
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 28. 06. 2018

p. PaedDr. Jana Mičudová
Dobrý deň. Vážení poslanci, pán primátor. Na Základnej škole, Zlatá 2 prebehlo výberové 
konanie na funkciu riaditeľa školy. Rada školy navrhuje do tejto funkcie vymenovať pána 
Mgr. Richarda Szöllösa. Ja by som preto teraz poprosila pána primátora, aby odovzdal pánovi 
riaditeľovi menovací dekrét. 

p. primátor Pavol Burdiga
Prajem krásny deň každému. Pán riaditeľ môžem ťa opäť takto nazvať a ja som veľmi rád, že 
ťa môžem takto nazvať a pomenovať, pretože tá naša škola, tá Zlatá škola, môžem ju takto 
tiež pomenovať, sa dostala úplne do povedomia určite aj vďaka tebe, veľkou tvojou zásluhou. 
Ja  som veľmi rád,  že aj  toto výberové konanie  prebehlo  takýmto transparentným,  čistým 
spôsobom a bol opäť vybratý ten najlepší, ten najlepší riaditeľ a tým si sa stal opäť ty Richard, 
keď ťa môžem takto osloviť. Ja ti blahoželám, želám ti len to najlepšie, aj tebe, či už v tom 
osobnom živote, ale hlavne v tom pracovnom a aby tá škola bola stále zlatá.

Mgr. Richard Szöllös
Vážené  vedenie  mesta,  vážený  mestský  parlament  dovoľte,  aby  som  povedal  pár  veľmi 
krátkych slov. Som poctený tým, že môžem naďalej vykonávať túto pozíciu a vďačný za to, 
že je tu stále dôvera. Verím, že budeme môcť pokračovať v tom, čo sme začali, rozvíjať to 
dobré a v prípade,  že nájdeme nejaké  skryté  závady tak sa budeme snažiť  aj  v spolupráci 
s vami,  s mestom  odstraňovať  a posúvať  všetko  ďalej.  Verím,  že  naša  škola  bude 
reprezentovať toto mesto aspoň tak dôstojne, ako doteraz a v dobrom zdraví sa dopracujeme 
do tých ďalších 5 rokov, ktoré nás teraz čakajú.  Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne za 
dôveru a prajem vám všetkým príjemný deň.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za tieto úvodné slová. Takže ešte raz veľká gratulácia pán riaditeľ. No a my 
by sme mohli prejsť k dnešnému pracovnému programu nášho zastupiteľstva. Takže vážení 
poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej 
rady  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení,  v  znení  neskorších  predpisov  otváram  28. 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období. Vítam poslancov 
mestského  zastupiteľstva,  hlavnú  kontrolórku,  riaditeľov  príspevkových  organizácií, 
konateľov obchodných spoločností, prednostku mestského úradu, náčelníka mestskej polície, 
vedúcich  odborov  mestského  úradu  a  samozrejme všetkých  prítomných.  Konštatujem,  že 
poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. 
Z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 13, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa. 
Za overovateľov zápisnice  navrhujem a menujem pána poslanca Ocelníka a pána poslanca 
Kossutha. 



V súlade s rokovacím poriadkom:
„overovatelia  dozerajú  na  správnosť  a  úplnosť  zápisnice  zo  zasadnutia  mestského 
zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou predsedajúceho je zistiť a v úvode 
rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia overená, či boli vznesené 
námietky,  pripomienky a podobne.  Ak neboli  podané námietky,  pokladá sa za schválenú, 
pokiaľ  námietky  boli  podané,  rozhodne  o  nich  mestské  zastupiteľstvo  hlasovaním  po 
vyjadrení,  prednesení  overovateľmi.  Oznamujem,  že  zápisnica  zo  zasadnutia  Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 26. 04. 2018 bola vyhotovená a overovateľmi podpísaná.

Vážení poslanci vzhľadom na zmenu zákona č. 369 o schvaľovaní programu rokovania, ja 
som ešte poprosil pani hlavnú kontrolórku, aby nám trošku ozrejmila podľa môjho názoru túto 
nezmyselnosť,  ktorú  niekto  vymyslel,  ale,  ale  aby  sme  aspoň  vedeli  pri  tom  hlasovaní 
a schvaľovaní  a doplňovaní programu podľa tohto nového, alebo tejto novelizácie,  ako sa 
máme zachovať. Mne ako osobe to určite vôbec nesedí, pretože ja si myslím, že to staré bolo 
veľmi dobré, ale vymýšľajú sa nové veci. Nech sa páči pani hlavná kontrolórka. 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za hlas,  alebo teda za odovzdanie.  Pekný deň vám prajem páni  poslanci, 
vážení prítomní. Len chceme upresniť vlastne tú procedurálnu vec pri schvaľovaní programu. 
Totižto môže sa stať, že ak je nejaký bod, návrh na stiahnutie bodu programu, tak nemôžme 
zahlasovať za takýto program, ktorý bol zverejnený. Iná je situácia ak je návrh na doplnenie 
bodu programu. Tam sa bude osobitne hlasovať o doplnení, ale pokiaľ ide o stiahnutie bodu 
programu,  ako  neviem,  aj  minulé  zastupiteľstvo  sa  to  stalo,  tak  je  nelogické,  aby  sme 
zahlasovali za program, ktorý je zverejnený v takom znení, v akom bol a následne sťahovali 
bod.  Takže  ešte  raz  by  som len  prečítala  zákon.  Obecné  zastupiteľstvo  schvaľuje  návrh 
programu zasadnutia na začiatku zasadnutia. Najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu 
podľa odseku 4, tzn. to čo bolo zverejnené. Na zmenu návrhu programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Hej, čiže najprv 
hlasujeme  o zverejnenom  programe  a následne  pokiaľ  sú  nejaké  zmeny  tak  sa  hlasuje 
o zmenách. Pokiaľ viem, tak bude nejaké doplnenie návrhu programu. Dobre hovorím, áno? 
Stiahnuť  asi  nebudeme  sťahovať,  takže,  nevieme,  nevieme,  možnože  z vašej  strany  ešte 
nejaké  návrhy.  Takže  najprv  sa  hlasuje  o programe,  ktorý  bol  zverejnený.  Toľko  na 
vysvetlenie. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre,  ale  na  dis...  si  to  vyskúšame  na  ostro,  dobre?  Keby  náhodou  niečo  bolo  tak  sa 
upozorníme, aby sme náhodou neodsúhlasili niečo také, čo môžeme o 3 minúty ísť vonku 
týmito dverami,  lebo nie je dobré. Takže vážení poslanci predkladám na schválenie návrh 
programu rokovania tak, ako je uvedené v pozvánke, t. j. najprv sa hlasuje o bodoch programu 
zverejneného na úradnej tabuli a webovom sídle mesta v súlade s novelou zákona č. 369/90 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Čiže teraz otváram diskusiu 
k tomuto bodu. Nech sa páči pán poslanec Beke je prvý. 

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za  slovo a vítam všetkých na dnešnom zastupiteľstve.  Len by som chcel 
navrhnúť  pán  primátor  a vám  ctení  prítomní,  aby  sme  pred  tým,  než  začneme  rokovať 
s minútou ticha dali  hold nášmu nebohému čestnému občanovi Rožňavy pánovi doktorovi 
Ladislavovi Husárovi.



p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Takže poprosím vás o tú minútu ticha. Ďakujem pekne. Česť jeho pamiatke. 
Takže nech sa páči, diskusia nám vlastne beží k programu. Pán zástupca nech sa ti páči.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ja by som vás chcel poprosiť po schválení tohto programu budem mať návrh za doplnenie 
k tomuto  programu.  Za  bod  č.  21  ako  bod  22  správu  o priebežnom  konaní,  plnení 
harmonogramu participatívneho rozpočtu. Ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem  pekne.  Ďalší,  keď  niekto  chce  zmeniť,  alebo  doplniť  program.  Keď  nie  tak 
uzatváram diskusiu. Neviem, pani hlavná kontrolórka, teraz dobre rozumiem tomu, že teraz 
ten program, ktorý bol vlastne uverejnený, teraz ideme hlasovať, mali by sme teraz podľa 
tohto zahlasovať proti tomu programu? Len sa dopĺňa potom? Hej? A môžeme to naraz, alebo 
sa musí osobitne teraz? Takže. Dobre takže budeme hlasovať teraz za návrh pána zástupcu 
primátora. Poprosím ťa ešte raz dobre, aby to bolo na mikrofónoch. Či najprv program? To je 
výmysel.  Takže  nech  sa  páči  tak  zahlasujme  najprv  o programe.  Nevadí,  zvykneme  si 
nakoniec. Hlasovali ste 13.
Za 11, proti bol 1 pán poslanec a 1 sa zdržal.

A teraz tá zmena, ktorú navrhoval pán zástupca primátora. Nech sa ti páči.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.  Vážené  MZ  dávam  návrh  na  doplnenie  programu  za  bod  č.  21  v pôvodnom 
programe ako bod 22 správu o plnení,  priebežnom plnení  harmonogramu participatívneho 
rozpočtu mesta na rok 2018. Ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči hlasujme páni kolegovia. Hlasovali ste 13.
Za  11,  proti  1  poslanec  a 1  poslanec  sa  zdržal.  Ďakujem pekne.  Konštatujem,  že  zmena 
programu  zasadnutia  MZ  bola  schválená.  Čiže  takto  už  môžem  teraz  pokračovať,  áno? 
Naučíme sa to. 

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 možno 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  vystúpi  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. Ďakujem pekne. 

Takže  otvorenie  MZ  máme  za  sebou  prejdime  k bodu  č.  2  a     to  je  Plnenie  uznesení   
Mestského zastupiteľstva v     Rožňave  
Otváram diskusiu. Nech sa vám páči páni kolegovia. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na 
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o plnení uznesení MZ v Rožňave. 
Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 9.
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

Bod č. 3. Komentár k § 10 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Rožňave – 
informatívna správa
Otváram diskusiu.  Nech  sa  páči  páni  kolegovia.  Uzatváram  diskusiu.  Prečítam  návrh  na 
uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  berie  na  vedomie  predloženú  informatívnu  správu 
komentár  k § 10 Rokovacieho poriadku MZ v Rožňave. Prosím hlasujte. Hlasovali ste 9. 
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.

Bod č. 4. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Rožňave – návrh na zmeny
Materiál vám bol dostatočne, v dostatočnej miere preposlaný. Otváram diskusiu, nech sa vám 
páči, ak máte nejaké doplnenia, alebo pripomienky k tomuto bodu č. 4 rokovaciemu poriadku 
– návrh na zmeny. Keď nie uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  schvaľuje  zmeny  rokovacieho  poriadku  MZ v Rožňave 
podľa predloženého návrhu. Keď dovolíte tieto paragrafy vám teraz nebudem čítať a citovať 
a ukladá rokovací poriadok MZ v Rožňave so schválenými zmenami uverejniť na webovom 
sídle mesta. Nech sa páči hlasujte páni kolegovia. Hlasovali ste 13.
13 ste boli za, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. Ďakujem.

Bod č. 5.  je Vymenovanie hlavného architeka – urbanistu mesta Rožňava
MZ v Rožňave na svojom zasadnutí  27.  04.  uznesením č.  51/2017 súhlasilo s vytvorením 
funkcie  hlavného  architekta  –  urbanistu  mesta  Rožňava  a žiadalo  komisiu  výstavby, 
územného  plánovania,  životného  prostredia  a miestnych  komunikácií  v Rožňave  na 
vypracovanie kritérií výberového konania. Štatút mesta v Rožňave, Rožňava v ustanovení § 
28 upravuje postavenie hlavného architekta a urbanistu mesta Rožňava nasledovne: hlavný 
architekt, urbanista mesta, hlavného architekta – urbanistu na návrh primátora vymenuváva 
najmä z radov občanov mesta na dobu neurčitú a odvoláva MZ. Hlavný architekt, urbanista 
zodpovedá  za  svoju  činnosť  MZ  a primátorovi  mesta.  Hlavný  architekt  –  urbanista 
zabezpečuje  najmä  urbanistickú  koncepciu,  spracovanie  uzemno-právny...plánovaných 
podkladov,  spracovanie  koncepčných  dokumentov  využitia  územia  mesta,  spracovanie 
dopravných a sociálno-ekonomických dokumentov,  prípravu urbanisticko-architektonických 
zámerov  mesta,  tvorbu  územných  a ekologických  informácií,  strategický  rozvoj  mesta. 
Podrobnejšiu úpravu právomocí upraví samostatný organizačný poriadok. Mesto Rožňava dňa 
19. 03. 2018 vypísalo oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu hlavného architekta 



mesta  Rožňava,  ktoré  bolo  zverejnené  na  úradnej  tabuli  a na  webovom  sídle  mesta.  Do 
termínu doručenia prihlášok, do 06. 04. 2018, podali prihlášku 2 uchádzači, z ktorých 1 ani 
v dodatočnej  lehote nepredložil  víziu rozvoja mesta  s urbanistickou koncepciou územného 
rozvoja  mesta  a jeho  spádovej  aglomerácie.  Z toho  dôvodu  k pohovoru  pripustený  nebol 
a druhý účastník Ing. arch. Peter Tešlár bol pracovnou skupinou na pracovnú pozíciu hlavný 
architekt mesta Rožňava odporučený na uvedenú pracovnú pozíciu. Údaje o spôsobe a čase 
výkonu práce hlavného architekta  po jeho vymenovaní MZ budú zverejnené na webovom 
sídle mesta. Nech sa páči pán inžinier, pán architekt poď tu, medzi nás, aby... aby ťa videli 
všetci. Takže milý... Áno. Tu je to, už funguje. Takže vážení kolegovia, vážení poslanci, milí 
televízni  diváci  dovoľte,  aby som vám predstavil  pána Ing.  arch.  Petra  Tešlára,  ktorý bol 
riadne výberovou komisiou vybraný za hlavného architekta mesta Rožňava. Peter dovoľ, aby 
som ti  zablahoželal  k tejto  pozícii.  Dúfam,  že  tvoje  nápady,  vízie  prinesú  ešte  viac  toho 
života,  do,  do všetkých týchto našich vecí  či  už stavených,  alebo urbanistických v našom 
meste, takže nech sa ti darí, ale samozrejme spoločne s nami. Neviem, či chceš pár slov.

Ing. arch. Peter Tešlár
Chcem sa poďakovať a teším sa na spoluprácu.

p. primátor Pavol Burdiga
Takže ďakujeme pekne. Tak hej, tak raz som už vynechal. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
Nech sa vám páči. Keď sa chcete pána Ing. na niečo spýtať. Pán poslanec Kováč nech sa ti 
páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Pána architekta sa dneska pýtať nebudem nič, len by som rád do ukladacej 
časti  doplnil  nasledovné,  nasledovnú citáciu:  v zmysle  zákona o obecnom zriadení  hlavný 
architekt  mesta má nejaké kompetencie,  nejaké právomoci a ja by som bol, teda v zmysle 
citácie zákona ako takej, bol rád, keby to bolo v ukladacej časti a to, aby bolo presne napísané 
ukladáme  stu...po...vypracovať  podrobnejšiu  úpravu  právomocí  s participáciou  na  vybrané 
kompetencie  stavebného  úradu.  Prečo?  Pozícia  hlavného  architekta  podľa  môjho  názoru 
v jeho rozhodovaní,  v jeho posudzovaní,  v jeho názoroch  a plnení  jeho vízií  a,  a záujmov 
mesta  ako  takých,  úzko  bude  súvisieť  s prácou  stavebného  úradu.  My  nemôžme 
pravdepodobne  zo  zákona  určiť  direktívne  teda,  že  hlavný  architekt  bude  mať  nejaké 
významné slovo v rámci rozhodovania stavebného úradu, ale myslím si, že hlavne, hlavne 
v územných konaniach by malo  byť,  alebo mohlo  by byť umožnené v zmysle  teda  litery 
zákona, aby hlavný architekt sa mohol vyjadrovať k týmto náležitostiam a preto si myslím, že 
v zmysle tohto by bolo treba pripraviť pre neho, ako som povedal úpravu právomocí v zmysle 
teda aj tej participácie zo stavebným úradom v úrovni odporúčacej, v úrovni spolupráce ako 
takej. Takže bol by som veľmi rád, keby sa táto náležitosť aj v zmysle teda výkonu funkcie 
hlavného  architekta  ako  takej,  tzn.  aby  pán  Tešlár  ako  hlavný  architekt  mal  k dispozícii 
informácie zo stavebného úradu, aby sme sa vyhli niektorým nuansom. Mal možnosť sa buď 
teda,  buď  pri...prizývaný  k,  ku  konaniam  ako  takým,  alebo  nejakým  iným  spôsobom 
nadviazať so stavebným úradom spoluprácu. Nehovorím o zákonnej spolupráci, lebo myslím, 
že zákon to neumožňuje, ale spoluprácu, kde by teda stavebný úrad vzal do úvahy, do poťáže, 
do  poťaže  teda  názor  hlavného  architekta,  ako  zástupcu  mesta,  v týchto  jednotlivých 
konaniach. Takže preto by som bol veľmi rád, keby sme sa zhodli na tom a odhlasovali, aby 
v ukladacej  časti  bola  takéto,  takýto  malý  záväzok  pre  mesto  a to,  aby  sa  tie  právomoci 
podrobnejšie  upravili  a zároveň  pre  hlavného  architekta  by  sa  tam  zadefinovala  úroveň 
spolupráce  so  stavebným úradom a nazvem zo  v úvodzovkách  taká  džentlmenská  dohoda 
o tom, že stavebný úrad bude s architektom spolupracovať na nejakej úrovni, na nejakých, na 



nejakých kompetenciách ako takých. Takže toto by som bol rád, keby bolo v ukladacej časti. 
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja sa len chcem len spýtať pána Ing. Tešlára, v akom časovom horizonte by vedel pripraviť 
nejakú prezentáciu. Buď teda písomný materiál pre, pre poslancov, ktorý by mohol byť teda 
za..., alebo mal by byť zverejnený aj na webovej stránke mesta, webovom sídle mesta, resp. 
urobiť aj,  nejakú, nejakú krátku prezentáciu na, na zastupiteľstve, kde by predstavil svoje, 
svoje predstavy o tom, kam by sa malo z architektonistic... architektonisticko–urbanistického 
hľadiska uberať mesto v najbližších 5 až 10 rokov povedzme. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán inžinier poprosím ťa.

Ing. arch. Peter Tešlár
Skúsim ak ide technológia, neviem či ide. Či počuť. Predpokladám, že cez prázdniny, čiže 
buď na  najbližšie  zastupiteľstvo,  alebo  niekedy  predtým.  To  nie  je  problém samozrejme 
spraviť.  Pracujeme  na  tom už  dlhšie,  len  to  nie  je  jednoduchá  záležitosť,  chcel  by  som 
upozorniť. Ďakujem.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Môžeme to pán poslanec urobiť tak, že by som sa s pánom inžinierom dohodol, že na ďalšie 
zastupiteľstvo by sme to pripravili? Alebo chceš skôr nahliadnuť do toho.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja ako....

p. primátor Pavol Burdiga
Hmmm....

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja, ja som sa len pýtal na ten časový horizont, nechcem tlačiť do žiadnych termínov pána 
inžiniera, takže...

p. primátor Pavol Burdiga
Stačí do septembrového?

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
...mne to úplne stačí na september, samozrejme. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán inžinier poprosím ťa potom. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči ďalší, keď sa chcete 
spýtať pána architekta. Máte ho teraz rýchlo po ruke. Pán poslanec Lach s faktickou nech sa ti 
páči.



p. poslanec Ing. Ján Lach
Nechcem sa pýtať,  len chcem povedať,  že bol som účastníkom toho výberového konania 
a pán architekt pred...predložil teda svoju predstavu koncepcie rozvoja a myslím si, že to bude 
prínosom, lebo som sa tam dozvedel také veci, že som musel skonštatovať, že poslanci by 
sme asi mali častejšie a viac využívať služby odborníkov. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu. Pán poslanec Kováč 
poprosím ťa o presnú formuláciu toho, čo máme odhlasovať a čo má ísť do ukladacej časti.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Ukladá podrobnejšie upraviť právomoci hlavného architekta mesta v participácii na 
vybraných kompetenciách stavebného úradu. 

p. primátor Pavol Burdiga
Všetko?

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči, keď ste tomu porozumeli hlasujte. Hlasovali ste 13.
Za 8, proti 0 a 4 páni poslanci sa zdržali. 

Takže budeme teraz hlasovať za celý bod. Prečítam návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave vymenúva Ing. arch. Petra Tešlára do funkcie hlavného 
architekta – urbanistu mesta Rožňava dňom 01. 07. na dobu neurčitú a ukladá vypracovať 
mandátnu zmluvu a ešte do ukladacej  časti  samozrejme zapísať tú schválenú pripomienku 
pána poslanca Kováča. Nech sa páči hlasujte. hlasovali ste 13.
13 bolo za, proti nebol nikto a ani sa nezdržal.

Bod č. 6. Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2018
Tento návrh prečítam ja, pretože som ho podával. V zmysle štatútu mesta Rožňava § 42 č. 2 
predkladám návrh na udelenie čestného občianstva mesta Rožňava Mgr. Natálii Šubrtovej, 
nakoľko  sa  obzvlášť  významným  spôsobom  zaslúžila  o šírenie  dobrého  mena  vo  svete. 
Martinská  lyžiarska,  lyžiarka  Natália  Šubrtová  je  navádzačkou  najúspešnejšej  slovenskej 
paraolympioničky  Henriety  Farkašovej.  Z  Vancouveru si  priniesli  3  zlaté  a 1  striebornú 
medailu,  v Soči  získali  2 zlaté  a 1 bronzovú medailu.  Sú niekoľkonásobnými majsterkami 
sveta a držiteľkami veľkého krištáľového glóbusu. Najúspešnejší rok bol však rok 2018, kde 
na paraolympijských hrách v Pjongčangu získali 4 zlaté a 1 striebornú medailu a zároveň sa 
stali  najúspešnejšími  paraolympioničkami  v tomto  roku nielen  u nás,  ale  ja  si  myslím na 
celom svete. Natália Šubrtová do 15 rokov aktívne závodne lyžovala. Počas štúdia v Brazílii 
a Mexiku lyžovanie prerušila, ale keď sa vrátila, začala študovať na vysokej škole, dostala od 
trénera robiť navádzačku Henriete Farkašovej a je ich to už 6-ta spoločná sezóna. Takže toto 
je môj návrh. Otváram diskusiu nech sa páči diskutovať. Pán poslanec Lach s faktickou nech 
sa páči.

p. poslanec Ing. Ján Lach



Ja len toľko, že keď som čítal ten materiál, tak som zostal zmätený, lebo som nevedel rýchle, 
kto je pani Šubrtová. Sa ospravedlňujem, ale chýbalo mi toto, čo teraz tu odznelo, že proste....

p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, že v materiáli nastala chyba. My vieme, v ktorej technickej komunikácii, ale potom 
myslím že boli poslané tie materiály vonku, takže ste ich obdržali. To sa ospravedlňujeme, 
lebo my keď dostávame písomné, v písomnej podobe to bolo, len nás potom pán poslanec 
upozorňoval jeden, že v elektronickej podobe to tam nebolo, tiež nevedel, hej. Takže ja sa 
ospravedlňujem.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Len toľko. Aby proste...

p. primátor Pavol Burdiga
Uhm.  Ďakujem pekne.  Má ešte  niekto  diskusný príspevok?  Keď nie  uzatváram diskusiu, 
prečítam návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  udeľuje  v zmysle  §  42  Štatútu  mesta  Rožňava  Čestné 
občianstvo mesta Rožňava Mgr. Natálii Šubrtovej. Ukladá zverejniť schválenú, schváleného 
laureáta na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli.  Nech sa páči hlasujte.  hlasovali  12 
páni poslanci.
Za boli 11, proti nebol nikto a 1 pán poslanec sa zdržal. Ďakujem veľmi pekne. 

VZN  mesta  Rožňava,  ktorým  sa  určujú  podmienky  pri  poskytovaní  finančných 
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – 
návrh na zmeny a     doplnenie  
Prešlo to komisiou sociálnou, ktoré odporúča tento materiál schváliť a aj finančná komisia 
odporúča  tento  materiál  schváliť.  Otváram  diskusiu  nech  sa  páči.  Uzatváram  diskusiu, 
prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny a doplnenie VZN mesta Rožňava, ktorým 
sa  určujú  podmienky  pri  poskytovaní  finančných  príspevkov  na  vykonávanie  opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v § 2 až § 5 a § 6a podľa predloženého 
návrhu. Nech sa páči páni kolegovia hlasujte.
Za 12, proti nebol nikto ani sa nezdržal hlasovania. Ďakujem.

Bod č. 8. VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na 
zmenu
Prešlo to komisiami. Komisia ochrany verejného poriadku odporúča tento materiál schváliť, 
aj komisia výstavby a územného plánovania tak isto odporúča schváliť. Otváram diskusiu. 
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  schvaľuje  zmenu  VZN  o udržiavaní  čistoty  a poriadku 
a o správe a údržbe verejnej  zelene  v § 3 odst.  2  a 3  podľa predloženého  návrhu.  Prosím 
hlasujte. hlasovali ste 12.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.

Bod č. 9. VZN mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných 
školských obvodoch základných škôl  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Rožňava – 
návrh na zmeny a     doplnenie  
Prešlo  to  komisiou  kultúry,  vzdelávania  a športu,  ktorá  odporúča  tento  materiál  schváliť. 
otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu. Čítam návrh na uznesenie.



Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  schvaľuje  zmeny  a doplnenie  všeobecného,  všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných 
školských obvodoch ZŠ v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta Rožňava v prílohe č. 2 podľa 
predloženého návrhu. Prosím hlasujte. hlasovali ste 12-ti, 13-ti už teraz.
Za 12, proti bol 1 pán poslanec, nikto sa nezdržal. 

Bod 10/A Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmenu a     doplnenie  
Tento  materiál  prešiel  finančnou  komisiou,  ktorá  odporúčala  schváliť  tento  materiál.  Pán 
poslanec môžeme to, alebo páni poslanci môžeme to urobiť, aby sme tieto body 10 A a B 
spojili, lebo je tam aj nejaký návrh pána poslanca Kováča, hej, lebo je to skoro jedno a to isté 
a poprosím pána poslanca Kováča, aby nám potom možno jeho tieto zmeny do toho, alebo 
o tých zmenách nám povedal a samozrejme budeme hlasovať osobitne o jednom, o druhom 
len je to jedno a skoro to isté. Pán poslanec Kováč môže takto byť? Dobre. Takže otváram 
diskusiu. Najprv pán poslanec Kováč a potom pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  V materiály,  ktorý  predkladám  ako  doplnenie  zásad 
hospodárenia majetku mesta som zvolil pohľad na celú problematiku tvorby cenovej mapy 
z hľadiska  existujúceho  územného  plánu  ako  podkladu,  nie  ako  záväzného,  záväzného 
dokumentu, resp. nejakého, nejakého sub vzťahu medzi týmto dokumentom a, a, a územným 
plánom ako takým. Hovorím to pre to, lebo na komisii, do ktorej som sa zúčastnil finančnej, 
z materiálu vznikla obava, že na základe tohto materiálu by malo dôjsť k zmene územného 
plánu. Prosím chápte tento materiál tak, že tento materiál nemá žiadny vplyv na územný plán. 
Územný plán ma inšpiroval pri tvorbe tejto cenovej mapy a nijakým spôsobom v zákone, ani 
iným spôsobom nesúvisí inak s územným plánom. Ale prečo súvisí s územným plánom som 
uviedol v dôvodovej správe a doplnil by som dôvodovú správu ešte o pár náležitostí. Myslím 
si, že pri rozhodovaní o predaji pozemkov mesta ako som doplnil materiál a tieto zásady ako 
také, by malo byť väčšia plocha na, alebo teda viacej informácií na rozhodovanie sa o cene 
pozemku ako takého. Tzn. nie len znal..., mal by tam byť znalecký posudok v zmysle zákona 
teda k dispozícii, mala by tam informácia o trhových cenách a mala by byť táto informácia 
z MÚ, dvojročný štatistický údaj, ktorý hovorí o tom, za koľko sa podarilo v danom období 
pozemok predať. To je jedna dôležitá vec a druhá dôležitá vec, že pri rozhodovaní sa o predaji 
pozemkov, o prenájme tých pozemkov by sme mali  mať,  aj  finančná komisia,  vôbec MÚ 
a poslanci  MZ vždy na zreteli  rozvoj tohto mesta,  rozvoj  tohto mesta,  ktorý je daný tým 
územným plánom.  Tzn.,  že  treba  posudzovať  každý  ten  predaj,  prenájom toho  pozemku 
z hľadiska tohto, či teda je to v súvislosti s územným plánom, či je to v súvislosti s tým, čo 
v tejto  danej lokalite  chceme v tom, teda tie,  na čo tieto pozemky podľa územného plánu 
chceme  použiť,  pretože  územný  plán  je  v podstate  zákonom a v zákone  stanovuje,  akým 
spôsobom  sa  jednotlivé  parcely  majú  využívať  a v zmysle  tohto  by  sme  sa  aj  my  mali 
rozhodovať.  Preto  je  tam tá  aj  zonizácia  nastavená  tak,  ako je,  preto  sú  tam aj  tie  ceny 
v jednot... zonácia, ďakujem pekne. Preto aj tie ceny sú tam nastavené v zmysle jednotlivých 
zón s prihliadnutím na legislatívu, ktorá je v súčasnosti platná na území SR v súvislosti teda 
s odvolaním sa na územný plán a ako teda inšpiratívny materiál a v súvislosti s tým, aby to 
rozhodovanie  bolo  kvalifikovanejšie  na  základe  viacerých  informácií,  ktoré  jednotlivé 
komisie a ktoré MZ a tak isto mesto Rožňava dostane k dispozícii. Takže toto je môj dôvod, 
čo som si dovolil vypracovať materiál individuálne v zmysle teda mojich názorov a mojich 
myšlienok súvisiacich s predajom, alebo teda s filozofiou predaja a prenájmu pozemkov vo 
vlastníctve mesta. Ďakujem pekne za priestor.

p. primátor Pavol Burdiga



Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Príjemný dobrý deň všetkým. S týmto bodom súvisí vlastne predchádzajúci bod, kde sme, kde 
mi dovoľte, aby som zablahoželal hlavne pánovi hlavnému architektovi, ale taktiež mestu, že 
sa túto náročnú funkciu podarilo preobsadiť a vytvoriť a, a konečne nebudeme 13-ti hlavní 
architekti  v MZ,  ale  budeme  mať  odborného  poradcu,  ktorý  nám  bude  vedieť  v týchto 
odborných veciach poradiť. Takže veľmi sa tomu teším. Je strašne veľa koncepčných úloh čo 
sa týka parkovania, zastavania okolo škôl atď., atď. a s týmto súvisí bod pána Kováča. Nazval 
by som to doslova až takto. Chcem sa opýtať, pán Kováč náhodou nespolupracoval aj pri 
prvom návrhu s MZ, pardon s mestom Rožňava, pri vypracovaní prvého návrhu? 

p. primátor Pavol Burdiga
Myslím pán poslanec aj tam bol asi návrh tvoj, keď sa to rozširovalo o tých, o 4, alebo 4 zóny. 
Poprosím zapnite mikrofón pánovi poslancovi Kováčovi.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  veľmi  pekne.  Áno,  ja  som  dával  podnet  na  jednaní  MZ,  aby  sa  ten  materiál 
prepracoval a aby dospel, resp. aby bol teda pripravený v zmysle tých pripomienok, ktoré som 
mal. Je to veľmi dobrý postreh pán poslanec s tým, že ja som sa indi... iniciatívne rozhodol, že 
pripravím tento  materiál,  ja  som netušil,  že  to  právne oddelenie  pojme  ako teda  2  rôzne 
materiály,  ale  v zmysle  teda  uznesení  som  pochopil,  po  konzultácii  teda,  že  je  to  jeho 
povinnosťou, takže máme na stole 2 materiály. Ja som sa rozhodol postaviť ten materiál ako 
názorovo  iný  z toho  dôvodu,  aby  sme  zbytočne  nenarúšali  jednu,  alebo  druhú  koncepciu 
v zmysle teda uznesenia MZ. Takže preto sú k dispozícii 2 názory na, na, na cenovú mapu. 
Myslel  som si,  že tento širší  môj  pohľad by mohol do tejto  problematiky,  resp.  do tohto 
problému vniesť možno to širšie ponímanie, ktoré som už nechcel komplikovať v zmysle toho 
materiálu,  ktorý  pán  Halyák  pripravil  nie  len  z časového  dôvodu,  ale  myslím  si,  že  aj 
z myšlienkového dôvodu. Sú to 2 rôzne materiály a toto je iný názorový náhľad na cenovú 
mapu, ako bol materiál predložený MÚ aj mnou pripomienkovaný.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs už...

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dostatočne som to vysvetlil či? Pardon.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem. Karol ty zvykneš hovoriť, že, že kv..., že aby to ved..., aby o tom vedeli aj naši 
diváci, tak, tak použijem teraz tvoj výraz. Vlastne pýtal som sa kvôli tomu, aby sme nemali 
z toho náhodou pocit, že ideme schvaľovať nejaký náznak schizofrénie, že aj na jednom si 
spolupracoval a sú 4 zóny, alebo 3, na druhom je 7. V tom istom zastupiteľstve 2 materiály, 
takže,  takže toto je  ten dôvod, že keď tu máme hlavného architekta,  či  by náhodou tieto 
koncepčné veci,  tu, tu sú rýdzo koncepčné veci pred koncom volebného obdobia nevidím 
dajaký, dajaký, dajaký taký, taký veľký dôraz, možná tak, tak, tak v pozadí vidím toho, aby 
sme to teraz schvaľovali, lebo nevieme, koľkí z nás tu budú o 2 zastupiteľstvá ďalej sedieť. 
A máme  zvoleného  nového  hlavného  architekta,  ale  napriek  tomu  finančná  komisia 
odporučila schváliť, síce vzhľadom k tomu, že to navrhoval pán Kováč tak, tak sme podporili 



obidva jeho návrhy, ale  určite  by som sa viac prikláňal  k návrhu, ktoré,  ktoré spracovalo 
mesto. Je to, je to rámcovejšie a určite by som tento návrh do budúcna, do budúcna vlastne 
konzultoval s hlavným, s hlavným architektom mesta Rožňava. Ďakujem pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Len ja by som možno prečítal aj návrhy komisií, tak tie 4 zóny myslím, to bolo 
prvé,  keď dobre sa  pamätám,  tam finančná komisia  schválila  a teraz tento nový materiál, 
ktorý pán poslanec vlastne vypracoval, tak komisia výstavby, územného plánovania stiahla 
z rokovania a finančná komisia schválila. To len na dodatok, aby vedeli, že... Pán poslanec 
chceš sa k tomu vyjadriť, čo povedal pán poslanec Balázs určite. Nech sa páči. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nechcem sa vyjadriť k tomu. Pán Balázs to myslím povedal veľmi zrozumiteľne, jednoducho. 
Jediná taká malá poznámka. Áno spolupracovať, pokiaľ chápeme to tak, že som dal podnet tu 
na MZ tak áno, spolupracoval som pri vy....vypracovaní aj materiálu mestského z..., ktoré 
teda predložil MÚ. Ja som si len dovolil vzhľadom na to, že v tom materiály mi niečo chýbalo 
postaviť svoj vlastný návrh, ktorý opakujem ešte raz, nechcel som s tým koncepčne zaťažovať 
pána Mgr. Halyáka, ale postavil som to ako materiál tak, aby v jednotlivých komisiách a tak 
isto aby sme sa dneska my na MZ mohli  rozhodnúť, ktorá táto varianta  je pre poslancov 
prijateľná  a ktorá  nie.  Mňa  mrzí,  že  tento  nápad  skrsol  v takom  zlom  období,  ako  je 
predvolebné obdobie a že to teda je možno spájať s týmito vecami. To by ma veľmi mrzelo. 
Ja  by som to  skôr  postavil  na tom uvažovať  nad týmito  vecami  takýmto spôsobom, tzn. 
pozrieť sa na to z hľadiska územného rozvoja mesta a z hľadiska záujmov mesta ako takého 
a jeho obyvateľov ak by to teda bolo možné. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ja myslím, že nikto asi z toho predvolebného ako neuvažoval o tom, ale ja 
som rád, že je aj jedna táto koncepcia aj druhá a je na výber pre každého, ktorú si, ktorú si 
vyberiete. Takže ja si myslím, že nápad to nebol zlý a ja ti ďakujem pekne za tvoju ochotu, že 
si to vypracoval aj jedno, aj druhé, hej, je to fakt na nás, že potom ktoré si vyberieme. Pán 
poslanec Lach nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Po prvé chcem upozorniť na nepresnosť. Najvyššia cena, za ktorú sme predávali pozemky 
bolo 205 eur. Hej, keď sa vhodne nastavia podmienky, ale to len ako poznámka, ale čo na 
tomto návrhu mi trošku prekáža tak je vlastne tá koncepcia upratovania, odstraňovania, alebo 
čistenia ciest v zimnom období. Aha. Dobre tak. Aha. 10/1 uhm. Dobre. Tak potom toľko. 
Hej, hej. Pardon.

p. primátor Pavol Burdiga
Však  žiadny  problém  s tým nie  je.  To  je  dobre,  keď  sledujete.  Nevadí.  Niekto  má  ešte 
diskusný príspevok? Chce sa vyjadriť? Pani hlavná kontrolórka. Nech sa páči pani doktorka.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa vopred ospravedlňujem. Nebola som na finančnej komisii, čiže 
neviem,  ako  prebiehala  diskusia  k tomuto  bodu.  A preto  sa  chcem spýtať  pána  poslanca, 
z hľadiska teda budúcnosti aj, možno aj mojej kontroly atď. či dobre chápem tú prílohu č. 5,  
tú cenovú mapu. Tie ceny, ktoré tam navrhuješ za jednotlivé pozemky podľa obytných zón, 
budú to ceny, z ktorých budeme vychádzať pri  schvaľovaní,  alebo,  lebo keď to bude ako 
súčasť zásad tak je to záväzné. Alebo to bude mať len odporúčací charakter, lebo veľmi dobre 



vieme,  ako to  v praxi  ide,  že  síce  my povieme,  že  cena  je  taká  obvyklá,  alebo  znalecký 
posudok, ale nakoniec sa schváli  celkom inak cena.  Lebo je tam nejaký prípad, že hodný 
osobitného zreteľa,  alebo proste  nejaká  mimoriadna  vec  sa vyskytne.  Čiže aby nám bolo 
jasné, či tieto ceny, ktoré sú tu tebou navrhnuté, či budú východzie a budú aj záväzné. Toľko 
som chcela. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pani doktor. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za otázku. Ja som vychádzal  z konzultácie  s pánom Halyákom s tým, že sme sa 
zhodli na tom, že cenová mapa je tak či tak orientačného charakteru. Tzn. má byť len nejakým 
spôsobom pomôckou, barličkou pri rozhodovaní. V konečnom dôsledku zo zákona myslím, 
že  rozhoduje  tak  či  tak  súdnoznalecký  posudok,  ktorý  je  teda  povinný  ak  som to  dobre 
pochopil. Táto cenová mapa bude mať odporúčací charakter v tomto zmysle nakoľko jeden aj 
druhý materiál hovorí o tom, že sú to informácie zo štatistického zberu za nejaké 2 roky. Je to 
postavené  aj  v jednom,  aj  v druhom  prípade  na  tom,  že  to  rozhodovanie  má  byť 
kompetentnejšie,  alebo zodpovednejšie  v zmysle teda tých 3 vĺn informácií,  ktoré dostane 
ktokoľvek  kto  sa  bude  pozemkami  zaoberať,  tzn.  komisie,  MZ a hlavne  MÚ pri  svojich 
návrhoch a to je opakujem ešte raz, súdnoznalecký posudok, ktorý v tomto prípade,  si ale 
pripraví  potencionálny  kupec.  Táto  mapa,  ktorá  hovorí  o tom,  ako  sa  nám  darilo  a ako 
úspešne sme predávali tieto mapy a zároveň z tieto pozemky, a zároveň sa odvoláme, alebo 
budeme  sledovať  aj  naše  územné  záujmy,  alebo  záujmy  v zmysle  územného  plánu  a 3 
informácia je práve, je práve teda návrh potom komisie ako takej, akým spôsobom s týmito 
cenami bude nakladať.  Takže preto sú tam tie 3 úrovne rozhodovania sa o cenách a sú to 
barličky, tzn. len orientácie v zmysle tohto. Ja ďakujem za otázku.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Ďakujem pán poslanec. Ešte niekto sa chce spýtať pána poslanca na jeho návrhy, 
alebo niečo iné? Keď nie.... Pani prednostka sa ešte prihlásila a môže pán poslanec pred tebou 
ešte pani prednostka? Hej?

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobrý deň prajem. Ja by som len rada dala do pozornosti, že návrh MÚ obsahuje aj návrh na 
zmenu § 15, ods. 1 čo sú dispozičné oprávnenia pri odovzdávaní majetku do správy. Tam ide 
o návrh na zmenu kompetencií  v prípade odovzdávania hnuteľného majetku do správy. Tu 
navrhujeme zvýšiť  hodnotu na 10 000 eur.  Mali  sme prípady,  odovzdávali  sme školským 
jedálňam konvektomaty, odovzdávali sme technickým službám nejaké krovinorezy, kosačky, 
čiže ešte toto je rozdiel oproti nášmu návrhu a návrhu pána poslanca Kováča. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcel by som ešte upozorniť na jeden fakt, ktorý je v tom návrhu B, alebo v tom druhom 
návrhu,  kde  v zóne  6  lesy  a lúky,  intravilán  21,19  lesy  a lúky,  ale  najpodstatnejšia  vec 
extravilán 14, 99 za m2. To je 149 900 eur za m2 za ha, za ha. Bavíme sa o lúkach, pastvinách, 
mimo, mimo mesta. Je to možnože 100 násobok reálnych trhových cien, takže, takže nemali 
by sme, nemali, viac ako 100 násobok, ale, ale to si búcham po bruchu. Takže nemali by sme 
možnože takýto materiál s takýmito veľkými diferenciami oproti trhovým cenám schvaľovať, 



lebo vlastne zablokujeme, síce to má len odporúčací charakter, ale, ale nemá tam také číslo čo 
hľadať. Ďakujem

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. S faktickou pán poslanec Lach nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Na poľnohospodársku pôdu existuje príloha k stavenému zákonu tuším, kde je oceňovanie 
pozemkov také väčšie podľa kultúry a potom u lesnej pôdy, keď sa predáva, tak sa vychádza 
zo znaleckého posudku, lebo tam sa to mení podľa toho, že cena pozemku a cena toho lesa, 
ktorý na tom pozemku rastie podľa veku, zloženia dreviny a, a atď. hej, zastúpenie druhové. 
Čiže tam je, je to strašne uletená cena, hej.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Začnem troška obšírnejšie. Mojou snahou ako poslanca bolo veľmi dlho, aby teda funkcia 
hlavného architekta bola v našom meste obsadená a vytvorená a súvisí to úzko aj s územným 
plánom, čo poviem, a aj s týmto. Ja rozumiem, že cena 14,99 je cenou nadnesenou, ale chcem 
vás zároveň upozorniť, že predaj akýchkoľvek lúk a lesov, by mali súvisieť aj s tým, čo teda 
v územnom pláne je ohľadom oddychových zón, rekreačných zón pre toto mesto. Tzn., že 
pokiaľ my sme v rámci územného plánu schválili nejaké takéto zóny, tak by sme mali mať na 
vedomí, alebo by sme si mali uvedomiť, že predajom týchto pozemkov, preto možno tá cena 
má byť taká varovná, predávame budúce oddychové zóny pre mesto a pre obyvateľov tohto 
mesta, rekreačné zóny, kde máme niečo naplánované, kde v rámci územného plánu sme sa 
rozhodli, že takéto niečo by tam mohlo byť. A je naozaj na zváženie či tie pozemky potom 
predať  a tým pádom ochudobniť  občanov o takéto  možnosti,  alebo  o takýto  rozvoj  mesta 
v tomto smere, alebo, alebo brať do úvahy túto koncepciu územného plánu a povedať, že tieto 
pozemky, buď a, buď teda musia byť výnosné pre nás, tzn., že naozaj môžu priniesť do kasy 
peniaze, kde si môžeme dovoliť kúpiť iné pozemky, kde tie naše zámery môžeme realizovať 
a môžeme ich  v konečnom dôsledku aj  zrealizovať.  Tzn.,  že  budú prostriedky nie  len  na 
odkúpenie pozemkov, ale aj na samotnú tú infraštruktúru tých oddychových zón, rekreačných 
zón pre toto mesto,  alebo nie.  Toto je práve rozdiel  tohto materiálu,  že v tomto,  v tomto 
prípade konkrétnom, ktorý som dostal  je to memento toho, že áno pozor,  ale  v územnom 
pláne sme tam chceli nejakú rekreačnú zónu a chceli sme tam neviem čo, ako teraz sa plánujú, 
alebo organizujú veci, veci nad teda mestskými lesmi, teraz ma nenapáda rýchlo názov tej 
oblasti. Teda toto sú náležitosti, kde teda vy poslanci, alebo my poslanci, alebo teda budúci 
poslanci mali zvažovať teda či áno, alebo nie. Pretože niekto v rámci územného plánu ako 
zákona  schválil  napr.  túto  zonáciu.  A preto  som si  dovolil  vypracovať  tento  materiál,  ak 
dovolíte  ešte  teda  obšírnu  vec.  Viem si  predstaviť  veľmi  dobre,  že  komisia  ktorákoľvek 
a poslanci  MZ,  ako  aj  MÚ  si  na  základe  týchto  troch  druhov  informácií,  ktoré  tam 
doporučujem, aby boli v tom, v tých zásadách pripravené, vie pripraviť adekvátny materiál so 
všetkými  argumentami  pre a proti,  na základe  ktorých sa dá v diskusii  veľmi  jednoducho 
a veľmi rýchlo rozhodnúť. A som veľmi rád, že som tento príklad dostal, tzn. vymyslím si, ak 
by niekto mal záujem odkúpiť pozemok vo veľkom parku, tak všetkých nás to zarazí určite, 
že  teda  to  chce,  ale  keď bude chcieť  odkúpiť  pozemok za futbalovým štadiónom, kde je 
napísané,  že teda by sme chceli  tam nejakú rekreačnú zónu tam riešiť  v rámci  územného 
plánu, tak to veľmi málo ľudí trkne pozrieť sa do územného plánu a povedať si však ale tam 
mesto chcelo nejaký cyklistický chodník, alebo tam chcelo nejakú dráhu, alebo tam chce len 



nejaké posedenie a teraz to ideme predať. Tak nech to stojí potom naozaj za to, predaj ten 
pozemkov,  to je  jedna alternatíva,  alebo nepredáme tie  pozemky,  pretože to mesto radšej 
pomaly  postupne  bude  združovať  tie  podmienky....hľadať  tie  prostriedky  na  to,  aby  tú 
rekreačnú zónu tam postavilo. Takže prosím v tomto smere. Ďalším príklad, ktorý by som rád 
uviedol je, ak mi to čas dovolí, ďakujem, je napr. predaj pozemkov, ktoré, v zónach, kde si to, 
kde budú, kde bude výstavba rodinných domčekov je plánovaná v rámci územného plánu. Tu 
opäť treba brať do úvahy to, podľa môjho názoru, že teda tá zóna je určená práve na tento účel 
a v rámci  tejto  zóny potencionálnych kupcov treba upozorniť  na to,  že je  tam teda zámer 
územného plánu vytvárať  ulice,  vytvárať  nejaké  inžinierske  siete  a tie  pozemky predávať 
práve,  práve  pod  týmito  podmienkami,  aby  to  bolo  všetkým  kupujúcim  jasné,  aj 
potencionálnym kupcom, aj tým, ktorý požiadajú o kúpu týchto pozemkov a mnoho ďalších 
vecí súvisiacich s tým. Takže takto by som bol veľmi rád, keby sme sa na túto vec pozreli. 
Toto je názor teda toho materiálu, ktorý predkladám v čistej forme teda ja. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs faktická.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Obávam sa niektorými vyjadreniami sa pán kolega Kováč nás pokúša trošku zaviesť, pardon, 
nikto z nás tu nepredáva oddychové zóny a nikto neschvaľuje predaj oddychových zón, ktoré 
sú vlastne do budúcna naplánované na také, alebo pozemky, ktoré sú do budúcna naplánované 
na takéto využitie.  Tým pádom vás  chcem poprosiť  o dávam návrh na hlaso...  ukončenie 
diskusie a hlasovanie.

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte dobeh je. Pán posla...pán zástupca.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem  pekne.  Obdobne  mám  pocit,  že  opäť  sa  uberáme  nejakou  veľmi  podrobnou 
a hĺbkovou analýzou. Kvitujem samozrejme iniciatívu, aktivitu predkladateľa tohto materiálu, 
aj  ďalšieho  bod  11,  ale  domnievam  sa,  že  je  najvhodnejší  čas  a pred  chvíľkou  sme 
konštatovali  všetci,  že  konečne  máme  hlavného  architekta  mesta.  Mám  dojem,  že  tento 
materiál  nie  je  až  na  toľko  sú....  nás  na  toľko  nesúri,  aby  sme  nepočkali  trebárs  do 
septembrového zastupiteľstva, alebo do budúcnosti až presunuli riešenie tejto proble... už aj 
so stanoviskom novej funkcie hlavného architekta – urbanistu mesta. Takže tiež sa prikláňam 
k tomu,  aby  sme  tento  materiál  stiahli  a nechali  na  ďalšie  rokovanie,  resp.  doplnenie 
stanoviska. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč ešte ty musíš dohovoriť, a tak budeme končiť, sťahovať, pracovať ďalej. 
Uvidíme.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja  sa  chcem  len  vyjadriť  k tomu,  čo  povedala  pani  prednostka  a naozaj  som  túto  vec 
neakceptoval vo svojom materiály. Viem si predstaviť teda, ak by došlo k schváleniu, že ten 
bod by tam mal byť. To si viem predstaviť, to ako mi, to určite nie je prekážkou, pretože to 
nebolo  podstatou  toho  materiálu,  ktorý  som predložil,  ale  určite  to  treba,  s tým sa  viem 
stotožniť, viem si to v ukladacej časti predstaviť, ten 15 1 ak si dobre pamätám. A čo sa týka 
názoru poslancov ja som za, aby teda, tento materiál je tu kvôli tomu, aby sme sa rozhodli, 
aby ste mali 2 možnosti v rámci rozhodovania sa. Ako to dopadne, je samozrejme na vás, 



v rámci  hlasovania.  Si  myslím,  že  tento  materiál  vo  svojom,  vo  svojej  podstate  pomáha 
hlavnému  architektovi,  resp.  ako  som  hovoril  o tom,  že  treba  určiť  jeho  zodpovednosť 
a kompetencie  v rámci  jeho  pozície  podrobne,  tak  mu dáva  pozíciu  opäť  kompetenčnosti 
a zodpovednosti  za  to,  aby sa  všetky  náležitosti  s pozemkami,  s nakladaním s pozemkami 
mesta diali v zmysle územného plánu. Takže je to svojím spôsobom posilnenie jeho pozície 
a funkcie. Ale je na rozhodnutí poslancov samozrejme. Ďakujem pekne za priestor a čas.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Takže ukončujeme diskusiu. Bol tu návrh pána zástupcu o tom, že by sme 
body 10A, 10B stiahli, presunuli na ďalšie zastupiteľstvo a tento materiál jeden aj druhý bude 
prerokovaný  s hlavným  architektom  mesta.  Budeme  hlasovať  osobitne  o 10A  aj  10B 
o stiahnutí. Dobre? Aby to bolo protokolárne správne. Takže hlasujeme za bod 10A, aby sme 
ho stiahli z dnešného rokovania. Nech sa páči hlasujte. alebo či ho stiahnete, tak. Hlasovali ste 
12.
Za 11, proti 0, 1 pán poslanec sa zdržal. Ďakujem.

A 10B opäť dávam hlasovať za stiahnutie tohto materiálu. Hlasovali ste 12.
11 za, proti 0, zdržal sa 1 pán poslanec. Ďakujem pekne.

Bod  č.  11.  Metodika  a  zásady  pri  údržbe,  opravách,  rekonštrukciách  a  výstavby 
chodníkov,  miestnych  komunikácií  a  verejných  priestran...priestranstiev  –  je  to 
poslanecký návrh pána poslanca Kováča
Ak pán poslanec dovolíš pred tým, ako ti dám slovo tak prečítam vyjadrenia komisií. Komisia 
sociálna odporučila do dokumentov zakotviť plán letnej údržby a poslanecký návrh odporúča 
riešiť  v ďalšom  volebnom  období.  Ochrana  verejného  poriadku  neodporučila  schváliť, 
cestovný  ruch,  vzdelávanie  nemáme  vyjadrenie,  výstavba,  územné  plánovania  komisia 
materiál stiahla z rokovania a finančná odporučila schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu 
a poprosím  pána  poslanca  Kováča,  aby  nám  v skratke  aspoň  povedal  obsah  svojho 
poslaneckého návrhu. Ďakujem.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Uhm. Ďakujem pekne za priestor a slovo. Tento materiál vznikol hlavne kvôli tomu, aby sme 
starostli..., myslím si, aby sme starostlivosti o miestne komunikácie v súvislosti s technickými 
službami  dali,  dali  určitý  vyšší  odborný  charakter.  Vyšší  odborný  charakter  v tom,  aby 
technické služby prevzali zodpovednosť nie len teda za, za riešenie, za riešenie opráv, ale 
zároveň  aby  prevzali  zodpovednosť  aj  za  koncepciu  riešenia  opráv,  opráv  komunikácií, 
rekonštrukcie komunikácií  z hľadiska toho, že to majú ako hlavnú náplň svojej  práce a tá 
technická  záležitosť,  povýšenie  tej  technickej  záležitosti  je  v súvislosti  v spolupráci  so 
slovenskou správou ciest, resp. z noriem a pravidiel, ktoré slovenská správa ciest k dispozícii 
má,  aby  sme  plynule  nadviazali  na  tieto  ich,  ich  technické  normy  a technické  pravidlá 
a takýmto  spôsobom  aj  my  sledovali  tieto  komunikácie  a pristupovali  k ich,  k ich 
rekonštrukcii,  opravám  v zmysle  teda  nejakej  dôležitosti.  Táto  dôležitosť  opráv  je  vecou 
samozrejme názorovou a preto sú tam pre mňa 2 alternatívy. Pohľad na rekonštrukciu, opravy 
a vôbec budovanie chodníkov, ciest, komunikácií,  parkovísk je podľa mňa otázkou priority 
a to priority rozvoja tohto mesta. Preto sú tam 2 alternatívy. Alternatíva A mesto Rožňava ako 
centrum turistického ruchu, resp. regiónu ako takého, alebo B budeme prihliadať viacej na 
funkčnosť  a,  a potreby  obyvateľov  ako  takých  a v zmysle  tohto  určíme  nejaké  hierarchie 
a priority v rámci komunikácií. Prečo tie priority si myslím, že sú dôležité? Dôležité sú hlavne 
kvôli  tomu,  že  ten  badžet  bude  stále  obmedzený  v rámci  tých  nejakých  rekonštrukcií 
a v zmysle teda filozofie a udržania nejakého charakteru mesta, je myslím si veľmi dôležité, 



aby tieto priority boli jasne stanovené. Aby sa to, tie finančné prostriedky prerozdeľovali tak, 
aká  je  predstava  rozvoja  tohto  mesta  ako  takého.  Tzn.  uvediem  príklad.  Ak  teda  mesto 
Rožňava by malo byť turisticky....teda centrom turistického ruchu v najbližšom období teda 
gro tých činností opráv by mali byť, rekonštrukcií,  a nejakého budovania tých chodníkoch 
a ciest, by mali byť smerované od centra teda do okolia, do tých priestorov, ktoré sú turistami 
a návštevníkmi mesta a vôbec občanmi, ktorí sa z Gemera schádz...schádzajú v tomto meste 
kvôli úradom a kvôli ďalším náležitostiam, nákupom, aby boli k tomuto prispôsobené. Pokiaľ 
sa  jedná  o,  pokiaľ  by sme uvažovali  o alternatíve  B,  tzn.  aby sme uvažovali  o potrebách 
obyvateľstva, tzn. aby sa vyriešili prioritne a riešili prioritne potreby obyvateľov najväčšieho 
sídliska nielen v rámci údržby komunikácií, ale ďalších rozvojov. Takže sú tu 2 alternatívy, je 
tu postoj, ale podstatou toho celého je hlavne dať tomu celú odbornosť tohto celého, postaviť 
to na týchto zásadách, ktoré tu sú, už existujúce, nevymýšľam nič nové, ktoré správa ciest 
k dispozícii má a aby sa technické služby tomuto vo svojej štruktúre, ako hlavný bod činnosti 
venovali. Ďalej chcem k tomuto materiálu povedať ešte jednu vec. Ako člen dozornej rady 
vidím perspektívu  rozvoja  technických  služieb,  čo  znamená,  že  viem si  predstaviť  veľmi 
dobre,  že technické služby pri  vyhranení  napr.  aj  takýchto  právomocí  ako teraz by mohli 
dostať, kompetencií, by sa mohli stať právne iným subjektom, tzn., že by sa mohli stať kľudne 
spoločnosťou s ručením obmedzeným na to,  aby dokázali  lepšie  zabezpečiť  svoju údržbu, 
efektívnejšie a tieto svoje povinnosti, ktoré majú. Netvrdím, že tento materiál je nejaký pred 
krom tohto,  pred  krok tohto  celého,  ale  rozhodne tento  materiál  dáva  kompetencie,  resp. 
činnosť technických služieb do vyššej odbornej úrovni a dostáva technické služby na takého 
odborného správcu komunikácií a parkovacích miest a chodníkov nielen teda v rámci údržby 
a opráv, ale aj budúcich koncepcií. Preto si myslím, že názor riaditeľa technických služieb, 
hovorím o tej správe, ktorú má vypracovať po zimnej údržbe, by mohol byť pre budúce MZ-
tvá svojím spôsobom smerodajný,  resp.  vážny a orientačný na to,  aby mesto dokázalo na 
základe  jeho  návrhu  posúdiť  koncepciu  opráv,  rekonštrukcie  a budovania  komunikácií, 
chodníkov v tomto meste  v zmysle teda rozvoja toho mesta.  Tzn. buď turistického centra, 
alebo funkčnosti pre obyvateľov. Prepáčte, že som prekročil limit. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne.  Nie  je  v tom žiaden  problém však  si  predkladateľ  tohto  materiálu.  Pán 
zástupca nech sa ti páči a potom pán poslanec Lach.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.  Vážený pán predkladateľ,  Karči,  vážené  zastupiteľstvo.  Opäť tak jak  som pred 
chvíľkou povedal v predchádzajúcom bode to časovanie takéhoto materiálu nepovažujem za 
korektné a férové v tomto štádiu na záver nášho mandátu definovať a, a určiť nejaké zásady 
do budúcna  hĺbkovo,  tobôž,  keď  pred  chvíľkou  opäť  sme  schvaľovali  VZN o,  upravené 
zákonom o udržiavaní čistoty a poriadku na komunikáciách, čiže žiada si to hlbšiu analýzu 
a prípravu.  Samozrejme  je  to  východiskový  materiál,  pán  riaditeľ  tak  isto  sa  vyjadril  aj 
v materiály,  že nebráni sa aktualizovať,  a zaplniť a doplniť do letnej údržby veci, ktoré sú 
dané.  Z vašej  úrovne  dozornej  komisie  formou  opatrení  vidím  priechodné  riešenie  na  to 
najakútnejšie, čo postrádame v súčasných zásadách, ktoré sú a ktoré sa plnia a platia. Takže ja 
navrhujem tento materiál  opäť posunúť na budúcich zákonodarcov tohto mesta, aby riešili 
túto problematiku a to najaktuálnejšie zapracovať a riešiť formou opatrení z úrovne dozornej 
rady. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Lach nech sa ti páči.



p. poslanec Ing. Ján Lach
Pred chvíľou som predbehol udalosti, ale jak je tu navrhnutý ten plán údržby zimnej tak mám 
taký dojem, že nezohľadňuje terénnu konfiguráciu mesta. Lebo poradie čistenia tých ulíc ale 
nezohľadňuje to, že niekde je strmý svah a ten treba v prvom rade vyčistiť, lebo po rovnej 
ulici človek prejde, hej, aj keď povedzme je nejak 10 cm snehu. Ale svah, keď sa vyleští 
a vyjazdí, tak potom je to o život. Čiže toto by malo byť tiež v tom materiály, toto som chcel 
vytknúť tomu materiálu ako. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Plán  zimnej  údržby  je  materiál,  ktorý  je  skopírovaný 
z technických služieb. Tzn. na základe tohto plánu z technické služby tohto roku, alebo túto 
zimu 2017/2018 upravovali  tieto  komunikácie.  Netvrdím,  že  je  to  materiál,  ktorý netreba 
zmeniť, ale dovolil som si ho pripraviť tuná kvôli tomu, že je to aspoň koncepčnosť a je to 
nejaký,  nejaký  náznak  toho,  akým  spôsobom  by  sa  mal  uberať  aj  ostatné  opravy 
a rekonštrukcie  miestnych  komunikácií.  Tzn.  v nejakej  koncepcii,  v nejakej,  v nejakých 
smerodajných  nótach.  Čo  sa  týka  toho  dozorná  rada,  ja  by  som  chcel  upozorniť  pána 
zástupcu, nie je orgán ktorý, ktorý má prichádzať s riešeniami, resp. má koncepčne nejakým 
spôsobom usmerňovať technické služby. Úlohou dozornej rady je dohliadať na to,  aby sa 
finančné a ďalšie  toky s hnuteľným ma...  súvisiace  s hnuteľným a nehnuteľným majetkom 
realizovali  v zmysle zákona legálne a v zmysle toho čo tu je v rámci MZ, teda resp. čo je 
v rámci  uznesení  MZ  a VZN  platné.  Dozorná  rada  nie  je  komisiou,  nemá  odporúčací 
charakter opakujem ešte raz. A bol by som veľmi rád, keby sme si dozorné rady nemýlili 
s takýmito orgánmi. Dozorná rada, alebo členovia dozornej rady ako poslanci môžu vyjadriť 
samozrejme  svoj  názor,  pokiaľ  je  o to  záujem,  ale  nemá  žiadnu  váhu  tohto  charakteru 
legislatívnu a ani žiadnu inú. A ešte sa chcem vrátiť k tomu materiálu. Ja beriem, že možno sú 
tu,  teda tá  odbornosť toho materiálu  je  veľmi  vysoká a možno treba ešte  nejakú diskusiu 
k tomuto,  možno  to  vrátiť  naspäť.  Nie  je  mi  zrejmé,  prečo  teda  komisia  výstavby  tento 
materiál  stiahla  z rokovania,  nie  je  tam  vyjadrenie  k tomu.  Či  potrebujú  viacej  času,  či 
potrebujú nejaké odborné posúdenie, zdá sa mi to aj v jednom aj v druhom prípade troška také 
nie  nezrozumiteľné,  prečo  sa  komisia  výstavby  k tomuto  nevyjadrila,  ale  pokiaľ  je  ešte 
potreba,  alebo  poslanci  si  myslia,  že  ešte  treba  nejakú  širšiu  diskusiu  ako  medzi,  medzi 
riaditeľom technických služieb a nami, tzn. komisia MZ, nebránim sa tomuto samozrejme. 
Ale opakujem ešte raz tento materiál je postavený hlavne na odbornosť a zvýšenie odbornosti 
a kvalifikovanosti pri opravách a nejakej koncepčnosti tak, ako to svojím spôsobom naznačuje 
plán  zimnej  údržby,  ktorý  by  mohol  byť  svojím  spôsobom  nejakým  usmernením,  alebo 
motiváciou pri riešení opráv komunikácií. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja  som pred  chvíľou  pochopil  tak,  kvitujem názor  pána  viceprimátora  Keménya,  ja  som 
pochopil, že on dal stiahnuť bod. Takže už aj od pána Kováča ani ja, ani my ďalej sme asi 
nemali byť vyzvaný do diskusie. Zle som pochopil? Bol ako, ako návrh na stiahnutie bodu?

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte v tom momente nebol. V tom....



p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Môžem dať potom keď, keď, keď neviem, keď, keď nebol tak by som dal návrh na stiahnutie 
bodu a po konzultácii s technickými službami, vedením mesta atď.

p. primátor Pavol Burdiga
To nie je problém páni  kolegovia,  len stále  keď také niečo poviete  treba to  na plné ústa 
povedať áno dávam sťahovať materiál z dnešného rokovania. Tak to počuje každý, lebo keď 
to tak okolo chodíte, to je ťažko, ťažko potom identifikovať. Dobre? Čiže dávaš stiahnuť tento 
materiál. Nech sa páči hlasujte o tom. Hlasovali ste 12.
Za stiahnutie materiálu ste boli 9, 1 pán poslanec sa zdržal, bol proti a 2 páni poslanci sa 
zdržali. 

Bod  č.  1,  pardon,  bod  č.  12.  to  je   Záverečný  účet  mesta  Rožňava  vrátane  škôl  a 
školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2017
Otváram diskusiu k tomuto materiálu.  Máme tu pani Ing. Leskovjanskú, keď sa jej chcete 
spýtať. Nech sa vám páči. Pán poslanec Balázs nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
K záverečnému účtu  mesta  by  som mal  jednu  poznámku.  V bode  5  sa  navrhuje  schváliť 
tvorbu  fondu  rozvoja  bývania  v sume  100 000  eur.  Podľa  zásad  vieme,  na  čo  sa  tieto 
prostriedky môžu použiť, buď bývanie, buď chodníky, buď komunikácie atď. a chcel by som 
poprosiť,  jak  som  už  na  minulom  zastupiteľstve  spomínal,  že  veľmi  dlhé  roky  sa 
neinvestovalo do Vargového poľa, chodník Rožňava baňa časť Nadabula, aby sme mohli tieto 
prostriedky viazať, aby sme sa tu spoločne dohodli, aby sme tým pádom, že sa na Vargovom 
poli tak dlho neinvestovalo už nie je možná údržba, už na väčšinu rekon.... väčšiu, väčšiu 
rekonštrukciu  chodníkov  sa  odborníci  vyjadrujú,  že  je  nutná  rekonštrukcia,  nie  údržba 
chodníkov. Takže by som poprosil,  aby sme tieto prostriedky viazali  do, do týchto lokalít 
Rožňavy. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem.  Nech  sa  páči  pani  inžinierka.  Je  možné?  Dobre?  Nech  sa  páči  ďalší  diskusný 
príspevok pán poslanec Kováč. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
V tom predchádzajúcom materiály, ktorý bol stiahnutý sa chcem práve týmto veciam vyhnúť, 
aby sme takýmto spôsobom lokálne lobisticky nejakým spôsobom rozhodovali  o tom, kde, 
aké prostriedky. V Rožňava bani treba okrem chodníkov rekonštruovať cesty medzi, medzi 
domami  rodinnými  v kolóniách,  tie  si  vyžad...  tie  sú  ešte  v horšom  stave,  komunikácie 
v Nadabule sú ešte v horšom stave a veľmi zlom stave ako takom. Niektoré komunikácie na 
juhu sú a zaslúžili by si. Toto je práve tá nekoncepčnosť, ktorej sa chcem vyhnúť, preto som 
týmto materiálom, alebo tým predchádzajúcim materiálom chcel povedať, že mala by tu byť 
nejaká koncepcia, kde by tí ľudia mali vedieť, že príde čas, keď teda dostanú rekonštrukciu 
cesty  v zmysle  vyťaženosti,  v zmysle  využívania  tej  komunikácie  a v zmysle  nejakého 
poriadku.  Takto  to  bude o lobingu,  takto  to  bude o,  o tom,  ako sa rozhodneme v zmysle 
nejakých  indícií,  ktoré  tu  v okolí  sú,  ale  nie  je  to  koncepčné  a nie  je  to  dlhodobé,  je  to 
krátkodobé a len sa to môže vypomstiť. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč.



p. poslanec Ľubomír Takáč
Dobrý deň prajem. Podľa môjho vedomia bola spracovaná štúdia priorít  chodníkov, ktoré 
majú byť opravované a tým pádom by som sa touto myšlienkou ďalej nezaoberal.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Pani doktorka sa chce vyjadriť, pani hlavná kontrolórka. 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne.  Ako iste  ste  čítali,  tak  súčasťou záverečného účtu je  aj  moje  stanovisko 
k tomuto  návrhu.  Čo sa týka  po legislatívnej  stránke tak  záverečný  účet  spĺňa  náležitosti 
zákona a odporúčam ho prijať bez výhrad. Ale chcela by som upriamiť vašu pozornosť na 
ukladaciu časť, čo sa týka technických služieb.  Keďže bola tu stratovosť z podnikateľskej 
činnosti za rok 2017 tak je nutné do 30. 09. prijať účinné opatrenia na likvidáciu tejto straty. 
V opačnom prípade  budeme musieť  zrušiť  túto  organizáciu.  Takže  len  upriamujem na  tú 
pozornosť  na  tie  opatrenia,  ktoré  sú  navrhnuté.  V prípade,  že  máte  ešte  vy  nejaké 
pozmeňujúce návrhy, alebo nejaké doplnenie tak budem rada, keď sa to tam prejaví.  Inak 
hovorím navrhujem bez výhrad. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs nech sa ti páči faktická.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja  len  ku  kolegovi  Takáčovi  by  som  mal  tú  poznámku,  že,  že  vlastne  áno  koncepcia 
rekonštrukcií kobercov, chodníkov, ciest bola prijatá, ale tuná je ten problém, že tam sa nedá 
vymeniť  koberec  na chodníku,  lebo je  v takom stave na Vargovom poli,  že  je  to  vlastne 
investícia. Takže z tohto dôvodu som dával tento návrh, takže len z tohto. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Samozrejme pochopil som to. Na Vargovom poli momentálne býva, takže viem v akom stave 
sú tie  chodníky.  Ja súhlasím s tým, že tam opravy nie  sú možné,  možno že tam treba tú 
komplexnú  rekonštrukciu,  ale  tak  isto  ako  aj  pán  Kováč  povedal  táto  rekonštrukcia 
komplexná  je,  sa  dotýka  nielen  Vargovho  poľa,  ale  aj  iných  častí  a aby  sme  potom  do 
budúcna spracovali metodiku opráv, ako v rámci komplexnosti.  Ale prikláňam sa aj k tejto 
alternatíve, že na Vargovom poli sa fakt dlhodobo nič nerobilo a, a budem za, aby sa to dalo 
na poriadok.

p. primátor Pavol Burdiga
Páni kolegovia, keď ste sa pozreli naspäť, spätne aspoň 20 rokov tak veľa vecí sa nerobilo. 
Dobre? Tak. V celom meste. Hej. Pán poslanec Lach s faktickou. 

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja si  len dovoľujem pripomenúť,  že nikde sa nerobila  údržba a opravy a niekde sa vôbec 
nepostavili cesty, napr. v severnej časti mesta, hej, že tam ľudia dodnes chodia v blate. Čiže 
potom pri takých rozhodovaniach, že priorita čo, kde asi by bolo treba aj na to prihliadať.  
Samozrejme, že si teda hájim svoj obvod, z ktorého som poslancom, ale nedá mi to, hej. Keď 
hovoríme o havarijnom stave na juhu, tak poďte sa pozrieť na sever.



p. primátor Pavol Burdiga
Páni kolegovia veľmi dobre viete, že by sme sa tu mohli baviť hodinu, dve, tri štyri, hej, 
všetci  ste  z niektorých  obvodov,  každý  bude  lobovať  za  ten  svoj,  čo  je  úplne  normálne, 
absolútne.  A to čo som vám povedal  pred  chvíľou,  že sú v žalostnom stave aj  chodníky, 
chvalabohu už sme začali s nimi už 2 roky aj tohto, 3-tí rok budeme opravovať tak isto. Je čo 
opravovať, je aj do budúcna tak isto, nielen opravovať, ale aj budovať, rekonštruovať. Preto 
hovorím, že tu nie... Vargové pole, ale tak isto aj ostatné časti. Však viete, keď sme teraz si  
prechádzali  tieto  chodníky,  lebo  musím  sa  vám  aj  z tohto  miesta  poďakovať,  že  ste  sa 
zúčastnili práve tohto výjazdového stretnutia ohľadom chodníkov, sami ste videli, že, ktorý 
neboli ste z toho obvodu, ale z iného obvodu, že niektoré chodníky a cesty sú v akom stave. 
Takže je čo robiť, je čo opravovať. Ja si myslím, že sa hanbiť nemusíte ani vy za toto volebné  
obdobie, lebo niektoré chodníky, cesty sa opravili aj sa vybudovali niektoré chodníky, ale ja si 
myslím, že aj to ďalšie zastupiteľstvo bude mať hodne práce, aby sa tieto cesty a chodníky 
ešte zrekonštruovali,  opravili,  možno s aj postavili.  Takže nie som ani proti  tej  koncepcii, 
treba to urobiť, lebo dlhé roky sa to zanedbávalo. A ja si myslím, že to sú veľmi dôležité veci 
ako sú samotné chodníky a cesty. Však každý deň po nich, po nich chodíme, takže je čo, ja si 
myslím, v našom meste opravovať a stavať aj naďalej. Nech sa páči ďalší do diskusie ešte. 
Ale  sú  to  hodnotené  príspevky,  ktoré  ste  povedali,  určite.  Treba  to  kvitovať.  Uzatváram 
diskusiu. Pán poslanec Balázs myslím, že keby si zopakoval tvoj návrh, aby sme mohli zaňho 
hlasovať a potom, keď náhodou , že by prešiel tak ho zakomponovať do záverečného účtu. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Navrhujem do  ukladacej  časti  dať  z finančn...  fond  rozvoja  bývania  v sume  100 000  eur 
viazať  na nie  opravy,  ale  investičné  opravy chod...  investičné  výstavby chodníkov v...  na 
výstavbu a rekonštrukciu chodníkov vlastne v časti Vargove pole, Nadabula, Rožňava baňa. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Keď sme tomu rozumeli páni kolegovia nech sa páči hlasujte. hlasovali ste 12.
Za 8, proti 2, zdržali sa 2 poslanci.

Teraz budeme hlasovať za návrh na uznesenie  na záverečný účet  aj  so zakomponovaním 
poslaneckého návrhu pána poslanca Balázsa. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje celoročné hospodárenie mesta Rožňava za rok 
2017 bez výhrad, podľa uznesenia na strane č. 2 aj s pripomienkou pána poslanca Balázsa. 
Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 11, teraz už 12. 
Za 8, proti 2 a 2 páni poslanci sa zdržali. Ďakujem veľmi pekne.

Nemám očíslované.
Ďalším  bodom  je  Návrh  na  schválenie  1.  zmeny  rozpočtu  mesta  vrátane  zmeny 
rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií na rok 2018
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu, keď sa chce niekto spýtať.  Opäť máme tu 
vedúcu finančného oddelenia pani Ing. Leskovjanskú. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na 
uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  schvaľuje   1.  zmenu rozpočtu  mesta  vrátane  zmeny 
rozpočtových organizácií na rok 2018 podľa uznesenia na strane č. 2. Prosím hlasujte.

Ďalej je to bod 14. Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v 
roku 2018 pre športové kluby
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Balázs.



p. poslanec Ing. Juraj Balázs
K tomuto  bodu  by  som  časť,  časť  týchto  financií  bola  schválená  na  predchádzajúcom 
zastupiteľstve a k časti sme sa chceli poslanci stretnúť a, a prípadne sa v maily vyjadriť kto 
má aký návrh. vzhľadom k tomu, že do poslednej chvíle vlastne nezobral nikto iniciatívu tak 
som sa pokúsil zvolať toto stretnutie nás kolegov poslancov na túto tému, ďakujem veľmi 
pekne poslancom,  väčšina  sedí  po mojej  ľavici,  ktorí  sa  tohto  stretnutia  zúčastnili  okrem 
kolegu Takáča, tiež, ktorý sa tohto stretnutia zúčastnili a skonštatovali sme, že tak ako ten 
materiál bol schválený na poslednom zastupiteľstve by sme navrhovali, aby bol schválený aj 
teraz a vyúčtované finančné prostriedky pre kluby, ktoré si o to žiadajú. Plus, áno, je tam tá, 
ďakujeme pánovi primátorovi, že nám umožnil rozdeliť rezervu a to tých 5%, tých 3 000 eur 
a to máte v návrhu, návrh na rozdelenie pre väčšie občianske združenia pri ZŠ. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa ti páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja mám v podstate len formálnu pripomienku. Ten návrh uznesenia tak ako je naformulovaný, 
je  podľa  mňa  zmätočný.  Poprosil  by  som  teda  pani  hlavnú  kontrolórku,  aby  sa  k tomu 
vyjadrila, lebo dať, že uznesenie, že, že schvaľuje prerozdelenie rozpočtu mesta v roku 2018 
pre športové kluby v zmysle uznesenia MZ v Rožňave.  V zmysle ktorého uznesenia to po 
prvé. Tam minimálne by malo byť uvedené, že ktoré, ktoré uznesenie citujeme. A aj keď, keď 
to  tak  bude  tak  tiež  daj,  že  čo  to  znamená,  že  v zmysle  uznesenia.  To  predchádzajúce 
uznesenie hovorí o tom, že schvaľujeme 50% a o zvyšnom sa rozhodne po. Takže akože čo, 
čo teraz, čiže podľa mňa to uznesenie by malo byť jednoznačne naformulované, že čo to je. 
Napr.  teda  podľa  priloženej  tabuľky,  alebo,  alebo  zvyšných  50%,  čiže  mi  tam  chýba 
jednoznačnosť. Akože v tomto znení je to, je to zmätočné podľa mňa.

p. primátor Pavol Burdiga
Nemôžme to tak naformulovať potom športové kluby v zmysle uznesenia MZ tých zvyšných 
50%, ktoré ostali z minulého MZ. Alebo nejak takto si to naformulujme. Alebo odsúhlasiť 
stávajúcu časť vo výške 22 655 eur podľa predloženého návrhu. Neviem, ako rozprávame, tak 
povedzte. Nediktujem. Ja myslí, že takto ešte by bolo lepšie ako 50%, lebo to aspoň máme 
v číslach. Pán poslanec Lach nech sa ti páči s faktickou.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Chcel by som navrhnúť teda doplniť do uznesenia, aby to nebolo, že prerozdelenie finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava pre športové kluby, ale pokračovať ďalej pre koho 
každého, aby to nevyzeralo, že iba športové kluby máme v Rožňave. 

p. primátor Pavol Burdiga
Zčasti  máš  pravdu,  lebo  keď,  keď  viete  ja  som  tú  svoju  rezervu,  ktorú  mám  právo  ja 
prerozdeliť, ja som ju neprerozdeľoval a to právo som presunul na vás, aby ste vy to rozdelili, 
tam áno sú už potom tieto združenia. Čiže nie je to už len čisto športový klub. Áno.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Nie len športové kluby hej. Aby, aby...

p. primátor Pavol Burdiga
Keby to nebolo, ta áno, sú to len športové kluby.

p. poslanec Ing. Ján Lach



Tak aby to bolo presné. 

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, ale tak však pridáme tú sumu k tomu. Takže teraz keď budeme schvaľovať tak nie 
22 655, ale 25 655 aj s mojou rezervou. 

p. poslanec Ing. Ján Lach
Tak.

p. primátor Pavol Burdiga
Ak by ste ju prerozdelili. Povedzte si, vy si povedzte, či to takto môže byť. 

p. poslanec Ing. Ján Lach
Prerozdelenie  finančných  prostriedkov  z rozpočtu  mesta  Rožňava  pre  športové  kluby 
a občianske združenia vo výške...

p. primátor Pavol Burdiga
Vo výške 25 655 eur.

p. poslanec Ing. Ján Lach
...25 655 eur.

p. primátor Pavol Burdiga
Podľa predloženého návrhu, ktorý ste tam dali. Môžeme kolegovia takto dať hlasovať? Nech 
sa páči hlasujte. hlasovali ste 12-ti. Teraz už aj 13-ti.
Za 11, proti boli 2 páni poslanci a nikto sa nezdržal.

Páni kolegovia prechádzame na majetkovoprávne záležitosti na bod č. 15. 
Takže 15/1 je Miriam Grecmacherová, Letná 36, Rožňava – priamy predaj pozemku 
mesta
Komisia výstavby odporučila schváliť priamy predaj,  finančná komisia tak isto odporučila 
schváliť.  Otváram  diskusiu,  nech  sa  vám  páči.  Uzatváram  diskusiu,  prečítam  návrh  na 
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava 
diel 1 od parcely č. KN-C 1989/13. Keď dovolíte, nebudem celé tieto znenia čítať. Všetky 
náklady  súvisiace  s predajom bude  znášať  kupujúca.  Nech sa  páči  hlasujte.  Nebude vám 
vadiť,  keď nebudem čítať  všetky  tieto  znenia,  dobre,  s parcelnými  číslami  a so všetkým? 
Dobre. Ďakujem pekne za pochopenie.
Za 11, proti 0, zdržalo s 0. Ďakujem. 

15/2 Attila Ondrej, P. Dobšinského č. 9, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
Komisie pozrieme sa na to. Finančná, podnikateľská odporučila priamy predaj predmetného 
pozemku  za cenu 9 300 eur. Nie. Nie pardon to bolo 13-teho. 14. 06. tak, po prerokovaní 
predloženého  materiálu  neodporúča  MZ schváliť  priamy predaj  pozemku mesta  pre  pána 
Ondreja. Odporúča vyvolať jednanie zámeny pozemkov pri VÚB a Zlatej rozdiel sa doplatí 
v cene 17,85 za m2. Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Vzhľadom k tomu, že nie každý z tu sediacich sa zúčastnil finančnej komisie zámerom celého 
bolo to, že prechod za VÚB bankou pre chodcov sme mali na finančnej komisii obavu, že do 



budúcna nebude možný, lebo tie pozemky sú v súkromných rukách. Z toho dôvodu vlastne 
finančná  komisia  sa  uzniesla,  že  by  bolo  dobré  vyvolať  jednanie  s vlastníkom,  alebo 
užívateľom toho pozemku, budúcim vlastníkom, aby sa vynechal pás 2 m na chodník za VÚB 
na tej, na terajšej účelovej komunikácii, čo bola vlastne príjazdová cesta ku, ku budove VÚB, 
ku fontáne, ku ubytovni. Vzhľadom k tomu, že, že je, je na svete nová skutočnosť, že vlastne 
medzi  touto účelovou komunikáciou,  tou cestou za VÚB a medzi  potokom,  alebo vlastne 
oplotením potoka sú ďalšie pozemky mesta, tak, tak by som navrhoval kvôli tomu aby sme 
umožnili podnikateľom, ktorý v Rožňave pôsobia, tá budova tam chátra niekoľko rokov, by 
som navrhoval predať tie pozemky vzhľadom k tomu, že sa v rekonštrukcii tej budovy nedá 
pokračovať kým mesto neschváli pozemky a to z toho dôvodu, že nie sú parkovacie miesta ku 
tej ubytovni, ktorú chce pán Ondrej zrekonštruovať na Vargovom poli.  Preto tá ubytovňa, 
preto tá bytovka stojí, preto sa nerekonštruuje. Takže, takže toľko môj návrh. ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Lach. Musíte vydržať. Podľa rokovacieho poriadku, ktorý si musíte 
naštudovať pred tým, ako sa zúčastníte MZ prednosť majú poslanci, ktorý najprv ten bod 
rokujú a keď máte k tomuto bodu nejakú pripomienku, ale len k tomuto bodu, predsedajúci 
vám  určite  udelí  slovo,  predsedajúci  vás  neobíde  týmto,  len  musíte  vydržať,  kým  páni 
poslanci dorokujú. Dobre? Ďakujem pekne za pochopenie. Pán poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Pozerám do materiálov a je tu finančná komisia, tak vlastne to bolo, jedna.., odporúča vyvolať 
jednanie zámeny pozemkov pri VÚB a Zlatej. Mám to rozumieť, to, čo si teraz pán kolega 
hovoril? Lebo ja som v predchádzajúcom, na predchádzajúcom zastupiteľstve hovoril o tom, 
že  áno,  výmena  pozemkov,  ale  mal  som na  mysli  parkovisko  pred  VÚB-čkou,  ktoré  je 
jablkom sváru,  ktoré  bolo odpredané s tým, že  ten  režim,  ktorý tam bude,  že  za 1.  bude 
upravené a tento režim, ktorý je tam navodený, že sú tam závory a môžem vám povedať, že 
v Bratislave pod hradom je parkovisko, teda pri parlamente, kde sa platí 1 euro za 20 minút, 
ale maximálne 12 eur. V Rožňave pred VÚB-čkou sa platí 24 hodín 1 euro za hodinu. Čiže to 
je ako neskutočný nepomer a zrejme je to veľmi účelové, tak osobne si myslím, keď sme 
urobili chybu v tom, že sme predali ten pozemok podnikateľovi, ktorý teda prevádzkuje to 
parkovisko pred VÚB-čkou a teraz potrebuje pozemok pri bytovke tak navrhnime výmenu, 
aby sa znovu to parkovisko pred VÚB-čkou dostalo do vlastníctva mesta a stalo sa verejne 
prístupným verejným priestranstvom. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Neviem,  či  mám dobrý dojem,  ale  nie  o tomto teraz  rozpráva  tento  bod,  pojednáva.  Hej, 
o parkovisku pred VÚB. Keď mám dobrú informáciu. Ja len čítam.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja len navrhujem parkovisko....

p. primátor Pavol Burdiga
Keď  dobre  čítam.  Aby  sme  nemiešali  potom rôzne  pozemky  už  tu  a nepredávali  to,  čo 
nemáme predávať. Čiže čítajme materiál s porozumením. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  pekne.  Ja  len  z finančnej  komisie  na  potvrdenie  toho,  čo  pán  Balázs  povedal. 
Finančná komisia neodporučila predať tento pozemok práve z toho dôvodu, že si myslí, že 



vzťahy, alebo teda postoj pána majiteľa pozemkov je nekorektný voči iným záujmom mesta, 
resp. záujmu občanov a neplní si svoje povinnosti. Preto aj tá odporúčacia... odporúčacia časť 
finančnej komisie je napísaná tak,  ako je napísaná.  A i keď nesúvisí,  a to máš pravdu pán 
primátor,  nesúvisí  s týmto materiálom.  Je  to  memento  finančnej  komisii  s tým,  že možno 
negatívny postoj v tomto prípade a nejaké jednanie s pánom, s pánom majiteľom pozemkov 
by mohlo priniesť kompromis pre obidve strany. Tzn., že pokiaľ by sa vyriešila problematika 
prístupu k ubytovni, komisia by bola ústretová aj pri riešení týchto otázok. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Treba vydržať. Ja viem, že sedíte na ihlách, ja vás vidím, ja vás evidujem a určite sa dostanete 
k slovu. Dobre? Pán poslanec Kossuth.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Takže ďakujem za slovo. Príjemný deň každému,  aj  doma pri,  pri  televíziách.  Ja neviem 
v podstate my sme tento bod, ktorý je teraz pred nami prerokovávali na komisii výstavby. 
Komisia výstavby dala jednoznačné stanovisko. Neviem, prečo to nie je zahrnuté tu a prečo to 
vypadlo z tadiaľ vôbec. My sme zamietli pozemok pred budovou v časti komunikácie. My 
sme navrhovali odpredať len pozemok za budovou. A toto naše stanovisko úplne sa negovalo, 
pokiaľ to má mať odporúčací charakter tak by, by sa to malo brať tiež do úvahy. Ja si myslím, 
že sú tu kolegovia, ktorí boli na zasadnutie komisie výstavby a myslím si, že sa pamätajú na 
toto uznesenie, ktoré sme prijali. Takže doporučujem, keď akože sa máme venovať tomuto 
bodu tento  pozemok pred budovou z časti  komunikácie  nepredávať.  Tam keď parkovisko 
nech je za budovou. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ospravedlňujem sa, ale ja som si nenaštudoval problematiku, ale myslím si, že plocha toho 
pozemku tak, ako je navrhnutá je, súvisí so zákonnou povinnosťou zabezpečiť pre bývajúcich 
parkovacie miesta. Tzn, že keby finan.... komisia stavebná teda, nemám ten argument od vás, 
ale myslím si, že jedine takto to zákon povoľuje urobiť z toho byt, že budú k tomu tie priľahlé 
parkovacie miesta. Pán majiteľ pozemku predpokladám, že prihliadal len tejto požiadavke. 
Hlavný architekt by sa k tomu mohol vyjadriť. On možno pozná lepšie tú zákonnú inštitúciu. 
Ale je to o tom, že k tomu proste, keď chce aby to bola bytovka, musí byť priľahlé parkovacie 
miesta.  Nedá sa to určiť  tak,  že nebudeš mať všetky parkovacie,  parkovaciu plochu, lebo 
nemôže to byť bytovka. Prepáčte.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tiež by som apeloval na to, aby sme sa venovali tomuto bodu, ktorému sa venujeme a určite 
nie som za to, aby sme za VÚB vybudovali novú cestu, kde bude zásobovacia komunikácia 
pre,  pre  VÚB-ku,  ubytovňu,  služby,  kadečo.  Takže  nepleťme to  tu,  lebo,  lebo  neriešime 
prístupovú komunikáciu za VÚB-kou a už vôbec nie miesto chodníka za VÚB-kou. Buďte 
takí dobrí kolegovia. Ďakujem.



p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca s faktickou. 
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem pekne.  Opäť sa dostávame do situácie,  kde by možno nám pomohlo stanovisko 
hlavného  architekta  do  budúcna.  Čiže  dávam návrh  na  stiahnutie  tohto  materiálu  z bodu 
rokovania a samozrejme pred tým udeľujeme slovo dotknutej osoby čiastočne. 

Občan mesta
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobrý  deň.  Ja  vás  poprosím,  keď  ešte,  keď  môžem  pred  vami  povedať,  že  skúste  sa 
predstaviť, postaviť sa potom a poprosím vás k jednej veci, hej. Hovoríme len k tomuto bodu, 
lebo keď nie,  my vypneme mikrofón.  Musíte  pochopiť,  je  poriadok rokovací,  ktorého sa 
musíme my držať. Ďakujem pekne za pochopenie. 

Občan mesta
Ďakujem  za  slovo.  Mám  mikrofón  zapnutý?  Vyjadrujem  sa  k tomuto  bodu.  Som 
prevádzkovateľka ubytovne. Moja firma sa volá Kasareal so sídlom Šafárikova 19 a mám tu 
aj  plnú  moc  za  majiteľa  budovy pána  Remiáša  a vyjadrujem sa  k bodu,  ktorý  odznel  na 
minulom zastupiteľstve. Tento konkrétne bod. Takže keď dovolíte si sadnem, aby som si to 
mohla prečítať do 5 minút, ktoré som si aj pripravila podľa poriadku zasadacieho. Vážení 
poslanci chcem sa vyjadriť k tomuto bodu, keďže to súvisí s uverejneným záznamom MZ zo 
4-tého mesiaca  2018,  ktoré  som si  prečítala  a chcem uviesť  uverejnené  dezinformácie  na 
pravú mieru.  A to odznené vyjadrenie,  že majiteľ  budovy ubytovne pán Remiáš  odmietol 
vecné bremeno k objektu. Pán Remiáš bol od 01. 06. 2014 vo vyšetrovacej väzbe v Košiciach 
a nebola  mu  doručená  žiadna  zásielka  od  mesta  Rožňava.  Každý  právnik  vie,  že  vo 
vyšetrovacej  väzbe sa doručujú všetky zásielky priamo na meno. Jeho v tom čase právny 
zástupca Dr. Honza....

p. primátor Pavol Burdiga
Ja vás poprosím, ja vás preruším, lebo toto nie je k tomuto bodu pani Stredanská..

Občan mesta
Je to k tomuto bodu...

p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie.

Občan mesta
...ktoré bolo minulý...

p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie, nie, nie, nie. Ja keď...

Občan mesta
Dovoľte mi, aby som mohla....

p. primátor Pavol Burdiga



Pani  Stredanská poprosím vás ostaňte tam stáť, kde stojíte a tento bod, čo teraz čítate môžete 
prečítať  o 13-tej  hodine  v bode  rôzne  pre  obyvateľov.  Ja  som vás  upozorňoval,  k tomuto 
bodu, ktorý...

Občan mesta
Ja som si prečítala...

p. primátor Pavol Burdiga
Pani Stredanská ja som si vyčkal kým vy dohovoríte. Pani Stredánska ja som vyčk... Vypnite 
to. Pani Stredánska MZ je jeden orgán, ktorý má rokovací poriadok. My sme vám neskákali 
do reči vôbec, vydržte aj vy, ale  vy celý čas mi skáčete do reči. Neviem či viete pochopiť, 
hej, keď vám prečítam tento bod, hej, k tomu sa môžete vyjadriť. Potom opäť o 13-tej hodine 
keď chcete celý ten svoj materiál  prečítať kľudne môžete,  lebo ja vám slovo udelím. Len 
pochopte, neviem ako je u vás, je nejaký poriadok, určite je nejaký domový poriadok, hej, 
a niekto má slovo doma, tak tuto mám slovo ja, lebo som riadiaci tohto MZ a tiež sa musím 
držať zákonov, lebo keď ich nesplním, tak ja som trestaný za to. Poprosím skúste to pochopiť. 
Je tu rokovací poriadok, ktorý je schválený niečím. Takže poprosím k tomuto bodu a keď 
chcete, tak vyčkáte na 13-tu hodinu. Tak isto dostanete slovo, prosím. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Asi by bolo dobré, keď prečítaš priamy predaj budovy na Zlatej. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pani  Stredánska...  A poprosím vás  o tie  vyjadrenia  pochybné predaj  atď.,  ja  som na vašu 
adresu nepovedal  nič  takého,  treba  si  zvažovať  slová,  lebo sa to  nahráva.  Poprosím vás, 
dobre? A pani Stredánska, keď sú takéto veci ja vás len chcem poprosiť, je nejaká úroveň 
myslím  chovania,  tak  aj  toto  treba  poprosiť,  to  čo  teraz  robíte,  či  môžete  do  MZ takto 
zasahovať a rozdávať materiál. Ako nie v zlom, neviem, že u vás aký je poriadok, ale asi nie 
takýto, ale tu je akýsi poriadok. Vy si pani Stredánska robíte podľa toho to, čo chcete. Hej. Vy 
absolútne znevažujete MZ v Rožňave. Absolútne ho znevažujete. Pani Stredánska vôbec to 
nie  je  pravda,  absolútne,  vy  máte  svoj  nejaký  subjektívny  názor  a poprosím vás  ešte  raz 
a naposledy, aby ste si nerobila to, čo tu chcete, lebo dám vás vyviesť políciou stadeto. To ste 
na rokovac... na rokovaní MZ v Rožňave, aby ste vedela. Prosím vás a posledný krát som vám 
to  povedal.  Dúfam,  že  ste  to  pochopila.  Ďakujem  veľmi  pekne  za  vašu  zhovievavosť 
a porozumenie. Nech sa páči hlasujeme za stiahnutie tohto bodu z dnešného rokovania. Chová 
sa jak malé dieťa. Hlasovalo 11 pánov poslancov.
Za stiahnutie boli 8, proti bol 1, 2 páni poslanci sa zdržali.

Bod 15/3  Ondrej  Szöllös  a  manželka Zuzana Szöllösová,  Kúpeľná č.  31,  Rožňava – 
priamy predaj pozemku mesta
Komisia finančná, podnikateľská po prerokovaní predloženého materiálu odporúča schváliť 
priamy predaj pozemku mesta zapísaného na LV, nejdem celé čítať.  Kde to je? Pozemok 
užívali ... za cenu 437 eur. V zmluve bude zakotvené predkupné právo v prospech mesta na 
pozemok za tú istú cenu 1 euro za m2.  Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať 
kupujúci. Otváram diskusiu. Pán poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
V materiáli je aj možnosť teda rozhodnutia MZ, že sa umožní žiadateľovi splátkový kalendár. 
Čiže,  áno, jasné.  V tom materiály je tá možnosť,  že MZ môže schváliť,  nakoľko žiadateľ 
nepožiadal o splátkový kalendár, že mu môžeme schváliť splátkový kalendár. Chcel by som 



vás požiadať kolegovia poslanci, keďže sa jedná o dvoch dôchodcov a vieme, aké sú príjmy 
dôchodcov, že aby sme teda pri schvaľovaní tohto materiálu schválili aj splátkový kalendár.

p. primátor Pavol Burdiga
Všetko?

p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ja navrhujem, aby sme hlasovali podľa finančnej komisii.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ešte niekto? Nebudem uzatvárať diskusiu, ale skúsme sa dohodnúť, 
keď je to... jedno. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ide, že o čom ideme hlasovať.  Čiže platí  finančná komisia,  že priamy predaj po 1.,  po 2. 
predkupné právo,  úhrada po 3.  spätného nájmu a splátkový kalendár.  To je  návrh kolegu 
Lacha? Dobre rozumiem?

p. poslanec Ing. Ján Lach
V materiáli to je ... uznesenie s tou sumou 437 + teda áno. Bod 4 splátkový kalendár. Eee 
v bode 3, pardon, tak. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Uhm.

p. primátor Pavol Burdiga
No dobre, ale budeme hlasovať o ňom. Ale dá...

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Je to v bode 3 uvedené.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Hej, áno. Hej.

p. primátor Pavol Burdiga
...2  rokov  na  splátky.  Pán poslanec  môže  byť  takto  a potom môžeme  hlasovať  za  návrh 
vlastne finančnej komisie? Alebo ešte niečo chceš špeciálne doplniť.

p. poslanec Ing. Ján Lach
To je, čo som chcel.

p. primátor Pavol Burdiga
Čo nie. Tak tu je návrh na...



... lebo jeden návrh podľa pána poslanca Kováča a tá je iná ako návrh na uznesenie. Pozor. 
Pani prednostka vám to ozrejmí a upresní.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Rozdiel  medzi  odporúčaním finančnej  komisie  a návrhom na  uznesenie  MZ je  v tom,  že 
finančná  komisia  nedala  do  odporúčania  úhradu  kúpnej  ceny  a spätného  nájomného  na 
splátky,  pretože  pán  Szöllös  aj  s manželkou,  keď  sme  im  oznámili  uznesenie  komisie 
finančnej prišli a až vtedy požiadali, že by to chceli uhradiť na splátky. To je rozdiel. Hej. 

p. primátor Pavol Burdiga
Tak dobre, ale potom hlasovať nám aj tak treba 2x, lebo je tu návrh pána poslanca Kováča 
a on chce podľa finančnej a tam nie je na splátky. Takže budeme hlasovať 2x. Ale ešte pred 
tým pán poslanec Kuhn a pán poslanec Balázs s faktickými, lebo som neuzavrel diskusiu. To 
som si vedomí.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja som sa chcel spýtať len práve na toto vysvetlenie, čiže už vlastne bola zodpovedaná moja 
otázka.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pracovný problém. Nemám elektriku.  Nemám notebook. Nevytlačil  som si materiály,  sme 
ekologický a, a či mi viete dajak kolegovia pomôcť. Lebo ani ostatný nemajú.

p. primátor Pavol Burdiga
Každému ide? 

p. poslanec Mgr. Eduard Mihók
Nám tu nejde.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tu nejde.

p. poslanec Peter Džačár 
Tu vôbec nejde.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nám nejde celá.

p. poslanec Peter Džačár
Táto strana nejde. Skús pichnúť tam.

p. primátor Pavol Burdiga
Čiže tuto na tejto strane vôbec nejde elektrika,  hej. Ja vás poprosím páni, páni dávam 10 
minút prestávky, technicky to vyriešime a ideme ďalej hneď, dobre? Takže nechoďte ďaleko. 
Dobre? Poprosím jednu predlžovačku a toľko prípojov a máme to vyriešené a ideme, lebo ten 
istič môže spadnúť.



Nie, nie, lebo ja som si všimol, že klíma bola vypnutá, keď ste vypli všetci. Hej. Ale vieš, 
niekto môže byť prehriaty, to je pravda. Úplne. Už teraz fungujete či nie ešte? Janko? Dobre 
faktická pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Sťahujem svoj návrh.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Takže chce ešte niekto diskutovať? Lebo uzavriem potom diskusiu, ktorú 
uzatváram teraz.  Budeme hlasovať  vlastne  za  ten  návrh,  ktorý  tu  je.  Pán  poslanec  Lach 
môžem? Hej. Lebo tam v tom 3 odseku je úhrada kúpnej ceny a spätného nájmu za obdobie 2 
rokov na splátky. Hej? Keď si dával pozor už len toto ostáva, lebo pán poslanec Kováč stiahol 
svoj návrh. dobre? Takže budem čítať návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava 
zapísaného na nebudem čítať LV pre Zuzanu Szöllösovú, obaja bytom Kúpeľná 31 za cenu 
437 eur. Po 2. predkupné právo in rem k pozemku v prospech mesta za cenu 437 eur a po 3. 
úhradu kúpnej ceny a spätného nájmu za obdobie 2 rokov na splátky. Nech sa páči hlasujte. 
hlasovali ste 11-ti, 12-ti.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

15/4 Ľubomír Takáč, Jána Brocku č. 4, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
Komisia finančná, podnikateľská odporúča schváliť priamy predaj pozemku mesta za cenu 
13,27 eura za m2. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Balázs a potom pán poslanec 
Kuhn.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Finančná komisia odporučila schváliť, v podstate tam bolo vydané platné stavebné povolenie. 
Jedná sa o vlastne nepresnosti pri výstavbe, pri realizácii navrhuje finančná komisia schváliť. 
ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja dávam návrh hlasovať podľa odporúčania finančnej komisie, pokiaľ ide o cenu.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ešte niekto? Takže budeme teraz hlasovať za alternatívu č. 2, to je.... No nech sa páči.  
Len teraz si sa vypol, raz si sa zapol. Nič? Dobre takže budeme hlasovať za alternatívu č. 2, 
ktorú si pán poslanec ty navrhoval a to je podľa odporúčania finančnej komisie, to je za 53,08 
eur. To je finančná? Dobre som hovoril, hej?
Áno takže Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v k. ú. 
Rožňava, parcelné čísla opäť nebudem čítať celé, hej, aj celý ten popis. Alternatívu č. 2 a to je 
podľa  odporúčania  finančnej  komisie  to  je  za  cenu  53,08  eura.  Nech  sa  páči  kolegovia 
hlasujte. Hlasovali ste 12. Hlasovali ste 12.
12 bolo za, proti 0 a zdržalo sa 0. Ďakujem. 

15/5 WYON, s r.o., Námestie 1. mája 10, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
Komisia finančná, podnikateľská odporučila schváliť priamy predaj pozemku mesta za kúpnu 
cenu vo výške 21,19 za m2, t.  j. za celkovú kúpnu cenu 17 163,90. Nech sa páči otváram 
diskusiu. Pán poslanec Kuhn.



p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Dávam hlasovať za alternatívu 2 podľa odporúčania finančnej komisie. 

p. primátor Pavol Burdiga
To je to, čo som čítal. Dobre. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Finan... Mapy, cenové mapy schválené máme, majú odporúčací charakter a, a pokúšame sa 
teraz vlastne pri dajakých menších, tých drobných pozemkoch schýliť do dajakých extrémov. 
Tie extrémy sa nám dajakou formou v budúcnosti vrátia, lebo všetky sú to precedensy. Aj 
predchádzajúce schvaľovanie. Keď inému schvaľujeme pod garážou za 13,60 nenech... m2, 
nechápem, prečo pánovi poslancovi Takáčovi schvaľujeme za 50 eur a tuná je to obdobný 
prípad, keď ostatné pozemky v centre mesta predávame po 5, 10, 15, 20 eur, tak v podstate na 
periférii prečo má byť cena takáto. Ja si myslím, že bol tam znalec, ktorý to ohodnotil na 
základe znaleckého posudku bol určitý návrh daný do zastupiteľstva,  na základe toho ešte 
bola cena navýšená a my sme si buchli po bruchu a zase tú cenu navyšujeme. Len aby sa nám 
to do budúcna nevracalo. Takže ja by som dával hlasovať o alternatíve č. 1.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn s faktickou.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja len zareagujem, že práve finančná komisia navrhla zvýšiť mierne cenu pre pána Takáča, 
lebo pôvodná, pôvodný odhad bol myslím že 10 eur za m2 a na finančnej komisii sme, teda 
argumentovalo,  teda ja som vlastne argumentoval tým, že keďže predávame pod garážami 
v tesnom susedstve za 13,54, alebo tak niečo tak, tak by táto cena sa mala vzťahovať aj na 
pána Takáča. Takže tam došlo k tomu navýšeniu a v tomto prípade tiež no...

p. primátor Pavol Burdiga
Toľko?

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
To bola reakcia faktická, ale budem pokračovať...

p. primátor Pavol Burdiga
Ale pokračuj však...

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
V tomto prípade,  áno mali  sme znalecký posudok, ale mali  sme aj  informácie,  že v danej 
lokalite a keď súkromné osoby predávajú pozemky tak ich predávajú za výrazne vyššie ceny, 
ako bol ten znalecký posudok a preto teda padol návrh predať to za tú, za tú cenu, ktorá je 
priemernou cenou podľa toho, tej informácie. Áno neb... ten materiál nebol schválený, ale tá 
informácia  je  platná,  že  toto  je  priemerná  cena,  za  ktorú  sa  predávali  pozemky  a preto 
finančná komisia,  väčšina členov,  takmer  všetci  myslím,  že okrem, okrem pána predsedu 
hlasovali za, za túto vyššiu cenu.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusie? Pán poslanec Džačár.



p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Ja by som iba toľko, že znalecký posudok tu bol 8,39, ale tam čítam, že 
pán žiadateľ napísal nám, že on je ochotný až 9,25. Tak ja by som sa prikláňal, keď on to  
napísal a dáva niečo viac ako bol znalecký posudok, ta ja by som sa prikláňal práveže k tejto 
cene, ktorú nám pán žiadateľ dal, čiže tých 9,25. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Taký dotaz by som mal. Tam sa väčšia časť pozemku už predala. Zaujímalo by ma, za koľko 
sme v minulosti my tuná odhlasovali predaj toho pozemku. A teraz, aby vlastne, žiadateľ chce 
rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť, navýšil, alebo chce si dokúpiť pozemok, tak teraz ako 
keby zneužijeme našu pozíciu a zdvojnásobíme našu, našu cenu. Toto, toto mi pripadá ako 
taký menší,  menší  precedens.  Takže  iba by ma zaujímalo,  v minulosti  za  koľko sme tam 
predali ten pozemok. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja  sa  prikláňam  k návrhu  finančnej  komisii  a k návrhu  pána  Kuhna  a úprimne  povedané 
z roka na rok sa ceny pozemkov menia hore, dole. Pokiaľ budeme hľadať ceny pozemkov 
z obdobia rokov 2000 – 2010 tak môžeme naraziť na iné ceny, ktoré sú nevýhodné pre mesto. 
V súčasnosti finančná komisia zvážila a opakujem ten argument, ktorý používal kolega Kuhn, 
zvážila  ceny  pozemkov  v okolí.  V súčasnosti  je  proste  cena  takáto.  Myslím  si,  že  návrh 
finančnej  komisie  v zmysle  štatistických  informácií,  ktoré  sú  v obidvoch  materiáloch 
neschválený ohľadom cenovej  mapy,  je  veľmi  korektná  a poslanci  majú  rozhodnúť,  či  sa 
prikloníme k tejto trhovej hodnote, alebo nie. Mne sa páči, že firma má záujem rozširovať 
svoju podnikateľskú činnosť a svoj, svoju činnosť ako takú, ale to je práve otázkou toho, že 
filozoficky to nemáme doriešené, jedine cenu máme štatisticky danú. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Ešte niekto? Nech sa páči. Keď nie tak uzavriem diskusiu. Budeme teda hlasovať. 
Najprv  bola,  bol  návrh  pána  poslanca  Kuhna  alternatíva  2.  A potom  budeme  hlasovať 
o alternatíve č. 1, keby neprešla ta 2. Takže budem dávať hlasovať.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  schvaľuje  návrh  finančnej  komisie.  Ak  dovolíte  tiež 
nebudem čítať celé. Ja len prečítam cenu 17 163,90 eur. Nech sa páči hlasujte. to je návrh 
finančnej komisie a návrh pána poslanca Kuhna, ktorý si ho osvojil.  Hlasovali ste 11.
Za návrh boli 3, proti boli 4 a 4 sa aj zdržali. Takže tento návrh bol neschválený.

Budeme  teraz  hlasovať  za  alternatívu  č.  1.  Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  schvaľuje 
alternatívu č. 1 návrh žiadateľa a to je cena 7 500 eur. Nech sa páči hlasujte. hlasovali ste 12-
ti.
Za 10, proti 2, nikto sa nezdržal. Ďakujem.

15/6 Marcel Kohulák, Edelényska č. 34, Rožňava, Ing. Martin Kohulák,Vysoká č. 34, 
Bratislava,  Marcela  Kohuláková,  Hlboká  č.  43/A,  Piešťany,  JUDr.  Jana  Budaiová, 
Konopná 82, Chorvátsky Grob – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta



Komisie  sa  vyjadrili  k tomuto  materiálu.  Výstavba,  výstavba  komisia  neodporúča  predaj 
pozemku zapísaného na LV z dôvodu plánovanej výstavby chodníka na kalváriu, s ktorým sa 
uvažuje  aj  v územnom  pláne  mesta.  A finančná  po  prerokovaní  predloženého  materiálu 
odporúča vyriešiť chodník na kalváriu a potom riešiť predaj pozemku mesta. To boli názory 
komisií. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Dám návrh, aby sme hlasovali proti zneniu tohto uznesenia s tým, že nemusíme to dávať do, 
do samotného uznesenia, ale chcel by som požiadať MÚ, aby teda rokoval, rokoval o tej, tej 
možnosti toho chodníka s majiteľmi pozemkov.

p. primátor Pavol Burdiga
Skús to nejako učesať.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ne, ne, nemusí to byť v uznesení. To je len taká, taká vlastne, ako to, to čo sa hovorilo, čo 
v tých odporúčaniach stavebnej komisie, aby v tomto zmysle teda MÚ postupoval. Čiže to, to 
neznamená, že, že to definitívne akože potápame. Len najprv s musí vyriešiť tá otázka toho 
chodníka  a potom  môžeme  sa  zase  k tomuto  materiálu  vrátiť.  Ale  ako  nemusí  to  byť 
v uznesení, len návrh je teda môj hlasovať v tejto chvíli proti tomu uzneseniu. Proti predaju.

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja by som potreboval odpovedať na otázku, lebo som na finančnej komisii 
neodstal  adekvátnu  odpoveď.  Pokiaľ  pozemok,  o ktorom  sa  bavíme  131/3,  je  uprostred 
pozemkov, ktorých, ktorých ani jeden nie je vo vlastníctve mesta a bavíme sa tu v súvislosti 
o tom, že tu má byť nejaký chodník smerom na Kalváriu, tak ja si neviem predstaviť, ktorým 
smerom  by  ten  chodník  mal  ísť,  resp.  ako  by  mal  ísť,  keď  tento  pozemok  sa  mi  zdá 
osamostatnený,  ostrovčekom  medzi  pozemkami  ako  takým.  Takže  by  som  potreboval 
vysvetliť,  kade  ten  chodník  teoreticky  mohol  ísť,  keď  všetky  pozemky  okolo  patria 
súkromníkom, resp. fyz...právnickým osobám. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pani doktorka Miháliková odpovie, pani prednostka nech sa páči.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem za slovo. Tento materiál bol predložený prvý krát na komisiu výstavby a tam vlastne 
členovia komisie výstavby prišli s takou informáciou, že niekedy v minulosti bol plánovaný 
chodník  na  Kalváriu  práve  cez  tieto  pozemky  a keď  si  všimnete  ten  ružovou  farbou 
vyznačený pozemok, má taký nepravidelný tvar, je tam taký načatý trojuholník.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ekomont. Áno?

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie. To je vo vlastníctve mesta. Ten čo je ružovou.



p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ružovou je napísané Ekomont SH s. r. o.. Čítam čo je na materiály napísané.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Pozemok na predaj je tam napísané. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nie to je žltou. Ja sa ospravedlňujem. Preto sa na to pýtam.  To je na predaj, to je o tom, čo 
rozprávame. Ale pozemok 559/50 je vo vlastníctve firmy Ekomont SH.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Aha prepáčte. Ja to mám ružovou farbou. Takže...

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa ospr.... Ja sa len pýtam. Preto sa pýtam.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ide  o to.  Áno,  čiže  ten,  ktorý  má  taký  nepravidelný  tvar,  je  tam taký  načatý  trojuholník 
a práve tam je problém. Že tam, kde je trojuholník, tak tade mala pôvodne, mal pôvodne viesť 
ten chodník na Kalváriu a myslím, že pán architekt Bischof aj vypracoval nejakú štúdiu, kde 
boli nejaké 3 alternatívy toho chodníka na Kalváriu a nám uložila aj komisia, aby sme teda 
začali rokovať s dvoma vlastníkmi a to s touto spoločnosťou, ktorú ste menovali a s KSK, ale 
potrebujeme  na  to  aspoň  ten  trojuholník  zachovať.  Takže  zatiaľ  aj  komisia  výstavby 
odporúča,  aby sme nepredávali  tento pozemok,  kým nevieme stanoviská týchto ďalších 2 
vlastníkov, či by boli ochotný teda predať časť pozemkov na chodník. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja pýtal  som sa  práve  z toho dôvodu,  že  teda  zvažujem možnosť  stiahnuť tento  materiál 
z rokovania, resp. nepredať tento pozemok, ale zároveň do ukladacej časti navrhnúť, aby nám 
bolo na najbližšom MZ prezentovaný zámer nejakého takéhoto chodníka. Zakreslený aspoň 
teda povedzme laicky rukou do jednotlivých pozemkov, aby nám bolo jasné, akým spôsobom 
to  je.  Lebo úprimne  povedané z tohto  pohľadu som za  to,  aby sme ten  pozemok predali 
a pokiaľ ideme rozprá... hovoriť, alebo teda jednať s firmou Ekomont SH, tak mi môžeme ten 
pozemok  predsa  viesť  cakom prásk  na,  teda  ten  chodník  cakom prásk  na  ich  pozemku. 
Samozrejme by sme to museli zaplatiť, možno by to bolo o ten úsek drahšie, ale ako niekto by 
to mal posúdiť. Toto sa mi zdá dosť také odborne nepripravené. Takže doporučujem stiahnuť 
tento materiál a dobaviť ho na komisii, nech máme ten návrh tak ako to má byť. Ďakujem 
pekne.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja,  ak  dovolíte,  by  som  len  takto  zdôvodnila  tento  materiál,  alebo  čiastočne  možno  aj 
stanoviská komisií, že táto žiadosť je tu už od 03. 11. roku 2017 a preto aj komisia odporúča, 
kým sa  nevyrieši  práve  táto  otázka,  kade  pôjde  tento  chodník,  tak  zatiaľ  tento  pozemok 
nepredávajme. Čiže to je zatiaľ. To nie je ešte...

p. poslanec Ing. Karol Kováč
My, my sme na tej vlne....

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková



...konečné  odporúčanie  komisie.  Čiže  odpovedzme  zatiaľ  žiadateľom tak,  že  momentálne 
potrebujeme vyriešiť otázku chodníka na Kalváriu. Akonáhle budeme mať jasné v tom, do 
akého zámeru sa pustíme, tak budeme sa znova zaoberať ich žiadosťou. Len zatiaľ hovorím 
od 03. 11. nevieme im zaslať žiadne nejaké uznesenie, oznámenie.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dô...dôvod ste presne špecifikovali, nevieme kade ten chodník má ísť, len vieme, že nejaký 
chodník má ísť takže preto ma troška mrzí stanovisko fi...stavebnej komisie, že teda nedodali 
nejaký návrh a už je to tam veľmi dlho.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Oni dodali.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tzn....

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Oni dodali pán poslanec.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
A kde je? Nie je tu. Ten chodník. Kade má ísť. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak nie je priložený v materiály, lebo komisia sa samostatne týmto zaoberala zatiaľ a uložila 
zatiaľ rokovať s ostatnými vlastníkmi pozemkov. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre. Ja hovorím to, či už to v diskusii navrhnem, alebo kdekoľvek inde, pokiaľ chceme 
vedieť,  akým spôsobom by ten  chodník  mal  ísť,  alebo  kade  má ten  chodník  ísť,  tak  ho 
potrebujeme vidieť niekde nakreslený, aby sme, to že sa tým komisia zaoberá je veľmi dobré, 
ale  ako hovoríte  sama potrebujeme v tej  veci  postúpiť  o krok ďalej.  A jak sa to  naťahuje 
naozaj tak dlho, tak to je nepríjemné pre obidve strany. Takže niekde by som bol veľmi rád,  
keby bolo zakomponované, táto záležitosť. Preto navrhujem, nepríjemné, ale stiahnuť ten bod 
rokovania, aby sme sa vedeli adekvátne rozhodnúť na základe nejakého zámeru budúceho. 
Ten zámer by tu mal byť. Peter mňa to mrzí, že nedaj odpoveď, ale ja som očakával nejaké 
kvalifikovanejšie to stanovisko v stavebnej komisii, nie to, že je tam niekde chodník. No ja 
viem kade ide chodník? Neviem kade ide chodník. Viem či to je výhodné? Neviem či to je 
výhodné. Takže aby sme mali tie informácie,  lebo to, že oni sa tým zaoberajú od 30-teho 
jeden...  13. 11. to je druhá vec. Prepáčte,  ale mal som, mám riadny príspevok tam kdesi. 
Takže môžem rozprávať. Ďakujem pekne. 5 minút mám na to. Len keby náhodou bolo pre 
štatistiku. Že preto navrhujem, netvrdím, že to musí byť, nemám patent na rozum, ale nájsť 
také riešenie, kde my budeme vedieť kade ten chodník je zameraný ísť a kade nie. Ďakujem 
pekne. Toľko som potreboval. Skúsme nájsť nejaký kompromis v tomto smere.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
...ale jednu, jednu poznámku k tomu celému. Ja si myslím, že vyjadrenie stavebnej komisie je 
dosť,  dosť  fundované  a netreba  nad  týmto  viac  špekulovať.  Máme  tam  nejaký  pozemok 
a nevieme, kade tam pôjde chodník. Nechápem, prečo by sme ho mali predávať, prečo máme 



tento  bod  prejednávať  a či  ja  nech...  skúste  mi  povedať,  že  keď  poviete,  že  to  treba 
odhlasovať, že nie tak pol roka to na zastupiteľstvo nemôže prísť, ale keď ho stiahneme, tak, 
tak sa to hocikedy môže vrátiť, keď mesto na základe dajakého jednania zistí, že, že, že je  
možná  zámena,  je  možné predaj,  kúpa,  tak   sa  k tomu bodu vrátime  a hotovo.  Ale  ja  si 
myslím, že to rozhodnutie tej stavebnej komisie je dosť fundované, že kým nevieme, kade ide 
nepredávajme tam náš pozemok. To nie je hnuteľná vec, to je nehnuteľnosť. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Už sa nehláste, lebo vám nedám slovo, lebo zaznelo stiahnutie bodu. Dobre? Takže...

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len chcela....

p. primátor Pavol Burdiga
...potom sa budete znovu. Dajte si to preč z obrazoviek.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Prepáč.

p. primátor Pavol Burdiga
Ale pani prednostka samozrejme môže.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Že skutočne áno, môže to trvať aj viac ako pol roka, kým sa my dopracujeme k nejakým 
záverom, pokiaľ  ide o rokovania s týmito  dvoma vlastníkmi.  Čiže o pol  roka znova môžu 
Kohulákovci požiadať. Áno, áno, lebo ťažko povedať, ale pol roka určite budeme potrebovať.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Dávam hlasovať za stiahnutie tohto materiálu z bodu, tak ako navrhol pán poslanec 
Kováč. Je to, je návrh, takže. Keď nie, tak pokračujeme ďalej, však netreba sa toho obávať. 
Keď  áno  tak  ste  stiahnutí.  Nech  sa  páči  hlasujte.  hlasujeme  o sťahovaní  bodu  15/6 
z rokovania. Hlasovali ste 13.
Za stiahnutie 3, proti ste boli 3 a 7 ste sa zdržali.

Môžeme ísť ďalej. Takže budeme hlasovať podľa návrhu pána poslanca Kuhn.... Ale tak treba 
sa na novo nahlásiť potom. Nedobre. Pán poslanec Kossuth.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že skutočne treba dať tomu dajaký priestor, aby sa to dajak, 
dajakým spôsobom dotiahlo  a,  a pán  inžinier  architekt  Bischof  robí  na  tom prístupovom 
chodníčku, ktorý by vyúsťoval, vlastne bol napojený priamo z námestia. Aby ste boli v obraze 
kus. Je tam priestor na to, je tam jeden, jeden pozemok, ktorý by sme mohli využiť, teda 
napojiť  sa  priamo  z námestia  zo  severnej  časti.  pokračovalo  by  to  vedľa,  vedľa  tých 
pozemkoch, teda aj tie rodinné domy, alebo tie prevádzky, ktoré sú tam a toto by bola ako 
taká  najschodnejšia  cestička,  pokiaľ  by  to  sa  nám  podarilo  doriešiť  cestou,  cestou  tých 
pozemkov  čo  pat..  patrí,  ja  neviem  teraz  nemocnici,  by,  by  nemocnici,  alebo  niektorým 
súkromníkom.  Ale  je  tam  priestor  na  to,  aby  sme,  aby  sme  teda  najkultúrnejšie  dajak 
z námestia pre turistov, hlavne pre turistov sa dopracovali k tomu, že z toho námestia by sa 
dalo vyjsť na ten,  na tú Kalváriu.  Myslím si,  že tá kalvária si,  si žiada dajaký prístup už 
konkrétnejší, aby sme, aby sme dajak vyšli v ústrety tomu vzhľadom na to, že tá budova má 



svoju históriu. Myslím si, že od roku 1741 je to tam postavené, je to tam zachovalé. Keď to 
nevyjde, ale predsa len dajme priestor na to a nepredávajme ten pozemok zatiaľ. Skúsme sa 
dajakým spôsobom zhodnúť s tými, alebo dohodnúť sa s tými majiteľmi a keď nie je problém 
vrátiť sa k tomu a predať ten pozemok majiteľovi, alebo teda žiadateľovi, pardon. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ako som povedal vo svojom predchádzajúcom diskusnom príspevku, ja nie som proti tomu, 
aby  sme  teda  nepredávali  ten  pozemok.  Je  to  na  zvážení  samozrejme  poslancov.  Len 
rozprávame sa tu o nejakom chodníku,  ktorého existencia  v rámci  územného plánu nie je, 
ktorého koncepcia ako taká, úprimne povedané mne to vychádza troška mimo, pretože, keď si 
predstavím, že ten chodník pôjde okolo psychiatrickej liečebne a okolo pitevni, tak ako už 
z tohto hľadiska sa mi to zdá také morbídne trošička. Okrem toho máme tam kratšiu možnosť 
ísť s týmto chodníkom, keď chceme ísť z námestia okolo katedrály, smerom okolo nemocnice 
a tam požiadať  VÚC-ku o predaj  toho pozemku,  možno  o zámenu  a nemusíme  jednať  so 
žiadnou  spoločnosťou.  Toto  mňa  troška  irituje,  že  niekto,  nejaká  komisia,  na  základe 
nejakého konceptu, ktorý nebol tu na stole a ani nie je súčasťou územného plánu jednoducho 
rozhodne,  že  ta  my  by  sme  tam  chceli  mať  chodníček  tak  nebudem,  doporučujeme 
nepredávať. Tak to sa mi zdá trošku egoistické, nehnevajte sa pán poslanec, ako za komisiu. 
To sa mi zdá naozaj také, aj ja si nakreslím, keď budem predseda komisie chodník a poviem, 
viete čo ten pozemok nepredám, lebo tam počítam s chodníkom na Kalváriu. Toto ber ako 
extrém čo som povedal, ja sa ospravedlňujem. Len ja by som bol radšej, keby sme tu mali  
najskôr  koncept  a na  základe  schváleného  konceptu  nejakého  sprístupňovania  turistom 
pamiatok ako takých, na základe toho sa potom rozhodovať, či ten chodník predáme, ale nie, 
prosím.  Toto  je  práve  tá  vec,  že  troška  aby  sme  v tom mali  kultúru.  Ideme  rozhodovať 
o niečom, čo nikto o tom nevie len komisia. Prepáč. Ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth s faktickou.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Ak dovolíte, skutočne až takto ďaleko nechcel som, aby to išlo, že nejaká 
komisia.  Tak ja  si  myslím,  že komisia  výstavby je,  je  fundovaná a preobsadená skutočne 
ľuďmi fundovanými v zastúpení a, a ja si myslím, že niekto keď to robí vo vlastnom dajakom 
voľne nemá za to zatiaľ ani zaplatené, zmluvu nemá s nikým a chytil sa toho. Takže poprosím 
kus nie nejaká komisia, nejaký ľudia, ale fundovaní  ľudia. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs s faktickou.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tu by som sa chcel postaviť na stranu pána Kossutha. Sú tu ľudia, ktorí, ktorí pracujú, robia,  
hľadajú riešenia. Trošku im dajme úctu naozaj a dávam návrh na ukončenie diskusie.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč ešte dobeh, pán poslanec Kuhn už nie. Budeme hlasovať potom. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč



Ja neznevažujem členov komisie výstavby ako takej. Ja spochybňujem prístup, ktorý nie je 
koncepčný. Ten prístup, resp. predaj tohto pozemku z hľadiska nejakej fikcie, ktorá nie je na 
papieri a nikto nás o tom neinformoval a nie je súčasťou informácie tohto materiálu, tzn., že 
nikde nie je napísané: áno my sme ako komisia poverili pána architekta Bischofa, alebo sme 
radi,  že  sa toho chytil  a navrhuje chodník,  pretože  si  myslíme,  že by to  bolo teda takým 
spôsobom, čo si povedal. Patrilo by sa aspoň pár riadkov pre ostatných kolegov poslancov tu 
napísať  a povedať,  že  toto  je  ten  koncept  a prosím vydržte,  lebo  kolega  Bischof  robí  vo 
voľných chvíľkach a má na to rok. Hej. Lebo naozaj z pozície zákonnej nie je v územnom 
pláne  žiaden  taký  chodník  a ja  zvažujem  ten  kúsok  pozemku  naozaj  súhlasiť  odpredať, 
pretože ja takúto koncepciu neviem. A druhá vec je, že akýkoľvek tento návrh zase by mal 
byť nejakým spôsobom zdôvodnený, pretože opakujem, povedal som svoj ľudský názor, že 
chodník okolo tých objektov, o ktorých som hovoril sa mi zdá naozaj troška pritiahnutý za 
vlasy. Nehovoriac o tom, že existuje lacnejšie riešenie toho chodníka. Iným spôsobom. A pán 
Bischof určite nájde tento spôsob. A o toto sa mi jedná, o odbornosť tohto celého, postavenie 
tohto celého. Aby sme my boli informovaní. Ja som za, keď odsúhlasia poslanci, že nepredať, 
lebo nemyslím si,  že to je nejak proti,  je to kontraproduktívne.  Ja hovorím o bode 2. My 
rozprávame zase o veciach, ktoré niekto je, fiktívne niečo poveril, ale neinformoval poslancov 
o tom, že páni, tromi riadkami, komisia výstavby má takéto zámery a poverila pána Bischofa, 
lebo je iniciatívny. Toto tu mi chýba. Toto je ten koncept. A takto to vyzerá ako zákopová 
vojna potom. Prepáčte za invektívy. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Budeme teda hlasovať o ukončení diskusie. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 12-ti.
Za ukončenie 9, proti 3, zdržalo sa 0.

Takže budeme hlasovať za návrh najprv pána poslanca Kuhna. Nech sa páči, keby si ešte raz 
potom povedal do mikrofónu o čom budeme hlasovať. Myslím, že to bolo proti. Však? 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Áno. Môj návrh bol hlasovať proti predloženému uzneseniu.

p. primátor Pavol Burdiga
Pochopili sme? Tak nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 13-ti.
Za 1 pán poslanec, proti ste boli 10, a 2 páni poslanci sa zdržali. 

Pokračujeme  ďalej  bodom  15/7  Tomáš  Perlaki,  Jarná  č.  3,  Rožňava  –  zverejnenie 
zámeru priameho predaju, predaja
Komisia výstavby odporučila schváliť predaj pozemku mesta a finančná tak isto odporučila, 
finančná odporučila schváliť zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta. Tak, 
dobre. Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem sa vyjadriť k stanovisku finančnej komisie a doplniť toto stanovisko. Jedná sa nám 
o to, že vlastne sú 2 protiľahlé garáže a keď sa ten pozemok predá, tak, tak je komplikovaný 
vstup do protiľahlej garáže. Nevieme čia je a keď sa taktiež, keď sa ten pozemok predá, tak 
mesto si zatarasí vstup na pozemky za týmito garážami, takže preto odporúčame vlastne tieto, 
tieto pozemky prenajať dlhodobo, keď má záujemca vlastne záujem o prenájom. Nie predať. 
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga



Pán poslanec Takáč nech sa ti páči.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Zhodou okolností som majiteľom tej oprotiľahlej garáže ja. Takže. Je fakt, že prístupová cesta 
ku garáži pána Perlakiho ide cez trávnatú plochu. Hej. Čiže ja by som skôr povedal, že keby 
mesto vytvorilo odkanalizovanie tejto plochy a posunutie hranice toho parkoviska, bývalého 
otočiska na takú úroveň, aby zrážková voda z komunikácie vtekala do kanalizácie a nie do 
garáží, ktoré sú pod, pod, pod koncom tejto slepej ulice. Tým pádom by sa vytvoril a priestor 
aj na to, aby pán Perlaki do svojej garáže mohol bezpečne vchádzať, aby majetok vlastníkov 
garáží pod týmto kopcom nebol naďalej znehodnocovaný zrážkovou vodou a tým pádom by 
sme  pánovi  Perlakimu  síce  ušetrili  finančné  prostriedky  na  úpravu  tejto,  tejto  plochy 
a zamedzili by sme potom tomu, čo pán Balázs povedal, že aby sa dalo dostať na tie mestské, 
mestské pozemky. Aj keď nevidím tu absolútne žiadnu možnosť, aj keby sa pánovi Perlakimu 
tento priestor predal, ako by sa cez tento priestor dalo dostať na mestské pozemky, lebo je tam 
zráz,  je tam veľký spád a cez túto plochu sa určite na mestské pozemky nikto nedostane. 
Akurát v prípade, že by sa pánovi Perlakimu teda táto plocha predala, on by si ju upravil, tak 
ja by som bol rád, keby bolo zakotvené, že táto plocha by mohla slúžiť len ako spevnená 
plocha bez možnosti žiadneho prístrešku, žiadnej prístavby, s právom prechodu, prejazdu pre 
mňa. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs faktická.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Doplním.  Tá  finančná  komisia  to  poňala  tak,  že  prenajať  s možnosťou  vlastne  vytvoriť 
spevnené plochy s tým, že mesto dá súhlas na investovanie do toho pozemku. Ale čo sa týka 
toho zrázu vzadu mesto má povinnosť to udržiavať, kosiť, neviem čo, hej. Takže, takže mne 
z takého  pohľadu,  keby som bol  vlastníkom v úvodzovkách,  by  sa  mi  nepáčilo  to,  že  sa 
neviem dostať z inokade už na ten pozemok vzadu. To by mi vadilo.

p. primátor Pavol Burdiga
...nec Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Z tohto  titulu  sa  mesto  doteraz  nestaralo  o tieto  pozemky.  Naposledy  som tieto  pozemky 
udržiaval  ja.  Pán  Perlaki  fakt  potrebuje  iba  prístup  do  tej  svojej  garáže,  nakoľko  keď 
zoberieme, že chodí cez trávnatú plochu, tak je to nonsens. Tu ide v podstate o to, že mesto by 
sa  malo  postarať  o to,  aby  každý  občan  mal  možnosť  adekvátneho  prístupu  ku  svojmu 
majetku. Tá cesta je v takom stave v akom je, tá komunikácia je v takom stave v akom je 
a v podstate mesto by malo investovať do tejto plochy, aby zamedzilo tomu, aby zrážková 
voda z ciest, zopakujem to, nešla dole do 6-tich garáží na konci tejto slepej ulice. Tým, že by 
sa urobila spevnená plocha, by sa odkanalizovala, pánovi Perlakimu by netrebalo predávať tu 
tento  pozemok.  On  by  sa  na  ten  svoj,  do  svojho  majetku  dostať  vedel  a naďalej  by 
nedochádzalo k znehodnocovaniu majetku iných vlastníkov. Čiže netrebalo by to ani predávať 
ani prenajímať, trebalo by akurát vytvoriť vhodnú plochu na zachytávanie dažďovej vody. 
A tým pádom predaj  nie  je  potrebný.  A nevznikali  by  pre  nikoho  žiadne  ďalšie  náklady. 
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga



Pán poslanec Balázs s faktickou.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Faktická poznámka. Väčšina, drvivá väčšina obyvateľov mesta sa o pozemky pred svojimi 
garážami, kde priamo vyúsťuje otvor garáže sa stará sama a udržiava si ju sama a investuje do 
zámkovej dlažby, alebo do podkladu sama. Takže aj v tomto prípade nevidím dôvod, prečo 
pred cudzou garážou, keď, keď, si to chce dakto udržiavať. No je to také, také chúlostivé, hej, 
že do garáže sa nevie dostať iba cez mestský pozemok, ale, ale treba hľadať riešenie.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Táto problematika má niekoľ... viacero rovín. Nie len to, čo o čom teda diskutujeme. Treba si 
uvedomiť, že pokiaľ by to mala byť nejaká spevnená plocha, v zmysle územného plánu by 
táto náležitosť mala aj  takým spôsobom byť riešená.  Tzn.,  že je to zatiaľ trávnatá plocha 
a pokiaľ  by to  mala  byť komunikácia  s nejakým budúcim odvodnením,  by asi  bolo treba 
zmeniť územný plán v zmysle tohto. Takže to je vec taká, že to treba naozaj zvážiť a preto 
odporúčanie  finančnej  komisii  prenajať  ten  pozemok  za  účelom  nejakého  prístupu 
a skvalitnenie  prístupu ako takého,  je  vlastne  rizikom toho,  že  my mu umožníme prístup 
k tomu  majetku,  ale  nebudeme  garantovať,  že  to  je  komunikácia,  alebo  niečo  iné.  Sme 
v dobrej vôli, tak mu to umožníme za nejakých prostried...podmienok. Iná situácia by bola, 
keby pán Perlaki s pánom Takáčom požiadali o odkúpenie pozemku 1969/99. Myslím si, že 
by to bola situácia oveľa jednoduchšia a tým pádom.... Nie celého, celého pozemku s tým, že 
by to bolo veľmi jednoduché pre mesto, zbavili by sme sa akejkoľvek údržby a starostlivosti 
o tento  pozemok.  Zarobili  by  sme  nejaké  drobné  a títo  páni  by  na  svojich  pozemkoch 
teoreticky mohli robiť, čo potrebujú pri svojich garážach. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Začnime tým, že pán Perlaki  požiadal  o odkúpenie pozemku,  aby mohol  urobiť spevnenú 
komunikáciu. Čiže on nežiadal mesto, aby, aby mu tam vyasfaltovalo cestu, on chcel si to 
upraviť ten prístup. A aby to mohol upraviť, tak to chcel odkúpiť, čo je v celku pochopiteľné. 
Finančná komisia neodporučila predaj pozemku kvôli tomu, lebo by mohol vzniknúť potom 
problém, že keby tam urobil napr. nejaké, nejakú zas...nejaké zastrešenie, alebo tak, tak by sa 
mesto  nedostalo,  nemohlo  dostať  nejakými  mechanizmami  k tomu  svahu,  ktorý  je  vo 
vlastníctve mesta a keby náhodou, musíme počítať aj s takými katastrofickými scenármi, že 
napr. by tam začala sa zosúvať tá pôda a aj vlastníci garáží dole, aj tí vlastníci pozemku nad 
tým,  by žiadali  od mesta,  aby proste  ten  svah spevnilo,  no tak  potrebujeme mať  k tomu 
prístup a nemali by sme potom. Čiže preto to ústretové gesto finančnej komisie je v tom, že 
navrhujeme  mu  prenajať  tie  pozemky  s tým,  že  MÚ  mu  dá  súhlas  na  to,  aby  urobil  tú 
spevnenú plochu a, a zároveň mesto bude mať zabezpečený prístup, keby bolo nevyhnutné sa 
dostať k tým, k tým pozemkom. Čiže ja to považujem za, za taký rozumný kompromis.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč.



p. poslanec Ľubomír Takáč
Pán Kuhn povedal jednu moju myšlienku, že pokiaľ mesto dá súhlas na to, aby si pán Perlaki 
tieto plochy upravil pre príjazd zo svojej garáže, aby tá plocha bola nejako iná než trávnatá,  
tak potom nevidím problém. Áno. OK.

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ešte niekto do diskusie? Pán poslanec Kossuth s faktickou.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Len v krátkosti snáď toľko, že prikloním sa k návrhu pána Kuhna a len aby ste aj vy boli 
v obraze, sú tam dajaké aj záhradky, takže nezamedzme, alebo nezastavme tých ľudí, aby sa 
vedeli tam dostať. Skôr sa prikláňam k tomu prenájmu a súhlas dať mu na tú spevnenú časť. 
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte niekto? Uzatváram diskusiu. Čiže budeme o alternatíve 2 hlasovať. To je finančná, hej, 
to  bol  návrh.  Môžem  dať  hlasovať?  Treba  vám to  celé  čítať?  Dobre  takže  budete  teraz 
hlasovať  na  návr...  podľa  návrhu  finančnej  komisie,  tzn.  alternatíva  č.  2.  Nech  sa  páči 
hlasujte. Ako pekne ste sa zhodli. Hlasovali ste 13-ti.
13-ti ste boli za, proti 0, zdržalo sa 0.

15/8 je Juraj Boldi, Zlatá 309/13, Rožňava – priamy prenájom pozemku mesta
Komisie sa vyjadrili  nasledovne: finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu 
odporúča priamy predaj  časti  pozemku zapísaného na LV z dôvodu,  že za užívanie  tohto 
pozemku  na  umiestnenie  predajného  stánku  novín,  časopisov  a ďalšieho  doplnkového 
sortimentu. Žiadateľ bude platiť mestu nájom za prenajímaný pozemok. Otváram diskusiu. 
Nech  sa  vám  páči.  Nikto  sa  nehlási  do  diskusie.  Uzatváram  diskusiu.  Čítam  návrh  na 
uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom časti pozemku zapísaného na 
LV, opäť nečítam celé, parcelné číslo KN-C 2081/13 zastavané plochy o výmere 9 m2. Výška 
nájomného za prevádzku obchodu a služieb so zastavanou plochou 50 m2 zóna, zóna mesta 
15x9 m2 = 135 euro/ rok. Nájom za užívanie pozemku od 01. 08. 2017 do 30. 04. 2018 je vo 
výške 101,25 eur. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 13-ti. 
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.

15.9 Ing. Ondrej Macák, Rožňavské Bystré č. 209 – zámena pozemkov v k.ú. Rožňava
Čo sa deje? Dávam hlasovať, či chcete obedňajšiu prestávku. Nech sa páči hlasujte. Dokedy 
ju chcete mať? Do 13.00. Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. Kde ste sa ponáhľali.

Hej? Nech sa páči 13-ta hodina priestor pre občanov. Poprosím vás zoberte si mikrofón, treba 
sa prihlásiť, predstaviť. 

Občan mesta
Ďakujem. Ja som sa vám už ohlásil k tomu VZN. Ste tak zanietene čítali pán primátor, že 
v tom nevidím skutočne žiaden úmysel, že ste mi nedali slovo, keď sa jednalo o čistote mesta. 
Kamerový záznam by to ukázal. Mám zopár otázok k VZN. Je dobré, že tu je pán Hanuštiak. 
VZN o verejnom poriadku je tam jeden článok ohľadom, ohľady, ohľadu zákazu fajčenia. Je 
to  vami  podpísané,  preto  sa  pýtam  vás.  Ako  si  mám  vysvetliť  okruh  trebárs  okolo  ZŠ 



Pionierov,  v 40  m  okruhu  sa  nesmie  fajčiť.  Mám  tam  povedzme  záhradku  na  svojom 
pozemku,  som  v tom  okruhu.  To  je  prvá  vec  k tomu  VZN-ku.  Druhá  uvádza  sa  tam 
prostriedky  osobnej  dopravy.  Vaše  auto  je  prostriedok  osobnej  dopravy,  moje  auto  je 
prostriedok  osobnej  dopravy  ne  viem,  prečo  by  som  sa  mal  držať  toho  VZN,  ktoré  ste 
podpísali  a nezapáliť  si  cigaretu  v mojom  aute.  Potom  sú  tam  uvedené  dráhové  vozidlá. 
Rožňava nemá dráhové vozidlá. To sú električky, trolejbusy, ja neviem zubačka, vlaky. Ten 
zákaz fajčenia v tých dráhových vozidlách mi pripomína tú komédiu Pacho, hybský zbojník, 
keď Pacho prikázal nasadať na kone, kone nemáme. Tak, tak isto, Rožňava nemá dráhové 
vozidlá, ale zákaz fajčenia bol vydaný. Preto by som sa vás pýtal ako funguje nejaký ten 
kontinuálny systém, aby sa tam takéto veci nedostávali. Veď predsa VZN to je nejaký riadiaci 
akt a nemožno ho ponížiť na úroveň komédie. Čiže tie otázky pre vás. Potom ďalej ako to 
funguje  s tým  kontrolným  systémom.  Dnešná  zápisnica  bola  akože  zápisnica  z minulého 
zasadnutia bola schválená, preto som tu čakal od rána. Je tam jedna veta. Primátor akceptoval 
žiadosť hlavnej kontrolórky a pozastavil výkon uznesenia 18-tka, alebo aké to malo číslo. Je 
to tam doslova, že ste reagovali v podstate na žiadosť pani kontrolórky. Neviem, či ste čítali 
tú žiadosť pani kontrolórky pán primátor, ale keď ste ju akceptovali tak asi hej. Preto mám 
otázku. Pani kontrolórka tam píše, že z jej pohľadu sa tam nejedná o cestu, ani o chodník. 
Pritom mal  som tu  rozhodnutie  vášho predchodcu  MSNV, bod č.  4,  kde  je  jednoznačne 
uvedené  cestu  prístupovú vysypať  štr...štrkom.  Tak neviem,  že  či  je  pre  vás  rozhodujúci 
pohľad pani kontrolórky, alebo rozhodnutie orgánov vtedy štátnej správy. Ďalej v tej žiadosti, 
ináč je tam trošku taká smiešna vec. Pani kontrolórka píše, že z jej pohľadu to nie je ani cesta 
ani chodník, ale 2 – 3 riadky nižšie sa odvoláva na cenu, že obvyklá cena je 7 eur. Nuž, keď 
neuznala  ani  cestu,  ani  chodník,  tak nechápem to odvolávanie  sa na cenu pozemkov pod 
cestou, alebo chodníkom. Je tam potom tá druhá vec, keď pani Filipová tam bola obvinená, 
alebo neviem, jaké slovo použiť, že porušila zákon tým, že predkupné právo nebolo. Pani 
Filipová bola v tom čase keď sa to začalo a začalo sa to ešte v roku 2013, bola jediný majiteľ 
tohto pozemku, tak neviem, že či sám sebe mám ponúknuť keby som chcel predať nejaký 
pozemok, keby som mal, aby som splnil obsah žiadosti pani kontrolórky. Takže z čoho ste 
vychádzali, keď ste akceptovali tej, tú žiadosť a či ozaj pohľad pani kontrolórky je pre vás 
viac  ako rozhodnutie  orgánu štátnej  správy.  A potom ešte  jedna  otázka  k cenotvorbe.  Na 
minulom zastupiteľstve sa schválila, je to v uznesení, nájomná zmluva týkajúca sa tam išlo 
o ten prevod pozemkov. Ing. Fabián to kúpil od pani Drenkubjakovej.

p. primátor Pavol Burdiga
Skúste si ten telefón trošku bližšie, lebo nie je počuť.

Občan mesta
Mesto platilo nájom pani Drenkubjakovej 10 centov. Zmenou majiteľa ten nájom za tie isté 
pozemky stúpol na 3 eurá. 30-násobné zvýšenie. Tu niektorí poslanci vystupovali s tým, že 
etický kódex poslanca a čo ja viem pri Filipovej, že je to nehorázna cena tých 15 eur, ktoré 
ona  pýta.  Keďže  tam  podľa  jedného  vyjadrenia  nejde  o pozemky  pod  cestou,  alebo 
chodníkom, tak trebárs pre pána Geržu mesto odkúpilo pozemok od neho za 14 eur. 14 eur 
a 15 eur nie je taký rozdiel, ako 30-násobok ceny. Takže či ten etický kódex to platí tak isto 
pre vás ako voleného zástupcu ľudu. Je používaný bez ohľadu na to o aké meno ide, alebo či 
tam  bolo  zohľadnené  niečo  iné.  30-násobné  navýšenie  ceny.  Ja  chápem  plne  pána  Ing. 
Fabiána. Je podnikateľ, cieľom podnikania je zisk. Ale na jednej strane vystupovať s tým, že 
obhajujem záujmy mesta a na druhej strane odsúhlasím 30-násobok ceny. Tých otázok bolo 
viac,  ale  čas  nepustí,  je  nás  tu  viacej.  Ja  predpokladám,  že  viacerí  z vás  budú  chcieť 
kandidovať či už za poslancov, alebo za primátorov a že budú nejaké stretnutia s vami a tam 
si nechám fakt vyložiť niektoré otázky, ktoré sú mi nie jasné. Ďakujem.



p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší.

Občan mesta
Dobrý deň prajem.  Ešte  raz  sa  predstavím.  Volám sa Stredánska.  Som prevádzkovateľka 
ubytovne  turistickej  na  Šafárikovej  19  a zároveň  zastupujem  v plnej  moci  majiteľa  tejto 
budovy. Tak keď dovolíte si sadnem, aby sa mi lepšie čítalo. Mám pripravené do 5 minút 
vyjadrenia. Vážení poslanci chcem sa vyjadriť k tomuto bodu, ktorú som chcela k 15-temu 
bodu č. 2, keďže to súvisí s uverejneným záznamom MZ z apríla 2018, ktoré som si prečítala 
a chcem  uviesť  uverejnené  dezinformácie  na  pravú  mieru.  A to  odznené  vyjadrenie,  že 
majiteľ budovy Remiáš odmietol vecné bremeno k objektu. Pán Remiáš bol od 01. 06. 2014 
vo vyšetrovacej väzbe v Košiciach a nebola mu doručená zásielka od mesta Rožňava. Každý 
právnik vie,  že vo vyšetrovacej  väzbe sa doručujú všetky zásielky priamo na meno. Jeho 
v tom čase právny zástupca JUDr. Honza, ktorému mesto doručilo zásielku, sa svojvoľne bez 
vedomia pána Remiáša v liste zo dňa 21. 07. 2014 vyjadril, že jeho klient pán Remiáš zmluvu 
nepodpísal a to si musel byť vedomý toho, že bez plnej moci, ktorú nemal v tejto veci sú jeho 
vyjadrenia právne relevantné. Preto je zarážajúce, že právne oddelenie mesta aj napriek tomu 
v takej vážnej veci odobrať prístup k budove, to považovalo za vyriešené. Aj z tohto dôvodu 
mu pán Remiáš dňa 05. 11. 2014 dal výpoveď. Viď príloha, ktorú som vám dala pred tým. Je 
viac ako nemorálne, keď v takejto ťažkej situácii sa neumožnilo majiteľovi objektu, aby sa 
vyjadril a mohol sa tiež stiahnuť dočasne z programu MZ už len pre to, že len pol roka pred 
tým kúpil  pán Remiáš od mesta budovu v hodnote 600 000 eur a aj  na priek tomu mesto 
bezohľadne predalo parkovisko súkromnej spoločnosti DS2, ktorej majitelia  sú manželka Dr. 
Tutku  a Attila  Ondrej.  Prečo  mesto  nepredalo  parkovisko  v priamom  predaji 
spoluvlastníckym  podielom  prislúchajúcim  objektom?  Ako  mohol  majiteľ  ubytovne 
odmietnuť vecné bremeno, keď oňho sám požiadal dňa 06. 11. 2013 a zároveň požiadal aj 
o kúpu pozemku, čo sa dňa 27. 02. 2014 stiahlo z programu rokovania  MZ, viď príloha. 
Každý sa môže ocitnúť v takej  situácii  a neviem, keby z vás sa niekomu také niečo  stalo 
a zrazu by v tom čase niekto cudzí kúpil pozemok pred vašim domom. Keďže v tomto bode 
programu má záujem o kúpu pozemku pri svojom objekte pán Ondrej, ktorý je aj majiteľom 
parkoviska pýtam sa, prečo tiež nie je vyhlásená verejná súťaž o tento pozemok, ale priamy 
predaj.  Ja  by  som mala  tiež  záujem ho  kúpiť.  Keďže  sa  nevieme  dohodnúť  s majiteľmi 
parkoviska na práve prejazdu k objektu ubytovne žaloba je od 12 mesiaca 2017 podaná na 
súde  a aj  žiadosť  o neodkladné  konanie.  Zatiaľ  nebol  termín  vytýčený.  Štátna  polícia 
zaznamenala priestupok podľa § 49/1 zatiaľ za, priestupkové konanie sa nekonalo. Dňa 19. 
06. 2018 som podala sťažnosť na generálnu prokuratúru, viď príloha, ale dovtedy je pre mňa, 
ako prevádzkovateľa ubytovne, každý deň dôležitý, aby mi neodišli hostia a nájomníci. Je na 
vás, vážení poslanci, aby ste podľa svojho svedomia rozhodli a došlo k náprave pochybenia 
pri  predaji   parkoviska.  Navrhujem výmenu nimi  požadovaného  pozemku za  parkovisko, 
alebo spoluvlastnícky podiel na parkovisku. Chcem vám dať ešte na vedomosť, že budova sa 
predajom parkoviska znehodnotila  a pri  nevy- riešení  tejto  vážnej  situácie  bude si  majiteľ 
súdnou cestou žiadať o vrátenie časti kúpnej ceny, alebo o zrušenie kúpno-predajnej zmluvy. 
A taktiež  ja  budem žiadať  o odškodnenie  za  finančnú  stratu,  ktorá  mi  vznikla  uzavretím 
prístupovej  cesty.  verím,  že  vaše  rozhodnutia  budú  obojstranne  prospešné  a spravodlivé. 
Ďakujem za pozornosť.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší.



Občan mesta
Dobrý deň prajem. Renáta Palme. Som tu ako obyvateľka Šípkovej ulice,  kto...  na ktorej 
v súčasnosti prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce vodárenskou spoločnosťou. Boli nám 
vymieňané vodovodné potrubia. Takéto úkony sa samozrejme nezaobídu bez devastačných 
prác. To je jasné.  Čiže aby ste boli  trošku v obraze tak pozdĺž celá  ulica bola rozkopaná. 
Teraz  vlastne  sa  nám  už  tie  potrubia  vymenili,  je  tam  taký  násyp  a zároveň  ulica  bola 
rozkopávaná aj priečne, aby sa vodári dostali aj k prípojkám protiľahlých domov. Pýtala som 
sa zamestnancov vodární, ako budú prebiehať finálne práce. Povedali mi, že bude to plátané 
asfaltom a to je dôvod, prečo som tu. Lebo som....odišiel? Aha neodišiel mikrofón. Pardon. 
Chcela by som sa obrátiť  na vedenie  mesta,  keby nám dofinancovalo  rekonštrukciu celej 
komunikácie takým spôsobom, ako to bolo urobené na Páterovej ulici. Pretože naozaj, keď, ja 
tam žijem už  dosť  dlho  a keď  akákoľvek  porucha  bola  vodári  prišli,  skutočne  promptne 
odstránili, ale ono viete, má to svoju postupnosť, keď sadol ten násyp oni to zaasfaltovali, ale 
po roku tam bola preliačina a po 2 rokoch už je tam riadny výmoľ. Čiže teraz, keď máme 
nejakých 20 retardérov po tej ulici tak o 2 roky môžeme očakávať, že tam bude 20 výmoľov. 
Myslím  si,  že  je  vhodnejšie  dohodnúť  sa  s vodárňami  a nejak  spolu  sa  podieľať  na 
rekonštrukcii  tejto  cesty,  pretože  skôr  či  neskôr  ľudia  sa  budú  sťažovať,  keďže  tá 
komunikácia nebude plniť takú funkciu, ako by mala. Ďakujem to je jedna vec. Druhá vec. 
Všimla som si, že na Štítnickej ulici prebehla menšia rekonštrukcia, kedy bola odvodnená 
vlastne cesta pred mostom cez Slanú a niečo podobné by sa hodilo aj  na Južnú ulicu,  na 
koniec Južnej  ulice,  kedy vychádzame na Šafárikovu.  Teraz  tam prebiehala  rekonštrukcia 
chodníka dokonca taká, že bolo až neviem či vybagrované, ale proste dosť bol odstránený ten 
chodník. Neviem, prečo sa neriešilo vtedy to odvodnenie, pretože tam hneď ústí, hneď je tam 
kanál na dažďovú vodu. Keby sa dalo ešte niečo takéto tam, bola by som veľmi vďačná. To 
bol môj druhý podnet a mám ešte tretí podnet. Chcela by som poznať názor predstaviteľov 
mesta na tzv.  podomových predajcov,  pretože už nám ide leto a ja každý rok registrujem 
trúbiace autá so zahraničnými ŠPZ-kami, väčšinou maďarskými, alebo poľskými. Zvonia nám 
na zvončeky, v podstate to, pre mňa je to dosť obťažujúce. Samozrejme žiadne povolenie na 
predaj od mesta nemajú napriek tomu, že v meste máme na to určené plochy, kde by mohli 
väčšinou zeleninu, ovocie predávať. A ako sa ja, ako občan mám zachovať, keď ma budú 
takýto  podomoví  predajcovia  obťažovať?  Inak je  mi  veľmi  sympatické,  niektoré  obce  to 
vyriešili aj takým spôsobom, že umiestnili tabuľku na tabuľu označujúcu názov obce, zákaz 
podomového predaja. Je to dokonca dvojjazyčné. Takže skúste porozmýšľať čo by sa dalo 
s týmto urobiť. A ešte pardon, zabudla som na jednu vec, čo sa týkalo môjho prvého podnetu. 
Či je potrebné, aby sa spísala nejaká hromadná žiadosť s obyvateľmi Šípkovej ulice, alebo 
stačí takýto podnet odo mňa. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Dostanete písomne odpoveď potom. Dobre? Len ešte pre také upozornenie 
Páterová nebola spolufinancovaná mesto a vodárne, že to si mýlite veľmi, hej, lebo to bolo 
financované z vodární. Dobre? Aby nám to bolo jasné, hej a Šípková zatiaľ bude asfaltovaná 
v poloprofile, hej a potom podľa možností mesta určite bude potom doasfaltované niekedy, 
ale teraz určite neuvažujeme s tým ešte.

Občan mesta
Ja som to len ako príklad uviedla, že takým spôsobom.

p. primátor Pavol Burdiga



No len ste to uviedla, viete ako spolufinancovanie a to keď niekto bude počuť tak fúúú mesto 
dalo do toho, mesto nedalo do toho. Tam bolo rozhodnutie vodární, lebo tam bolo fakt viac 
tých výmoľov, takže s rozhodli pre túto alternatívu. Teraz je takáto dohoda, že zatiaľ je to 
v poloprofile, hej, je to zatiaľ v záruke no a keď ste si všimli, tak každým rokom pristupujeme 
k asfaltovaniu rôznych chodníkov a ciest a keď príde na to aj Šípková, hej, po tejto oprave ak 
náhodou  bude  fakt  v katastrofálnom  stave  tak  určite  pristúpim  aj  k tomu.  Ste  takí  istí 
obyvatelia ako ostatní. Čiže žiadna výnimka. Aspoň k tomuto toľko. Dobre? A ostatné vám 
potom odpovieme. Nech sa páči ďalší.

Občan mesta
Takže dobrý deň prajem. Vážený pán primátor, vážená pani prednostka, vážení páni poslanci. 
Prišiel som k vám z futbalového klubu s vyhlásením a aj poviem svoje odôvodnenie. Pred 3 
rokmi som prevzal krachujúci klub MFK Rožňava. Deň pred prevzatím som prišiel za pánom 
Burdigom, či mi pomôže k otvoreniu klubu. Jeho slová boli: urobím všetko, čo bude v mojich 
silách, sa mi trasú ruky prepáčte, som rád, že konečne bude klub v dobrých rukách. Za 3 roky 
dostal klub 17 700 euro na mládež,  ktoré boli použité výlučne na mládež čo viem doložiť 
faktúrami  a fotodokumentáciou.  Po  roku  ma  ale  čakalo  nemilé  prekvapenie  v podobe 
exekúcie v sume 9 360 euro za bývalé vedenie klubu, ktoré viedol pán Igor Slávkay. O dlhu 
6 416 ma akosi pozabudli pred preberaním oboznámiť kompetentní ľudia, čiže pán primátor 
aj páni poslanci mesta. Ďalšia pomoc je z vaš... zo strany mesta prišla vo forme, že mesto dlh 
nedalo vymáhať internému, čiže prá...  svojmu, svojmu právnikovi, ale externému, čím dlh 
narástol  o 3 000 euro,  takže MFK Rožňava muselo zaplatiť  9 360 euro.  Aj napriek týmto 
prekážkam sa  mi  s A mužstvom podarilo  po  20  rokoch  postúpiť,  čo  som náležite  prišiel 
a poprosil  vás o pomoc o sumu 15 000 euro,  čo bolo na vaše požiadanie,  aby sme si  dali 
s pánmi, s pánmi poslancami stretnutie, čo aj prebehlo a páni poslanci mi odsúhlasili 15 000 
euro  ako  výpomoc.  No  dodnes  som  sa  nedostal  k žiadnemu  euru,  ani  písomnému 
vyrozumeniu prečo mi tá pomoc nebola poskytnutá. Teraz by som aby ste trošku, aby sme 
boli zrejme ako to funguje inde. Dal by som otázku pánovi Džačárovi, nakoľko je trénerom 
v Krásnej Hôrke, akú dotáciu dostáva tento futbalový klub pre cca 60 hráčov. 

p. poslanec Peter Džačár
Ja som tréner. Ja sa do týchto vecí nestarám. Presne by som, by som možno klamal, keby som 
vedel presné číslo. 

Občan mesta
Dobre. Asi by som čakal takú istú odpoveď. Takže je to podľa mojich zistení je to 30 000 
euro.  Z toho  ide  1 000  euro  na  pingpong,  klub  má  zaplatené  energie  a má  k dispozícii 
kosačku. Z tejto sumy sa platia benzín na kosenie a práca cca 2 000 euro. Čiže celkový chod, 
na celkových chod futbalového klubu v Krásnej Hôrke vo vedľajšej dedine je 27 000 euro pre 
60 hráčov. Takže už len to, keď môžem, tu vám ukážem dres, už len to, že 3 roky nosili  
mužstvo tento dres MFK Rožňava je tam páni poslanci, pán primátor, hej, precestovali 8 000 
km, pohostili sme niekoľko primátorov, ktorí prišli tak isto so svojimi mužstvami, navštívili 
sme a šírili sme dobré meno, stojí viac podľa mňa za 3 roky ako tých 180 euro, ktoré sme 
dostali ako úspešný kolektív mesta Rožňava. A za to dávam toto vyhlásenie, že vďaka vám 
páni  poslanci,  pán  primátor  mužský  futbalový  klub  neoslávi  storočnicu,  ale  vďaka  vám 
mužský futbalový klub končí. Toto je asi jedna vec čo by som chcel povedať. Viac krát teraz 
rezonovala VZN o mládeži. Po dlhých rokoch je to VZN-ko najspravodlivejšie, ale k tomu by 
mala byť pridelená aj spravodlivá športová komisia poskladaná zo zastupiteľov, zástupcov 
všetkých športových klubov, ktoré žiadajú dotáciu.  Na príklade ukážem, ako nedodržujete 
VZN-ko a peniaze sa rozdávajú tu kamarátsky a nekorektným spôsobom. Chcel by som teraz 



položiť  pár  otázok  pánovi  poslancovi  Keményovi,  zároveň  štatutárovi  hokejového  klubu. 
Koľko a ak vlastne, koľko hráčov máte registrovaných? 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
14.

Občan mesta
Neviem ako, či som dobre pozrel výpis, ale zatiaľ  ja som našiel 2. Možno medzi tým sa 
zmenilo, takže 14 detí, hej? Máte 14 detí. Ako často trénujete? S deťmi?

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nech sa páči položte otázky, ja vám odpoviem písomne, alebo na osobne.

Občan mesta
Dobre, takže aby som to....

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nehráme súťaž, to je isté. 

Občan mesta
Aby som to priblížil, aby som to občanom priblížil aj vám. Takže klub, ktorý má 14 detí, hej, 
netrénuje  len  3  mesiace,  momentálne  je  v rozklade,  úplne  nevedia  akú  majú  budúcnosť, 
nehrajú žiadnu súťaž dostáva 4 000 euro, čo basketbalisti 5 000 euro pri 60-tich a hrajú celý 
rok, trénujú celý rok, cestujú po celom Slovensku. Len ten pomer, aby ste vedeli, že klub, 
ktorý  nemá  evidentne  ani  žiadnu  budúcnosť  a možno  ani  nevedia,  že  či  sa  poskladajú 
momentálne nikde netrénujú, lebo majú jedine možnosť trénovať na zimnom štadióne a to sú 
do roka 3 mesiace, keď funguje vlastne zimný štadión. Takže toto je jedna. Teraz by som rád, 
tak  isto,  ale  budem  si  pri  tom  aj  odpovedať  podľa  všetkého.  Pánovi  poslancovi  Lacovi 
Arpádovi ako predsedovi športovej komisie ohľadom VZN-ka. Tak isto mi nedalo ten kľúč, 
hej,  že 7 000 euro pre stolnotenisový klub GEO. Ako ste sa k tomuto dostali,  k tej  sume. 
Nakoľko  oni  taktiež  disponujú  s 30-timi  hráčmi.  My  dostali  sme  raz  toľko  a máme  150 
hráčov. Hej. Ako ste sa dostali k tejto sume.

p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Nie,  zasadala  komisia,  boli  na  to  určené  všeobecne  záväzné  ako  tie  body  z rokovania 
nariadenia. To sme si zvážili, tam boli všetky body mali ste možnosť to čítať, nie len počet 
hráčov, ale aj úspešnosť klubu, druh súťaže čo hrajú, všetko možné do kopy a naozaj komisia 
si myslím, že veľmi, veľmi dôkladne zvážila všetky požiadavky a mohli ste si všimnúť, mohli 
ste si všimnúť, že dostali ste podľa toho nového spôsobu prerozdeľovania,  teraz nechcem, 
neviem či nie raz, alebo raz aj pol toľko, ako predtým. Tak si myslím, že ste boli naozaj,  
naozaj sme sa snažili maximálne férovo a objektívne ohodnotiť. Hovorím teraz ako, prepáč 
mi,  o vás  ako  o klube  mužskom  futbalovom.  Snažili  sa,  komisia  vychádza  z možných 
finančných prostriedkov, čo máme k dispozícii najobjektívnejšie posúdiť vašu žiadosť, čo sa 
muselo a určite ste o tom, si o tom vedomý, že sa to odzrkadlilo aj na výške sumy, ktorá vám 
bola pridelená. Takže ja si myslím, že komisia naozaj, ale naozaj, zdôrazňujem toto slovo, 
veľmi dôkladne zvážila a podľa tej tabuľky, čo bola ako pomocná tabuľka na prideľovanie 
financií,  postupovala.  Ešte  raz  zdôrazňujem.  Stačí  porovnať  s predošlými  rokmi  a podľa 
nového  teraz  kritéria  koľko  ste  dostali.  Vychádzajúc  z tej  sumy,  čo  bolo  k dispozícii  na 
prerozdelenie. Toľkoto. Ďakujem pekne.



Občan mesta
Ďakujem. Ja si myslím, že nebolo to korektne, nakoľko tá tabuľka nebola pomocná, ale malo 
byť vodítko na rozdelenie. Hej. To nebola pomocná, ale z tých údajov sa mali rozdeľovať 
peniaze. Hovorím 30 detí 7 000, 150 detí 14 000. Takže keď si my...dakto myslí, že to je 
korektné a takto to má byť, že je to korektné rozdelenie, asi nie. Hej. A teraz by som zároveň 
aj pod... podškrtol, alebo teda možno budem hnusný, hej, ale ja si myslím, že už dosť bolo 
a mi za tie 3 roky na, pohár pretiekol, zároveň by som pánovi primátorovi dal otázku, ako je 
možné poveriť rozdeľovaní dotácií osobu, ktorá je vyšetrovaná NAKA za spreneveru dotácií. 
Toto by som chcel vedieť. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ja nemám žiadnu takúto informáciu, že by bol vyšetrovaný, hej.

Občan mesta
Takže nemáte informáciu že pán Ar...

p. primátor Pavol Burdiga
Pán Domik...

Občan mesta
...Arpád Laco je... 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán Arpád....

Občan mesta
...vyšetrovaný a ten podnet jak sa neprišiel k vám, hej?

p. primátor Pavol Burdiga
Pán Domik pán Arpád Laco bol zvolený za šéfa komisie kultúry. Nie ja som ho tam dával.  
Aby vám bolo jasné, aby ste vedeli, že ako fungujú komisie. Treba si to naštudovať. 

Občan mesta
Dobre. Takže keď náhodou som prestrelil, ale asi dám aj ja tak isto vyhodnotenie a ešte, ešte 
do tretice, keď môžem poprosiť, hej. Veľa krát som počul slová nie sú peniaze, nedá sa, nemá 
mesto, nedá sa, hej. Veľakrát. Dovolil som si pokiaľ v meste, alebo v lesoch je najväčší bordel 
momentálne, tak som si aj ja pozrel mestské lesy, pozrel som si len jednu firmu, ako vám 
dodáva a aké sú tam rozdiely. Jedná sa o firmu Batex, výsadba sadeníc, hej, ktorá keby sme si 
to zhrnuli celé za 112 000 kusov výsadby sadeníc stojí 34 000 pre mesto. To je 9 euro na 
hodinu pre každého, kto to sadí. Keby to mesto urobilo vlastnoručne, vo vlastnej réžii, tak by 
bolo úspora 14 000 euro. Ak by sa stiahli do toho aj z dotácií, že by sa zobrali ľudia z úradu 
práce tak by bola úspora 28 000. To je cena za 50 dní práce, ktoré sa dajú ušporiť. Strašne 
veľa dier je v tom účtovníctve. Toto by som si vás poprosil. Tak isto sadenice, keby sa, v réžii 
si kúpilo mesto sadenice, hej, tak bežná cena otvorím na internete je 10 centov, firma Batex 
ich dáva za 24 centov. Takže toto je asi dosť veľký rozdiel v tom, že my, vy robíte výberové 
konanie a cena začína, najnižšia cena 24 centov a pritom je bežná cena za dub 10 centov. 
Viem, môžeme sa tam rozprávať o korenistom, aké, aké sadzby a aké sadenice prišli, takže sa 
tam dá. Ale tá práca sa nedá obísť v žiadnom prípade, nakoľko sa platí firme 34 000 euro za 
50 dní, že vysadí 112 000 sadeníc, čo sa dá za 1 hodinu vysadiť 30 sadeníc. Keď som to 



prepočítal je to, je to presne, počkajte, okolo 7 500 hodín. Takže by sa to dalo. Treba len si to 
prejsť, ja vám to aj ukážem, aj vám to dám do počítača, aby ste si prišli k tej sume, že firma 
Batex dostáva 9 eur na hodinu za to, že sadí stromčeky v meste. Takže presne asi tak som to 
skrátil, hej, keď si to prepočítate. Takže toľko asi k hospodáreniu mesta a do budúcna vám 
fakt sľubujem, že donesiem vám aj ďalšie otvorené faktúry, nakoľko je mesto v tom najlepšie, 
že dáva všetky faktúry na stránku a môže človek sa pozrieť na to. Ďakujem veľmi pekne, že 
ste ma vypočuli a fakt je to na zváženie, hej, a na zamyslenie, že ako sa chováte k športu, ako 
v tomto meste už nie je nič, ľudia nemajú kde ísť sa kúpať, nemajú, nemajú štadión, nemajú 
chodníky, nemajú parky vycestované. Bol som sa pozrieť vo viacerých mestách, len tak na 
priblíženie vám poviem. V Rimavskej Sobote je na kruhovom objazde 900 kvetov, u nás sa 
kosí tráva. Hej. Asi takto vyzerá celé. Ľudia chodia sa kúpať v zime, nemáme tu plaváreň a si 
myslím,  že  toto  je  asi  pri  takýchto  faktúrach  strašné.  Veľmi  pekne  ďakujem,  že  ste  ma 
vypočuli a majte sa dopočutia.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán Domik za všetky tieto  slová.  Určite  vám budeme odpovedať.  Máme 
pripravený otvorený list  už 2,5 roka, ktorý chceme dať vonku na stránku, ktorý sme ešte 
nedali. Tam budú presne napísané všetky čísla, sumy, ktoré mi bol mestský, alebo futbalový 
klub dotovaný. Takže určite sa to objaví ako otvorený list na stránke. Komplet zo všetkým až 
do centa. Čiže možno trošku si budeme v tomto rozporovať, ale je konečne dobré, aby potom 
aj  obyvatelia  vedeli,  kde  je  pravda.  Ale  určite  vám  chcem  z tohto  miesta  veľmi  pekne 
poďakovať aj za vašu, vaše úsilie vo futbalovom klube. Ešte raz veľká vďaka. Ďakujem veľmi 
pekne. Budete prekvapený. Dobre. Jasné. Super. Ďakujeme pekne a pekný deň vám prajeme. 

Bod č. 15/9 Ing. Ondrej Macák, Rožňavské Bystré č. 209 – zámena pozemkov v k. ú. 
Rožňava
Finančná, podnikateľská komisia po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča schváliť 
MZ zámenu pozemkov. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
No v súlade  s odporúčaním finančnej  komisie  dávam návrh,  aby,  aby MZ hlasovalo  proti 
predloženému návrhu na výmenu, na zámenu pozemkov, pretože si myslím, aj komisia si 
myslí, že táto zámena je pre mesto nevýhodná.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Narýchlo  sa  neviem nájsť,  ale,  ale  nemyslím si,  že  takto  bol  záver.  V podstate  finančná 
komisia neodporučila predať pozemky podľa dodatočného znaleckého posudku. Tam boli na 
začiatku tých všetkých úkonov vyhotovené 2 znalecké posudky. Jeden na predaj pozemkov 
mesta, ktoré sú ved... vedľa hotela a to v cene 8 eur. A druhý znalecký na spevnené plochy 
pred  vilkou,  ktoré  sú v majetku  pána  Macáka zhruba za  16  eur.  A toto  finančná  komisia 
odporučila,  ak sa dobre pamätám.  V tejto  pozícii  to bolo.  No keď,  keď tým pádom, keď 
môžem dať návrh, tak by som dal hlasovať za zámenu týchto pozemkov, ale podľa prvých 
vypracovaných znaleckých posudkov  a nebrať do úvahy tie, tie ostatné. Tzn. alternatíva za 
mestské  pozemky  8,  čo  sú  nespevnené  plochy,  ostatné  plocha  a,  a 16  niekoľko  je  tam 
znalecký posudok na spevnené plochy, ktoré sú v majetku pána Macáka. Takže by som dal... 
Čo som povedal? Macáka. Ďakujem.



p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nech sa páči beží diskusia. Neevidujem ďalších diskutujúcich, uzatváram diskusiu. 
Poprosím pána Kuhna, aby naformuloval svoj pos...pozmeňujúci, alebo doplňujúci návrh.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
To nie je ani pozmeňujúci, ani doplňujúci. Máme tuná len jeden text. Nemáme, nemáme 2 
alternatívy,  máme len jednu, jednu, ktorá je podľa tých novších posudkov a teda finančná 
komisia  tieto  podmienky nepovažuje  za,  pre mesto  východné,  resp.  že ne...nevyhnutné  je 
odkupovať  parkovisko,  ktoré,  ktoré  mesto  nepotrebuje  celé.  V podstate  to  parkovisko  by 
využívali vlastníci vedľajších dvoch nehnuteľností za 8. Mesto má síce vilku Kúpele, ktorá je 
tiež susedná nehnuteľnosť, ale za 8 rokov tam nebola žiadna akcia, kvôli ktorej by tam malo 
parkovať nejakých 20 áut. Takže, takže mesto potrebuje len prístupovú cestu k vilke a na to 
nepotrebuje celú tú, tú plochu a, a proste vzdať sa takej veľkej plochy lesa, akú, akú teda pán 
Macák požaduje, sa členom finančnej komisie nezdalo, nezdalo východné. Čiže môj návrh je 
len hlasovať proti tomu uzneseniu,  ako bolo predložené.  Ďalej samozrejme sa môže riešiť 
nejaký, nejaká iná alternatíva, ale myslím, myslím, že ani sa veľmi, ja si teda čo pamätám na 
finančnej  komisii  sme nejak  nerozobrali  inú alternatívu,  len sa hovorilo  o tom, že toto  je 
nevýhodné a sme proti. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Diskusia bola uzavretá, ukončená. Takže je tu návrh pána poslanca Kuhna. Nech sa 
páči pristúpime k hlasovaniu. Ďakujem.
Za tento návrh hlasovalo za 1, proti 5, zdržali sa 6, 1 nehlasoval. Tento návrh neprešiel.

Druhým návrhom bol návrh pána poslanca Balázsa. Nech sa páči, poprosím. Nejde zase?

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ide.  Takže  hlasovať  za,  odporúčam  hlasovať  za  schválenie  zámeny  pozemkov  podľa 
znaleckých posudkov vyhotovených, alebo z prvých znaleckých posudkov.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Moment. Ešte pani hlavná kontrolórka má pripomienku.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ak dovolíte, mne teraz vôbec nie je jasné za čo ste hlasovali pred chvíľkou, lebo pán poslanec 
Kuhn povedal, že aby ste hlasovali proti návrhu, nie aby ste o jeho návrhu hlasovali, ale proti 
predloženému, čiže tým pádom ďalej už nemáme o čom.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ale ja som mal pozmeňujúci návrh.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ale  ste,  vy  ste,  on  chcel,  aby  ste  hlasovali  proti  predloženému  uzneseniu  a tak  to  bolo 
schválené, proti. 1 bol za a neviem koľkí proti. Čiže o čom ste vlastne hlasovali. Viete o čom 
ste hlasovali? Lebo mne to nie je jasné. Pán poslanec Kuhn navrhol, aby ste hlasovali proti 
predloženému návrhu, tak ako je predložený. Čiže toto prešlo. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs



Prepáčte neprešlo určite, neprešlo podľa toho. Ale ja som to bral, že mal dajaký pozmeňujúci 
návrh. Preto sa o tom hlasovalo.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Proti uzneseniu hlasovali. Áno. Proti uzneseniu.  

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte raz.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Za neschválenie mali hlasovať, za neschválenie uznesenia. Tohto. A neprešlo to.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
.... že hlasujeme proti a tak to aj prešlo. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Vieme pozrieť to hlasovanie?

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Viete čo, formulujme ešte raz aby to bolo jasné, dobre?

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ale pá....

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
A o čom ste hlasovali? 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte raz. Ja sa... Ja sa dožadujem svojho práva, mal som pozmeňujúci návrh.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Tak jak sa predkladali.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie, keď je pozmeňujúci...

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Jaj, hej, jaj, áno, áno. Ospravedlňujem sa ja som. Ja som to chápal tiež ako pozmeňujúci, bol 
ako prvý tak som dal o tom hlasovať. Takže? Pozmeňujúci.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Podľa  mňa  sme  nepostupovali  podľa  rokovacieho  poriadku.  Treba  anulovať  toto  prvé 
hlasovanie a pristúpme tak, ako by to malo byť. Čiže od prvého pozmeňujúcom návrhu pána 
poslanca Balázsa a uvidíme podľa toho, či ešte má význam hlasovať o návrhu pána poslanca 
Kuhna.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tak. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény



Môžeme to...

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže ešte raz...

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
No nepostupovali sme podľa rokovacieho poriadku. Tak prečo nie. Keď sa dohodneme tak 
prečo  nie,  lebo  sme  nepostupovali  podľa  rokovacieho  poriadku.  Tak,  keď  nebolo  podľa 
rokovacieho  poriadku  tak  je  neplatné  to  hlasovanie,  lebo  nepostupovali  sme  podľa 
rokovacieho poriadku. Áno. Áno. Áno. Áno.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže ... vám presné čísla. Podľa znaleckého posudku č. 16/2018 pozemky vo vlastníctve 
mesta  mali  hodnotu  8,28  eura  za  m2 a pozemky  vo  vlastníctve  Ing.  Macáka  spolu  aj  so 
spevnenou  plochou  parkoviska  majú  hodnotu  16,88  m2.  Navrhujem  hlasovať  za  zámenu 
v týchto cenách.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Hlasujme. Ďakujem. Hlasovalo všetkých 13 poslancov.
9 boli za, 3 proti, 1 sa zdržal. Poslanecký návrh bol schválený. Ďakujem.

15, 15/10 Iveta Darvašová, Krátka č. 14, Rožňava – zmena uznesenia MZ č. 63/2018 zo 
dňa 26. 04. 2018
Finančná  komisia,  komisia  odporučila  schváliť  zmenu  uznesenia  zo  dňa  26.  04.  v časti 
priezviska kupujúcej z Darvašovej na Rakovskú. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Nikto. 
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia č. 63/18 zo dňa 26. 04. 2018 
v časti  priezviska kupujúcej z Darvašovej na Rakovskú. Ostatné znenia uznesenia ostávajú 
nezmenené. Hlasujeme. Nech sa vám páči. Hlasovali ste 13.
13 ste boli za, proti nebol nikto, ani sa nezdržal hlasovania.

15/11 Technické služby mesta Rožňava - protokolárne odovzdanie majetku mesta do 
správy
Komisia finančná odporučila odovzdanie uvedeného majetku mesta do správy technických 
služieb.  Otváram  diskusiu,  nech  sa  vám  páči.  Uzatváram  diskusiu,  prečítam  návrh  na 
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie nasledovného majetku 
mesta do správy Technické služby mesta Rožňava s účinnosťou od 01. 07. 2018. Technické 
zhodnotenie prevádzkovej budovy so súpisným č. 4098 postavenej na uvedených parcelných 
číslach v hodnote 70 740,64 eur a po druhé pozemky v k. ú Rožňava uvedené v dôvodovej 
správe,  ktoré  sa  nachádzajú  v areáli  Technických  služieb  mesta  Rožňava  na  Štítnickej 
v Rožňave. Nech sa páči hlasujte. 
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.

15/12 Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov Základnej školy Pionierov 
1, pre Newport Group, a.s., Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
Vyjadrenie komisií. Komisia vzdelávania, kultúry a športu odporúča MZ v Rožňave schváliť 
zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov. Celé to nejdem čítať s tými adresami. 
Podľa zákona o majetku obci z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že 
organizácia  vybavila  učebňu  nábytkom,  ktorý  po  ukončení  projektu  bude  prevedený  do 



vlastníctva  ZŠ.  A finančná  komisia  tak  isto  odporúča  MZ  schváliť  zverejnenie  zámeru. 
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  schvaľuje  zverejnenie  zámeru  prenájmu  nebytových 
priestorov, učebne s rozlohou 66,6 m2, v budove ZŠ Pionierov 1. Opäť keď dovolíte nebudem 
čítať celý tento text. Je tam to dosť zrozumiteľne napísané. Prosím hlasujte. hlasovali ste 11-
ti. 
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.

Bod č.  16.  Vyhodnotenie  činnosti  a  hospodárenia  Mestského televízneho  štúdia  s.r.o. 
Rožňava
Nech sa páči otváram diskusiu, keď má niekto nejakú otázku. Máme tu každého z televízneho 
štúdia, keby náhodou bola otázka.  Predseda, predsedu dozornej rady máme tu? Tak aspoň 
poprosím o krátke zhodnotenie. Že, myslím, že ste sa aj stretli a.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dozorná rada zasadala  27.  06.  V podstate  hlavnými bodmi programu boli,  boli  poverenie 
mestského  televízneho  štúdia,  aby  hľadalo  naďalej  riešenie  na  vysielanie  terestriálneho 
vysielania, tzn. systémom ten DVBT vzhľadom k tomu, že tam je nejaké technické zlyhanie, 
kvôli  čomu to nefunguje.  Dozorná rada na svojom zasadnutí  riešila  rozdelenie zisku, kde 
odporúča dozorná rada vytvoriť  rezervu a zvyšok finančných prostriedkov odviesť vlastne 
vlastníkovi, čo je mesto Rožňava. Zároveň dozorná rada žiada mesto o, o zhovievavosť, alebo 
spoluúčasť pri riešení tohto technického problému pre vysielanie DVBT. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Otázky? Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo  v Rožňave berie  na vedomie  vyhodnotenie činnosti  a hospodárenia 
Mestského televízneho štúdia s. r. o. Rožňava. Čo treba ešte? Tak ale potom prečo to tu nie 
je? Prerozdelenie zisku potom kde máte, lebo zas mi tu hovoria, že to chýba. Tak. Dobre, ale 
to  je  potom....  tak  poprosím pani  konateľku na  september.  Do septembrového  zastúpenia 
priprav potom to prerozdelenie zisku, lebo tu budeme mechtať a koktať a... Takže ešte raz 
návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo  v Rožňave berie  na vedomie  vyhodnotenie činnosti  a hospodárenia 
Mestského televízneho štúdia s. r. o. Rožňava. Nech sa páči hlasujte. hlasovali ste 10-ti.
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.

17. Technické služby mesta Rožňava – zmena a doplnenie predmetu činnosti
Finančná komisia odporučila schváliť predložený materiál, doplniť ho o preradenie prevádzky 
6  športových  areálov  z podnikateľskej  do  hlavnej  činnosti  príspevkovej  organizácie 
Technické služby mesta Rožňava s účinnosťou od 01. 07. 2018. Otváram diskusiu, nech sa 
vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave schvaľuje:  1.  doplnenie  predmetu  činnosti  príspevkovej 
organizácie  Technické  služby  mesta  Rožňava  o organizáciu  aktivačné  činnosti  s formou 
menších  obecných  služieb  s účinnosťou  od  01.  07.  2018  a po  2.  preradenie  prevádzky  6 
športového  areáli,  areálu  z podnikateľskej  do  hlavnej  činnosti  príspevkovej  organizácie 
Technické  služby  mesta  Rožňava  s účinnosťou  od  01.  07.  2018.  Nech  sa  páči  kolegovia 
hlasujte. hlasovali ste 13-ti.
13 za, proti 0, zdržalo sa 0.

18. Spojená škola J. A. Komenského 5, Rožňava – žiadosť o súhlas so zmenou v sieti škôl 
a školských zariadení spočívajúca v zaradení dvoch nových učebných odborov



Komisia  vzdelávania,  kultúry,  mládeže  a športu  odporúča  MZ  v Rožňave  súhlasiť  so 
zaradením učebného odboru a tak isto aj finančná komisia. Otváram diskusiu k tomuto bodu. 
Neevidujem nikoho. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zaradením učebného odberu, odboru 3161F00 
praktická  žena  a učebného  odboru  3686F00  stavebná  výroba  do  siete  škôl  a školských 
zariadení SR od 01. 09. 2019. Poprosím vás o hlasovanie. Ďakujem. Hlasovali ste 12.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

19. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt 
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a     likvidácia v     meste Rožňava  
Komisia  výstavby  odporúča  sa  zapojiť  do  výzvy,  finančná  komisia  neprijala  uznesenie. 
Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Finančná komisia neprijala uz... odporúčanie, pretože časť, časť členov komisie, vrátane mňa, 
nie sú presvedčení, že tento projekt je pre mesto nevyhnutný a výhodný. Za istých okolností 
by to mohlo byť, mohlo byť dobré riešenie, najmä námestie, ale v prípade, ak by sa to týkalo 
celého, celého námestia. Ale podľa toho, čo bolo prezentované, tak vlastne by sa to týkalo len 
tej časti, ktorá bola zrekonštruovaná a v podstate by to znamenalo, že by sa musela južná časť 
námestia, teda istá časť rozkopať, aby sa tam tá zádržná nádrž umiestnila, čo môže vyvolať 
rôzne komplikácie a potom následne, keď sa to bude zase upravovať tak, tak no, je otázne, či 
sa to podarí dať úplne do toho pôvodného stavu. A naozaj toto riešenie nie, nie je to taký 
akútny problém, ktorý by bol nevyhnutný. Myslím si, že budú iné výzvy, kde, kde sa budú 
riešiť dôležitejšie veci pre mesto ako toto. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ja pozriem sa na to z technického hľadiska.  Pre nás určite  je to dôležité 
urobiť, pretože to zachytávanie týchto vôd a potom to spätné využitie je celkom dobré. My 
sme si to preverovali, pozreli z technického hľadiska. Samozrejme, je to vyjadrenie finančnej 
komisie  možno  z toho  finančného  hľadiska.  My  sme  sa  do  toho  zapojili,  zatiaľ  tá 
rozpracovanosť vyzerá celkom, celkom dobre, takže ja len dúfam, že vyjde ten, vyjde ten 
zámer a ja vás prosím o podporenie tejto akcie. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte, to je s faktickou. Vyjadrenie finančnej komisie neprijala uznesenie, tzn. bolo 4 na 4 
hlasovanie, nie že bol proti. Takže netreba si to zle vysvetľovať. Neprijala uznesenie. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ja som aj tak čítal, že neprijala uznesenie.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Jaj. Ja som to zle, ináč postrehol, aha pardon. 

p. primátor Pavol Burdiga
Som čítal....

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Takže názor finančnej komisie nie je, neprijala uznesenie, takže podobne odporúčam schváliť 
uvedený materiál. 



p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach a potom pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Na, na komisii  výstavby sme teda prerokovali  tento bod. Odzneli  tam tiež výhrady v tom 
zmysle, že práve to námestie je tak diskutabilné,  zachytávanie dažďových vôd z námestia, 
lebo to by znamenalo vodoprávne konanie atď., všetky tieto obštrukcie,  nakoľko sa jedná 
o povinnosť  čistiť  tieto  vody od  ropných  látok  a pod.  a pod.  Museli  by  sme  odovzdávať 
vzorky, čiže tá prevádzka toho potom by bola náročná. Kde sa zachytáva voda zo striech tak 
proti tomu nemám ani pol slova výhrady, práve naopak, je to veľmi dobré. Je to trend súčasný 
zelené  strechy  a pod.  Čiže  bolo  by  zlé,  keby  sme  nevyužili  túto  možnosť  zachytávania 
dažďových vôd a ich udržania v krajine. Odhliadnuc od toho, že vlastne o to menej peňazí by 
sme platili  vodárenskej spoločnosti  za zrážkové vody. O čo,  za tie vody by sme neplatili, 
ktoré by sme zachytili  a znovu teda použili.  Čiže ja osobne si myslím, že je to prínos pre 
mesto a len tá časť námestia je tak diskutabilná. Jednak prvé čo bolo, že kam tie nádrže, lebo 
neviem kanalizácia v tej južnej časti mesta je asi v 4 m hĺbke? Viem, že tam bola neskutočne 
hlboká jama,  keď sa tam riešila,  riešili  odlučovače ropy, ropných látok  teda z parkoviska 
a zrejme tie nádrže by museli byť ešte hlbšie. Čiže no asi z tohto hľadiska by možno bolo 
nájsť nejaké ďalšie budovy vhodné na to, aby ten objem peňazí, ktorý, ktorý možno požiadať 
ako nenávratný finančných príspevok tak, aby boli použité na nejaké iné budovy. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za slovo.  Na zasadnutí  finančnej  komisii  som požiadal,  aby nám bolo v číslach 
povedané  o akú,  aké  ušetrené  prostriedky  sa  v tomto  prípade  jedná,  resp.  o aký  objem 
finančných prostriedkov sa v tomto prípade jedná aby nám, aby sme zvažovali ekonomickú 
bilanciu voči technickému riešeniu. Lebo musím priznať, že toto je, toto by bol asi veľmi 
silný argument na to, aby sme sa vedeli adekvátne rozhodnúť. Prikláňam sa tiež k tomu, že 
riešenie  vsakovacej,  alebo  teda  akejkoľvek  nádrže  na  Námestí  baníkov  bude  naozaj 
technickým problémom. Otázkou je, či objem financií, ktorý, ktorý je k tomuto k dispozícii 
bude schopný pokryť všetky, všetky náklady súvisiace s tým a tak isto som, nepamätám, či 
som požiadal v tomto prípade, ale javí sa mi veľmi korektné, pre firmu, ktorá robí k tomuto 
technické  parametre,  resp.  technické  podklady,  aby  na,  na  existujúcom  stave,  povedala 
riešenie a povedala, či teda tie prostriedky budú, budú postačujúce na to, čo očakávame od 
toho, aby to bol ten efekt taký, aký, aký, aký tento projekt chce splniť. Takže vidím tu viacero 
technických  prekážok,  ale  len  kvôli  tomu,  že  nie  sú  informácie  a tento  ekonomický 
požiadavok som myslel,  že  bude zahrnutý  v nejakej  doplnkovej  správe,  alebo  doplnkovej 
informácii  vlastne o akých peniazoch sa bavíme v rámci  ušetrenia  stočného pri  týchto,  pri 
týchto lokalitách. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu. Treba nejaké? Prečítam návrh na 
uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  súhlasí  so  zapojením  mesta  Rožňava  do  výzvy  na 
predkladanie  žiadosti  o poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku  na  riadiaci  orgán 
z Operačného programu Kvalita životného prostredia a zhromažďovania dažďových vôd, jej 
využitie  a likvidácia,  Rožňava.  Schvaľuje  predloženie  žiadosti  o nenávratný  finančný 



príspevok  s názvom  Zhromažďovanie  dažďových  vôd,  jej  využitie  a likvidácia  v meste 
Rožňava  a zabezpečenie  maximálneho  a celkového  spolufinancovania  projektu  zo  strany 
žiadateľa vo výške 24 561,70 eur z celkových oprávnených výdavkov 491 233,95 eur. Nech 
sa páči hlasujte. ....ma tlačiť. Teba už nie. Hlasovali ste 13-ti.
Za 10, proti 3, zdržalo sa 0.

20. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt „ Bezpečný domov II.“
Komisia ochrany verejného poriadku súhlasí so zapojením Rožňavy do výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu. Zabezpečenie spolufinancovania projektu 
zo  strany  žiadateľa  je  minimálne  vo  výške  5%  z celkových  oprávnených  výdavkov 
maximálne vo výške 500 eur. Finančná, podnikateľská komisia po prerokovaní predloženého 
materiálu odporúča súhlasiť so zapojením mesta Rožňava do výzvy na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram 
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  súhlasí  so  zapojením  mesta  Rožňava  do  výzvy  na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej 
kapitoly  MVSR  za  účelom  podpory  aktivít  v oblasti  prevencie,  kriminality  a boja  proti 
kriminalite. A po 2. schvaľuje predloženie žiadosti o dotáciu pod názvom Bezpečný domov II. 
v rámci výzvy č. 7KNV2018, zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 
minimálne vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, maximálne vo výške 500 eur. 
Nech sa páči hlasujte. hlasovali ste 12-ti.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. 

21. Zmena v realizácii projektu Cyklochodníka Rožňava
Komisia  výstavby  odporúča,  aby  sa  v žiadosti  o nenávratné  finančné  prostriedky  pre 
organizáciu  projektu  výstavby  cyklochodníka  akceptovalo  stanovisko  PZ  v Rožňave, 
Okresného dopravného inšpektorátu na základe ich odporúčania.  Zároveň odporúča zmenu 
v pôvodnom projekte  Cyklochodníka  Rožňava  v súlade  so  stanoviskom ORPZ s platnými 
technickými  normami  a vypracovanie  kompletnej  projektovej  dokumentácie.  Myslím,  že 
finančná to je to isté. Odporúča súhlasiť s tým, aby mesto Rožňava v žiadosti o nenávratné 
finančné prostriedky pre realizáciu projektu výstavby cyklochodníka akceptovalo stanovisko 
polície v Rožňave,  ORPZ. Tak. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu,  prečítam návrh na 
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby mesto Rožňava v žiadosti o nenávratné 
finančné prostriedky pre realizáciu  projektu výstavby cyklochodníka akceptovalo stanovisko 
ORPZ v Rožňave, Okresného dopravného inšpektorátu a na základe ich odporúčania ukladá 
vypracovať  projektovú  dokumentáciu  na  nové  parametre  cyklochodníka  a pristúpiť 
k následným krokom pre kompletizáciu podkladov k podaniu žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok.  Schvaľuje  zmenu  v pôvodnom  projekte  Cyklochodník  Rožňava  v súlade  so 
stanoviskom ORPZ a platnými technickými normami, vypracovanie kompletnej projektovej 
dokumentácie. Nech sa páči hlasujte. hlasovali ste 12-ti.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

Sú tu body, aha, ešte tam bol vsunutý materiál pána zástupcu a     to bol ten Participatívny   
rozpočet.
Poprosím ťa pán zástupca o informáciu.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za slovo. Dovolím si vás informovať aj verejnosť o priebehu plnenia harmonogramu 
participatívneho rozpočtu. Materiál bol písomne spracovaný. Je ináč k nahliadnutiu, všetky 



dokumenty,  priebeh  na  stránke  mesta,  čiže  všetci  si  to  môžete  a môžu  pozrieť.  Priebeh 
prebiehal v rôznych etapách. Informačnej,  prípravnej, rozhodovacej a realizačnej.  Zhutnene 
pokiaľ by som mal zhrnúť, tak všetky tie informačné, prípravné práce prebehli od, od zberu 
dát,  konzultácií,  diskusných  fór,  personálnych,  personálneho  zabezpečenia,  prípravy 
projektov.  Bolo  odovzdaných  celkovo  15  projektov.  Z toho  14  výkonným výborom bolo 
doporučené  na  realizáciu.  Boli  rozdelené  do  7  tematických  celkov.  Celkový,  celková 
požadovaná  suma  projektov  je  49 139  eur  a 50  centov.  Vlastný  vklad,  lebo  vieme,  tá 
participácia tkvie v tom, že minimálne 30% je vlastný vklad žiadateľov, je 30 386 eur a 24 
centov. Celková hodnota teda by mala byť 79 525eur 74 centov. V tej rozhodovacej etape 
prebehli, všetko je na báze otvorenosti a v rukách obyvateľov, prebehlo hlasovanie fyzické, 
elektronické, kde ľudia mohli určiť svoje priority a súčasťou tohto rozhodovacieho procesu 
bola nazvem ju taká anketa, alebo spätný prieskum pohľadu obyvateľov na opravy chodníkov 
a komunikácií, resp. plánované zadania, zámery investičného charakteru z úrovne mesta do 
budúcna na roky 19 a viac. Výsledky hlasovania sú zverejnené v tabuľkovej forme. V tých 
občianskych projektoch dostalo najviac hlasov, prečítam prvé 3: Prístrešok s ohniskom pri 
rieke Slanej predkladateľ Ing. Michal Brincko, na 2. mieste Oddychová zóna na dopravnom 
ihrisku predkladateľ Mgr. Martin Mikolaj a pán, pán, pán jak sa volá Pažitka, na 3. mieste je 
to  predkladateľ  Bc.  Lukáš  Szöllos,  týka  sa  o cyklochodníky  v extraviláne  mesta.  Ostatné 
projekty  všetky  obdržali  teda  nejaký  ten  počet  hlasov.  Čo  sa  týka  chodníkov  najviac 
postrádajú ľudia, alebo radi by uvítali chodník spájajúci 2 kruhové objazdy od Citröenu po 
zimný štadión, alebo, alebo po výjazd na smer Štítnik, Rudnú. Ďalej opravu vedúcu cestu na 
sanatórium a oprava chodníka od Hotela Empres smerom na námestie. Z investičných akcií 
dominovlal spätná väzba na revitalizáciu Kúpaliska Rožňava a revitalizáciu veľkého parku. 
Celkovo sa hlasovania fyzického zúčastnilo,  alebo zapojilo 1 123 obyvateľov, elektronicky 
338.  V občianskych  projektoch  bolo  5  neplatných,  pri  chodníkoch  11  a pri  investičných 
zámeroch  79.  Viac  menej  to  bolo  z titulu  toho,  že  zakrúžkovali  väčší  počet,  ako  bol 
doporučený, alebo, alebo odsúhlasený, čo nie je na škodu veci, ale je to určitá spätná, spätný 
názov  a názor  obyvateľov.  Nemal  by  ostať  bez  povšimnutia  a bude  súčasťou  ďalšieho 
schvaľovania  a procesu  do  budúcna.  V mesiaci  máj  sa  riešili  finančné  dotácie  a finančné 
zabezpečenie týchto projektov pri realizácii. S právnickými osobami boli uzavreté darovacie 
zmluvy a financovanie projektov fyzickými osobami prebieha cez technické služby mesta, 
MÚ. Prebiehali a prebiehajú ešte stále schvaľovacie procesy najmä u tých projektov, kde si to 
žiada aj vyjadrenie stavebného úradu, administratívne úkony, verejné obstarávania, prieskum 
trhu  a pod..  Od  júna  mnohé  projekt  už  vhupli  do  etapy  realizácie.  Sú  zadefinované 
podmienky,  stavebný  denník,  fotodokumentácia  pôvodný  stav,  priebeh  až  po  finalizáciu. 
Z úrovne koordinátora a členov výkonného výboru je spracovaný harmonogram a odporúča 
sa, alebo budeme realizovať 2x mesačne tzv. kontrolné dni. Ukončenie projektov realizácie je 
k dátumu  25.  10.,  následne  vyhodnotenie,  vyúčtovanie  a ďalšia  perspektíva.  Ďakujem  za 
pozornosť. Ešte raz prízvukujem všetky tieto, celý ten proces a ďalší priebeh je na stránke 
mesta pod hlavičkou participatívny rozpočet. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán zástupca. Nech sa páči páni kolegovia otváram diskusiu k tomuto zaujímavému 
bodu. Neevidujem nikoho. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  berie  na  vedomie  správu  o priebehu  výsledkov 
rozhodovania o projektoch participatívneho rozpočtu 2018 pre mesto Rožňava. Nech sa páči 
hlasujte. hlasovali ste 9-ti.
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.

Prichádzajú body pani hlavnej kontrolórky.



22/1  je  Správa z  kontroly  dodržiavania  zákona č.  596/2003 Z.  z.  o  štátnej  správe  v 
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 3 ods. 7 
písm. a) až e) a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a vo vzťahu 
k riaditeľom základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
Pani kontrolórka nech sa páči.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne pán primátor.  Túto kontrolu som vykonala na základe schváleného plánu 
kontrolnej  činnosti  na  I.  polrok  roku  2018.  Mojim  zámerom  bolo,  alebo  zámerom  tejto 
kontroly  bolo  skontrolovať,  či  riaditelia  ZŠ  v lehote  do  31.  03.  bežného  roka  podávajú 
majetkové  priznania.  Skontrolovala  som  majetkové  priznania  3  riaditeľov  ZŠ 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava. Všetky majetkové priznania spĺňali náležitosti 
podľa  platnej  legislatívy  a boli  vyhodnotené  a preskúmané  štatutárnym  orgánom 
zriaďovateľa, primátorom mesta. Na podaných tlačivách riaditelia uviedli dátum prehlásenia, 
ale chýbala tu dátumová pečiatka vlastne podania, alebo prijatia na MÚ. Nakoľko je, platí 
zákon o ochrane osobných údajov dohodli sme sa na úrovni MÚ, že tieto prehlásenia, alebo 
tieto  priznania  bude  preberať  zodpovedná  pracovníčka  MÚ,  ktorá  aj  označí  prijímacou 
pečiatkou,  dátum prijatia  tohto oznámenia.  Tieto údaje boli  v priebehu kontroly doplnené. 
Ďalšie  nedostatky  v priebehu  kontroly  sa  nezistili.  Čiže  páni  riaditelia  si  plnia  zákonné 
povinnosti. Všetko z mojej strany. Nech sa páči, ak máte nejaké otázky, pripomienky.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.  Otváram  k danému  bodu  diskusiu.  Neevidujem  žiadne  príspevky.  Uzatváram 
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu z kontroly dodržiavania zákona č. 
596/2003 Z.  z.  o  štátnej  správe  v  školstve  a  školskej  samospráve  a  o  zmene  a  doplnení 
neskorších,  niektorých  predpisov  a zákonov.  Nebudem  čítať  tie  všetky  citované  zákony. 
Prosím hlasujeme. Ďakujem. Hlasovalo 7 poslancov. 
Všetci 7 boli za. Schválené.

Bod č. 22/2 Správa z kontroly bežných príjmov – príjemov z daní za užívanie verejného 
priestranstva za roky 2016 – 2017
Nech sa páči pani kontrolórka.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne. Aj táto kontrola  bola vykonaná na základe  schváleného plánu kontrolnej 
činnosti a cieľom vlastne bolo preveriť akým spôsobom MÚ vymáha a rieši tento príjem do 
rozpočtu mesta. Máte tam podrobne rozpísanú legislatívu, VZN ako aj to, že ktoré doklady 
boli skontrolované. Príjem čo sa týka porovnania s rokom 2016 a 2017 tak tam bol nárast, ako 
ste si iste všimli. Čo je chválihodné a prospieva to vlastne aj pre rozvoj mesta, keď máme tie, 
tých daní viac. Kontrolné zistenia, ktoré som zistila máte uvedené v závere a vlastne vo forme 
odporúčania boli predostreté aj vedeniu mesta a boli aj akceptované a prijaté opatrenia. Podľa 
zistenia,  teda  máte  tam  v bode  č.  1  uvedené,  že  nezrovnalosti  som  zistila  pri  uvádzaní 
rozmerov motorových vozidiel, ktoré boli vystavené na verejných priestranstvách. Žiadatelia 
neuvádzali  rozmer,  ktorý  je  verejne  dostupný,  teda  rozmer  toho  motorového  vozidla,  na 
základe ktorého sa vyrubuje táto daň. Čiže som upozornila  zodpovednú pracovníčku,  aby 
preverovala  tieto  rozmery,  nakoľko  potom  dochádza  k výpadku  daní.  A druhé  opatrenie 
vykonávať častejšie kontroly záberu verejného priestranstva v spolupráci s MP. Koná sa to, 



ale odporúčam ešte vo väčšej miere, lebo samozrejme ide o príjem mesta. Nech sa páči ak 
máte niečo. Všetko z mojej strany.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nech sa páči otváram diskusiu. Nie sú diskutujúci. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu z kontroly bežných príjmov – 
príjem z daní za užívanie verejného priestranstva za roky 2016, 2017 tak, jak boli predložené 
aj s odporúčaniami. Nech sa páči hlasujte. Ďakujem. 
Hlasovalo 8 poslancov. Všetci boli za. Ďakujem.

Ďalší bod  22/3 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za I. 
polrok 2018
Nech sa páči.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Uznesením MZ č. 230/2017 bol schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2018. Na 
základe tohto plánu boli vykonané kontroly, ktoré máte uvedené v bode 1 – 6, ako aj kontroly 
vykonané  na  základe  podnetov  od  poslancov  MZ.  Okrem toho  bola  vypracovaná  správa 
o kontrolnej  činnosti  za  rok  2017,  správa  o vybavovaní  sťažností  a petícií  za  rok  2017 
a odborné stanovisko s návrhom rozpočtu na roky 2018 – 20. Všetko z mojej strany. Nech sa 
páči ak máte niečo.

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči otváram diskusiu k bodu č. 22/3. Uzatváram diskusiu, čítam návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  berie  na  vedomie  Správu  o kontrolnej  činnosti  hlavnej 
kontrolórky mesta Rožňava za I. polrok 2018. Hlasovali ste 10-ti.
Za 10, proti 0, zdržal sa 0.

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na II. polrok 2018
Pani doktorka nech sa páči.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno. V zmysle § 18 F, ods. 1, písm. b) zákona o obecnom zriadení predkladám návrh plánu 
kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2018. Tento bol vypracovaný v spolupráci s MÚ. Bol 
vyvesený  na  úradnej  tabuli,  aj  webovom  sídle  mesta.  Neboli  vznesené  žiadne  podnety, 
pripomienky. Nech sa páči ak vy máte ešte niečo na doplnenie. Ja predkladám svoj návrh, 
takže nech sa páči ak niečo máte, môžete doplniť.

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  schvaľuje  Plán  kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky 
mesta Rožňava na II. polrok 2018. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 12-ti.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

Podnety pre hlavnú kontrolórku bod č. 23
Nech sa vám páči. Uzatváram túto diskusiu, keď nemáte podnety pre pani hlavnú kontrolórku. 

Poprosím o Otázky poslancov a     spojím to aj s     bodom 25 Diskusiou poslancov   



Nech sa vám páči. Pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Ja mám takú malú pripomienku. Nedávno som zhodou okolností peši prechádzal na námestí 
cez prechod pre chodcov pri bývalom semafore. Aj napriek môjmu podvozku 44 číslo som 
mal  problém  stade  prejsť.  Sú  tam  akože  obrovské  fúgy  a také  ženy  s takými  menšími 
nôžkami, to ako žabka po lekne keby skákala. Či by sa s tým nedalo niečo robiť a priebežne 
to zasypávať, alebo niečo. Aspoň ten prechod. 

p. primátor Pavol Burdiga
Jasné. Pán riaditeľ technických služieb je tu. My sme sa práve o tom bavili, asi pred týždňom 
a pol. Takže určite to spravíme, lebo tam tá voda vlastne z celého námestia steká, preto to tam 
vymýva. Takže urobíme to .....

p. poslanec Roman Ocelník
Možnože aj zakamuflovať to nejakým spôsobom, že vrecúško cementu tam zamiešať, nikto to 
nezbadá a bude to fungovať.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Urobíme to určite takým spôsobom, aby bolo dobre. Pán riaditeľ prosím, dobre?

p. poslanec Roman Ocelník
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne.  Obyvatelia  Edelényskej  10  a 16  ma  požiada...  ma,  sa  ma  dotazovali,  či 
existuje nejaké VZN-ko o podomovom predaji. Nenašiel som také VZN-ko, ale pre istotu sa 
opýtam, či máme takéto VZN-ko? Títo obyvatelia sa sťažujú, že ich obťažujú v bytoch, alebo 
teda v domovoch predajcovia nemenovaných operátorov, ktorí poskytujú služby. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán Mgr. Halyák skús nám pomôcť v tomto. Myslím, že aj podnet bol od pani Palme. Niečo 
podobné to bolo na Šípkovej, keď som, si spomínam. Nech sa ti páči.

p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem  za  slovo.  Túto  problematiku  rieši  zákon  o podomovom  predaji  a zásielkovom 
predaji.  Neviem presne  teraz  aké  má  číslo,  ale  tu  nie  je  daná  kompetencia  obcí  v tomto 
prípade,  čo  aj  pani  spomínala,  že  niekde  sú  zákazové  tabule  pri  začiatku  obce.  Tak  to 
v žiadnom prípade takéto niečo  nemôže byť.

p. primátor Pavol Burdiga
Čiže tie tabuľky, ktoré sú v týchto obciach to sú ako protizákonné? 

P Mgr. Juraj Halyák
V podstate áno. 

p. primátor Pavol Burdiga



Teda v podstate áno, alebo áno. 

p. Mgr. Juraj Halyák
Myslím si, že áno.

p. primátor Pavol Burdiga
Lebo som sa práve chcel spýtať, že, práve som sa chcel spýtať, či nám pomôžu tieto tabuľky, 
lebo tak dajme aj my, hej, ale.... Dobre, ale potom sa to ako dá riešiť, lebo fakt potom je to 
problém,  keď  už  toto  je  druhý  podnet  a aj  pán  poslanec  Kováč  hovoril  od  obyvateľov 
Edelényskej, že títo potmehúdi chodia hore, dole, potom....

p. Mgr. Juraj Halyák
Určite je kontrolný orgán aj na tento predaj. Predpokladám, že Slovenská obchodná inšpekcia, 
ale môžem sa pozrieť potom na ten zákon, že aké sú tam kontrolné mechanizmy. 

p. primátor Pavol Burdiga
My ako v právomoci mesta nemáme, nevieme ani tvoriť také VZN? To je len otázka. Teraz 
fakt nie som právnikom, len či týmto nemôžeme pomôcť, hej, lebo chceme pomôcť.

p. Mgr. Juraj Halyák
Preveríme to, ale...

p. primátor Pavol Burdiga
Pán náčelník skús nám to povedať. Ako nemusí to byť teraz úplne to, že to urobíme, hej, 
okamžite, len....

p. náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Príjemný dobrý deň všetkým. Tu sme spojili dve veci, ktoré spolu možno úzko súvisia, ale sú 
riešené inou legislatívou. Podomový predaj taký, ktorý spomínala pani Palme ten riešime my, 
nakoľko odporuje VZN o trhovom poriadku. Pretože na území mesta je možné predávať tovar 
len so súhlasom mesto a len na to urč... na to určených miestach, t. j. trhovisko. Pokiaľ je to 
v rozpore s tým VZN tak takéto veci riešime. Ale toto čo bolo spomínané pred chvíľou na to 
nemáme zmocnenie. 

p. primátor Pavol Burdiga
Teraz, teraz keď po meste chodia ako, teraz čo má to ten obyvateľ nahlásiť? Alebo? Ku mne 
nepríde, lebo tak ja ho zadusím pri bráne.

p. náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Pokiaľ,  áno,  otravujú  s rôznymi lesnými plodmi,  alebo nejakým,  nejakou zeleninou môže 
kontaktovať nás, alebo aj PZ SR.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja by som len,  predsa len poprosil,  keď pán magister  sa bude v týchto veci...v  tejto  veci 
zaujímať, ak by to bolo možné pre občanov nejakú informáciu z tohto zákona, alebo nejakým 
iným spôsobom ich usmerniť,  akým spôsobom túto obťažujúcu činnosť môže eliminovať, 



alebo,  okrem fyzického kontaktu  samozrejme.  A akým spôsobom sa môžu vlastne brániť, 
lebo, hovorím bol som na domovej schôdzi a, a tých ľudí to naozaj obťažuje. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán magister skús sa pozrieť v zákone potom.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Nejakú obecnú inštruktáž.

p. primátor Pavol Burdiga
Poprípade daj vedieť pánovi poslancovi,  dobre? A pán poslanec to určite pošle ďalej.  Pán 
poslanec Ocelník nech sa ti páči faktická.

p. poslanec Roman Ocelník
Náčelník ma trošku predbehol.  Tiež som toho názoru,  že volať políciu,  zelených,  nech to 
riešia  a napr.  keď vykrikujú,  že vykupujú baterky tak je  to  už nakladanie  s nebezpečným 
odpadom. To je už trestné, takže v každom prípade volať políciu. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč s príspevkom.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja by som ešte poprosil odpoveď na, alebo teda potreboval by som nejakú informáciu, či už 
písomného charakteru, alebo odpoviete teraz. Nejak neevidujem, neevidujem aktivity ZUŠ-ky 
na  ulici  Štítnickej  v budove.  Teraz  neviem,  či  teda  je  to  z technických  dôvodov,  alebo 
z nejakých iných dôvodov. Keby nejaká informácia,  alebo nejaká pre, pre mňa, alebo pre 
občanov teda čo sa deje, čo sa stalo s budovou. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pani doktorka môžeš?

p. PaedDr. Jana Mičudová
Čo sa týka ZUŠ bola tam vysúťažená elektrika, ktorá vlastne by sa mala začať každú chvíľu 
realizovať. Nechceli to robiť ešte na konci školského roka, pretože...

p. primátor Pavol Burdiga
Aj včera tam bol....

p. PaedDr. Jana Mičudová
...boli tam nejaké koncerty, aj, aj proste potrebovala, potrebovali túto sálu využiť nie, nie len 
ZUŠ-ka, ale aj ZŠ. Včera tam bol napríklad...

p. primátor Pavol Burdiga
Zlatá mala vyhodnotenie. Áno

p. PaedDr. Jana Mičudová
...vyhodnotenie, vyhodnotenie školského roka zlatej. Takže hneď ako sa ukončí školský rok 
práce vlastne budú prebiehať podľa harmonogramu tak, ako sme sa dohodli. Tzn. v mesiaci 
júl, august budú ukončené a elektrika bude daná do takého stavu, aby revízna správa bola bez 
nedostatkov.



p. poslanec Ing. Karol Kováč
A budova bude užívaniaschopná? 

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte.

p. PaedDr. Jana Mičudová
No pokiaľ bude tam elektrika tak bude užívaniaschopná. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Pán poslanec, aha. Pán zástupca nech sa ti páči.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem  ja  som  v podstate  reagoval  aj  za  prítomnosti  pána  Domika.  Pre  vás,  aj  pre 
obyvateľov snáď odpoveď čiastočná,  troška dovysvetliť.  Mrzí ma, troška ma vytočil,  lebo 
včera sme sedeli vedľa seba na tej spomínanej, na tom spomínanom podujatí pri oceňovaní 
najlepších  žiakov  zlatej.  Následne  pri,  po  skončení  tak  isto  sme  sa  bavili  a ani  slovom 
nenaznačil, že bude mať na mňa nejaké otázky, aby som sa pripravil a čo požaduje. Ale to 
budiž. Ja som sa pred 2 rokmi ujal tejto pozície vzhľadom k tomu, že mal ten hokejový klub 
svojím spôsobom zaniknúť.  Hokejový klub,  to  som chcel  opraviť  jeho a dám na správnu 
mieru, že to je občianske združenie HKM98, založené v 98 roku, čiže občianske združenie, 
ktoré malo svoju genézu. Má 20 rokov, mal, hrala sa určitú dobu krátku súťaž. Žiaľ to nie je 
tak  všetko  čo  to  on  vyčíslil,  viac  menej  kritizoval,  že  2  mesiace,  3  mesiace,  v akých 
podmienkach  atď..  Ani  mňa  to  neteší,  ani  nikoho,  ani  tie  deti,  ani  tých  rodičov.  Je  to 
v podstate  poskytovaná  služba  obyvateľom  s cieľom  naučiť  tie  deti  a vyplniť  ten  voľný 
priestor pohybom v tých zimných športoch, ktoré sú obmedzené.  Ja som celý život  futbal 
robil,  takže  oproti  tomu  futbal  je  snehulienka  či  už  finančné  náklady  a požiadavky  na 
prevádzku. Veríme, že sa táto služba pre mesto a pre obyvateľov zachová aj do budúcna. Ja sa 
o to  budem  snažiť.  Samozrejme  s ambíciou,  pokiaľ  sa  to  zastabilizuje  a vyriešia  sa  tie 
technické, prevádzkové problémy tak mojou snahou a ambíciou aj rodičov a detí bude, aby 
sme sa zapojili do súťaží. Doteraz sa mi podarilo dať papierovo všetko do ažurity od štatútu, 
od vôbec  členstva  vo zväze  a pod.,  revízne  komisie,  financovanie  a štruktúry  klubu,  lebo 
v predchádzajúcom období aspoň ja som sa k takýmto veciam nedopracoval. Takže to len tak 
hrubý výsek na informáciu a dovysvetlenie. Pokiaľ budú nejaké takéto otázky či už z jeho 
úrovne, alebo obyvateľov vo vzťahu k hokeju tak samozrejme som k dispozícii. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Áno je  to  pravda.  Pretože  keď sú tie  otázky aj  od obyvateľov mesta,  to  nie  len  pre  nás 
vedenie,  ale  aj  na  vás  poslancov a to  je  teraz  skôr  možno pre divákov,  ktorí  sú tam.  To 
neznamená,  že  keď  teraz  neodpovieme,  že  my  nevieme  odpovedať,  alebo  nechceme 
odpovedať. Ale keď človek je pripravený a pripravuje sa na to možno hodinu, alebo 2 hodiny 
na to, čo tu povie a od vás očakáva v tej sekunde povedať odpoveď  a na vás pozerá tisíc očí 
čo  poviete,  to  sa  okamžite  nedá  v nejakých  závažných  témach.  Takže  to  je  na  také 
dovysvetlenie,  že  to  nie  je  preto,  že  nechceme,  alebo  arogantne  niekto  neodpovedá.  To 
v žiadnom prípade. Nech sa páči pán Kossuth.



p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Dneska budem výnimočne, dúfam, krátky. Chcel by som upovedomiť, 
akože pozornosť dá sa povedať MÚ na to, že školský prechod jak je KK  kompany, tam je 
jedna vpusť. To dobre by bolo vyzvať toho majiteľa, lebo ja neviem či to je vpusť, či to je 
šachta, ale je to v blízkosti námestia a sú tam aj dajaké občerstvujúce teda zariadenia. Vyteká 
tam  všetko  možné.  Poprosím  vyzvať  okamžite  majiteľa,  aby  daný  stav  odstránil,  lebo 
v blízkosti centra to je a no veľmi to cítiť, takže slušnou formou som to nazval. To je jedna 
vec. My sme tam totižto boli aj s vodármi. To nie je naše, no ale, ale nech to majiteľ si dá na 
správnu mieru. Ďalej by som sa chcel spýtať vzhľadom na to, že mám vedomosti o tom, že 
bolo  výberové  konanie  na  preobsadenie,  alebo  na  realizáciu  stavby  opravy  strechy 
v Nadabulej. V akom štádiu to je a či je to ukončené a kedy môžeme počítať s realizáciou 
keď. Lebo tá strecha je, fakt je dosť v mizernom, mizernom stave, preteká to tam a už, už 
načase by bolo dačo robiť tam. To je  druhá moja požiadavka.  A tú tretiu  by som už len 
dodatočne,  čo  sa  týka  bodu č.  11.  Tam boli  všelijaké  pripomienky  ku danému stavu,  ku 
oprave, ku údržbe ciest a ďalej a ďalej. Tak len pre to, aby teda kolegovia vedeli, že uvažujete 
tam, alebo zakreslené to tam bolo, že v druhom poradí, alebo etape by sa malo teda pristúpiť 
k očisteniu  komunikácií  cez  Nadabulu.  Tak  takto,  aby  ste  boli  v obraze.  Cez  Nadabulu 
prechádza aj štátna cesta. Čiže nie je to všetko miestna komunikácia. Keď už sú naši tam iste 
čistíme to, ale tam ste boli asi kus nedobre informovaný, lebo, lebo tá polovička tá, tá cesta za 
ihrisko až ide od hlavnej cesty 1/67 je štátna. Ja nehovorím, že to nečistíme, lebo dajaká, 
dajaká dohoda je medzi, medzi nami aj Slovenskou správou ciest, že veľa razy nám v prvom, 
v prvej etape, keď sú, je kalamita pomôžu, čo sa týka Jasnej, alebo priamo Košickej až vonku 
po 50-tku. Takže ťaháme to za nich, ale my o tom nerozhodujeme. Aby ste boli v obraze. 
Ďakujem vám za pozornosť.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem  pán  poslanec.  Myslím,  že  k tej  streche  ti  veľmi  krátko  viem  odpovedať.  Bola 
vysúťažená, hej, robia sa už teraz prípravné práce, takže onedlho sa to začne. Ja si myslím, že 
do konca prázdnin by to mohlo aj byť. Takže pracuje sa v tom maximálne. Takže tá strecha 
bude úplne nová na tom agitačnom stredisku. Čiže aj Nadabulčania sa dočkajú vlastne toho čo 
aj chceli, ale aj my. No a potom samozrejme, keď tá strecha bude, bude na nás ako budeme 
pokračovať  v tom,  čo  tam  bude.  Čiže  môžeme  začať  vymýšľať,  že  na  aké  účely  to 
samozrejme budeme používať. Pán Takáč, pán poslanec Takáč nech sa ti páči.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem. Ja by som sa chcel informovať ohľadne stavu prác, ktoré boli vykonané v meste, na 
území mesta Rožňava, nakoľko pred škôlkou Štítnická, resp. na Ulici Jarná je rozkopávka na 
oboch  stranách  tejto  komunikácie.  Sťažuje  to  rodičom  malých  detí  pri  vyberaní  detí  zo 
škôlok, sťažuje to vstupy do objektov, do rodinného domu, do vedľajšej firmy, ľudia jeden 
druhému  zavadzajú  a na  mnohých  miestach  sú  rozkopávky,  ktoré  nie  sú  ani  adekvátne 
ohradené.  A na  otázku  kedy  a ako  sa  tento  stav  bude  riešiť  žiadne  odpovede  sme  sa 
nedopracovali. Nakoľko jedna z rozkopávok je priamo pred rodinným domom môjho svokra 
Petra  Senglera,  ktorý  si  takýmto  spôsobom  pri  vchádzaní  a vychádzaní  z tohto  svojho 
rodinného  domu  poškodil  aj  motorové  vozidlo.  Mne  tam  zhodou  okolností  včera  niekto 
potiahol moje motorové vozidlo, hej, a to si bol ty? Hej? Ďakujem. OK. A všimol som si, že 
v mnohých miestach  sú práce na týchto,  na osádzaní  kabeláže  nedokončené a ani  riaditeľ 
technických služieb mi nevedel podať nejakú informáciu, nedopátral sa toho, kedy sa budú 
práce realizovanou firmou dokončovať.

p. primátor Pavol Burdiga



Odpoviem. Veľmi krátko, jednoducho. Všetky tieto práce vykonáva distribučná spoločnosť 
elektrárne tak po našom povediac, hej. Vidíte, že všetky tieto kabeláže sa dávajú do zeme, 
strešníky idú dole atď., čiže je to dosť náročná práca. Tam, kde práve pán poslanec, ty si si 
všimol tieto to my si tiež všímame, hej. Zatiaľ tieto body ostali  obnažené, alebo otvorené 
kvôli tomu, že realizovali sa tam pretlaky popod cestu, popod chodníky a na týchto miestach 
nebolo možné dokončiť pretlak kvôli nejakej skladbe terénu a kvôli podzemným vedeniam. 
Čiže teraz všetky tieto veci sú v štádiu povoľovacích,  alebo povolení o prekopávku týchto 
ciest. A sám vieš, že Štítnickú prekopať,+ to nie je jednoduché. My sme elektrárňam vyšli 
v ústrety,  my  sme  im  dovolili  pred,  na  Čučmianskej  myslím  prekopať,  lebo  aj  tam  bol 
problém s tým. Čiže všade, kde tieto kôpky ešte vidíte tam všade mali byť pretlaky, ktoré sa 
nepodarili  a práve vybavujú tieto  povolenia.  Cesta  sa prekope a okamžite  budú asfaltovať 
tieto chodníky a cesty. Možno sa spýtate, ako ich budú asfaltovať. Stále tak, že strhne sa celá 
šírka chodníka a celý chodník sa asfaltuje, aby ste, aby ste potom vedeli. Samozrejme aj nás 
to mrzí. My kontrolujeme práve túto distribučnú spoločnosť s pánom Kossuthom, aj pánom 
riaditeľom. Bez toho oni myslím, že kolaudác...kolaudačné povolenia nedostanú, kým nebudú 
všetky  tieto  veci  odstránené,  všetky  tieto  zemné  práce,  ktoré  sa  robili  aj  na  zelených 
porastoch, vyhrabličkované, tráva zasadená. Čiže je to teraz v ich kompetencii, hej, že oni si 
to pôjdu skontrolovať. Čiže trošku strpenia ešte aj pre obyvateľov, lebo tieto práce sa musia 
ešte týmto spôsobom dokončiť, takže musíme trošku vydržať ešte no. Pán poslanec Balázs 
nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Mňa by zaujímalo, že sme tohto roku schvaľovali dajakú rozšia....rozsiahlejšiu rekonštrukciu 
chodníkov a ciest. Či máme odhad kedy to bude vysúťažené, kedy sa nastúpi na výkon týchto 
prác a či by som nemohol požiadať, či by vedenie mesta pomaličky nezačalo riešiť projektové 
záležitosti  ohľadne dnes už spomínaných chodníkov napr. Rožňava baňa od SOU služieb, 
dobre hovorím? Smerom na Nadabulu. Vargové pole vybrané chodníky atď., atď.. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec si mi nahral na smeč. Ďakujem veľmi pekne. Mám to tu poznamenané, hej, že 
počkám ešte, kým pán poslanec Beke dohovorí, lebo ja naňho čakám, kým si ti napíše a ja 
nakoniec  celé  zhrniem.  Pán  kolega  ja  viem.  Takže  mám to  ja  pripravené  ohľadom toho 
asfaltovania, budem vás informovať a to druhé čo to bolo? 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Investičné záležitosti ohľadne chodníkov.

p. primátor Pavol Burdiga
Jaj. Áno. Sme čakali na schválenie vlastne zmeny rozpočtu a okamžite ideme na to aj na tie 
chodníky, ktoré si ty spomínal, čiže chvalabohu, ďakujeme pekne, že sa to schválilo a ideme 
naplno na to aj na tie projektové, projektové dokumentácie na tieto chodníky. A ohľadom tie, 
toho  asfaltovania  vám poviem  celkom  na  konci  potom.  Dobre?  Pán  poslanec  ako  stojíš 
v písaní?  Môžeme?  Takže  trošku som ťa popohnal,  nehnevaj  sa  na nás.  Ja  viem,  že ešte 
možno sme sa mohli rozprávať, alebo chceš aby som ja podal informácie a dopíšeš si?

p. poslanec Zoltán Beke
Tak ešte jeden by mohol.



p. primátor Pavol Burdiga
Dobre tak ja dám informáciu a kľudne si to dopíš potom ty. Predsa ty máš to posledné slovo.

p. poslanec Zoltán Beke
Aha, nie, nie, nie, kľudne nechám pre teba.

p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie, nie, nie. Dobre takže ohľadom toho asfaltovania. Asfaltovanie je vysúťažené. Súťaž 
vyhrala firma Inžinierske stavby Košice. A takú mám informáciu, alebo tak sme sa dohodli aj 
s vedením Inžinierskych stavieb, že od pondelka by to už malo začať. Preto ja som aj ten bod 
si pripravil,  aby ľudia boli pripravení na to, kde sa tieto práce budú prevádzať. Všetky tie 
cesty, ktoré budú frézované, my to dáme na stránku mesta, aby sa vedelo zhruba, že o ktoré 
lokality sa, o ktoré lokality sa jedná. Takže urobíme si nejaký harmonogram s inžinierskymi 
a ide sa na to. Určite  bude treba počítať aspoň s 3 týždňami ak nie mesiacom, mesiacom 
týchto prác, lebo ako viete tohto roku je to oveľa väčší obnos ako, ako po ostatné roky. Takže 
chvalabohu sa to podarilo aj na čas a ide sa asfaltovať. Po tom čo mám pripravené zúčastnil 
som sa  valného  zhromaždenia  vodární,  tak  ako stále.  Ja  si  myslím,  že  celkom dobrá  až 
vynikajúca  je  teraz  už  spolupráca  s vodárňami,  k čomu  sme  sa  dopracovali  nie  ľahko 
a myslím si, po koľkých? 10-tich, po 12-tich rokoch sa podarilo dosiahnuť to, že naposledy 
v 2006 sa  vyplácalo,  vyplácali  dividendy z vodární  a my ako mesto  Rožňava sme dostali 
47 000 euro teraz, alebo dostaneme ich na účet. Sú to dividendy z vodární, čiže tiež je to, ja si 
myslím, celkom pekná suma. Nie len mesto Rožňava, ale všetci akcionári sme dostali, hej, 
čiže  neviem  koľko  obcí  a miest  to  bolo,  hej.  Možno  pre  porovnanie,  aby  ste  si  vedeli 
porovnať, Košice dostali 557 000 euro dividend. My Rožňava 47 000, Prešov nejakých 290 
takže takto lietali tie sumy tam. Čiže to bolo, to bolo celkom potešujúce a ešte viac myslím, že 
pre mňa je potešujúca vec, že po rôznych jednaniach, trošku možno aj lobingu, aj, aj iných 
veciach samozrejme, dole čistička. Tú čističku chvalabohu sa nám podarilo zameniť za to, čo 
sme ju zamenili a tá čistička je fakt v havarijnom stave už pár rokov a všetci vieme, že tá 
čistička už kapacitne nevyhovuje v ro.... naše mesto, pre mesto Rožňava už vôbec. A vodárne 
sa snažili získať na to peniaze už roky z fondov, ale nevyšlo to a teraz nám oznámili veľmi 
dobrú správu, na valnom zhromaždení, že to bude jediná investičná akcia do budúceho roku, 
čiže komplet  celá čistička sa prerobí v hodnote okolo 5 000 000 eur. Čiže kompletne celá 
čistička bude kapacitne vyhovovať celému mestu, čiže dožijeme sa ja tej novej čističky so 
všetkým, všudy tak, ako má byť. Čiže toto je, ja si myslím, celkom potešujúca, potešujúca 
správa. Pán poslanec ešte niečo mám vymyslieť,  alebo už môžeš. Nech sa páči takže pán 
poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Vážení prítomní dovoľte mi, aby som taktiež povedal niekoľko viet 
v diskusii, čo vyplýva aj z postrehov občanov aj, aj zo svojich. Som veľmi rád, že po takmer 
8-mich  rokov  môjho  pôsobenia  v MZ  sa  mi  splnila  časť  mojej  túžby  a mohol  som byť 
účastníkom vymenovania hlavného architekta mesta. Dúfam, že v dohľadnej dobe dôjde aj 
k splneniu mojej ďalšej túžby, aby malo mesto aj svojho hlavného záhradkára,  s pomocou 
ktorého by bolo možné ešte lepšie skrášliť v meste tak verejné priestranstvá, ako námestia 
a ulice. Prajem mu dobrú prácu a myslím si, že nám všetkým bude pomáhať lepšie poviesť 
tím, ktorý nastupuje za nami na ďalšie obdobie do zastupiteľstva. Ešte jeden deň a je koniec 



školského  roka  a začínajú  sa  prázdniny.  Z tohto  miesta  prajem všetkým školákom veselé 
prežitie letných mesiacov a učiteľom príjemný oddych, ako aj regeneráciu, aby v septembri 
s plným elánom a silou vedeli začať nový školský rok. Ako som čítal na stránke mesta, ako aj  
plagátoch umiestnených, vylepených v meste, začalo sa aj rožňavské kultúrne leto s pestrým 
programom. Prajem, aby počasie vydržalo pri  každom podujatí,  tak sa a,a by sa mohli  aj 
uskutočniť tieto programy na radosť vystupujúcich, ako aj občanov mesta, resp. návštevníkov 
mesta. Snáď nebolo by na škodu, keď by ten banner, ktorý je nad pódiom na námestí oproti 
biskupstvu bol aspoň dvojjazyčný, na čo upozorňujem minimum aspoň 8 rokov. Súčasne by 
som chcel informovať vás, ako aj obyvateľov mesta, že koncom týždňa sa uskutočnia aj viac 
desaťročia, desaťročím známe Gombasecké slávnosti, ktoré organizuje  Csemadok aj s určitou 
podporou mesta  Rožňavy. Takže srdečne volám každého, kto má záujem o tento kultúrny 
program,  aby  sa  zúčastnil  toho.  Je  to,  je  to  významné,  lebo  prakticky  60-te  výročie 
uskutočnenia  tohto  podujatia.  Ďakujem  pekne.  Kivánok  mindenkinek  kellemes   nyári 
szunetet,  minden gyermeknek és pedagógusnak,  valamint szeretettel hívok minden lakost 
a városnak  a Gombaszogi  unepszegekre,  a  hetvegen  fog  zajlani  szombat,  vasárnap. 
Köszönöm. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ešte niekto v diskusii, keď chce vystúpiť. Keď nie 
tak uzatváram diskusiu. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení kolegovia poslanci dovoľte mi, 
aby som na záver sa vám všetkým dnes poďakoval za dnešné MZ. Opäť sme prebrali veľmi 
veľa  bodov  a určite  sme  pomohli  trošku  sa  posunúť  opäť  dopredu.  Možno  niekoho  sme 
uspokojili, možno niekoho, niekoho nie, ale bohužiaľ je to, je to tak. Chcem sa vám, chcem 
vám popriať vlastne do blížiacich sa, do blížiaceho s dovolenkového obdobia zdravie, aby ste 
prežili dovolenky a všetky voľné chvíle len v šťastí, zdraví a samozrejme aj v šťastí sa vrátili 
zo všetkých dovoleniek. To isté aj pre obyvateľov nášho mesta. Aby sme sa všetci do týchto 
poslaneckých lavíc potom v septembri vrátili a opäť mohli pracovať. Takže ďakujem ešte raz 
za dnešný deň, ďakujem kolegom a pekný zvyšok dnešného dňa vám prajem. Dovidenia. 

Pavol   B u r d i g a JUDr. Erika Mihaliková
primátor mesta prednostka MsÚ

O v e r o v a t e l i a

Ľudovít   K o s s u t h Roman   O c e l n í k 


