ďalšia cesta,
ktorá vedie hore a potom je, už v tej vrcholovej časti je ešte jedna cesta nad tým, ten posledný
rad domov vľavo hore. No a ten, tá cesta je zanedbávaná, čo sa týka údržby. Sneh, kosenie,
neviem čo, vždy proste mi volajú odtiaľ susedia, že nejakým spôsobom nech sa prihovorím,
aby teda bolo tam pokosené. Asi by bolo dobré tú ulicu, akože vziať tak nejak na vedomie a o tú
časť cesty a starať sa o údržbu aj tam. Žijú tam starší ľudia a nie je to, nie je to práve najlepšie,
hej, keď v zime nevedia výjsť s autom, alebo proste aj, aj pešo, keď to nie je odhrnuté
a posypané. Nerád by som potom, aby sme riešili úrazy a celkom oprávnene. Čiže to sú také
veci a ešte k tomu asfaltovaniu. No. Nevidel som v lete nejak behať ten asfaltovací stroj po
meste tak, jak by som ho bol očakával a možno tie výtlky, ktoré sú nielen v centre mesta, ale aj
u nás na Kúpeľnej, na Hrnčiarskej, na Baníckej, bolo by dobré sa pozrieť na tie výtlky a niečo
urobiť s tým. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Ja sa ospravedlňujem za takýto vstup v diskusii. Páni poslanci, páni
kolegovia, pán primátor. Najlepším argumentom na to, ako fungujú, resp. nefungujú technické
služby je práve táto diskusia. Od úpravy snehu, až po kosenie, až po zaplátovanie dier je to
o lobovaní o prihováraní sa za tú, ktorú časť. Prečo to nemôže fungovať normálne, ako
v normálnom svete. Tam kde treba poslať, poslať technické služby bez toho, aby sme to tu
riešili na zastupiteľstve. Je to s prepáčením smiešne. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak viete, niekedy si treba nájsť cestu aj na tie technické služby a tam ísť toto povedať, hej,
lebo na zastupiteľstve to je...bodujete nikde, hej, ale treba to samozrejme aj tu povedať, ale
technické služby sú otvorené pre každého, pre každého z vás poslancov. Treba zísť dole, pán
riaditeľ je tam, je to zodpovedná osoba a tam to treba tiež povedať. Nehovorím to, že to tu
netreba povedať. Ja neviem, čo si hovoril, či ľudí, ja som povedal páni poslanci. Ja som poslanci
povedal. Ja preto hovorím, že poslanci v pohode môžete kľudne, netreba čakať na
zastupiteľstvo. Keď potom nie pán riaditeľ, môžete aj mne zavolať, hej. Dá sa aj tak. Pán
poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach Lach
Ja len na kolegu Bischofa, že ja som ohľadom toho parkoviska aspoň 3x volal pána riaditeľa
a už som myslel, že predídem tomu, aby som tu ne..ne...nevylepšoval a nerozširoval výrobnú
poradu, hej, ale vidím, že asi už som musel tu, hej, lebo tiež susedia sa obracajú na mňa,
zazvonia mi, povedia mi, oný že, že, no proste mi vynadajú, že v akom je to stave. Tak. A nie
je v mojich silách s tým urobiť nič, tak musím sa obrátiť na toho, kto má na to sily a prostriedky,
aby to riešil. Čiže asi toľko.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja sa ešte chcem vrátiť k tomu akčnému plánu, lebo sa akosi neviem zmieriť s tým, že, že
proste pokrčíme ramenami, že sa nič nedá robiť. Ja som si našiel teda to uznesenie, ktoré som
nevedel nájsť, lebo som ho hľadal podľa, ako akčný plán, ale to uznesenie sa týkalo založenie
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Koordinačné centrum pre
rozvoj okresu Rožňava, n.o.. Takže som to zle hľadal. Za hlasovalo vtedy 12 poslancov, nikto
nebol proti, nikto sa nezdržal. Jeden poslanec nebol, buď nehlasoval, alebo nebol prítomný.
Čiže panovala zhoda na tom, že treba založiť takúto organizáciu. Dohodli sa na tom primátori
2 najväčších miest v okrese a celé to padlo na tom, že jeden s prepáčením papaláš povie, že nie.
A niekoľko ďalších ľudí, ktorí ho proste počúvajú na slovo hlasujú tak, ako on chce. Ja sa
prihováram k tomu, čo povedal kolega Kováč. Pán primátor myslím, že by si mal napísať list
na úrad vlády a upozorniť na to, že človek, ktorý bol menovaný vládou, ktorý je členom
vládneho hnutia blokuje tento program, ktorý pán premiér vyhlasuje, že to je jeho priorita, čiže
v záujme pána premiéra, ja nie som jeho volič, ani jeho fanúšik, ale v záujme pána premiéra,
ak chce pri najbližšej návšteve tuná ukazovať, že čo vláda urobila pre tento okres je, aby tohto
človeka odvolal a aby tu urobil poriadok. Lebo potom ho asi budú tuná vítať mnohí ľudia veľmi,
veľmi škaredými pohľadmi. Takže naozaj by to nemalo skončiť nejakým trápnym tichom, že
my sme sa snažili, my sme zahlasovali. Niečo by sa malo robiť. Ja sa kľudne pod ten list s tebou
podpíšem ak, ak nechceš aby tam bolo iba tvoje meno pod tým listom. Lebo mňa to ako vytáča
keď, keď proste vidím susedný okres, ktorý má hádam ešte väčšiu nezamestnanosť, kde, kde
tie mestá sú menšie. Revúca je menšia ako Rožňava, Tornaľa je menšia ako Rožňava a tam to
pre Boha ide, tam proste vedia mať funkčné koordinačné centrum, robiť na projektoch a a my
tuná sme brzdení tým, že proste jeden človek to chce mať pod palcom. Áno ďakujem za
upresnenie reality.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Laco.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne za slovo. Troška možno na odľahčenie po takýchto závažných diskusiách.
Dovoľte aby som pár slov vyslovil, lebo nedá, nedá, nie tak dávno uskutočnenej akcii. Vieme
veľmi dobre, že nedávno v meste sme organizovali, bol organizovaný Rožňavský jarmok, boli
Dni mesta. A chcem povedať pár slov o týchto akciách a kultúrnych podujatiach, ktoré v rámci
Rožňavského jarmoku a Dní mista, Dní mesta prebehli. Podľa mňa, ale nielen podľa mňa, lebo
viacerí občania sa mi vyjadrili veľmi pozitívne o týchto akciách, že dávno na Rožňavskom
jarmoku a v rámci Dní mesta Rožňavy nebol tak bohatý, pestrý, rôznorodý a vyvážený kultúrny
program, v podstate pre všetky vekové kategórie, ako bol tohto roku. A samozrejme chcem
podotknúť, že aj okrem organizátorov, tých, týchto vystúpení a sprievodných akcií
pripravovali, ja si osobne myslím, že patrí vďaka aj technickým sluz.. službám a mestskej

polície, ktorí veľmi pružne, pohotovo reagovali na vzniknuté situácie. Mám na mysli, že
vyčistenie priestranstiev mes...námestia, priľahlých ulíc, že v prebehli tie akcie v poriadku, bez
výtržností atď.. Takže si myslím osobne, že aj im patrí za to všetko vďaka. Keď som spomínal
na úvod, že ten program bol naozaj rôznorodý, bohatý, pestrý a pre všetky vekové kategórie,
tak nedá mi nepovedať, že zohľadnil aj národnostné zloženie obyvateľstva tento kultúrny
program. Jedine čo ma viacerí občania oslovili, alebo sa opýtali, že uvádzanie programov, ktoré
bolo prvý deň dvojjazyčné a nebolo druhý deň, že prečo. No ja som potom išiel o dva dni na to
za vedúcou školstva sa opýtať, lebo predsa odbor školstva riadil tieto programy, alebo
zastrešoval najviac toho, tak mi bolo povedané, že vlastne druhý deň program bol postavený na
princípe samo uvádzania tzn., že jednotlivé telesá, ktoré vystupovali, jednotlivci, skupiny, samo
si program uvádzali, ale žiaden problém v tom, že aj do budúcna, aby bolo uvádzanie programu
dvojjazyčné, ako bolo aj tuná v prvý deň. Takže na záver z tohto hľadiska mi neostáva nič iné,
a chcem to aj urobiť, že vedeniu mesta vyjadriť a všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto
kultúrneho programu a realizácii všetkých týchto vystúpení a podujatí, chcem naozaj jedno
veľké vďaka vysloviť, lebo bol naozaj hodnotný a veľmi pestrý ten kultúrny program, vôbec
tie akcie, ktoré prebehli v rámci jarmoku a dní mesta. Takže všetkým, ktorý sa o to pričinili,
pričinili tak patrí jedna veľká vďaka. A už keď toľko ďakujem, tak ešte jedna vec. Ja si myslím,
že to je v záujme všetkých obyvateľov mesta Rožňavy, čo teraz poviem. Chcem sa tiež
poďakovať, vlastne za ukončenú akciu, že to, čo sme toľko krát prízvukovali, žiadali, bolo to
aj v pláne opráv, aby sa chodník dokončil aj okolo gymnázia, čo vedie k cintorínu, čo ľudia sa
o chvíľu blížia sviatky vše svätých, áno, zosnulých a strašne veľa ľudí chodí okolo toho. A tam
vždy stála voda v tej zákrute, keď si viete predstaviť jak je plot gymnázia, voda stála pri
menšom daždi, ľudia museli cez cesty chodiť a podobne. Ten chodník je urobený, ukončený,
naozaj vďaka aj za to, že už skultúrnilo aj to, že keď ľudia budú teraz o chvíľu vo väčšom
množstve chodiť na cintorín, ale aj v budúcnosti, nielen počas sviatkov, že majú vytvorené
kultúrne podmienky aj na chôdzu po tejto časti mesta. Takže toto som chcel poďakovať sa
všetkým, ktorí boli, mali participovali na tomto či programe, či na podujatiach, alebo aj na
vytvorení toho chodníka. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Je mi až ľúto po takomto pozitívnom vystúpení pána kolegu Laca zasa sa vrátiť do vôd,
nechcem povedať kritiky, ale, ale pichania do osieho hniezda. Ospra...os... je mi to ľúto, ale,
ale nakoľko mám nový telefón, tak som si bohužiaľ veci musel ešte raz prezrieť, čo som urobil
dobre a čo nie a prišiel som na to, že tam mám ešte veľa vecí, ktoré som tu chcel odprezentovať.
V prvom rade chcem povedať, je mi ľúto, ale ja nie som ten typ poslanca a nebudem ten typ
poslanca, ktorý bude chodiť za ktorýmkoľvek riaditeľom akejkoľvek miestnej a mestskej
organizácie a bude predbiehať, alebo nejakým spôsobom obiehať systém na to, aby sa veci
riešili systémovo, ktoré nie sú ošetrené v meste. Ja veľmi rád pomôžem pánovi primátorovi,
veľmi rád pomôžem ktorémukoľvek z týchto riaditeľov, ale rozhodne nebudem pria..priamo
zastupovať občanov v tom, že prosím ťa buď taký dobrý prídi sem a sem a čo najlepšie prídi
sem a sem a tuto to vyrieš a budem sa tváriť ako riaditeľ tej ulice. To teda dúfam, že kolegovia
poslanci to nerobia a snažia sa systémovo veci riešiť cez, prostredníctvom cez orgány
mestského úradu a cez primátora, resp. cez komisie. Preto sa od týchto vecí dištancujem. Chcel
by som poprosiť, chcem upozorniť po dozornej rade technických služieb ešte na jednu vec.
Máme skládku asfaltu zrezaného. Ja nemám skúsenosti s odpadmi, nie som odborník na
odpady, ale v stavebníctve je asfalt evidovaný ako nebezpečný odpad a my ho skladujeme pri
rieke a skladujeme ho na neoficiálnom skladisku. Pevne verím, že to je ošetrené a že nejakým

spôsobom sa nám to nemôže vrátiť v zmysle nejakých pokút, alebo nejakých postihov z,
z odboru životného prostredia. Ja som na to upozornil riaditeľa technických služieb. Vzal si to
za svoje. Pevne verím, že to bude sa snažiť riešiť túto záležitosť, ale upozorňujem na to aj
takýmto spôsobom, aby sa na to nezabudlo. Zároveň som požiadal na dozornej rade pána
riaditeľa technických služieb, opäť si to vzal za svoje, aby tak ako existuje plán kosení, aby bol
pripravený aj plán rekonštrukcií, rekonštrukcia a opráv miestnych komunikácií v zmysle
nejakých priorít a v zmysle zastúpení teraz, v zmysle tak ako sme to aj tu schválili na MZ.
Myslím si, že keď to zavesí na svoju webovú stránku, je to veľmi silný argument na to, aby
občania videli, že teda technické služby pracujú koncepčne, systematicky a snažia sa okrem
havarijného stavu veci riešiť aj takouto plánovitou činnosťou. Ďalej by som chcel požiadať
mesto a tak isto pravdepodobne riaditeľa technických služieb v tomto, ale nie som si istý. Od
výstavby posledných obytných jednotiek v tomto meste uplynulo, v mnohých prípadoch
panelového charakteru, aj 20 aj 30 rokov a zeleň, ktorú si obyvatelia z iniciatívy posadili
v blízkostiach obytných blokov, pomaly ale isto nadobúda rozmery, ktoré viac menej im tienia
a zavadzajú a prekážajú a predpokladám, že odbor životného prostredia je, alebo bude
zahlcovaný stále viac a viac žiadosťami o to, aby boli zrezané tie konáre, prípadne odstránené
niektoré stromy. Jedná sa mi o systematický krok. My sme sa svojho čase bavili o generále
zelene, resp. o pláne výstavby, výsadby a ja chcem hovoriť aj o pláne výrubu. Bol by som veľmi
rád, keby sa mestský úrad, odbor životného prostredia zaoberal touto otázkou a nakoľko mnohé
koreňové systémy a mnohé kmeňové systémy týchto stromov ohrozujú obyvateľov od
Vargového poľa počnúc, cez Sídlisko stred a ďalších sídlisk, ktoré na tomto, v tomto meste sú
vo vzdialenosti do 5 m od samotných blokov, aby sa tým zaoberali, informovali, alebo viedli
verejnú diskusiu, akým spôsobom to budeme riešiť, resp. akým spôsobom by to bolo riešiť.
A zapojili do toho aj spoločenstvá vlastníkov, príp. správcovské spoločnosti, aby sme tieto
záležitosti riešili, nakoľko prichádza k poškodzovaniu týchto objektov, čo by teoreticky nebol
problém, pokiaľ by to bolo tým, že táto výsadba je realizovaná na mestských pozemkoch. To
znamená, že zase čierneho Petra v tomto prípade chytí mesto. Takže ja v, som teraz nejaký
náchylný na ten január. Bol by som veľmi rád, keby teda pani prednostka túto celú záležitosť
zorganizovala na január budúceho roku. Ďalej chcem upozorniť na ďalšie 2 veci, ktoré, ktoré
nás trápia, resp. ktoré ma trápia, predpokladám, že trápia aj mesto, ale chcem na ne upozorniť,
aby to nezapadlo nejakým spôsobom prachom u mňa. Spojená škola na Komenského ulici.
Asfaltová komunikácia, ak to ju tak môžem nazvať, alebo chodníkový systém, ktorý tam je bol
robený z liatych asfaltov. Bohužiaľ čas a aj činnosť, činnosť mnohých obyvateľov, ktorí tade
prechádzajú ukázal, že tento asfaltový povrch nemá životnosť. Všimol som si tam aktivity,
a teda to chcem zdôrazniť, videl som tam aktivity moskárov, ktorí teda zbierali tieto vypadnuté
asfalty a riešia tieto záležitosti. Chcem požiadať technické služby aj primátora mesta, aby sa
tejto časti naďalej venovala pozornosť, nakoľko mnoho obyvateľov tejto časti rozpráva už aj
o ohrozovaní maloletými týmito asfaltovými kockami, teda na zdraví a a na majetku.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec aj tá časť ide. Treba čítať tu vec.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som veľmi rád. Treba to nahlas povedať. Treba to nahlas povedať, pretože darmo čítame,
potrebujú ľudia v niektorých veciach, ktoré ich najviac pália, aj povedať. Ďalšia záležitosť,
o ktorej chcem rozprávať je výzva pre maďarských občanov, spoluobčanov a komunity
kultúrne a spoločenské, ktoré na území mesta sú. V kuloároch, resp. v... nechcem povedať
odbornej verejnosti, ale zainteresovaný, medzi zainteresovanými ľuďmi rezonuje v súčasnosti
kvalita vysielania v maďarčine. My chceme požiadať oficiálne, ako člen dozornej rady chcem
požiadať, aj ako človek o pomoc, tak ako sa pán primátor do toho osobne, veľmi, veľmi

zaangažoval. Vyzývam všetkých týchto zástupcov, tých komunity maďarskej a všetkých tých
spoločenských, kultúrnych organizácií, aby pomohli mestu pri čo najkvalitnejšom zostavovaní
programu a čo pri najkvalitnejšom vysielaní RVTV aj vlastnou aktivitou. Pán primátor sám sa
zasadil o to, aby teda viacerí už prisľúbili pomoc, viacerí sa snažia teda, aby toto vysielanie
nejakým spôsobom, bolo čo najkvalitnejšie. Konateľka spoločnosti, predpokladám, že aj
zastupujúci konateľ spoločnosti, prokurista, máme záujem o to, aby to vysielanie bolo
modernejšie, dynamickejšie, ale nechceme to robiť bez spolupráce. Takže túto výzvu by som
bol veľmi rád, keby ste ďalej tlmočili, pokiaľ to televízne vysielanie neumožní v takom rozsahu,
v akom mám predstavu. Ďalšia prosba a žiadosť. V súčasnosti sa mi, sa mi dostalo od mnohých
kolegov, od mojich teda známych a spoluobčanov informácia a vy ste určite toho svedkami.
Rómovia z okolitých obcí navštevujú naše kontajnery v ranných, už aj v denných hodinách a to
vyčíňanie, ktoré teda pokračuje, alebo teda je, je vidieť aj okolo kontajnerov, čo ale sa snaží aj
Brantner nejakým spôsobom eliminovať. Ale v súčasnosti na pozemkoch mesta, hovorím
o Juhu schválne, pretože v na priľahlých lúkach, pri Edelényskej ceste a bol som sa osobne
pozrieť na popud jednej občianky, si vytvorili skládky šatstva a odpadu, ktorý proste pri
kontajneroch nezužitkovali. Nábytok, šatstvo, no je to veľmi znepokojujúce. A hlavne kvôli
tomu, že opäť to nie sú Rómovia z mesta, ale cudzí. Jedno z riešení samozrejme je požiadať
o spoluprácu starostov okolitých obcí a možno teda nejakým spôsobom zapojiť do toho štátnu
políciu, ale to sa mi zdá veľmi ťažkopádne. Preto chcem navrhnúť mestu a tak isto technickým
službám, aby sme zač...opäť otvorili otázku prístreškov na kontajnerov, na kontajneri a opäť
v spolupráci so spoločenstvami vlastníkov a so správcami bytových jednotiek a pokúsili sa
nájsť spôsob financovania takýchto prístreškov, ktoré budú uzamykateľné tak, aby sme týmto
živlom, nech mi to odpustia, znemožnili, alebo teda vytvorili viacej prekážok na to, aby sa
k tomu, čo v kontajneroch chcú vyloviť, aby sa k tomu dostali. Preto by som bol veľmi rád, aby
sa urobil aj krok, kde teda technické služby ako mestská organizácia, aby pripravila ponuku,
koľko by takýto kontajner mohol stáť v réžii ich, v ich výrobe ako takej, ako mestskej
organizácii. Ďakujem veľmi pekne. Toľko z môjho, z mojej strany.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Nedá mi, aby som nezareagoval. Ide mi hlavne o to, že tu bolo spomenuté
kolegom Kováčom, že asfalt, asfaltová drva je zaradená v kategorizácii nebezpečný odpad. To
už len bolo kámo. Takže nie je to nebezpečný odpad. S tým ďalším tvojim príspevkom
súhlasím, áno uskladňuje sa to, čo sa dá sa recykluje, čo nie ide vonku na Rožňavskú baňu. Ale
ja si myslím, že tam sme prijali také uznesenie, že bane, ktoré, ktorým sme odpredali
v Nadabulej pozemok, že nám likvidujú tento, tento stav, alebo, alebo tento odpad, ktorý sa tam
bude nachádza, alebo sa tam už nachádza. Takže toľko. Neviem kus ma ešte mrzí, že tak ste sa
zase obuli do tých technických služieb a, ale jedno vám garantujem a jedno vám, vítaní by ste
boli všetci dole, keby ste sa prišli pozrieť na nás. Jednak, že tí ľudia fakt sú využití do bodky
tam. Ja nehovorím, že vylepšovať sa nedá, furt sa dá vylepšovať páni kolegovia, ale ja si
myslím, že v takej aktivite jak momentálne sme, alebo v takom rozpracovanosti, alebo v takej
rozpracovanosti to nebolo nikdy. Nikdy. Takže len na okraj veci treba kus pochopiť aj tých
ľudí, treba ich pochopiť aj z titulu toho, že jaké príjmy majú a treba zase pochopiť nás, že
s akými ľuďmi robíme. Toľko. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som bol teda donútený rozšíriť svoju pripomienku
o diskusný príspevok. Mení sa nám to výrobnú poradu pán kolega Lach, žiaľ Bohu. A kolega
Kováč ma predbehol v tom, že na je to našou spoločnou hanbou, že sme ešte neprišli na riešenie,
ale toto by poslanci nemali robiť, lobovať stále za tú ktorú ulicu a byť riaditeľmi ulíc a štvrtí,
kde bývajú. Ak by sme nemali, ak by sme nemali takúto zaužívanú prax tak toto by sa tu nedialo
a preto sa chcem opýtať, vidíme, že zrejme pokrik...pokrivkával doteraz monitoring porúch na
majetku mesta v správe technických služieb. A chcem sa spýtať teda do pléna ako to bude
fungovať. Existujú aplikácie, ktoré máme napr. odkaz pre starostu, alebo dá sa zriadiť na
mestskej stránke, kde by občania mohli priamo nahlasovať tieto, tieto poruchy na, na majetku,
na majetku mesta v správe technických služieb. Keď napr. hovoríme o detských ihriskách,
jeden príklad za mnohé – detské ihrisko pri podnikateľskom Inkubátore je pravidelne
opravované obyvateľmi z okolitých, z okolitých blokov, ktorí za svoje peniaze tieto, tieto
súčasti detského ihriska opravujú. Ako fajn ja vítam vždy takúto milú občiansku iniciatívu, ale
je to podobné ako s kreslením čiar na, na parkoviskách samotnými občanmi. Je to protizákonné
a ak sa niekomu niečo stane na takomto detskom ihrisku tak neviem kto bude, kto bude za to
zodpovedný. Sám som nejaké, nejaké veci si nafotil na mobil, obratom som poslal na e-mail
primator@roznava a e-mail technických služieb, to bolo v auguste. Nebolo mi vôbec
odpovedané. Tak ja potom chápem pán kolega Lach, že, že musíme tu orodovať na mestskom
zastupiteľstve. Ale hovorím, nie je to, nie je to práve náplň, náplň poslancov. My nie sme tu
všetci stavbári a nie je to našou náplňou tieto veci vybehávať, alebo priamo, priamo riešiť. Čiže
privítal by som, privítal by som aktivitu v tom smere, že bolo by zriadené priamo, priamo na
stránke mesta, alebo aby sme sa zapojili do, do systému odkaz pre starostu, kde by teda mohli
občania takéto veci nahlásiť a tieto veci by mohli byť následne opravené. Ďalšia vec bola
načrtnutá kolegom Kováčom ohľadom mestskej zelene a zelene na sídliskách. Áno, táto
svojvoľná iniciatíva občanov s výsadbou stromov, krov a iných, iných rastlín na mestských
pozemkoch pokračuje. Tu by, tu by ma zaujímal aj postoj mestskej polície. A rovnako ako
kolega Kováč načrtol problematiku, problematiku odpadov. No ak by, ak by okolie kontajnerov
nebolo zahlcované stavebným odpadom a a odpadom rôzneho druhu mimo týchto odpadových
nádob tak tí ľudia, o ktorých pán Kováč sa vyjadruje, by asi nemali čo zbierať. Takže boli tu
viaceré návrhy na iniciatívu – zapustené kontajnery, alebo ohradené kontajnery ako je to na
Ulici Komenského nad Tescom. Toto sme už mohli mať dávno a my by sme sa zbavili
dvojhodinovej náplne na, na zasadnutí MZ, kde by sme tieto, tieto problémy, ktoré sa menia na
výrobnú poradu nemuseli riešiť. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte ak dobre rozumiem, tak za sebou odzneli dve také pripomienky. Na technické služby
sa nemôže ísť, lebo na to sa neznížime, na zastupiteľstve sa ozvať poslanec nemôže, lebo robí
zo zastupiteľstva výrobnú poradu. Viete páni, čo je najjednoduchšie je kritizovať. Naozaj
k tomu netreba veľa. Stlačiť tento gombík, dajú vám slovo a kritizovať. Ale kým na takom
jarmoku my oddychujeme, tak technické služby sú 24 hodín v pohotovosti. Po prietrži mračien,
keď sa pozeráme z okna ako prší, tak technické služby uvoľňujú kanály. Trošku si vážme tú, tú
prácu tých ľudí. Veľmi jednoduché je kritizovať, veľmi jednoduché. Skúsme robiť, skúsme,
skúsme sa na to pozrieť aj z toho opačného pohľadu, čo všetko tie technické služby v tom meste
zabezpečujú. Len ten nespraví chybu, kto nič nerobí. Ale kritizovať je veľmi jednoduché.
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem, prepáčte. Dúfam, že som potešil. Chcel som kolegovi Kossuthovi ukázať list zo
zákona, kde je napísané, že ten odpad je nebezpečným odpadom. Ale myslel som, že kolega
bude viacej diskutovať. Ja by som kolegu Balázsa opravil minimálne v zmysle svojho
príspevku. Ja som nepovedal a nekážem nikomu aby robil tak, ako ja poviem, ja hovorím
o systémových zmenách, ktoré si pán riaditeľ skôr či neskôr buď nastaví, alebo nenastaví. To
je jedna vec a ja na to neupozorňuje prvý krát, ani druhý krát, ani tretí krát, ani piaty krát.
Myslím si, že je tam nová krv, pán riaditeľ vie sám najlepšie, ako tieto veci si zorganizovať a je
na mne, aby som mu tu povedal a tak isto vedeniu mesta, čo si o tom myslím a akým spôsobom
veci budem riešiť a ako si to predstavujem. Ja opakujem a dovolím si to zdôrazniť aj pre kolegu
Balázsa, že ak niečo potrebujem, idem za pánom primátorom, alebo za kompetentným
človekom na mestskom úrade a riešim to v zmysle toho, ako je to tu štatutárne dané, aby som
nikoho neobehol a netváril sa, že vybavím všetko. Jedna vec a druhá vec usmerňujem občanov,
ktorí za mnou prídu, aby som niečo riešil tak, aby konali v zmysle platných VZN a platných
pravidiel, či už na mestom, na mes...na meste a mestskom úrade, alebo na jeho mestských
organizáciách. A toto je mojim účelom a cieľom. Aby som poradil, pomohol, usmernil.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. No pán kolega Balázs asi ste nás zle pochopili, resp. asi ste nás nepozorne
počúvali. My sme nekritizovali technické služby, naopak dávali sme návrhy ako zlepšiť
komunikáciu v rovnici občan, mesto. Ale ja si dovolím pripomenúť vaše predchádzajúce slová.
Boli ste to vy, ktorý ste kritizovali charakter diskusie ako výrobnej porady. Takže to sú aj vaše
slová, takže teraz ste tak trošku kritizovali aj sám seba. Asi sa blížia nejaké voľby, lebo to bolo
také predvolebné vystúpenie. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kemény, pán zástupca.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ja skôr do povedomia aj vám, aj širšej verejnosti, resp. obyvateľom. Dotkli sme sa
tu...dotkli sme sa tu dnes rôznych oblastí v kategórii majetok mesta, atď. plaváreň, zimný
štadión nám ešte, ešte ostal nejak nepovšimnutý, alebo za chvíľku sa začne zimná sezóna. Ja si
myslím, že leto, kúpalisko bolo OK. Spokojnosť, návštevnosť, počasie vyšlo, ale pre informáciu
od ukončenia sezóny na zimnom štadióne sme hneď vstúpili do jednania s firmami, ktoré sa
zaoberajú určitými rekonštrukčnými prácami, revíziami a pod.. Sme dosť v časovej tiesni
a nepodarilo sa nám teda ich dotiahnuť sem, ako spätná väzba v letnom období. Zajtra by malo
byť stretnutie s kompetentnými, ktorí boli posúdiť stav, mali hľadať nejaké východiská, riešenia
a verím tomu, že nedôjde k niečomu takému, že zimná sezóna pre verejné korčuľovanie,
verejnosť a aj záujmové útvary, krúžky, ktoré tam a kluby, ktoré tam fungujú a navštevujú
z Rožňavy aj z okolia, že nebude nejakým spôsobom bránená a že sa to bez nejakých väčších
investícií toho času a na túto sezónu spustí. To je ako prvá informácia. Samozrejme o výstupoch
vás budeme informovať a budeme hľadať riešenia. Čo sa týka, iste ste si všimli aj vy aj
obyvatelia, že STEFFE, spoločnosť pri svojich rekonštrukčných a prácach robí nejaké zemné

práce obnove, nová technológia, nové rozvody. V tej súvislosti sme považovali za potrebné
a teda ja a inicioval som a prejednal som to vo vedení mesta, že by sa najmä z bezpečnostného
hľadiska, estetického a v neposlednom rade aj pre uľahčenie práce samotným technických
službám, ktoré tu omieľame, čo sa týka kosenia atď., aby sme odstránili v rámci týchto
a požiadal som STEFFE a firmy, ktoré tam pracujú, aby pri upravovaní tých terénnych úprav
podľa možností odstránili tie prekážky, v tomto prípade to sú preliezky a a rôzne tie zbytky,
torzá tých, tých konštrukcií, ktoré tam boli. Takže poprosím obyvateľ o, o nejaké to pochopenie
a zhovievavosť z týchto 3 dôvodov, ktoré som spomínal. Samozrejme budeme uvažovať
a rozmýšľať nad tým, ako doplniť a dovybaviť tieto lokality, ktoré o tieto v úvodzovkách
zariadenia prišli. Ale verte mi, boli a sú v takom stave, že to je už len hrdza ich drží. Ďakujem
za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Mal som napísané viaceré veci, ale aby som vás až tak nezaťažoval,
by som len chcel povedať toľko, že a a sa dotazovať. Minule som poukázal na to, že dobre by
bolo sa zaoberať s určením skládky zeminy, resp. stavebného materiálu. Len z mojej praxe by
som chcel povedať, že na cintoríne sa robia krypty, pri ktorých zemina, alebo zeminu by bolo
treba niekde odviezť. No čím ďalej, tým horšie je vyniesť niekam. Že či sa s tým zaoberá, alebo,
alebo je vyhliadnuté nejaké miesto, kde by sa dali ako lem umiestniť, alebo uložiť túto zeminu.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ešte ďalší do diskusné...do diskusie. Pán poslanec Džačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ja nemám nič. Zolika ale kde ty robíš? Kde robíš? Lebo to je otázka na technické služby nie?
Na mesto? Hej? No dobre, ale aj tak.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec určite vyvinieme úsilie, aby sme ukázali, že kde sa bude môcť tá zemina
vysypávať. Nech sa páči páni poslanci ešte niekto sa chce niečo spýtať? Keď nie, tak uzatváram
diskusiu. Chcem sa poďakovať vám poslancom a kolegom za to, že sme mestské zastupiteľstvo
vlastne dali do, úplne do cieľa, alebo úplne do bodky sme vyčerpali všetky body, ktoré boli
dneska. Želám vám všetkým ešte príjemný zvyšok dnešného dňa, alebo možno už večera.
Dovidenia.
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