Doslovný prepis zvukového záznamu zo
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Rožňave dňa 26. 04. 2018
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím vážení poslanci zaujmite si vaše miesta svoje. Akademických 8 minút uplynulo.
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Podľa § 12 Zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov otváram 27.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období. Dovoľte mi, aby
som ospravedlnil pána primátora pre zdravotnú indispozíciu. Možno, že príde medzi nás.
Bude vítaný samozrejme. Vítam poslancov mestského zastupiteľstva, pani hlavnú
kontrolórku, riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov obchodných spoločností,
prednostku mestského úradu, vedúcich odborov mestského úradu a všetkých prítomných.
Srdečne pozdravujem všetkých obyvateľov pri obrazovkách, resp. posluchá...poslucháčov pri
prijímačoch.
Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas
prizvaní.
Z celkového počtu 13 poslancov sú prítomní všetci, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Za overovateľov zápisnice navrhujem a menujem pána Kuhna a pána Lacha.
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 22. 02. 2018 bola vyhotovená a overovateľmi podpísaná.
Vážení poslanci, predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené
v pozvánke. Má niekto z prítomných poslancov pripomienky, doplnky, návrhy k programu?
Pán Mgr. Mihók, nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Eduard Mihók
Dobrý deň kolegovia. Ja by som chcel k programu za bod 7 zaradiť bod návrh na udelenie
finančnej odmeny pre Henrietu Fakašovú za podiel na rozvoji a šírenie dobrého mena mesta.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Mgr. Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem pekne. Ďak...ďakujem za slovo. Maličký moment. Otvoríme si, aby som presne
citoval číslo bodu. Dávam návrh na vypustenie bodu programu č. 5. Niekoľko rokov sa
usilujeme o ekonomizáciu prevádzky. Stále si myslíme, že počet poslancov 13 je, je lepším
riešením, tak práve preto. Ďakujem pekne.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Sú ešte nejaké návrhy? Pán Ing. Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Neviem či má...či mám dobré informácie, alebo či ma pamäť klame. My nemáme schválených
17? Akurát nemáme túto časť rozdelené, že jednotlivé obvody koľko. Ale 17 je schválených,
nie? Takže 17 bez rozdelenia obvodov?
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím vás, dodržme rokovací poriadok. Bodom programu je doplnky, návrhy do
programu. Okrem týchto 2 sú nejaké konkrétne ďalšie pripomienky, návrhy? Neevidujem.
Ďakujem. Kto je za doplnenie programu spomínaných uzne...teda, ktorý predniesol. Pani
kontrolórka nech sa páči.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Príjemný dobrý deň vám prajem. Nakoľko došlo k zmene zákona o obecnom zriadení
369/1990 Zb. konkrétne § 12, ods. 5, procedúra...procedurálna zmena, na ktorú vás chcem
upozorniť, že najprv sa hlasuje o predloženom programe ako takom, ktorý bol zverejnený na
stránke mesta, aj teda ktorý ste dostali a až potom sa hlasuje o zmene programu. Čiže trošku
to bude zmenené. A je zmena aj v pomere hlasovania za predložený program, teda za návrh
programu, ktorý visel sa hlasuje nadpolovičnou väčšinou prítomných, ale za zmenu sa hlasuje
nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Momentálne ste tu všetci. Len vás chcem
upozorniť na poradie. Najprv sa hlasuje o programe, ktorý bol predložený a následne
o zmenách. Ďakujem pekne, toľko som chcela upozorniť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem pekne pani kontrolórke za pripomienku. Takže vrátime sa. Dávam hlasovať za
program, ktorý bol na pozvánke, resp. zverejnený. Kto je za? Poprosím. Pán poslanec
Bischof. Poprosím dodržme rokovací poriadok. Teraz sme hlasovali za program, ktorý bol
pôvodne zverejnený a ktorý sme obdržali všetci v pozvánkach. Ďakujem.
Za 11, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 1.
Pristúpime teda k doplnkom a návrhom, ktoré odzneli v podobe doplňujúceho návrhu do
programu od pána Mihóka. Poprosím vás kľud. Poprosím o hlasovanie doplniť program o bod
č., za bod č. 7 návrh na finančnú odmenu pre Henrietu Farkašovú. Poprosím o hlasovanie.
Ďakujem.
Ďakujem, hlasovalo všetkých 13 prítomných poslancov. Všetci zhodne boli za.
Druhý pozmeňujúci návrh bol vypustenie bodu č. 5 a to je určenie počtu poslancov vo
volebných obvodoch 1 a 2. Návrh predniesol pán Mgr. Bischof. Poprosím o hlasovanie.
Ďakujem.
Hlasovanie dopadlo nasledovne: za 4, proti 7, 2 sa zdržali, nehlasoval 0.
Dávam teda návrh za odhlasovanie a schválenie programu s týmito zmenami, ktoré sa udiali,
a ktoré sme pred chvíľkou. Ďakujem teda a konštatujem, že celkový program rokovania bol
schválený.
Vážení občania. V súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave
občania mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokovávanému
materiálu. Predsedajúci im udelí slovo po tom, čo diskutujúci poslanci ukončia diskusiu.

K danému bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5
minút. V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, ak sa na
tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Bod 2. 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 rokovanie diskusia obyvateľov, ktorá trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh
poslanca môže byť tento limit predĺžený ak sa na tom opäť 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 dodržania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné
riešenie. Ďakujem.
Otváram teda pracovnú časť.
Bod č. 2 Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva.
Otváram diskusiu k tomuto bodu. Neevidujem žiadne pripomienky. Dávam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o plnení uznesení v Rožňave.
Poprosím o hlasovanie. Ďakujem.
Hlasovalo 10. 10 bolo za, ostatní nehlasovali, resp. sa zdržali.
Bod č. 3 Pozastavenie výkonu uznesenia MZ č. 18/2018 a č. 38/2018 zo dňa 22.02.2018 –
Informačná správa
Nech sa páči, poprosím o vaše pripomienky, postrehy. Pán Ing. Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobrý deň prajem dámy a páni, dobrý deň kolegovia poslanci, televízni diváci a poslucháči na
internete. Ja som sa prihlásil do diskusie z toho dôvodu, lebo chcel by som položiť najskôr
jednu otázku a potom by som chcel požiadať právnikov o, o stanovisko, resp. vysvetlenie
tohto postupu pána primátora. Mňa by zaujímalo, či niekto bude prezentovať dôvod, prečo
pán primátor, lebo nakoľko tu nie je v dôvodovej správe uvedený dôvod, prečo pán primátor
pozastavil toto uznesenie. Jedna moja otázka a druhá moja otázka. V súvislosti so zmenou
legislatívy, v súvislosti so zmenou legislatívy, či akékoľvek ďalšie postupovanie vyplývajúce
z bodov ďalších programov, alebo teda z ďalších bodov programu tohto MZ, či postupujeme
v zmysle teda legislatívy platnej v danom období, kedy uznesenie bolo prijaté, tzn. že
dodržiavame všetky zákonné pravidlá a lehoty v zmysle platnej legislatívy k 01. 04. 2018,
prípadne legislatívny, ak sa toho týka, platnej od 01. 04. 2018 v súvislosti so zákonom
o obecnom zastupiteľstve, resp. o obecnom zriadení. Ďakujem pekne.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nech sa páči ďalšie pripomienky. Nie sú. Pán Kováč opäť_
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Som mal otázku a potom som sa prihlásil do diskusie po odpovedaní na otázku.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Poprosil by som kolegyne. Buď pani prednostku, alebo hlavnú kontrolórku
o odpoveď pokiaľ máme možnosť teraz, keď nie, tak v písomnej podobe.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobrý deň. Dôvodom bolo, bola žiadosť o pozastavenie uznesenia, ktorú pánovi primátorovi
adresovali traja poslanci MZ a tak isto aj pani hlavná kontrolórka pani Katarína Balážová.
Pokiaľ ide o legislatívny postup nikde v zmene zákona nie je uvedené, že nejaké konanie,
alebo proces, ktorý sa začne pred účinnosťou novely sa má ukončiť aj v lehotách, alebo podľa
ustanovení pôvodne platného zákona. Takéto ustanovenia bývajú napr. pri správnom konaní,
že konania začaté pred účinnosťou nejakej zmeny sa ukončujú aj teda podľa zákona, ktorý
platil v čase, keď boli začaté. Ale tu v tejto zmene zákona o obecnom zriadení to nie je
uvedené. Ja by som ešte poprosila potom pani kontrolórku, aby prezentovala svoje stanovisko,
alebo žiadosť.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Čiže aby som to upresnila. Lehota, lehota bola dodržaná už podľa nového zákona. Do 3
mesiacov prerokovať tento, toto pozastavenie uznesenia, resp. tento materiál, ak na to myslíš
pán poslane. Hej, čiže nie podľa starého 2 mesiace, ale podľa nového 3 mesiace. Čiže
nepotrebovali sme zvolávať mimoriadne zastupiteľstvo, keď sme v lehote pri tomto dnešnom
zastupiteľstve, hej. Ešte sme v tej 3-mesačnej lehote. To po prvé. Po druhé, čo ty si žiadal
o zvolanie tam nebola splnená podmienka 1/3 poslancov, hej. Zákon vyslovene hovorí, nie je
povinnosťou, toto zákon nehovorí, ale nie je povinnosťou primátora zvolať mimoriadne
zastupiteľstvo, je povinný ho zvolať vtedy, ak o to požiada 1/3 poslancov. Ty si svoju žiadosť
adresoval sám za seba. Na to ti bolo aj odpovedané, že nie je splnená legislatívna podmienka,
aby tam bola 1/3. Ale hovorím, zákon je dodržaný v tom, že sme v tej lehote 3 mesiacov, čiže
preto aj tento bod je na dnešnom rokovaní. Tam v majetkových máte tento bod. Hej.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
OK.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Všetko ďakujem.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne aj ja. Ďakujem pekne. Ja by som poprosil, aby bolo v uznesení z MZ zapísané
dve moje poznámky k tomuto materiálu. Do...ja si myslím osobne a nie v tomto bode, ale
pravdepodobne nie... v tomto bode, požiadam do ukladacej časti, aby to bolo zaznamenané
v zmysle § 10 rokovacieho poriadku tak, ako som si ho vysvetlil ja a mne blízke osoby je
jasne napísané, že pán primátor pokiaľ a to teraz budem hovoriť, nebudem citovať a ja som to
napísal do zdôvodnení, pokiaľ pán primátor sa rozhodne o pozastavení uznesenia je povinný
to nie len odôvodniť, informovať poslancov po prvé, po druhé zdôvodniť prečo tak urobil a po
tretie zvolať mimoriadne MZ, alebo iným spôsobom upozorniť na to, že teda bude postupovať
v zmysle platnej legislatívy. By som poprosil teda, aby v druhej časti, to je moja druhá otázka,

aby som dostal vysvetlenie právneho oddelenia, prečo tento postup nebol dodržaný. Ďakujem
pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Kým dám slovo pánovi Kuhnovi poprosím ťa Karol, aby si naformuloval do
ukladacej časti, čo požaduješ. Do diskusie sa hlási pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja by som chcel počuť nejaké príklady, kedy, kedy teda je schválená nejaká, nejaká nová
verzia zákona a vzťahuje sa aj spätne, pretože ja do teraz som bol v tom, že platí retroaktivita
a, a nemusí byť v zákone vyslovene napísané, že, že to proste, ako platí, platí, platí, keď sa
niečo príjme nové, že to platí len na prípady, ktoré sa stanú po tomto termíne platnosti zákona,
ale že vo všeobecnosti nemožno spätne niektoré veci meniť, čiže, čiže ja si myslím, že by
malo platiť podľa tohto tá ten pôvodný zákon, keďže to bolo prijímané pred, pred schválení,
a pred predtým ako nie len schválení, ale pred tým, ako ten zákon vstúpil do platnosti.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Sú nejaké ďalšie názory, otázky. Poprosím, teda ukončujem diskusiu k tomuto
bodu. Hlási sa občan. Nech sa páči. Nech sa páči pán Bobko.
Občan mesta
K odôvodneniu pozastavenia výkonu uznesenia. Sú tam 2 listy. Jeden je podpísaný pánmi
poslancami a druhý je podpísaný pani Balážovou. K listu pánov poslancov iba toľko, aby ste
si prezreli materiály z roku 2013, keď ste odkupovali do vlastníctva mesta pozemky pod
ulicou Páterovou a Jovickou. Tak tam nájdete vysvetlené všetko. Od nájmu, od vecného
bremena až po zdôvodnenie ceny a všetko možné. K listu pani Balážovej. Pani Balážová
v tom liste píše niečo, že z jej pohľadu sa nejedná ani o cestu, ani o chodník. Ja by som bol
rád, keby.....
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím o spoluprácu pracovníkov.
Občan mesta
Tuná je dopravná značka. Tuná je osadená dopravná značka. Táto dopravná značka je tu
osadená na základe podnetu mesta. Podpisoval to pán Porubán, rok 2014. Bol pri tom
dodržaný zákonný postup pri umiestňovaní, osadzovaní dopravných značiek, čiže argument
pani Balážovej, že podľa jej pohľadu sa nejedná ani o cestu ani o chodník nie je pravdivý. Je
tu pán Hanuštiak, je tu pán Džačár, sú to odborníci na to. Dopravné značky, dopravné
zariadenia, pokyny policajtov slúžia práve k usmerňovaniu premávky práve na pozemných
komunikáciách. Čiže jednoznačne ide o pozemnú komunikáciu. Dopravná značka osadená na
základe žiadosti mesta. To je k tomu názoru. Myslím si, pohľad pani Balážovej môže byť
pekný, alebo nepekný, ale zákon je zákon. Druhá vec, tam pani Balážová namietate, že pani
Filipová neponúkla spoluvlastníkom pozemku, tam citujete paragrafy z občianskeho
zákonníka, že porušila ohľadom toho predkupného práva. Celé toto konanie nebeží na podnet
pani Filipovej, ani na podnet pani Šišolákovej. Pani Filipová v máji ponúkla odpredaj týchto
parciel, alebo celej tejto parcely všetkým, ktorí sme do toho zaangažovaní. To bolo v máji.
Potom prišiel taký výstražný list od pani doktorky Gallovej. Na základe toho sa spísala tá
petícia a mesto koná na základe petície. Pani Filipová nemala komu ponúknuť to predkupné
právo. Ona bola majiteľka celej parcely. Mám tu LV, keby vás zaujímalo, v tej dobe. Čiže ten
argument, nepoužijem slovo, že je klamstvo, ale ide o nepresnosť. Stačí porovnať dátumy,

kedy to Filipová ponúkla, kedy bolo, bolo spísaná tá petícia a aký bol LV v tej dobe. To sú tie
2 hlavné dôvody. Potom tam ešte namietate cenu. Mám tu zmluvy, to možnože aj pán Ocelník
by rád uverejnil niektoré. Je tam trebárs zmluva, keď mesto odkupovalo od istej organizácie
po 17 eur, o pár mesiacov tej istej organizácie odpredávalo po 15 eur a nakoniec cena je
vždycky vecou dohody. Plánujete tu nejakú zonáciu. Ja si myslím, že aj pani Filipová
zohľadní nejaké VZN-ko ohľadom zonácie. Keď porovnáte pozemok pani Filipovej
a pozemok tohto Oktaviána Nováka to je nepomer. Pani prednostka vy ste....Môžem
dokončiť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ubehol čas. Tak jak som citoval v rokovacom poriadku pokiaľ je možnosť a odsúhlasí....
Občan mesta
Už len jedna krátka vec.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nech sa páči dokončite myšlienku.
Občan mesta
Tam pani prednostka vy ste hovorili, že tí ľudia nemusia používať tento prechod. Plánujete
odkúpiť pozemky pod ulicou Kvetnou. Tí ľudia do nemocnice tak isto nemusia ísť po cez
Kvetnú, môžu ísť cez Špitálsku, Betliarsku. Podstata veci je tá istá. Na rozdiel od pozemku
Nováka, ktorý ste kúpili, tam to končí medzou. Pašou pre tie ovce tam a Capák, čo koňa
pásol. Navyše je tam pozemok vo dvore Floreka a všetkého možného. Bolo by treba vhodne
zvažovať všetky veci. Takže k tým dvom.....
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.
Občan mesta
.....písomnostiam iba toľko. Jedno je vysvetlené v roku 2013 a druhé toto. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Upozorňujem, že, alebo dávam do povedomia, pozornosti, že tento bod bude ešte
predmetom rokovania dnešného zastupiteľstva. Teraz sme pri bode kontrola plnenia uznesení.
Pán .... informatívna správa, pardon. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci bolo mi vysvetlené prečo, alebo teda prečo... Bolo
povedané, že teda postoj primátora k pozastaveniu uznesenia....
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Diskusia bola ukončená. Naformulovať pokiaľ sú návrhy do....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Naformulujem. Naformulujem. Ja len chcem vysvetliť, že nebolo vysvetlené, prečo stiahol
bod z roko...., prečo teda uznesenie 38/2018. Pretože neni uvedené ani v jednej správe ani od
pani prednostky, resp. od pani hlavnej kontrolórky, ani od poslancov. Tak nerozumiem, prečo
pán primátor pozastavil veto 38/2018 a to mi nebolo vysvetlené. Len na margo toho a ak
dovolíte mám pripravenú formuláciu k ukladacej časti.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Takže do ukladacej časti ukladá predložiť do rokov.... do najbližšieho
rokovania MZ ukladá, ukladá predložiť do rokovania MZ materiál rokovací poriadok MZ
s komentárom. A zopakujem moju žiadosť, ktorú som prezentoval v rámci vystúpenia.
Žiadam o právne oddelenie MÚ o interpretáciu a výklad § 10 rokovacieho poriadku MZ
písomne. Je to nahraté dobre?
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujeme. Poprosím o slovo....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
...kolegyne. Je to, je to príliš rozsiahle. Možno v jednoduchšej podobe, ale stanoviská hlavnej
kontrolórky a prednostky.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Pokiaľ je to informatívna správa tak by sa tu nemali ukladať žiadne úlohy MÚ podľa môjho
názoru.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím pani prednostku.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja si zase neviem veľmi dobre predstaviť ten komentár k rokovaciemu poriadku, lebo keď si
spomenieme, nejakých 7 rokov dozadu, keď sa robila veľká novela rokovacieho poriadku, tak
gro tých zmien a pripomienok boli poslanecké návrhy. Tak neviem ako ja mám komentovať
návrh poslanca, ktorý aj bol odsúhlasený.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Takže suma sumárum vychádza z toho, že pri tomto bode nejaké úpravy, doplnky
nie sú žiaduce ani, ani prípustné. Poprosím ťa pán poslanec v ďalších bodoch, buď pri bode
rokovania tohto predmetného uznesenia, resp. v diskusii potom naformulovať. Vo väčšine
prípadov k informatívnym správam buď sa prijímajú nejaké pripomienky, alebo doplnky,
alebo bez pripomienok sa príjme správa. Nech sa páči naformulované bolo, porozumel každý
poslanec. Ešte sa.... Za ukladaciu časť k informatívnej správe. Poprosím o vaše hlasovanie
pokiaľ sme porozumeli tej ukladacej časti. Nech sa páči. ďakujem.
Za 7, proti 5, jeden sa zdržal. Ďakujem.
Pán poslanec Džačár. Po...poprosím vás... Poprosím vás o kľud.
Bod č. 4 Návrh na schválenie úloh Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky, Komisie
sociálnej, zdravotnej a bytovej, Komisie ochrany verejného poriadku, Komisie vzdelávania,
kultúry, mládeže a športu, Komisie výstavby,...

Nech sa páči, máme nejaký problém? Len, len ukladacej, za ukladaciu časť. Prepáčte, áno,
ďakujem za pripomienku. Takže sa vrátime k bodu č. 3. Odsúhlasili sme si ukladaciu časť.
Poprosím o hlasovanie za celé uznesenie aj s ukladacou časťou a to: berie na vedomie aj
s ukladacou časťou. Poprosím o hlasovanie. Ďakujem.
Hlasovalo 8 poslancov, ostatní nehlasovali.
Bod č. 4. Návrh na schválenie úloh Komisií, jednotlivých komisií zriadených pri MZ
nebudem ich ďalej čítať všetky, poznáme ich.
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Neevidujem žiadne pripomienky do diskusie.
Dávam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje úlohy pre jednotlivé komisie. Je potrebné ich
vymenovať? Asi nie. Am blok. Poprosím o hlasovanie.
Bod č. 5 Určenie počtu poslancov vo VO1 a VO2
Nech sa páči diskusia. Pán poslanec Džačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Ja by som dal návrh, aby sa hlasovalo o alternatíve č. 1. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja chcem informovať kolegov a všetkých prítomných, ako aj televíznych
divákov a poslucháčov, že nebudem hlasovať v tomto bode rokovania, nakoľko nesúhlasím
s počtom poslancov 17. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem. Dobrý deň. Chcel by som uviesť k tomuto jednu podstatnú a dôležitú vec, že síce
rozdelenie alternatíva 1 korešponduje podľa počtu obyvateľov s tou alternatívou 1, takže
zhruba je to rovnomerne rozložené, ale to je len jeden aspekt počet obyvateľov. Mali sme
jednu v úvodzovkách pochôdzku mestom, keď, keď sme monitorovali a robili vlastne
prehliadku komunikácií, ciest v meste, kde sme všetci poslanci na toto pracovné stretnutie
dostali v dostatočnom predstihu pozvanie. Väčšinou zúčastnil sa tohto stretnutia 7, 8
poslancov, niektorí toto stretnutie vynechali a musím uviesť, že vlastne v tom čase do
zotmenia sme za tých 4-5 hodín mali čo robiť, aby sme tie komunikácie po meste prešli. Čo sa
týka volebného obvodu Nadabula, Vargové pole, takže to je volebný obvod č. 1 sme, sme
videli cesty chodníky v katastrofálnom stave, aj tie, ktoré boli v tom návrhu zahrnuté na
opravu sme prišli vlastne obhliadkou na to, že oni sa nedajú opravovať. Sú v tak
katastrofálnom stave, že si to vyžaduje investičnú akciu, treba tam urobiť projekt a tie
chodníky napr. na Vargovom poli na spodnej časti Zlatej sa, sa musia, musia naprojektovať,
lebo sa nedajú opravovať, nedajú sa asfaltovať. Boli sme v niekoľkých dvoroch, bolo to, bolo
to po daždivom období medzi bytovkami na Vargovom poli a, a po členky bola voda, blato už
pri vchodoch do týchto dvorov. Ja si myslím, že napr. aj na Vargovom poli žijú obyvatelia
mesta Rožňava a, a, a kvôli tomu, z tohto dôvodu vlastne sme sa trošku hanbili, keď sa jedna
obyvateľka uvedenej lokality v tejto záležitosti k nám prihovorila a tam sme tiež
skonštatovali, že nestačí tá v podstate oprava, že to musí byť v podstate naprojektované

a musí tam byť rekonštrukcia toho aj možnože niekoľko desiatok rokov, od kedy sa Vargové
pole postavilo tam bolo málo toho čo spravené. Z investičných akcií strašne málo. To isté
môžem menovať o Nadabulej, lebo tá Nadabula vyzerá podobne s dierami, výtlkmi, dakedy
tie cesty nezjazdné a teraz sa chcem dostať k meritu veci, že síce môžeme porovnať obvod 2,
kde je na juhu vysoká koncentrácia obyvateľov a porovnajme aj počty, km, m2 chodníkov, m2
ciest, problémy, ktorý, ktoré MÚ rieši na jednom sídlisku, alebo v jednom obvode
a problémy, ktoré rieši v ostatnom obvode. Takže ja si myslím, že alternatíva 2, kde sa
bavíme o 10 a 7 poslancoch je opodstatnená a to vyslovene len z toho dôvodu, ešte by som
tuná spomenul vlastne severnú časť mesta, čo sú tiež x krát body, ktoré tuná preberáme takže
si myslím, že zastúpenie poslancov v obvode 1 by malo byť jednoznačne vyššie, výrazne
vyššie ako v obvode 2. Preto si myslím, že v podstate tá alternatíva 2 10 a 7 poslancov je, je
objektívnejšia. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Časový, časový limit nepresiahol pán poslanec. Poprosím pre budúcnosť, aby sme
boli vecnejší, stručnejší a zároveň ostatných, aby sme nevstupovali a boli tolerantní, korektní
voči diskutujúcim. Ja len doplním ešte informáciu, ktorú som zabudol v úvode, tie stanoviská
jednotlivých komisií k uvedenému materiálu. 4 komisie doporučili alternatívu 1 a 2
alternatívu druhú. Pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že si konečne poslanci pozreli Rožňavu po dlhom
čase a takto vedia teraz zreferovať. Ja len k tomu voleb....k tomu rozdeleniu volebných
obvodov. Z toho, čo povedal pán Balázs, vidím jedno pozitívum a to je v tom, že pokiaľ by
bola legislatívna možnosť rozdeliť VO podľa počtu povedzme volebných okrskov a hľadali
by sme poslancov jednotlivých volebných okrskov, tak to by som chápal jeho postoj a jeho
teda zanietenie v rámci tohto, ale môže sa stať, že z Budovateľskej ulice bude všetkých 10
poslancov. To sa môže kľudne stať. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Však Lajoška.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Bolo tu povedané, že len z tohto dôvodu a pán kolega hovoril o km
chodníkov tak to by sme boli vesmírny unikát, keby sme mali volebné obvody podľa km
chodníkov. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Dobrý deň prajem. Ako tu už dnes odznelo, ten počet poslancov 17 bolo schválených. Teraz
sa rieši len v podstate rozdelenie podľa alternatívy č. 1 alebo podľa alternatívy č. 2. Teraz je
tu otázka či to budeme otvárať, alebo sa budeme zaoberať myšlienkou, či ostane tak, či sa to

stiahne, čiže sa celý bod stiahne a otvorí sa otázka, aby ostalo 13 poslancov aj vzhľadom
na .... ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcel by som kolegov poprosiť, aby dajakú základnú, elementárnu slušnosť tohto jednania,
tohto zasadnutia dneska skúsili tuná zachovať. Áno môžu sa stať tie extrémy, ktoré ste
hovorili, ale, ale hovorím základnú, elementárnu slušnosť páni, len nič iné. Dobre? Ku
tomuto. Bavili sme sa o počte úkonov, výkonov v jednotlivých obvodoch a, a chcem vám
pripomenúť, že aj v obvode Nadabula, Vargové pole žijú obyvatelia Rožňavy. Dobre? Toľko
som chcel. ..Si pred chvíľou vykrikoval ty.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím dodržme čas, aj technikov aby to zabezpečili. Hrnú sa nám faktické. Pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja chcem pomôcť priebehu tohto jednania a ja by som bol veľmi rád, keby si
mi nadiktoval, ktoré základné, elementárne veci mám dodržiavať, konkrétne merateľné, aby
som vedel v budúcich diskusných príspevkoch dodržiavať. Veľmi by mi to pomohlo.
Nechcem, totižto zdržiavať zbytočne, ani vyvolávať žiadne napätia. Mal som pocit, že
rozprávam slušne. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Ja len veľmi rýchlo, že k slušnosti vyzýva ten poslanec, ktorý začne svoju
tirádu od veci a zmieňuje poslancov, ktorí sa niečoho nezúčastnili, hoci sa vopred
ospravedlnili. Takže ďakujem pekne za takú slušnosť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Aj za trpezlivosť pánovi Lachovi. Nech sa páči má slovo.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Dobrý deň všetkým. Táto téma je pomerne horúca a husto diskutovaná. 17, 13 poslancov, VO.
Podľa môjho názoru čo sa týka počtu poslancov po jednotlivých obvodoch je v zákone
stavené počet poslancov podľa počtu obyvateľov, nie podľa km2 alebo iných jednotiek. To je
za 1. Za 2. dva volebné obvody, ja by som bol zástancom aj viac, ako som to v minulosti
prezentoval. Nie je jedno, že či budú poslanci zo sídliska juh, keby sme mali jeden volebný
obvod, čo by sa mohlo veľmi ľahko stať, lebo tam žije 8 000 obyvateľov a vidíme z bežnej
praxe, že vlastne pokiaľ ten poslanec nie je, alebo takto, že poslanec zastupuje skôr svoje
okolie a vidí tie problémy tam, kde sa denne hýbe a skôr prehliada potreby ostatných častí
mesta. Môžeme tu rozprávať o tom, môžeme si tu vysvetľovať, diskutovať, ale toto je fakt. Ja
žijem na periférii, na Kúpeľnej a na Krátkej, je to periféria, čo sa týka...hej....a mesta. Nie na
periférii štátu, hej. A vidím, že čo stálo úsilie, aby po 2 rokoch opráv chodníkov sa začali
opravovať chodníky aj v 1 VO. Hej, že, že sme dosiahli to, že teraz tam boli poslanci, keď už
sa mám vrátiť aj k tejto téme, že vlastne sme pod...takto sa nám podarilo presadiť, že aj v 1
VO sa bude niečo robiť. Nehovorím, že to je vec poslancov za predchádzajúce 2 roky. Ako sa

riešil, ako sa riešilo poradie a rozsah opráv. Čiže môj názor je ten, treba 2 VO, nakoľko aby
bolo teda homogénnejšie rozptýlené zastúpenie častí mesta v MZ a jednoznačne varianta 1,
keďže zákon hovorí o počte obyvateľov a poslanci zastupujú obyvateľov. Nie hektáre ani km.
Ďakujem za pozornosť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Poprosím vás vráťme sa k problematike a k materiálu, ktorý je prednesený, a ktorý
prerokovávame. Skúsme byť stručnejší. Jasnejší. S faktickými poznámkami sa prihlásili pán
Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
My sme práve v súvislosti s tým, čo si povedal pán poslanec Lach žiadali o stiahnutie
materiálu. Myslíme si, že problém je samozrejme v počtoch z hľadiska ekonomiky, ale tak
isto ten problém, ja som ho zadefinoval, vidíme aj v tom, že tento volebný systém, ktorý
v meste je, alebo teda rozdelenie VO neodzrkadľuje potreby mesta tak, ako to pán Balázs
veľmi dobre povedal. Každý obvod, každá miestna časť má môj, svoj problém. A naozaj sa
môže pri tomto volebnom systéme, že z Nadabulej z Rožňavy nebude žiaden poslanec, lebo
tam nie je dostatok voličských hlasov. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Kolegovi Lachovi by som rád odpovedal, že mi tuná momentálne neriešime počet poslancov
mesta, čo určuje zákon podľa počtu obyvateľov. Riešime počet poslancov na jednotlivé VO.
Takže to je trošku inakšie. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Pokiaľ zákon hovorí, resp. aj zdraví rozum hovorí, aby poslanci boli na rovnaký počet
obyvateľov, tak alternatíva č. 1 by bola racionálna, aby na jedného občana pripadal rovnaký
počet, na jedného poslanca pripadal rovnaký počet obyvateľov.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja sa budem držať témy diskusie a tou sú chodníky a vzťah poslancov k chodníkom. Takže
po 1. ja za 8 rokov čo som poslancom tak som ani raz, ani na zastupiteľstve, ani na finančnej
komisii neloboval za to, aby sa opravovali chodníky okolo môjho domu, teda okolo domu,
kde bývam, aby som bol presný, to nie je môj dom, len dom, v ktorom bývam. Takže, takže ja
som vždycky hovoril o tom, že treba opravovať chodníky v celom meste s tým, že treba mať
prioritu centrum mesta, samozrejme, ktoré je aj, aj historický, aj, aj navštevované
návštevníkmi mesta a potom teda opravovať chodníky, ktoré, ktoré sú najviac vyťažované,
resp. opravovať chodníky okolo, okolo škôl, škôlok, kde, kde to je najviac potrebné a, a druhá
vec je, že ešte na kolegu Balázsa zareagujem. Áno ja som nebol na tej obhliadne chodníkov.
Len si dovolím pripomenúť kolegom, ktorí netrpia stratou pamäte, asi skôr tým, ktorí trpia
stratou pamäti, že som to bol ja, ktorý otvoril diskusiu na túto tému na minulom

zastupiteľstve, pretože vlastne pán primátor predložil nejaký návrh a ja som teda otvoril to, že
hádam aj poslanci by sa mali vyjadriť k tomu, že, že ktoré chodníky v akom, akom poradí,
aká priorita, by mali byť opravované, čiže to, že ste mali to pracovné stretnutie a obhliadku
chodníkov to bola v podstate moja iniciatíva. A to, že som sa toho nezúčastnil, no vy ste sa
pán kolega nezúčastnili zasadnutia poslednej finančnej komisie a ja vám to nevyčítam. Ja
chápem, že ste mohli mať pracovné dôvody, rodinné dôvody. Nemôžeme byť vždy všade. Ja
som nemohol v tom danom čase byť na tej obhliadke, ale ja teda chodievam občas autom,
občas pešo, občas na bicykli po Rožňave a vidím v akom stave sú tie chodníky. Preto to tu
stále omieľam. Asi už leziem niektorý, niektorým kolegom aj zamestnancom mesta na nervy,
keď som stále hovoril o tom, že mesto by malo efektívne .... Ináč tu bola nejaká reč
o slušnosti. Že, že mesto by malo efektívne vynakladať finančné prostriedky, ktoré má.
Predávať teda majetok tak, by získalo čo najviac peňazí a tieto potom efektívne používať na,
napr. na opravy, opravy škôl, škôlok a opravy chodníkov. A teda úplne na záver ja som proti
zvyšovaniu počtu poslancov. Myslím si, že 13 poslancov je dostatočný počet pre mesto
veľkosti Rožňavy a podľa toho budem aj hlasovať o týchto návrhoch.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Opäť sa s faktickými hlási pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Ja dávam návrh na stiahnutie tohto bodu. Ja predpokladám,
že nepotrebujete kolegovia naše hlasy na, na podporu vášho návrhu alternatívy 1, alebo
alternatívy 2, ale pokiaľ by ste hľadali riešenia, ako majú poslanci adresne zastupovať svojich
občanov, otvorili by ste tému počtu VO, ktorý by odzrkadľoval pri voľbe poslancov práve
túto charakteristiku. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Len pripomienka na začiatku sme už o tomto hlasovali, ale nebráni nám aby sme to
zopakovali. S faktickou pán poslanec Džačár. Takže v súlade s návrhom pána Kováča
o stiahnutie tohto bodu rokovania dávam hlasovať. Ďakujem.
Hlasovali všetci poslanci. 4 boli za, 8 proti, 1 sa zdržal. Pokračujeme.
Poprosím vrátiť. Pán poslanec Džačár s faktickou.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Ja dávam o ukončenie diskusie, lebo rozprávame tu mimo veci pán kolega,
áno. Lebo teraz máme jednať o VO a ty jednáš o chodníkoch. Áno. Ale to nevadí, ty si ma
upozornil na to. Dávam návrh o ukončenie diskusie.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Popro....poprosím páni poslanci, porosím fakt, nedráždime sa v úvodzovkách, hej. Buďme
vecní, struční, jednoduchou vetou. Je tu návrh na ukončenie diskusie. Dávam hlasovať. Kto je
za?
Hlasovali opäť všetci 13 poslanci. 9 boli za, 4 proti.
Ukončujem teda diskusiu k tomuto bodu. Prvý s návrhom, ktorý evidujem bol poslanecký
návrh, alebo teda doporučenie pána Džačára schvaľovať a hlasovať o alternatíve č. 1.
Poprosím poslancov kolegov, aby hlasovali. Ďakujem.
Hlasovali všetci poslanci. 9 za, 4 sa zdržali.

Bod č. 5, 6 Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava – návrh
na zmenu
Poprosím predkladateľa, aby v stručnosti uviedol materiál.
Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Podstata tohto materiálu spočíva v tom, že sa do poriadku odmeňovania
presúva ustanovenie z novely zákona o obecnom zriadení. To je vlastne jediná navrhovaná
zmena.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Vyplýva to z vyšších zákonov. Takže otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie sú pri....ba. nie sú.
Ukončujem diskusiu. Dávam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu v § 4, odst. 3 poriadku odmeňovania predstaviteľov
volených orgánov mesta Rožňava podľa predloženého návrhu. Ukladá poriadok odmeňovania
predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava so schválenou zmenou uverejniť na webovej
stránke mesta. Nech sa páči hlasujeme. Ďakujem.
Uvedený materiál prešiel jednohlasne.
Bod č. 7. Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnky
Opäť vyplývajúce z, zo zákonov. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nie sú žiadne. Dávam
návrh.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmeny a doplnku, doplnky, doplnenie štatútu mesta
v jednotlivých paragrafoch, s dovolením nebudem všetky čítať, podľa predloženého návrhu.
Ukladá štatút so schválenými zmenami a doplnkami opäť zverejniť na webovej stránke mesta.
Nech sa páči hlasujme.
Ďakujem. Jednohlasne.
Doplňujúci materiál, ktorý predniesol a navrhol pán Mihók. Návrh na finančnú odmenu pre
Henrietu Farkašovú.
Nech sa páči diskusia. S faktickými sa prihlásili pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Pardon. Ja len technická otázka. Z akej kapitoly v rozpočte to budeme hradiť? Vieme? Máme
túto informáciu k dispozícii dopad na rozpočet. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Poprosím o odpoveď pani prednostku.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak buď zo mzdových, alebo odmien tam. Tak ale 3 000 eur je kompetentný presunúť aj pán
primátor. Ste mu to odsúhlasili, tzn., že je na nás na MÚ, aby sme našli, z ktorej položky sa
dá. Ale toto sú 2 položky, z ktorých sa dá čerpať táto suma.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za odpoveď. Len patrí sa, že keď ideme dať peniaze, aby bolo jasné,
z ktorého vrecka to ide. A druhá vec, tzn. ak som dobre pochopil predkladateľa tohto
materiálu pre pani prednostku je pán primátor? Je to iniciatíva pána primátora? Ďakujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Predkladateľmi s...je MÚ a poslanci a pán primátor navrhol a poslanci sa majú možnosť
k tomu vyjadriť. Je. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Nemám námietky voči tomu, aby sa úspešnej športovkyni vyplatila takáto odmena, len som si
pozeral štatút mesta. Ja si nemyslím, že, že to spadá do, pod § 45 a ak tak potom by sme mali
najprv zmeniť štatút mesta a rozšíriť ten § 45. Lebo toto považujem také, také nasilu, že
chceme teda udeliť odmenu a hľadáme spôsob ako. Takže najprv myslím, že by sme mali
zmeniť pravidlá a, a potom. A súčasťou tých pravidiel by malo byť aj to, že z akej kapitoly sa
tieto peniaze vyplácajú. Lebo v minulosti myslím, že už sa nejaké, nejaké takéto odmeny
vyplácali a malo by to byť nejako vyriešené. Nieže teraz budeme hľadať nejakú, že kde sa
nám zvýšili nejaké peniaze. Čiže ja dávam návrh na stiahnutie tohto materiálu s tým, že
najprv by mal byť predložený návrh zmeny štatútu mesta a, a potom, potom keď bude
schválený tak potom sa až malo hlasovať o tejto odmene.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec v predchádzajúcom bode sme upravili práve toto, čo spomínaš a štatút bol
schválený. S faktickou pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som, ja veľmi rád doprajem Henike akékoľvek,
finančnú podporu. Snažíme sa ju aj súkromne nejakým spôsobom podporovať. To bol
reklamný blok. Nezdá sa mi ale vhodné v tomto období, aby mesto vyplácalo akékoľvek
peňažné prostriedky, akémukoľvek úspešnému športovcovi. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nie je úlohou mesta v podstate, že šport podporujeme, keď nám šport robí dobré meno, máme
to vo VZN-kách. Stále nájdeme, hľadáme tomu formu, že ako, na tej forme sa pracuje stále.
Minule sme celý rok pracovali na novom VZN v tejto veci, aj tuná len formu treba hľadať.
Myslíte si, že nás reprezentuje málo, v podstate uvedená slečna? Nechceme trošku hľadať
formy, aby sa to dalo niekedy?
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Na doplnenie aj pre verejnosť. Uvedená naša rodáčka, úspešná olympionička,
najúspešnejšia, už obdržala všetky možné ocenenia morálne z úrovne mesta
v predchádzajúcom období. Svoje výkony a svoju reprezentáciu krajiny aj mesta naďalej
zveľaďuje a obohacuje, takže to bola hlavná myšlienka nájsť nejakú formu a metódu k tomu,
aby sme ju patrične aj s touto finančnou čiastkou podporili. Nech sa páči s faktickými pán
Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja ďakujem pánovi poslancovi Balázsovi, dneska si rozumieme, za prihrávku na smeč. Áno,
ja chápem, Henika si zaslúži, pretože naozaj tých ocenení je. Otázkou je, teraz mali sme,
dostali sme pred nedávnom list od ŽBK, či 3 000 euro nedať radšej ŽBK. Prečo nepodporíme
deti v rámci toho športu. Ja chápem, že Henika potrebuje podporu nejakým takýmto

spôsobom. Má to riešiť zväz, určite sa budeme snažiť, keď budeme mať nejaké peniaze
v prebytku, ale dajme tieto deťom potom na ŽBK radšej. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ja sa vrátim k pánovi poslancovi. Pán Kováč navrhol si pred chvíľkou ukončenie...
pán Kuhn stiahnutie tohto bodu. Poprosím teda kolegov o stanovisko, hlasovanie k tomuto
návrhu, kým budeme pokračovať prípadne v diskusii. Návrh na stiahnutie tohto bodu.
Ďakujem.
Za stiahnutie boli 4, proti 7, 2 sa zdržali.
Pokračujeme v programe. Poprosím vrátiť. Pán poslanec Bischof s faktickou.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem. Krátka reakcia. Ja prestávam chápať nejaké veci v súlade, v súlade z udalosti.
Najprv kolega Kuhn sa vysloví, že my sme za odmenu úspešnej športovkyni, hľadáme
pravidlá. Následne sa ozve poslanec hľadajme formu, hľadajme pravidlá. Však áno 10 sekúnd
pred tým to bolo tak povedané.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Si myslím, že úspešnejšiu športovkyňu a úspešnejšieho človeka v Rožňave v rámci športu
v Rožňave nemáme a preto si zaslúži a tie peniaze určite vieme vyčleniť a preto by som
navrhoval túto diskusiu s tým, že schválime, alebo neschválime jej tú odmenu.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem pánovi Takáčovi. Nech sa páči hlasujme za ukončenie diskusie k tomuto bodu.
Ďakujem.
Za ukončenie diskusie boli 9, 3 proti, 1 sa zdržal.
Dávam teda návrh Mestského zastupiteľstva, že schvaľuje finančnú odmenu vo výške 3 000
eur pre Mgr. Henrietu Farkašovú za vynikajúce športové výsledky a šírenie dobrého mena
mesta podľa § 45 Štatútu mesta Rožňava. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
Hlasovalo všetkých 13 poslancov. 12 boli za, jeden bol proti.
Pristúpime ku kapitole VZN mesta
Prvým je VZN mesta Rožňava o nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti –
návrh na zmeny a doplnenie
Poznámka len všetky VZN-ka sú upravované v súlade s novými predpismi, zákonmi. Nech sa
páči otváram diskusiu. Neevidujem žiadne diskusné príspevky. Dávam návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny a doplnenie VZN mesta o nakladaní
s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti v § 7 ods. 1, ods. 3 a v § 8 ods. 3, 4 a ods. 7
podľa predloženého návrhu. Ukladá schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a na
webovom sídle mesta. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem za podporu a...
Všetci 13 poslanci boli za schválenie.
Ďalším VZN je o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie
Nech sa páči diskusia, otázky. Nie sú. Dávam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny a doplnenie VZN, pardon. Pán poslanec
Bischof.

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Možno, že som neskôr, neskôr stlačil. Ospravedlňujem sa. Chcem sa opýtať pána právnika
Halyáka. Tie veci, o ktorých sme sa rozprávali na komisii boli nejakým spôsobom doriešené?
Napr., napr. Zlatá ulica stredná škola a základná škola vytvorí sa tam bezfajčiarska zóna
v niekoľkých 10 m2 medzi tými dvoma budovami v rátane parku. Chcel by som vedieť, že
teda všetci ľudia , ktorí.... OK.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím pána Halyáka.
Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Uznesenie komisie vzdelávania je zapracované do predloženého návrhu
a samozrejme VZN sa vzťahuje na všetkých občanov, ktorí sa nachádzajú na území mesta,
nielen na študentov, alebo žiakov.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Uznesenie. Ešte pán Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Pardon. Ja s tým časom, aby som lepšie hospodáril. Teda tie moje námietky, ktoré som
predniesol na komisii boli nasledovné. Vytvoria sa celé zóny, nie len úseky v metroch, ale, ale
m2 celej plochy kde, ktoré sú, ktoré budú nefajčiarskymi zónami. Budú ľudia, ktorí voľne
prechádzajú po ulici upozornení tabuľou? Bude ten priestor, ktorý sa vymedzuje vo VZN-ku
jasne označení? Že tu je nefajčiarska zóna? Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím pána Halyáka.
Mgr. Juraj Halyák
Pán poslanec ja som hovoril len o návrhu zapracovať to, čo bolo skolaudované na komisii
z podávania uznesení. Tam podľa mňa sú uvedené tie okruhy 50, resp.30 m od areálov škôl.
Citujem: okruhy uvedené v písmene L a M sú označené upozornením na zákaz fajčenia
umiestneným v areáloch škôl. Ja som iné tam nemohol dať.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Takže stále to tak nie je. Dobre.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja som, ja som teda nefajčiar a nie som veľký fanúšik fajčenia, len sa obávam, že, že
v tomto znení to VZN-ko bude viesť k neviem, k, či, či nejakému vyberaniu pokút od ľudí,
lebo naozaj z toho vyplýva, že človek, keď pôjde na cintorín okolo gymnázia tak v podstate sa
dostane do toho pásma aj keď pôjde po chodníku a, a teraz sú ako 2 možnosti, že, že pôjde
s tou cigaretou a dostane pokutu od mestskej polície, alebo, alebo druhá možnosť je, že teda
príde 50 m pred gymnázium, pred areál, dokonca nie pred budovu, ale areál 50 m, tam bude
tabuľa, tak, tak proste hodí na zem ten špak. Čiže, čiže v podstate to, čo sme nechceli, že teda
ako znečisťovanie, zabrániť znečisťovaniu, to ako, to asi potom budeme musieť počítať s tým,

že všade kde sa dá tá tabuľa, že to, alebo každých, každých 10 m bude musieť, lebo na jednej
strane je chodník cesty na druhej strane je chodník, čiže všade musia byť tabuľa a zároveň by
tam mal byť teda popolník, aby tí ľudia zahasili tú cigaretu, prešli tých 10 m a zapália si
druhú, alebo teda neviem ako... Akože ja chápem, že treba chrániť nejak, nejak mládež, deti
pred fajčením, len, len toto sa mi nepo...toto nepovažujem za šťastný spôsob, ktorý, myslím
si, že spôsobí viac problémov ako, ako vyrieši.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem pekne za slovo. A už sa dostávame konečne do úsmevnejšej podoby dnešného
rokovania. Som tomu rád. Tak každý má rád nejaký humor. Konkrétne VZN-ko predkladanej
podobe je nevykonateľné. Nedá sa dodržiavať a som veľmi zvedavý, ako keď to schválime
v tejto podobe, ktorú máme tu pred sebou, ako tam budú mestskí policajti strážiť areály škôl,
lebo je to ich náplň práce a ako budú počítať metre, ako budú odhadovať vzdialenosť a teda
naháňať ľudí, ktorí sa s cigaretou v ruke okolo školy prejdú, lebo je to bežné, že rodičia
čakajúci pred školou na svoje dieťa si zapália. Tak dôjde k mnohým komickým situáciám
a teda podľa návrhu, podľa návrhu VZN to tak, to tak teda musí byť, lebo zákony sú na to,
aby sa dodržiavali a teda neboli iba na papieri, ale aby sa teda ich, ich litera zákona
dodržiavala v praxi, takže naozaj ja oceňujem, že konečne sme, konečne sme v tej veselšej
časti rokovania a teda som veľmi zvedavý, že ako aj k praktickému dodržiavaniu tohto
predkladaného VZN-ka dôjde. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som chcel poprosiť, aby sme nehľadali riešenia pre jednotlivcov, alebo pre drvivú
minoritu, ale aby sme hľadali riešenia pre majoritu. Sme tu poslancami mesta a keď raz je
naším cieľom, aby sme tie deti chránili, a aby pred gymnáziom, bránou gymnázia, alebo
Zlatej školy sa nefajčilo, tak skúsme skôr na to hľadať riešenia, ako pre jednotlivca, ktorý
s cigaretou ide pred gymnáziom, že chudák ju musí zahasiť. Poprosím vás. Skúsme hľadať
dajaké pragmatické riešenia, skúsme sa vyhnúť tomu, aby sme štiepali tuná vlasy a veľmi,
veľmi dôležité je, aby, aby sme aj pri iných bodoch neskĺzali do tej pozície, že ideme dávať
do, do popredia záujmy jednotlivca ako záujmy majority. Toto je veľmi, veľmi podstatná vec
myslím si, že v tomto prípade. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem. Tiež sa radím k nefajčiarom, ale zatiaľ som v tom, že ľudské práva platia pre
všetkých, teda žiaľ ešte stále aj pre fajčiarov. Ak ste iného názoru, alebo máte nejaké vyššie
právne vzdelanie, alebo vedomie, tak kľudne to zapracujte do toho. VZN platí pre všetkých,
teda aj pre fajčiarov. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickou pán poslanec Kossuth.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. V podstate, v podstate dajakým spôsobom sa chytáme za slovíčka
a vybíjame sa. Úsmev na tvári je, ale musím sa prikloniť k návrhu pána Bischofa a pokiaľ by
som to mohol upresniť, skutočne tie, tie stanovené rozmery 30, 50 no neviem skadiaľ sa to
bude dať. Navrhnime, alebo dajme takú zmenu do toho VZN-ka, keď ešte môžeme v areály,
v areály škôl sú myslím si, že dajakým spôsobom ohradené, i keď nie všetky. Ale, ale
v priestoroch, alebo na pozemkoch, ktoré patria, alebo priamo súvisia so školou tam by sme
to, keby sme mohli obmedziť to fajčenie. Toľko. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán po....pán Mgr. Halyák pokiaľ dovolíte páni poslanci, chce reagovať na odznené.
Mgr. Juraj Halyák
Predchádzajúce slovo zákaz fajčenia v areáloch škôl je zakotvený priamo v zákone o ochrane
fajčiarov. Pokiaľ ide o tú problematiku metrov máme tu ... ustanovenie o zákaze ... nápojov
v okruhu 200 m od určitých budov. Takže a vykonáva sa to myslím si bežne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Džačár. Poprosím zapnúť pána Džačára.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Kolegovia jasné, že VZN-ko platí pre všetkých, ale to čo ste povedali, že
polícia mestská musí hneď dávať pokuty to neplatí, to nemusí, áno. Čiže, čiže my chceme
zabrániť tomu, aby tá naša mládež fakt v tej blízkosti tých škôl nevychádzali vonka z toho
areálu, kde je zákaz fajčiť, urobili nejakú skupinku a každý jeden tam fajčí, áno. Príde
mestská polícia, upozorní ich, možno raz ich upozorní, druhý raz príde, už im môže dať
pokutu. Keď berieme obyvateľa, že tam prechádza a ide s tou cigaretou a náhodou je tam
mestská polícia môže ho upozorniť nachádzate sa v oblasti, kde je zákaz fajčiť. Možno druhý
krát keď tam pôjde už si nezapáli tú cigaretu tam, ale pôjde niekde ďalej, keď mu to bude
pekne vysvetlené, že v okolí škôl a školských zariadení sa, je VZN-ko o tom, že sa nemá
v blízkosti fajčiť. Áno. Takže, takže my hľadáme ako, kde, koho potrestať, pokutu mu dať,
toto chceme chrániť naše deti. Keď vyjdete okolo stredných škôl a vidíte tie skupinky ako tam
sa zgrupujú a fajčia jeden s druhým tak možno tomu zabránime, lebo sa im nebude chcieť ísť
možno 150 m lebo to nestihnú cez prestávku. Áno. Takže hľadajme to, čo je pre naše deti
dobré a nie čo je zlé. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ďakujem za vysvetlenie, len toto naozaj ten problémy nevyrieši, toto znamená len, že tí žiaci,
študenti, ktorí fajčia tak proste budú musieť ísť o 50 m ďalej a tam si zapália, pretože to už
bude v poriadku. Čo ja si nemyslím, že je v poriadku, napr. v tomto prípade, keď nejaká
mládež fajčí, tak možno že mestská polícia by mala kontrolovať občianske preukazy, zistiť
aký majú vek a keď nemajú 18 rokov tak asi, asi zistiť odkiaľ, no zistiť odkiaľ majú cigarety,
lebo, lebo do 18 rokov sa nemôže legálne kupovať cigareta pokiaľ viem. A, a dospelý človek
by nemal dať tým, čiže polícia by mala nahlásiť rodičov zrejme, informovať rodičov, že či
vedia, že ich deti fajčia a, a toto riešiť. Tento návrh, ktorý máme nevyrieši tento problém.
Proste tie decká pôjdu o 30 m ďalej a zapália si. To nie je riešenie podľa mňa a nie je to
riešenie ani toho, čo je vysvetlené tuná v dôvodovej správe, že okolie základných a stredných

škôl je sústavne znečisťované cigaretovými ohorkami. Na základe uvedeného, ako aj na
základe podnetov riaditeľov zák...niektorých školách, občanov navrhujeme rozšíriť zoznam
miest, na ktorých je zakázané fajčiť. Čiže rozširuje sa to o tých 30, 50 m ako, ako kde.
Obávam sa, že pri súčasnej kultúre, alebo skôr nekultúre ľudí to bude skôr znamenať to, že tie
ohorky sa posunú o 50 m, akože ďalej od školy, možnože aj to je ako dobrá vec, ale keď
proste ľudia sú dneska takí nekultúrni, neslušní, že, že proste príde s cigaretou pred školu pre
dieťa a tam to hodí na zem, no tak teraz to urobí o 30 m skôr. Ako to, to nie je riešenie, akože
priznám sa neviem, neviem, jako nemám nejaké riešenie, ako, ako chrániť deti, mládež, ale
toto, toto podľa mňa nie je riešenie. Len proste vytvorenie dojmu, že my sme proste to urobili,
však MZ odsúhlasilo VZN, ale nevyrieši to ten problém.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím pán Džačár. Pán poslanec Bischof pán náčelník sa hlási už dlhšiu dobu. Môžeme
mu dať...
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Nech sa páči, samozrejme.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
...hej. iste nám možno...
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Áno.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
...možno pomôže so stanoviskom, hej. Nech sa páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Nech sa páči.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Pekný deň všetkým. Ďakujem za slovo. Chcem vás upovedomiť o tom, že sám som bol
jedným z iniciátorov tejto zmeny, pretože ja razím heslo, že kto chce hľadá spôsob, kto nie
dôvod. Sám si privyrábam robotu, tak isto mojim kolegom a podriadeným, ale potrebujeme
konečne urobiť jednak poriadok na verejných priestranstvách v okolí týchto škôl a súčasne
aspoň čiastočne zamedziť našim deťom, aby používali tieto cigaretové výrobky. Ivan tu je
trošku iná situácia ako je s alkoholom, kde je zakázané požívať mladistvým a maloletým
a súčasne aj podávať. Tu je zakázané len predať. Tzn., keď kúpi starší spolužiak a dá mu
ničoho sa nedopustí, žiaľbohu. A tu chceme pôsobiť na území nášho mesta. Dali sme si tú
prácu aj s kolegom z komisie Halyákom, že sme prešli všetky tie areály, zamýšľali sme sa,
aby toto VZN-ko bolo čo najlepšie vykonateľné z našej pôsobnosti, preto tam sú stanovené 2
tie okruhy 50 a 30 m. ďalej ešte doplním k tomu, že nie za každé porušenie tohto právneho
predpisu musí ten, kto ho zistil, uložiť sankciu. Môže od sankcie upustiť, pokiaľ na
prejednanie, alebo na nápravu páchateľa stačí samotné prejednanie priestupku, alebo ho môže
vyriešiť len napomenutím. Takže nehľadajme za tým len vyberanie pokút. Skutočne hľadáme
za týmto spôsob, ako dosiahnuť ochranu našich detí a trošku aj zlepšiť tie verejné
priestranstvá v okolí týchto škôl. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickými sa hlási pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujeme za podrobné vysvetlenie a ďakujeme aj za informáciu, že teda polícia sa naozaj
zaoberá aj výchovným a preventívnym, preventívnymi činnosťami tak, ako to uvádza aj
v svojich správach, ale nie je podstatou to. Podstatou je to, že či 30 či 50 takto VZN-ko ako je
postavené nie je vykonateľné. To je ten problém. Lebo nie, nie, tým, že bude, tým že budú
deti fajčiť o 50 m ďalej neznamená, alebo o 70 m ďalej neznamená, že nebudú tie kôpky
vznikať. A druhá vec je, že nedokážete deťom kôpky vedľa gymnázia. Povie to nie som, to
neodhodil som ja ten špak.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcel by som poprosiť do budúcna v podstate nech zaznejú aj alternatívy, návrhy riešení, lebo
zatiaľ zaznieva len kritika. Sú tu ľudia, ktorí sa venovali tomuto VZN, na ňom pracovali, sa
pokúšali nájsť riešenie. A ešte raz. Ten zákon nikdy nebude vyhovovať všetkým, bude
vyhovovať majorite a bude obmedzovať minoritu. To je jeho cieľom. Navrhujem ukončiť
diskusiu, dávam návrh na ukončenie diskusie.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Bol tu návrh na ukončenie diskusie. Nech sa páči páni poslanci dávam návrh na
hlasovanie, teda poprosím o hlasovanie za ukončenie diskusie. Ďakujem.
Za ukončenie diskusie 8, proti 3, zdržal sa 0.
Posledný krát upozorňujem. Poprosím. Dokon.... máme, máme... Pravidlo naše už dlhodobé
je, že tí, ktorí boli a evidujeme na monitoroch po tomto návrhu majú ešte slovo. Poprosím
ďalších, aby už sa nehlásili. Takže pán, s faktickou pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem len vyhnúť dvom prípadom. Prvý prípad je, že niekto vyjde z budovy súdu
nervózny po súde, zapáli si a proste zamyslený prejde okolo zdravotníckej a, a dostane pokutu
ja neviem 30, 50 eur. Druhá vec je, že napr. pri Pionierke areál susedí s rodinnými domami.
Keď niekto vyjde vonku na záhradu, zapáli si cigaretu, nejaký sused, ktorý je s ním pohádaný
zavolá políciu a povie, že proste porušil VZN-ko, lebo proste je 20 m od areálu a bude chcieť,
aby proste mu udelili pokutu, takže takýmto veciam sa chcem vyhnúť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Bischof nech sa páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem pekne. Ešte raz v tejto podobe si myslíme, že je nevykonateľné. Kolegovia dneska
asi neviem ešte, ešte asi nepočúvate, alebo nechcete počúvať. Už som hneď hovoril o tom, že
či to je zámer, alebo nie. Ja som hovoril o tom, že ale aby to bolo vykonateľné potrebuje ten
človek vidieť tabuľu, lebo keď ten mestský policajt vie, že už ho zopárkrát upozornil a on
v tej zóne aj tak bude fajčiť, tak povie, áno tu je tabuľa, tu je zóna, fajčíte v zakázanom
priestore, pokuta nech sa páči. Čiže ten návrh na vykonateľnosť tu zaznel. Od pána Halyáka
zaznela informácia, že len nejaká informácia na budove školy. Dobre vytlačím si A4 vložím
do euroobalu, pripnem na, pripnem na tabuľu. To nie je to. To nie je o vykonateľnosti.
V kultúrnych krajinách na západ od tejto džamahírie smeráckej sa robia tabule informačné.

Prosíme nefajčite, ste v zóne školy, prosím vás, nepite alkohol, ste vo verejnom parku.
O tomto my hovoríme. Chceme kultúru pre všetkých ľudí a nie diskriminačné, nevykonateľné
predpisy. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem pekne. Diskusia bola ukončená. Neevidujeme, neevidujem žiadne pozmeňujúce
návrhy. Odzneli tu rôzne scenáre. Ja si myslím, že VZN pokiaľ vstúpi do platnosti je
povinnosťou všetkých kompetentných sa s tým zaoberať hodnotiť ho a tak isto aj na tomto
fóre budú iste prejednávané dôsledky a opatrenia ako vstúpili, ako sa napĺňajú a podobne,
takže vrátime sa k tomu, čo prinesie život. Dávam teda návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny a doplnenie VZN o ochrane verejného
priestranstva a poriadku v § 2, ods. 8 – 12, § 4, § 5 ods. 5, ods. 2, ods. 4, paragraf, ods. 6, § 6
B podľa predloženého návrhu a odporúčania komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu.
Ukladá VZN so schválenými zmenami a doplnením uviesť a uverejniť na úradnej tabuli
a webovom sídle mesta. Nech sa páči hlasujeme.
Za uznesenie 10 poslanci, 2 sú proti, 1 sa zdržal.
Ďalším bodom programu rokovania je VZN mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri
poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – návrh na
zmeny a doplnenie
Nech sa páči otváram diskusiu k danému VZN. Nie je k tomu, tak ukončujem diskusiu.
Dávam návrh na schválenie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmeny a doplnenie VZN mesta Rožňava o určení postupu
a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby v mesta
Rožňava v citovaných paragrafoch a odstavcoch podľa predloženého návrhu. Ukladá
schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Nech sa páči hlasujme.
Uvedené uznesenie bolo jednomyseľne a jednohlasne prijaté.
Ďalším bodom rokovania je VZN o organizácii miestneho referenda – návrh na zmeny
Otváram diskusiu. Nie sú žiadne diskusné príspevky. Ukončujem diskusiu. Dávam návrh.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmeny VZN o organizácii miestneho referenda v § 2, ods. 2,
v ô§ 4, ods. 1, v § 12, 16 ods. 7, v § 17 ods. 2, v § 19 ods. 1, v § 24 ods. 1 a 2 podľa
predloženého návrhu. Ukladá VZN so schválenými zmenami uverejniť na úradnej tabuli
a webovom sídle mesta. Poprosím hlasujme.
Opäť s porozumením všetci poslanci schválili.
Ďalším bodom rokovania VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev – návrh
Nech sa páči otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Prečítal som si to VZN-ko a pomenovanie ulíc ma trošku prekvapilo, lebo síce maďarsky som
sa učil na školskom dvore a nie v škole ako sa hovorí, ale niektoré názvy mi trošku trhali uši
a neviem kto robil preklad, že či to zodpovedá. Tam hlavne taký prípad bol Útulná
a Menedék, menedék je útulok v maďarčine, čiže to ako nezodpovedá. Hej. Aj potom by som
tam vedel, že aj ďalšia ulica, čo mi tak udrela do oka...ááá pardon. To bola faktická.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Mgr. Halyák reaguje.

Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Preklad do maďarčiny urobila kolegyňa s maďarskými školami. A potom
niektoré názvy sme ešte korigovali a myslím si, že nie je nič tajné keď poviem, že potom sme
ešte tieto názvy konzultovali s pánom poslancom Bekem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou sa hlási pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Môže sa stať, pán magister, že teda je tam nejaký preklad, povedzme
nedostatočný?
Mgr. Juraj Halyák
Tak ja mám slovenské školy, maďarsky sa dohovorím len tak ako tak. Nemalo by to byť,
i keď samozrejme je to vecou diskusie, lebo ako viete, maďarčina má podstatne viac slov ako
slovenčina takže....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Rozumiem, rozumiem. Ja navrhujem aby sme do ukladacej časti dali záväzok mesta, aby sme
sa vrátili k tomuto VZN-ku aj z hľadiska teda názvov týchto ulíc, pretože si myslím, že by
stálo za to aby niekto, kto má okrúhlu certifikačnú pečiatku opečiatkoval tie preklady, aby to
bolo v poriadku. Nieže nás niekto v rámci tohto z maďarskej menšiny napadne, že
ignorujeme, resp. nerešpektujeme veci okolo toho. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Do diskusie sa hlási pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Vážení prítomní. Dovoľte mi, aby som povedal svoje myšlienky
ohľadom, ohľadom textu uvedenej VZN-ky o určení názvov ulíc a iných verejných
priestranstiev. Po prečítaní, po prečítaní VZN-ky ako aj znovu prečítaní prílohy VZN-ky ma
napadli ako len myšlienky a, a, ktoré by som vám chcel ako len predostrieť. Trebárs dosť
často cestujem a v mnohých miestach mestách vidím trebárs v Košiciach, Moldave nad
Bodvou, v Rimavskej Sobote, že os...sú osadené stĺpy na ktorých sú umiestnené tabule
označujúce ulíc. Keďže aj v Rožňave, mám vedomosti o tom, že niektorí občania, alebo
obyvatelia panelákov nedovoľujú si najmä po oprave budovy, aby boli hocijaké, alebo nejaké
tabule osadené, alebo pribité na ich budovu, tak by som navrhol a samozrejme ešte, ešte
konkrétny prípad, že pri budove č. 5 na Ulici Kozmonautov pred budovou, alebo pred na rohu
paneláku rastie orgován, ktorý celkom zakrýva názov Ulice Kozmonautov. Či by nebolo
rozumnejšie, alebo či by nebolo priechodnejšie, že v §, § 3 bode, bode 2 by sa doplnilo, kde sa
píše o tom, že orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu, ďalej len
budova, tak na miesto toho, že budova, nie že na miesto, ale popri tom názve budova tam ešte
uviesť treba, že resp. plot, alebo osadený stĺp.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím páni poslanci, aj teba pán poslanec Beke, pokiaľ sú nejaké návrhy konkretizujme
ich naformulujme, aby do ukladacej časti sme vedeli jasne, zrozumiteľne zadefinovať to, čo
chceme schváliť, alebo doporučujeme schváliť.

p. poslanec Zoltán Beke
Ja len, ja len dávam do éteru ako len, že, že sú takéto tieto možnosti ako len osadenie, ale keď
schválime túto VZN-ku tak prakticky porušíme VZN-ku, keď to trebárs na, na stĺp voľakde
osadíme.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Sú tu ďalší diskutujúci prihlásení, poprosím predchádzajúce vaše návrhy naformulovali do
ukladacej časti a pripravili tak, aby sme ich vedeli zapísať.
p. poslanec Zoltán Beke
Ale nie do diskusie som sa prihlásil? Kde je 5 minút ako len.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Máš, máš, ale len...
p. poslanec Zoltán Beke
Potom súčasne by som sa chcel opýtať právnikov, práve teraz už pri niektorých tých
pripomienkach k VZN-ke odzneli, ale aj vo mne ako len to proste bilo do očí, niektoré veci.
Súčasne by som sa chcel opýtať právnikov, že trebárs po schválení VZN-ky aj s prílohou, či
je možné gramaticky meniť názvy ako len ulíc v maďarčine. Lebo, lebo trebárs aj mne udrelo
ako len do hlavy je tu, je tu písané Ulica 29. augusta a po maďarsky augusztus
huszonkilencedik utca. Vtedy keď som pozeral dajak nebilo mi do očí, ale augusztus
z veľkým A by bolo treba ako len písať. Že, že či takéto veci do detailov sa berie, že keď sa
schváli ako len tak musí byť tak, lebo, lebo v tom prípade, keď, keď tak by bolo tak dám
stiahnuť ako len tento materiál, by sa doplnili riadne tie, tie názvy, alebo keď je možné
upraviť aj po schválení VZN-ky tak potom nech schválime a potom sa upravia ešte
gramaticky.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Páni poslanci s dovolením pán Halyák, predkladateľ, môže nám dovysvetlí aj to, čo
sa chceme ešte len spýtať.
Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Podľa môjho názoru chyby v písaní veľké písmeno, malé písmeno to je
možné opraviť aj po schválení VZN. Pokiaľ ide o to, že niektorí občania po rekonštrukcii
budov nechcú si tam dať tabuľu tak práve táto novela zákona o obecnom zriadení vyslovením
ukladá povinnosť strpieť označenie budovy tabuľou. A pokiaľ ide o § 3, ods. 2 čo si hovoril
o umiestnení tabule na pozemnú stavbu tak ustanovenie je prevzaté priamo z vyhlášky MV č.
31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti označovaní ulíc a iných verejných
priestranstiev a číslovaní stavieb.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickými pozván...hlásia pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa chcem kolegom ospravedlniť, hlavne pánovi kolegovi Bekemu, ale aj ostaným
poslancom a prítomným, tak isto aj televíznym divákom. Nemal som v záme...v záujme teda,
aby sa diskusia týmto spôsobom odklonila od materiálu. Ospravedlňujem sa veľmi. Myslel
som tým, že nakoľko máme viacerí k tomu materiálu veľa pripomienok, určite aj v komisiách
sa nájdu ľudia, ktorí by toto VZN-ko pripomienkovali mimo tej legislatívnej nevyhnutnosti,

ktorú musíme, alebo chceme dneska schváliť. Do ukladacej časti by som navrhoval,
predpokladám, že uspoko....
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Na dotaz pána Ing. Lacha len toľko, že ten preklad fakt nie je dobrý, tej Ulici Útulnej, pretože
útulný je lakályos. Čiže nie Menedék utca, ale Lakályos utca. A tak by to bolo v poriadku aj
podľa maďarsko-slovenského slovníka. Takže prehodnoťme to racionálne potom, resp. tí,
ktorý sú na to oprávnený. Ďakujem pekne za slovo.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Laco. Ďakujem pekne za slovo. Ja doporučujem toto VZN prijať a poprípade do
ukladacej časti dať, že prezrieť pravopisne, gramaticky názvy maďarských pomenovaní ulíc,
ako do ukladacej časti, ale v materiály by bol prijatý. A už čo nejde do ukladacej časti, keď sa
nikto neurazí, tak ja navrhujem aj pomoc z našej strany. Máme predsa aj profesorku na
gymnáziu maďarského jazyka, literatúry. Veľmi ochotne prezrie, pozrie, keď treba, to len tak
ako. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem aj za ochotu, pomoc. Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Snáď ešte na jednu vec som ako zabudol v tej prílohe. Ešte by som chcel predostrieť, že
máme trebárs pomenované ulice ako, ako trebárs Aleja Antona Kissa, kissantal... tuná to bolo
by správnejšie po slovensky Aleja Antala Kissa, lebo on žil v roku 1850 rokoch a vtedy tak
zákon dovoľuje, ako len aj, aj použiť ako len maďarské názvy a mená.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nasleduje pán, s faktickou pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dokončím a uspokojím potreby všetkých tých, ktorí diskutujú tým, že v ukladacej časti by
sme zaviazali MÚ, aby predložil VZN-ko na pripomienkovanie na najbližšom zasadnutí MÚ.
Takto budem formulovať aj uznesenie, teda ukladaciu časť k uzneseniu. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Dobre. Otázka technická, alebo technického charakteru. Je možné po schválení VZN ešte
nejakým spôsobom doňho zasahovať? Tu mám na mysli gramatické, alebo potom nejaké
prekladové úpravy. Ja si nie som celkom istý, že či sme celkom v súlade so zákonom.
Ďakujem. Keď niečo schválime, musí to byť v tej podobe.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak ako spomenul kolega Halyák v prípade, ak ide len o chyby v písaní tak je možné tieto
chyby v písaní opraviť aj po schválení. Čiže veľké, malé písmená, nejaký tzv. preklep ako
tomu hovoríme. Pokiaľ ide o to, čo pán poslanec Takáč namieta, že je tam vyslovene
nesprávny názov, tak toto by bolo potrebné zmeniť ešte raz legislatívnym procesom.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Presne na to narážam, že ak fakt ide len o jedno písmenko, alebo preklep v úvodzovkách, tak
tá tolerancia je na mieste. Ale ak by sme chceli meniť celé slová tak potom prídeme do
konfliktu so schváleným VZN-kom. Bolo by dobré podľa môjho názoru stiahnuť tento
materiál. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Je to zároveň ako poslanecký návrh? Dobre. Ďakujem. Takže oficiálne odznel poslanecký
návrh na stiahnutie toho materiálu. Ja len pripomienkujem, v minulosti, tí, čo sme tu troška
dlhšie, bola takáto komisia tzv. názvoslovná, kde boli aj odborníci a prehodnocovali túto
problematiku, je to spätne možno ešte jedničkou sa začínal rok. Ďakujem. Takže dávam
hlasovať za stiahnutie tohto materiálu z bodu rokovania. Kto je za? Ďakujem.
Hlasovali 9 poslanci za, 2 sa proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval. Uvedené VZN sa sťahuje.
Časovo nie sme nejak viazaní, takže je tu priestor, aby sme ošetrili to, čo tu z vašich úst
a z vašich pripomienok odznelo.
Bod č. 12 VZN o určení pravidi... aha pardon, nie dodržme. Dobre v poriadku.
Ospravedlňujem sa ja za prípadné nejaké nedostatky, ale ešte vo mne...
Bod programu rokovania č. 13 VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb – návrh na zmeny
Nech sa páči diskusia. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Som za to, aby sa schválilo toto VZN-ko tak, ako je predložené vzhľadom na teda tie
legislatívne potreby, ktoré sú tu, lebo predpokladám, že aj toto podľa dôvodovej správy je
určené hlavne kvôli tomu. Ale opäť, tak ako som v predchádzajúcej časti sa snažil presadiť,
snažím sa presadiť aj teraz do ukladacej časti, aby sme sa aj k tomuto VZN-ku vrátili, ako
VZN-ku v komplexe, pretože mám viacero výhrady voči tomuto, a momentálne to ale
nesúvisí s tým prerokovaným. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja mám návrh na zmenu, ktorá sa týka § 3 určenie prevádzkového času. Predložené znenie
hovorí všeobecný prevádzkový čas sa určuje v časovom rozmedzí od 6.00 hodiny do 22.00
hodiny. Ja navrhujem, aby táto formulácia bola všeobecný prevádzkový čas sa určuje
v časovom rozmedzí od 00.00 hodiny do 24.00 hodiny. Prečo. Ak prijmeme toto VZN
v tomto znení, tak to znamená, že ak by nejaký podnikateľ v Rožňave rozhodol, že začne
otvárať o piatej napríklad, aby ľudia, ktorí idú ráno skoro ráno nad autobus do práce si mohli
kúpiť rožky, alebo niečo iné, alebo ak sa niekto rozhodne, že bude mať otvorené do polnoci,
alebo dokonca keby sa niekto rozhodol, že bude mať 24 hodín nonstop otvorený obchod
s potravinami, v minulosti také, také pokiaľ viem boli, potom to prestalo byť nejak

ekonomicky zaujímavé, ale je možné, že, že niekto sa rozhodne takto podnikať a, a v podstate
my to neumožníme. Neviem, koľko je prevádzok v súčasnosti v Rožňave, ktoré, ktoré sú
otvorené dlhšie ako do 22 hodiny. Viem o jednej, ktorá bola, neviem, či ešte stále je, ale
v každom prípade to považujem za, za obmedzenie, pokiaľ ide, pokiaľ ide naozaj o obchody,
obchody s potravinami, alebo s drogériou, ktoré podľa mňa akože nejakým spôsobom nie je
problematické, žeby, žeby to ľudí rušilo.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem poprosím potom o presnú formuláciu pri ukladacej časti. Pán poslanec Balázs
s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno. Súhlasím s kolegom Kuhnom. Určite to do výraznej miery obmedzuje v podstate
majiteľov prevádzok a obyvateľov mesta, ale nemyslím si, že by sme mali schvaľovať také
VZN s takou ukladacou časťou, že sa k nemu vrátime. Keď sa máme k nemu vrátiť tak ho
stiahnime a sa k tomu vrátime zase, ale, ale už s tým ideme dačo schvaľovať, že je dačo zle,
tak to potom radšej nerobme. Keď máš dajaké pripomienky kolega hoď ich do pléna
a rokujme o tom.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja poprosím o pomoc pána právnika, resp. pána Halyáka a pani Balážovú. Pamätám si, že
dohody, alebo teda rokovací poriadok hovorí jasne. Hovoríme o predkladaných návrhoch na
zmeny a na úpravy VZN, nehovoríme o VZN ako celku. Tak si to pamätám a tak to je. Preto
navrhujem, pokiaľ máme, bola kedysi toho času taká tradícia, že každý rok sme preberali
VZN-ka, aby sme sa k nim kedykoľvek mohli vracať. My aj v uzneseniach hlasujeme o tom,
ktoré návrhy na zmenu poskytol predkladateľ. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Halyák.
Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Ja vás chcem predovšetkým upozorniť, že schváleným návrhom na zmenu
VZN o ochrane verejného poriadku sa vypustili ustanovenia o prevádzkovom čase
pohostinských zariadení. Takže teraz keby sa tento materiál stiahol, tak vlastne nebude žiadna
úprava pre pohostinské a reštauračné zariadenia. Nebude platiť žiadna.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Neevidujeme žiadnych diskutujúcich. Ukončujem, uzatváram diskusiu k tomuto
VZN. Odzneli tu nejaké pozmeňujúce návrhy, doplňujúce do ukladacej časti. Poprosím
predkladateľov, aby ich definovali. V poradí pán Kováč a pán Kuhn. Nech sa páči pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja navrhujem do ukladacej časti zaviazať MÚ, aby predložil VZN na
pripomienkovanie na najbližšie zasadnutie MZ.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhujem zmeniť....
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pardon. Dáme hlasovať o odznenom návrhu. Kto je za predložený doplňujúci návrh, teda do
ukladacej časti. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
3 za, 5 proti, 3 sa zdržali, 2 nehlasovali. Tento pozmeňujúci, alebo do ukladacej časti tento
návrh neprešiel. Pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ďakujem. Navrhujem zmeniť § 3 určenie prevádzkového času bod 1 takže prvá veta bude
znieť: všeobecný prevádzkový čas a určuje v časovom rozmedzí od 00.00 hodiny do 24.00
hodiny.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Porozumeli sme? Ďakujem. Nech sa páči hlasujme o odznenom návrhu. Ďakujem.
Tento pozmeňujúci, alebo doplňujúci návrh do ukladacej časti našiel pochopenie.
Dávam hlasovať za celkové VZN aj s týmto doplňujúcim návrhom v ukladacej časti.
Čiže Mestské zastupiteľstvo schvaľuje VZN o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb podľa predloženého návrhu. V ukladacej časti schvaľuje VZN uverejniť na
úradnej tabuli a webovom sídle mesta s ukladacou časťou čo prezentoval pán Kuhn a čo sme
odsúhlasili. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
Hlasovalo 12 poslancov za, 1 sa zdržal, nikto nebol proti.
Ďalším bodom programu VZN, pardon, Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a
podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - návrh na zmeny
a doplnenie
Nech sa páči diskusia. Neevidujem žiadnych prihlásených. Uzatváram diskusiu, dávam návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny a doplnenie zásad pre určovanie výšky
nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
v článku 3, bode H, ods. 1, ods. 7 a zvýšenie sadzieb nájomného o mieru inflácie v roku 2017
podľa predloženého návrhu. Ukladá zásady pre určenie výšky nájomného za nájom a
podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta so schválenými zmenami
a doplnením uverejniť na webovom sídle mesta. Nech sa páči hlasujte, hlasujme.
Hlasovali všetci poslanci. 12 bolo za, 1 sa zdržal.
Bod č. 15 Prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2018 pre
športové kluby, kultúrne, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri
školách
Prepáčte mi. Srdečne vítam všetkých obyvateľov mesta, ktorí prišli, ďakujeme za návštevu.
Otváram diskusiu k uvedenému materiálu. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
V minulosti, teda resp. v minulom roku sme prerozdelenie týchto prostriedkov vykonali na
2x, hej. Už druhý krát keď sa prerozdeľovali prostriedky, tak bolo k tomu niekoľko stretnutí
neformálnych, poslanci mali možnosť teda, alebo boli informovaní, že aký je zámer mesta,
ako. Teraz na rozdiel oproti minulému roku sme to dostali tí, čo nie sme vo finančnej komisii,
alebo komisii školskej, kultúry a športu tak sme to dostali 5 dní pred zastupiteľstvom
s oficiálnym teda vlastne nejakým materiálom, ktorý zdôvodnením, že prečo je to tak. Dnes

vidím, že bude horúca debata, lebo máme tu zástupcov niektorých klubov, alebo dotknutých.
No a myslím si, že bola chyba, že tento materiál sme nepripravovali znovu kolektívne, na
nejakých neformálnych stretnutiach a že to bolo ponechané na 2 komisie, ktoré rozhodli.
Alebo nie rozhodli, pardon, návrh odporúčali, alebo neodporúčali. Komisia nemá
rozhodovaciu právomoc, len odporúčaciu. No, ale keby sme začali teraz tuto riešiť
poslaneckými návrhmi úpravu tak môžeme tu sedieť do zajtra. Čiže toto sa malo pripraviť
podľa mňa niekde, nie pred kamerami, v kľude, kde sa mohli zohľadniť všetky potreby,
všetkých klubov a tak jak sme to robili v minulosti, aby to bolo transparentné a pre každého
prijateľné. Čiže teším sa na ďalšiu debatu a tu je výsledok toho, keď sa niektoré veci
nepripravia tak jak majú.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou sa hlási pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Na základe dotazov niektorých športovcov by som navrhol, keby bolo možné, rozdeľovať
finančné prostriedky pre kluby na základe normatív, aké sa používajú pri rozdeľovaní
finančných prostriedkov napr. pri ZUŠ. Aby to bolo spravodlivé, že podľa členov toho daného
športového klubu, alebo združenia.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Do diskusie sa hlási pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Bol som požiadaný zástupcami svojich voličov, aby som prečítal na
MZ nasledovný list.
Vážený pán poslanec.
Oslovujem Vás, ako legitímne zvolený prezident klubu ŽBK Rožňava s prosbou o zváženie
a prehodnotenie výšky dotácie pre basketbalový klub ŽBK Rožňava, o ktorom by ste mali
hlasovať na štvrtkovom zasadnutí zastupiteľstva. Minulý týždeň v stredu 18. 04. 2018 komisia
vzdelávania, kultúry, mládeže a športu odhlasovala návrh prerozdelenia finančnej dotácie pre
športové kluby. Pre OZ ŽBK Rožňava bola navrhnutá čiastka 5 000 ero, euro. Ako som bola
práve informovaná, za I. štvrťrok roku 2018 máme z tejto čiastky zaplatiť za užívanie
športovej haly 1604,07eura. Do konca roku 2018 nám zostáva ešte 6 mesiacov hracej sezóny
a ak by sme to prepočítali zaplatíme za užívanie športovej haly celú čiastku navrhovanej
dotácie. Táto skutočnosť nás prinútila reagovať a obrátiť sa na Vás, nakoľko pre ŽBK
Rožňava sú tieto fakty a takýmto spôsobom podpory mesta takmer likvidačné. Pre vysvetlenie
uvádzam pár faktov. OZ ŽBK Rožňava predkladalo projekt na dotáciu z mesta vo výške
15 000 euro za 42% účasti vlastných prostriedkov vo výške 11 000 eur. Aj napriek tomu, že
v bodovom hodnotení projektu sme dosiahli 63 bodov z možných 68 bola v rámci komisie
navrhnutá najnižšia percentuálna čiastka požadovanej dotácii zo všetkých 11 športových
klubov uchádzajúcich sa o dotáciu. Je na mieste naša otázka, prečo práve teraz? Za posledné 3
roky získalo OZ ŽBK Rožňava od mesta dotáciu vo výške takmer 31 000 euro. Z tejto čiastky
nezaplatilo ani cent za užívanie športovej haly, čo bolo dôvodom, že odrazu ten istý klub
s dokázateľne širšou hráčskou základňou ako v minulosti, má predkladaný návrh komisie
znížený takmer o 40% oproti minulému roku a náhle je povinný platiť za užívanie športovej
haly. Je vám určite známe, že spojitosti s financovaním klubu prebieha vyšetrovanie.
Nakladanie s finančnými prostriedkami klubu získanými aj z mesta v minulom období boli
spochybnené. Práve to bolo dôvodom, aby rodičia ako zástupcovia hráčok koncom obdobia
minulého roku po dobrovoľnom odstúpení vtedajších zástupcov klubu, či už z formálnych

alebo neformálnych dôvodov, sfunkčnili orgány klubu a hlavne sprehľadnili financovanie
klubu. OZ ŽBK Rožňava dnes zastrešuje 54 na Slovenskej basketbalovej asociácii
registrovaných hráčok. Naše hráčky reprezentujú svoje mesto, klub a školy v 2
celoslovenských súťažiach, v 2 regionálnych a 1 mini basketbalovej lige.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
V telocvični na tréningoch trávia priemerne 3 – 4x týždenne pod vedením kvalitných
trénerov. Od konca septembra do konca júna odohrajú viac ako 150 súťažných a turnajových
zápasov. Keď si toto zosumarizujeme za 10 mesiacov sezóny 20% svojho voľného času trávia
pri aktívnom športe so svojimi rovesníkmi. Môže sa takouto masovosťou prezentovať aj iný
športový klub z 11-tich uchádzajúcich sa o dotáciu? Oceňuje túto aktivitu na podporu športu
u mládeže komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu naozaj iba čiastkou 5 000 euro,
ktorá bude následne použitá na uhradenie faktúr za užívanie mestskej športovej haly? Vážený
pán poslanec na záver by som Vás chcela ešte raz v mene všetkých hráčok, trénerov
a basketbalových rodičov poprosiť, aby ste zvážili svoj hlas pri štvrtkovom hlasovaní, aby ste
vyjadrili svoju podporu klubu ŽBK Rožňava aj tým, že neodsúhlasíte výšku dotácie
navrhnutú komisiou vzdelávania, kultúry, mládeže a športu. Je pre nás nepochopiteľné, prečo
sa to deje, ale zároveň veríme, že Vám nie je ľahostajný osud viac ako 60-tich detí, ktoré
nechcú nič iné len hrať basketbal a dôstojne reprezentovať svoje mesto. Ďakujem za
pochopenie. Ing. Martina Molnárová, prezident ŽBK Rožňava. A ja ďakujem za pozornosť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Dovolím si krátku poznámočku. Ja sa nebudem príliš zapájať, lebo som svojím
spôsobom zainteresovaný, som predseda hokejového klubu zároveň, takže a z minulosti
športovec, tréner, hráč a pod. Takže sú tam určité nezrovnalosti, zavádzajúce veci, práve to
v minulosti, že boli určité skryté dotácie sme sa snažili, alebo toho času sa snažili odkryť
a zlegitímniť, stransparentniť. Tieto prostriedky, ktoré sú zatiaľ navrhované sú čisté
prostriedky. Bez toho nejdú, z toho nejdú žiadne režijné náklady a pod., to je ďalšia kapitola,
súčasť dotácie mesta, alebo príspevku. Iste vám to ozrejmí ďalší vystupujúci, ozrejmia najmä
pán poslanec Laco, ale pred ním je s faktickou pán Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Dávam návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania, aby sme mali možnosť ho pripraviť cestou
jak v minulosti neformálneho stretnutia tak, aby sme dospeli k dajakému nonsensu poslanci
a nie tu sa vybíjali. Aby sme predišli nejakému praniu špinavého prádla a pod. s tým, že je na
nás na poslancoch teraz, či stiahneme tento bod z rokovania, alebo budeme v ňom
pokračovať. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Je tu návrh na stiahnutie. Ja som tu už určitú dobu, ale ja neevidujem žiadne takéto
neformálne stretnutie v minulosti, takže... Ale nech sa páči je tu návrh. Poprosím páni
poslanci... Zvážme... Zvá... Nie je diskusia nech sa páči je tu návrh, zvážte váš postoj
a hlasovanie, nemusíme o tom diskutovať. Nech sa páči návrh na stiahnutie materiálu. Podľa
farby to vyzerá, že budeme pokračovať.
Za stiahnutie boli 2 poslanci, zvyšok proti, alebo sa zdržal.
Pokračujeme. Nech sa páči s faktickou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som chcel poprosiť vlastne. Mne z toho materiálu chýba to, čo sa pán primátor dlhú
dobu márne pokúša vlastne odkryť, tie skryté dotácie, aspoň nejakou formou informatívnej
správy, aby sme vedeli, že koľko hokejový, koľko basketbalový, koľko futbalový klub ešte
okrem týchto peňazí dostáva od mesta. O toto sa pokúšame 2 roky. Aspoň formou
informatívnej správy by to mohlo byť pripojené k tomuto materiálu. Lebo futbalový klub
berie 20 000 za udržiavanie plochy, hokejový klub neviem či bolo schválené, neschválené
dotácia na za prenájom plochy a tieto veci, či by sa nedali doložiť nejakou formou.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ja za seba a hokejový klub mesta, mládeže 2 432 eur za skrátenú sezónu od 02. 12. do 19. 01.
bola bezplatná teda bezplatné užívanie ľadu. Bolo odpustené. Ja rozumiem. Pani prednostka
bude, bude reagovať. Nech sa páči.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne za slovo. Tie skryté dotácie tam nehľadajte, pretože ich ani nenájdete a to
z jedného jediného dôvodu. Do dnešného dňa nám nie je známa hodinová sadzba nákladov za
užívanie telocvične. Vieme, aké má správca uzatvorené zmluvy, s ktorými klubmi, na koľko
hodín, nevieme ale ten základ podľa čoho to máme vypočítať. Nevieme koľko stoja tie
náklady, pretože ako vieme mesto má tam stanovený paušál, že platí 30% všetkých nákladov.
Z toho sa vychádzať nedá. Pretože tých hodín, ktoré sa telocvičňa užíva je viac by som
povedala. Kluby, ale majú uzatvorené zmluvy tak, že majú tam uvedené koľko hodín
týždenne užívajú a každý kvartál majú mať náklady vyfakturované. Predpokladám, že
vyfakturované asi nemali nič. Pretože zatiaľ my sme zaplatili plnú výšku týchto nákladov.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickými pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja som kritizoval a kritizujem, aj teraz si dovolím povedať, systém
prerozdelenia tak, ako je nastavený, ako bol minulého roku schválený MZ je zlý, je
neobjektívny a nezohľadňuje potreby športových klubov a nie je transparentný. A pokiaľ 2
roky nie sme schopný dať dokopy okrem tejto jednej informácie, informácie o skrytých
dotáciách dokonca ani pán primátor, tak kto je potom zodpovedný. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Aby ste ma pochopili. Nikoho som sa tým nechcel dotknúť. V podstate ja som len chcel tie,
aby boli informácie komplexnejšie. Určite neexistuje kľúč, ktorý by, ktorý by objektívne
rozdelil tie finančné prostriedky medzi jednotlivé. Môžeme sa k tomu len priblížiť, aby sme
boli do určitej miery objektívny a snažiť sa o to. Mne vadí len to, že tieto čísla sa berú ako
smerodajné, čo sa týka dotácie športu. Ale tie peniaze, ktoré idú na šport je ich omnoho viac,
takže dajakú formu tomu aspoň odhadom by sme mohli nájsť, aby sme mali objektívnejšie
číslo, koľko peňazí ide pre jednotlivé kluby.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Laco sa konečne dostal k slovu.

p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne. Vážení prítomní. Chcel som pôvodne reagovať to, čo prečítal pán poslanec
Kováč, na ten list, ale medzi tým tu odzneli už toľko pripomienok, faktických pripomienok,
že pokúsim sa to všetko dajako zosúladiť a zhrnúť to a povedať. Preto sa dopredu
ospravedlňujem všetkým prítomným, čí zástupcom klubu, či rodičom, či prítomným
a poslancom, keď niečo sa bude zdať, že druhý krát počujete, alebo tretí krát, ale nedá sa
tomu vyhnúť. Aby som...
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Máš 5 minút.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Prosím.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
5 minút máš tak šetri....
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Jasné, jasné sledujem čas tam hore. Ďakujem pekne za upozornenie. Nechcem ani 5 minút
dodržať. Skrátka k meritu veci. To čo tu odznelo, že nové VZN o poskytovaní dotácií,
odznelo tu viac krát, tento proces legislatívy a pripravovania tohto VZN trvalo skoro 2 roky.
A ja si myslím, že toto nové VZN konečne donesie svetlo a urobí poriadok v tých dotáciách,
čo tu odznelo, akože forma skrytej dotácie. Na čo presne narážam. Jednoducho na to, že
chcem tomu osobne veriť, ten list som nedostal, počul som to tuná, že tento list, ktorý tu bol
prečítaný vznikol z určitých nedostatkov buď informácií, alebo z neznalosti problematiky,
neviem sám to presne posúdiť, lebo jednak jak to tu odznelo, bol by troška aj zavádzajúci.
Totiž financovanie klubov na základe návrhu komisie je vyslovene na činnosť. Ak v liste bolo
uvádzané, že predtým za telocvičňu, budem teraz konkrétny, lebo asi situácia vyžaduje, aby
som bol konkrétny, keď predtým klub za telocvičňu používanie nezaplatil nič, ani cent, tak
nezaplatí ani v budúcnosti. Tie prostriedky, ktoré zatiaľ je v návrhu komisie, na, na je pred
schválením, alebo dané na pretras schválenia zastupiteľstvu je vyslovene na činnosť. Totiž
doteraz existovala tá skrytá, čo tu odznelo, skrytá forma dotácie, že kluby používali
telocvičňu, trénovali, hrali tam zápasy a jak je správne uvedené za toto nezaplatili cent, lebo
všetko zaplatilo mesto. Je to skrytá forma dotácie. Teraz sa to očistilo a tie peniaze, ktoré
peniaze vyžaduje chod telocvične, tzn. zápasy tréningy atď. na základe majiteľa telocvične
vyfakturácie mesto pošle klubom a kluby záväzne, to sú cielene určené prostriedky zaplatí
majiteľovi telocvične. Ale to nebudú tie prostriedky, ktoré sú v návrhu na činnosti. To je
vyslovene len na činnosť, zdôrazňujem a podotýkam. Z toho ani halier nejde na prevádzkové,
na prevádzkové náklady telocvične. Tzn. ide o očistenie skrytých dotácií, aby každému bolo
jasné, že keď používa telocvičňu v takom množstve, alebo časovom rozsahu, tréningy, zápasy
a pod. sledujem trošku čas, prepáčte, keď si otáčam hlavu, tak vyslovene ide na to, aby boli
tieto dotácie, lebo aj to sú dotácie pre xy kluby, či to je futbalové ihrisko, hala, zimný štadión
a pod., hej, aby som to dal do širšieho súvisu. Čiže toto sú všetko dotácie, ktoré dáva mesto,
ale nebudú odteraz ako skryté dotácie, ale budú normálne legalizované na základe VZN.
Kluby tie peniaze dostanú a kluby ich zaplatia. Tzn., že kluby obdržia peniaze nielen na
činnosť dotačné prostriedky, ale aj za režijné náklady používaných priestranstiev, haly,
telocvične a pod.. Neviem, či som bol správne pochopený, ale ide presne o to odhaliť skryté
a takto sprehľadniť. Čiže tie obavy, že nezapl...keď zaplatia zálohu nezostane im cent na
činnosť sú neopodstatnené, lebo z toho sa nezaplatí ani cent na halu. Toľko som chcel
povedať, samozrejme, keď bude vyžadovať situácia zapájať sa do diskusie ohľadne týchto

návrhov, tak samozrejme, že som tu k dispozícii. A už keď mám slovo, neviem či môžem, si
myslím, že áno, chcem, no nič, nechám to ešte potom, veď ešte sú diskutujúci a pred
hlasovaním potom ešte svoj jeden návrh tu poviem. Ďakujem pekne za pozornosť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou sa hlási pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Pokiaľ som dobre pochopil pán Laco zdôraznil niekoľkokrát, že ide
o finančné prostriedky na činnosť. Mňa by zaujímalo, kde v tomto materiáli je napísané, že sa
jedná o finančné prostriedky na činnosť a pokiaľ to tu nie je a myslí si teda, že to je na
činnosť, prečo komisia nenavrhla, aby bolo v rámci uznesenia, alebo v rámci ukladacej časti
pre lepšie zdôvodnenie práce a toho celého systému, ktorý navrhujú napísané, že je to na
činnosť. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
To neplatí. Nie. Ruším. Áno, nie. Môžete vypnúť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nemáš diskusný príspevok pán poslanec Balázs? Nie. Tak nasleduje pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No. Ja začnem tým, že v podstate 8 rokov som aj s niektorými kolegami hovoril o tom, že
treba zmeniť systém, ako sa prerozdeľujú dotácie pre športové aj kultúrne organizácie, aby ten
systém bol nejaký, čo najobjektívnejší. Asi ťažko nájsť niečo úplne objektívne, lebo, lebo
proste podľa toho, aké kritériá zvolíte, tak niekomu vyhoviete viac, alebo niekoho
uprednostníte. Ja, ja som rád, že sa nejaké takéto objektívnejšie kritériá nakoniec schválili, aj
keď teda nie úplne, povedzme by som súhlasil, so všetkými tými kritériami a, a bodovým
hodnotením, ale som rád, že proste vzniklo aspoň niečo také objektívnejšie a na rozdiel teda
od kolegu Lacha si nemyslím, že ten starý systém, keď sa poslanci zišli na uzavretom
zasadnutí a, a tam sa za zavretými dverami dohadovali a v podstate, a v podstate to bolo také
handlovanie sa a lobovanie, že proste kto mal, kto mal, ktorý klub mal viac poslancov tak, tak
ten si presadil vyššie dotácie. Teraz sme konečne si myslím, že našli nie ideálny možno, ale,
ale nejaký objektívnejší systém rozhodovania. Mňa akurát zaujímala tá informácia z toho
listu, že, že teda klub získal vysoké bodové hodnotenie a napriek tomu získal relatívne nízku,
nízku dotáciu. To, že koľko žiadal to je jedna vec, hej, to si ktokoľvek môže zažiadať
akúkoľvek obrovskú sumu, ale povedzme v porovnaní s ostatnými klubmi akože dostali, nie
najnižšiu, ale dostali nižšiu sumu peňazí, napriek tomu, že mali vyššie, vysoké bodové
hodnotenie. Takže to by ma zaujímalo, prečo to tak je. Keby mi niekto vedel zdôvodniť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja, ja len toľko, že som nechválil ten systém pred tým, ako bol, len som vravel, že vlani ako sa
to robilo a to považujem za dobré a správne. To boli tie neformálne stretnutia a bolo ich viac

k tomu prerozdeleniu peňazí na šport a kultúru. A tam kto mal záujem z poslancov mohol
dôjsť. A tam sme to preberali. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Kuhn s faktickou.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Tiež to bolo také bez akýchkoľvek objektívnych kritérií. Ja som práve kritizoval to, že ta, ja
som hovoril o tom, že najprv treba prijať to VZN a až potom rozdeľovať peniaze. My sme
najprv rozdelili polovicu peňazí len tak a potom vlastne druhú polovicu tiež len tak, lebo síce
bolo prijaté VZN, ale to platilo až od tohto roku. Čiže, čiže aj to, ako sa vlastne handlovalo,
kto naozaj presadzoval viac peňazí pre ten svoj klub, kde, kde má kamarátov, deti a neviem
pod.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickou pán poslanec Takáč.
Takáč
Ja by som chcel položiť otázku pani Mičudovej nakoľko ona, ona má na starosti školstvo
a práve tie normatívy, ktoré sú na žiakov ZUŠ, či by sa toto nedalo pretaviť ešte raz poviem
do, do tej sféry športu. A aký je jej názor na takéto prerozdelenie finančných prostriedkov
pokiaľ bolo schválené.
p. PaedDr. Jana Mičudová
Dobrý deň prajem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Bola tu požiadavka poprosím pani Mičudovú.
p. PaedDr. Jana Mičudová
Ďakujem za slovo. Najprv by som sa chcela vyjadriť k tej prvej časti, tzn. čo sa týka
normatívov na ZUŠ. Nemôžeme porovnávať tie normatívy, pretože to je formou originálnych
kompetencií. Čiže tam sú prostriedky niečo zo štátu, samozrejme veľa doplácame aj
z vlastných, takže tieto 2 veci úplne sú odlišné, nesúvisia spolu. Druhá vec čo sa týka týchto
dotácií ja som síce vedúcou odboru školstva, ale toto je v kompetencii vyslovene komisie a ja
som na tú komisiu prizvaná ako hosť, takže asi, asi toľko z mojej strany. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán Takáč.
Takáč
Toto bola ako otázka, či by sa tento podobný kľúč nedal aplikovať v podstate pri
prerozdeľovaní tých, tých v podstate za hlavu. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím pani Mičudovú o jednohlasnejšie, alebo zrozumiteľnejšie, jasnejšie odpoveď.
p. PaedDr. Jana Mičudová
Je to ťažké pri týchto športových kluboch a to z toho dôvodu, že niektoré majú širokú členskú
základňu a nemajú také výsledky ako tí, možno, ktorí majú užšiu tú členskú základňu

a dosahujú výsledky už aj cez okres, cez Slovensko na medzinárodných súťažiach atď.. Preto
je tu veľmi dôležité sa pozrieť, ktorý z tých, tých ukazovateľov tam je vlastne zahrnutý. Pri
ZUŠ-ke to je jednoduché, lebo mám tam počet žiakov a na základe počtu žiakov a na základe
toho, čo štát stanový ten normatív my to prerozdeľujeme. Čiže to je veľmi jednoduchý kľúč.
Tu je to horšie, pretože za to je potrebné sadnúť si, porozprávať o tom, že či je dôležitejšie
v úvodzovkách poviem, široká základňa, alebo čo je ten ukazovateľ, ktorý vlastne povie
o tom, kto koľko peňazí, komu prerozdeliť. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som sa chcel opýtať, ďalšie, ďalšia jedna taká nie nepodstatná vec na rozhodovanie čo
sa týka hodnotenia tých klubov, počet členov, počet detí, úspešnosť, tie percentá a body, ktoré
tu odzneli, či by sa, či ako poslanci sme nemohli dostať do materiálu. Predsa len by sme mali
zase objektívnejší podhľad na tie rozdeľované financie, lebo my sme to, dostala to komisia
školstva, ale my ostatní poslanci nie.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Rozumiem. Ďakujem. Pán poslanec Bischof. Stiahol. Evidujeme. Môžeme ukončiť diskusiu?
Poslan...poslancov myslím. Áno prerušujem, alebo ukončujem diskusiu. Sú tu zástupcovia
obyvateľov jednotlivých klubov. Pardon. S faktickou pán Kuhn a nasledujete potom vy.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja len, že som nedostal odpoveď od nikoho, ani od, od niekoho z komisie školstva, ktorá
rozhodovala, alebo teda od pani Mičudovej, že či sa prihliadalo na to bodové hodnotenie,
alebo neprihliadalo, lebo ako to je pre mňa kľúčová vec, že sme sa dohodli, že bude nejaké,
budú nejaké kritériá, počet hráčov, akú súťaž hrajú, koľko je tam mládeže atď., každé to
kritérium malo mať nejaké body. Podľa tých žiadostí sa mali, teda tie žiadosti sa mali
vyhodnotiť na základe týchto kritérií a potom podľa toho sa mali tie peniaze rozdeliť. Čiže
toto je pre mňa kľúčové, či to bolo dodržané, alebo nie.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Diskusia pokračuje. Nič sme neuzavreli. Takže predpokladal som, že pán Laco bude
reagovať. Poprosím teda pána Laca.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne znovu za slovo. Prepáčte, keď sa ma najete, že veľa krát budem hovoriť, ale
vyžaduje situácia, aj keď niekedy je potrebné sa ozvať. Ja som myslel, že budú mať už slová
rodičia prítomní, zato som už nechcel zasahovať do diskusie, ale pán poslanec Kuhn druhý
krát to čo pred chvíľou povedal a na to by som chcel zareagovať. Chcem zareagovať asi tým
štýlom, že to bodové hodnotenie, ktoré mala komisia k dispozícii na všetky oblasti činné, na
rozdelenie financií na šport, kultúru, spoločenské organizácie, všetko to je pomocný materiál.
Pomocný materiál je v tom zmysle, že má pomôcť pri navrhovaní komisie, komisie
podotýkam, všetkým členom komisie, ale je to pomocný materiál, čiže je to len smerodajný.
Napr. to, čo povedala pani, pani Mičudová je jasne vyplýva, že sú veci, ktoré sa nedajú
celkom zohľadniť v rámci bodovania. Poviem jeden konkrétny prípad, ktorý bol sporom a sú
tu aj poslanci, sedia tu, ktorí sú aj členmi komisie bol jeden sporný prípad, ktorý naozaj nám
robil hlavolam kvôli objektivite. Je tam jeden bod, konkrétne bod F, kde súťažné úrovne a je
tam posledné, že medzinárodná úroveň. A vznikla polemika, nehovorím, že materiál musí byť

dokonalá, zato je to aj pomocný, to bodovanie, čo zahrnúť do medzinárodnej úrovne. Jedny,
bol názor, že medzinárodná úroveň sa predstavuje tak, že jednotlivá xy kluby v danom športe
na úrovni mesta hrajú nejakú medzinárodnú súťaž. Tzn., príklad len poviem na porovnanie
povedzme Slovan KHL ligu, niektoré extra basketbalové družstvá, extraligové ženy, muži,
stredoeurópsky pohár, hádzaná na Slovensku, hej, spoločná súčasť slovensko-česká Juventa
Michalovce hrajú medzinárodnú súťaž. To nie je, také mesto na území mesta Rožňava nie je,
ktoré by hralo takúto súťaž v žiadnom športe. Druhá vec, považovať za medzinárodnú úroveň,
že jednotlivé kluby si urobia prípravné zápasy, alebo prípravné turnaje a zavolajú si z Poľska,
z Maďarska nejaké družstvo, lebo je to, už je to medzinárodná úroveň? Ťažko je to takto
rozlíšiť a ďalšia vec, nedá sa všetko podľa toho pomocného bodovania robiť, hej, čo povedala
aj pani zástupkyňa, že tradícia športu, minulosť, výsledky atď.. Je tam zopár bodov takých,
ktorý vyslovene držajú...zato je to pomocný materiál, toto bodovanie, jednoznačne.
A samozrejme nedá sa vylúčiť, si myslím, že sa nikto neurazí ani z členov komisie, že sa nedá
vylúčiť pri tomto hodnotení, alebo bodovaní aj určitý druh subjektivity. Nedá sa. Dá sa zvážiť
toto zaslúži viac, toto menej, ako sa prikloní to. Chcel som asi takto zareagovať a priblížiť to,
ako prebiehalo zasadnutie komisie a koniec koncov každý podľa VZN, každý predstaviteľ
klubu mohol prísť na zasadnutie tej komisie, to je platí podľa VZN. 2 kluby tú možnosť
využili. Mohli prísť, povedať, ozvať, možno, možno v mnohých smeroch by aj pomohlo,
možno, netvrdím, to nedá sa už takto tvrdiť, či áno, či nie, ale dačo by tam aj odznelo od tých
zástupcov klubu. Ďakujem pekne. Prepáčte, keď som bol dlhý.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Vážený kolega poprosím vás, že po pánovi Bischofovi by sme dali priestor tu prítomným.
Keď dovolíte pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. No 8 rokov som členom komisie a nevidím za tých 8 rokov
nejaký zásadný, veľký rozlišovací prelom, ktorý, ktorý by mohol, alebo o ktorom by sme
mohli hovoriť, že je to výrazné skvalitnenie, skvalitnenie pri rozhodovaní o dotáciách
športovým klubom, kultúrnym mládežníckym organizáciám, združeniam základných, MŠ
a ďalším organizáciám, ktorým prispievame na činnosť. Bol tu kolega Rado Kovács
v predchádzajúcom volebnom období, ktorý 2 roky sa snažil priniesť VZN-ko a presadiť
VZN-ko, ktoré, ktoré malo objektívne, objektívne parametre a žiaľ za 2 týždne vzniklo,
vzniklo VZN z mesta, ktoré, ktoré bolo prijaté miesto, miesto navrhovaného 2 roky
pripravovaného. Musím sa zároveň priznať, že aktuálne, o ktorom hovoríme nie je vôbec
v žiadnom prípade ideálne. Keď si vezmeme percentuálne rozdelenie dotácií 80% na šport,
14,5% kultúra, mládež, spoločenské, sociálne organizácie a 5,5% sú tie ostatné združenia ZŠ,
MŠ. To sú občianske združenia rodičov. Zároveň musím, zároveň musím povedať, že mojou
snahou pri, pri rokovaní o tomto konkrétnom návrhu na ostatnom zasadnutí komisie bolo, ako
som to vtedy neformálne nazval učesať tento nepomer a na moju, na moju iniciatívu kolega
z komisie prišiel, prišiel s takým, s takým prepočtom, teda pomer dotácie na počet, počet detí
a to sa stalo, to sa stalo kľúčom k tomu, ako budeme rozhodovať, ako budeme deliť tieto
peniaze. Naozaj okrem tohto jediného racionálneho kľúča, ktorý sme si zvolili pri
rozhodovaní, teda pomer dotácie k počtu, k počtu členov a bola, bola prítomná istá nazvem to
istá miera subjektivity pri tom rozhodovaní. Nechcem povedať, či veľká, či malá, ale istá
miera subjektivity tam bola rozhodne pri tom. Ešte raz mojím cieľom bolo, bolo znížiť tú do
očí bijúcu prevahu dotácií, ktoré, ktoré z tohto balíka 57 000 eur dávame a 80% z toho má
šport. Po 8 rokoch skúseností, každoročných s týmto, musím povedať, že a hovorím to vo
volebnom roku a hovorím to verejne a s rizikom toho, že mi to pochová poslaneckú
v úvodzovkách kariéru, je to zvrhlosť venovať mestské peniaze na, na športovanie,

športovanie dospelých a určite nie detí, určite nie detí a za celých 8 rokov našou snahou bolo
vytvoriť také podmienky, aby dotácie z mesta išli, išli v prvom rade na deti a niekoľkokrát
sme dostali taký offrekord odkaz, že hocijako, hocijako sa budeme snažiť, vždy to skončí
v A-čkových, v A-čkových tímoch. A pomaly, pomaly, ale isto táto skúsenosť a to čo som
povedal a nazval to tak vulgárne, že zvrhlosť venovať peniaze všetkých daňových
poplatníkov na športy, športy dospelých, predovšetkým hovoríme o 80% o športoch, je podľa
mňa zvrhlosť. Okrem toho zákon 369 novelizovaný takúto povinnosť mestu neukladá. A nie
je to nárokovateľná zložka. Takže ešte raz poznámka pod čiarou, zbohom moje poslanecké
kreslo. A treba to povedať otvorene. Ak by som mohol poprosiť ešte, dám ešte návrh 2
minúty, alebo 30 sekúnd ak je to možné, alebo sa prihlásim znova do diskusie. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Kolegovia je rokovací poriadok a niečo som sľúbil. Poprosím vás, diskusia bude
pokračovať ďalej. Sú tu obyvatelia, isto budú chcieť reag....možno nás posunú v diskusii
o niečo rozumnejšie. Nech sa páči. Poprosím do mikrofónu. Predstavte sa. Červené svetielko
aby svietilo.
Občan mesta
Dobrý deň, keď mi dovolíte, aby som sa posadila, aby sa mi lepšie, lepšie čítalo. Takže
predovšetkým dovoľte, aby som sa vám predstavila. Moje meno je Ing. Martina Molnárová
a od 31. 09. 2017 vykonávam funkciu prezidenta OZ ŽBK Rožňava z poverenia rodičov a tak
isto, ako všetci ostatní členovia prispievam členským príspevkom do nášho klubu a moja
dcéra reprezentuje tento klub. Tak ako už spomínal pán poslanec Kováč a prečítal môj
otvorený list poslancom, boli tam spomenuté fakty, ktoré sa týkajú činnosti OZ. Reagovala by
som na niektoré veci, ktoré odzneli tu v diskusii, pretože nebola zodpovedná, zodpovedaná
jedna zásadná otázka, ktorá trápi všetkých členov nášho OZ. Takže vrátila by som sa troška
do minulosti. V roku 2015 bola odsúhlasená klubu ŽBK čiastka viac ako, takmer 11 000 eur,
v roku 2016 takmer 8 000 eur, v roku 2017 13 000 eur. Všetky tieto dotácie z mesta boli
očistené o poplatky za športovú halu. Chcela by som ešte troška reagovať na, na tú vec, ktorú
som uviedla v liste nesprávne, ako ste sami podotkli, bola som už kvôli tomu kontaktovaná
viacerými poslancami, ako aj samotným pánom primátorom, či pani prednostkou. K tejto
dezinformácii došlo na základe toho, že včera som mala telefonát od pána riaditeľa Matisa
z gymnázia, ktorý mi povedal teda, že klubu ŽBK vystavuje faktúru na túto čiastku, ktorú
som tam uviedla a že máme povinnosť ju zaplatiť. Na základe rozhovoru s pánom
primátorom, ktorý mu odsúhlasil, že dotácia pre kluby bola schválená a teda na základe
nového VZN-ka platného od 01. 01. sú kluby povinné túto čiastku preplácať. Bez ďalšieho
zdôvodňovania, vysvetľovania atď. V podstate ku tomuto sme sa nevyjadrili, pretože sme
nemali žiadne vyjadrenie zástupcov mesta, alebo kohokoľvek, takže naozaj toto vzniklo len
na základe tohto, tohto telefonátu. Takže vrátila by som sa k tým dotáciám z minulosti. Boli
tak isto očistené od týchto poplatkov za športovú halu a vieme dokázať na základe registrácie
hráčok SBA a upozorňujem na to, že sú to naozaj hráčky spadajúce do kategórie mládeže,
dokonca ženské družstvo tohto roku ani nemáme, že máme viac hráčok, ako sme mali
predchádzajúce roky. Dá sa to zistiť podľa, podľa oficiálnych registračiek, takže naozaj to
navýšenie tam tohto roku je. Chcela by som sa preto spýtať z poverenia rodičov a všetkých
členov OZ ŽBK prečo bola tohto roku tak výrazne znížená podpora zo strany mesta. My
vieme veľmi dobre, že nie je žiadny právny nárok na túto dotáciu, ale sme si zase vedomí, že
projekt, ktorý sme predkladali tak, ako už to spomínal pán poslanec Kováč získali sme dosť
vysoké bodové hodnotenie v kritériách, ktoré ste stanovili a odsúhlasili vlastne vy. Takže toto
nám nie je jasné a toto naozaj neodznelo, prečo došlo k tak rapídnemu zníženiu. Vieme veľmi
dobre, že došlo k zmenám vo vedení ŽBK. ŽBK v minulých rokoch zastupoval práve tu

prítomný poslanec Arpád Laco, ktorý je zároveň aj predsedom komisie, ktorá tento návrh
spracovávala. Chcela by som sa spýtať osobne aj jeho z jeho pohľadu vo vzťahu k hráčkam,
ktoré minulý rok zastupoval, vo vzťahu k deťom, ktoré tak isto ako minulé roky aj toho roku
hrajú basketbal a prečo práve on bol navrhovateľom čiastky, ktorá je podstatne nižšia ako
bola po minulé roky. Ako bolo spomenuté, financovanie klubu v predchádzajúcom období,
bolo výrazne spochybnené. Veľká časť finančných nákladov spojených s činnosťou klubu
bola na pleciach rodičov a to vieme aj dokladovať.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Môžete ešte 15 sekúnd
Občan mesta
Ďakujem.
...lebo technický problém vás obral o 15 sekúnd.
Občan mesta
Takže, takže v závere ja by som ešte raz formulovala tú otázku, prečo práve tohto roku nám
bola tak znížená dotácia, ako bola.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Keby ste chceli pokračovať ďalej súvisle, musím požiadať poslancov, aby sme odsúhlasili
pokračovanie. Takže...
Občan mesta
Naozaj ide už iba o 30 sekúnd, takže. Môžeme? Takže v prípade, ak by poslanci mali záujem
rada im zodpoviem aj ďalšie otázky, ktoré sa týkajú klubu, či už v minulosti tie, ktoré máme
vieme dokladovať, alebo sa týkajú novej činnosti a zároveň by som chcela ich poprosiť, aby
mali na zreteli o hlasovaní pri tomto návrhu, že naozaj ide hlavne o deti, ktoré chcú, ktoré
chcú hrať basketbal. Nejde o žiadnych rodičov, nejde o žiadnych dospelých, ale ide naozaj
o hráčky, ktoré svoj klub si myslím že veľmi s dobrými výsledkami reprezentujú a nie len
klub, nie len mesto, ale aj svoje školy. Takže ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pokračovali by sme v diskusii. Prihlásený je pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja by som rád nadviazať na to, čo tu bolo povedané hlavne kolegom Bischofom. Nebudem sa
vyjadrovať k jednotlivým tým bodom a jednotlivým riadkom, ktoré sú v rozpočet schválené,
alebo teda navrhované v jednotlivých položkách. Nesúhlasil som, nesúhlasím s prerozdelením
prostriedkov tak, ako sú postavené. Jedným kľúčom naozaj tu bolo pre pomoc komisie, alebo
kohokoľvek materiál pripravovaný Radoslavom Kovácsom v dávnej minulosti a stále si
myslím, že ten materiál v objektivite a v riešení vecí je stále najobjektívnejší,
najtransparentnejší a najčitateľnejší. Mňa prekvapuje, že razíme, alebo začali sme raziť veľmi
intenzívne, vďaka zástupcovi primátora, myšlienku participácie a na veciach, kde
rozdeľujeme peniaze pravidelne, každoročne so športovými klubmi, s kultúrnymi zložkami,
záujmovými čin... zložkami, ja neviem akými zložkami. Nie sme si schopný sadnúť za
okrúhli stôl a povedať im problém tu je, máme obmedzený balík, ale chceme ho objektívne
prerozdeliť medzi vás. Skúste nám navrhnúť ako ďalej, pretože sa tu x rokov trápime
a nevieme sa dohodnúť. Vaše návrhy a vaše riešenia sú pre nás prijateľné. Veľmi jednoduchá

vec. Tu, tak ako tento klub, tak ako tento klub tu bol možno príde na najbližšie zastupiteľstvo
ďalšie 4 kluby, ďalších 6 klubov, ktoré možno tiež nebudú súhlasiť s tými peniazmi a budú
mať s prepáčením gule na to, aby sa tu jednoducho posadili a povedali si svoj názor prečo
nedostali viacej, prečo ich výsledky nie sú zohľadnené, prečo a prečo a prečo. Takže naozaj
budem hlasovať za to, aby sa ten materiál stiahol v rámci toho, čo tu bolo povedané a ak nie
tak určite dám návrh na stiahnutie toho materiálu nie preto, že by, že teda chcem nejakým
spôsobom zamedziť tie finančné toky v rámci tohto a nebolo hlasovanie? Nebolo. Berem
späť, mám to zle pozna.... berem späť. Áno, áno mám to, ale aby som dokončil myšlienku,
preto som podporoval stiahnutie tohto materiálu, aby, aby teraz, nie, nie preto, že by som
chcel nejakým spôsobom ohroziť, ohroziť činnosť športových a kultúrnych krúžkov, oddelení,
klubov atď., atď., atď., ale hlavne kvôli tomu, aby sme naozaj urobili v tom poriadok. Pokiaľ
to takto prejde ako to je, ja chcem požiadať a poprosiť zároveň do budúcna už začať teraz veci
riešiť na základe toho, čo tu je presadzované pánom zástupcom a to je tá participácia. Posadiť
si týchto ľudí za okrúhly stôl a nie položiť ... poslancov. Nie položiť na stôl hotovú záležitosť
na základe jednostranného postoja, jedného tábora, alebo jednej zložky tejto veci, ale naozaj
urobiť z toho jeden veľký kompromis práve u tých klubov, ktoré sú aktívne, ktoré aktívne
pracujú, aktívne vykonávajú svoju činnosť a určite by nedochádzalo k takýmto pochybeniam,
určite by nedochádzalo k uzneseniam, alebo dohodám, ktoré by nejakým spôsobom, boli
potom spätne napádané, resp. kde by ľudia boli nespokojní s tým, ako sa rozhodlo. Tým, že
budú spoluúčastní, participovaní na riešení problému sa riešenie problému takýmto spôsobom
dá dostať do polohy, s ktorým väčšina môže súhlasiť a nikto nemôže povedať, že to s ním
nebolo prejednávané. Demokracia, pretože sme nič lepšie nevymysleli, je o väčšinovom
systéme. Takže pokiaľ aj v tomto prípade väčšinový systém vyhrá, predpokladám, že ostatní
sa tomu prispôsobia, ale podstata je toho celého a tú myšlienku budem rozvíjať aj napriek
tomu, že s programom participácie nesúhlasím tak, ako je postavený v meste tohto roku, aby
ste komunikovali s týmito klubmi a naozaj s nimi participovali na riešení finančných
problémov. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ku konkrétnostiam budem reagovať len v rôznom, lebo mám tam pripravené
ohľadom participatívneho. Nech sa páči pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem. Ja by som už len dokončil v niekoľkých sekundách. Teda hovoril som o tom, že, že
počas tých 8 rokov, stále sa točíme okolo toho a ten kameň úrazu je, je práve subjektívne
rozhodovanie a mieru subjektivity budem hodnotiť slovom istá miera, nebudem hodnotiť či
vysoká, či nízka. Vždy som hlasoval proti a konečnému, konečnému rozhodnutiu, ktoré, ktoré
vzišlo z rokovaní či, či jednotlivých, jednotlivých úrovniach, či formálne, neformálne, ale na
koniec na zastupiteľstve proti práve kvôli tomu, že, že tá, že tá subjektivita tu bola silno
prítomná. A ja si myslím, že to rozhodovanie nebolo objektívne a zakladalo nespravodlivosť
a zakladalo silnú neslobodu v správaní jednotlivých poslancov, primátorov, či kandidátov,
ktorí s uchádzali o podporu športovcov pri svojom zvolení a keď sa bavíme o konkrétnom
tomto návrhu mám tu silne zlé svedomie voči spomínanému klubu. Pretože je to klub, ktorý
sa vlastnou silou chcel očistiť od predchádzajúcich spôsobov aj od toho, čo je aktuálne
v klube a aj od toho voči čomu sa teda na stretnutí, kde sme boli prítomní s kolegom
Mihókom aj dištancovali, že teda odmietajú rodičia pokračovať v predchádzajúcich
spôsoboch menežovania klubu. A zaznela tu otázka konkrétna, že prečo je tu zrazu podpora
5 000 a my sa tu okolo toho krútime a každý, každý sa z nás tvári, že asi zhruba tuší prečo,
ale, ale nikto sa k tomu nechce vyjadriť. Hovoril som to a nazval som to ako subjektívne
rozhodovanie a záujmy, záujmy konkrétnych poslancov. Čiže to je podľa mňa ten dôvod

a teda to zlé svedomie, že som opomenul túto čiastku, že som si ju neuvedomil na základe
čoho, jednak aj vyplýva to z toho, že tú informáciu, ten list som dostal až po zasadnutí
komisie a teda to zlé svedomie aspoň z časti chcem akýmsi spôsobom napraviť, práve vďaka
tomu, že ten klub sa vlastnými silami snaží, snaží vyčistiť svoj chod a jeho motívy sú
zakladané na etickom konaní. Teda môj konkrétny návrh je, aby z riadku 7 zo sumy 16 200
riadok 7, teda bavíme sa o športových kluboch, hej športové kluby, riadok 7 zo sumy 16 200
odpočítať sumu 1 700 eur a túto sumu priradiť, pripočítať k riadku 1, teda tam by došlo
k navýšeniu 5 000 + 1700. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ďalší, ktorý nasleduje v diskusii. Pán poslanec Laco.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne za slovo. Bol som požiadaný pani Ing. Molnárovou, aby som odpovedal na
niektoré otázky, alebo som zareagoval na jej diskusný príspevok. S radosťou to urobím.
Snažil som sa poznačiť čo sa pýtala. Rozhodnutia, alebo na základe čoho k rozhodnutiu došlo.
Začnem tým, že bolo, vzniklo jedno VZN, o ktoré sme bojovali a ktorý bol pre niekoho aj
kameňom úrazu, že konečne môžu kluby podávať žiadosti na činnosť, nie na projekty, tzn. že
netreba vyúčtovať projekty v daný mesiac, keď použili a nevedia ďalšie 4 mesiace čo budú
ešte robiť, z čoho budú ešte žiť. Tzn. že vyúčtujú raz ročne, tzn. že na činnosť. To je jedna
odpoveď. Druhá. O tomto návrhu, čo tu majú poslanci pred sebou som nerozhodoval ja, je to
kolektívne rozhodnutie komisie. Návrh komisie, ktoré by mali odsúhlasiť poslanci ten návrh
na prerozdelenie. Tzn. táto komisia bola 9 členná a všetkých 9 členov komisie za tento návrh,
čo majú teraz poslanci pred sebou, hlasovali všetci 9 za tento návrh, ktorý je tuná bez
výnimky, 9 členná komisia, všetci 9. Čiže to je kolektívny návrh, lebo komisia má len
doporučovací charakter, poradný orgán, nič viac. Ďalej čo sa mi zmenilo, bolo tu opýtané, čo
sa mi zmenilo na mojom vzťahu ku klubu, hráčkam, rodičom. Neviem či sob dobre pochopil
túto otázku. Zodpovedne rozhodne z tohto miesta môžem vyhlásiť nič. Stále tak isto sú to,
keď som bol členom, podotýkam to slovko, aby niekto si náhodou nevysvetľoval inak. Bol
som členom 32 rokov tohto klubu. Nič sa mi nemohlo zmeniť ani na vzťahu voči rodičom, ani
hráčkam. Zostal taký istý, ako bol aj predtým. Aj v súčasnosti, keď sa stretnem či s hráčkami,
či s trénermi, či s rodičmi podebatujeme, hráčky, ktoré chodia do gymnázia sa opýtam ako
hrali v sobotu, nedeľu, ako sa im darilo. Nič sa nezmenilo, keď bola niečo, neviem na čo
mierila tá presne tá veta, či sa zmenilo na mojom vzťahu niečo. nič sa nezmenilo za tie 10ročia ani sa nemohlo a vďaka aj tomu, že som v neustálom dennodennom kontakte
s hráčkami. A na záver asi toľko, to tu tiež asi troška tak odznelo, že všetky od pani inžinierky
nevypovedané myšlienky, alebo schované medzi riadkami rozhodne odmietam. Ďakujem
pekne. Jááá pardon, ešte mám 5 minút, takže ďakujem pekne za pozornosť, chcel by som
využiť túto príležitosť, aby som nemusel pýtať zase slovo, už aj tak veľa hovorím, no ale to je
aj z titulu funkcie. Tak ako tu pred chvíľou odznelo chcem navrhnúť, že z položky 7 pán
Dovaj Rožňava, za športovcov atď. z toho presunúť 200 eur do položky, t.j. spoločenské
kultúrne organizácie 3 spolok Gemerských lekárov Rožňava, Gemersko-novohradské lekárske
zdravotné dni tých 200. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Mám pocit, že, že nám je strašne ľahké tuná kritizovať a presúvať krížom krážom tie finančné
prostriedky, ale chcel by som uviesť jednu základnú vec, že všetky tie športové kluby, keď sa

bavíme len o športe žiadali 208 000 eur dohromady a my sme rozdeľovali 57 000. Ja nie, ja
nie, ja som tento materiál dostal v podstate tak jak vy na usb kľúči. Pokúšame sa tým klubom
dať, čo sa dá. Strašne, strašne by som rád a všade to hlásam, že určite by som veľmi chcel
podporiť šport detí v meste, lebo v tomto kolega Bischof nesúhlasím s tebou, ja si myslím, že
je veľmi dôležité, aby tá mládež športovala a to mesto trošku sa musí pridať k tomu, aby, aby
tie, ten šport podporili, aby sme ten šport podporili. Takže ja si myslím, že do určitej miery....
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec prosím.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
...do určitej miery to mesto...
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
....do určitej miery to mesto musí, alebo by malo, nieže musí, to ste povedali správne, že
nemusí, by malo ten detský šport podporiť. Takže v tomto by som jedine nesúhlasil,
v ostatných veciach vo všetkom áno. A všetci tu máme plné ústa objektívnosti. Ja si myslím,
že práve toto je tá otázka, kde tá objektívnosť sa strašne, strašne ťažko hľadá. Vieme sami, jak
tu odznelo, že 2 roky hľadáme VZN, ktoré, ktoré by objektívne rozdelilo tie, tie finančné
prostriedky, ale to sa nedá nájsť, aby objektívne. Povedzte si úprimne, všetci sa nad tým
zamyslite, ktoré, ktorú prioritu dáte dopredu, ktorú dáte dozadu, možnáže mi chýbajú troška
tie body, ktoré tam boli udelené, ale, ale objektívne sa to skutočne rozdeliť nedá. Zase pán
kolega súhlasím s vami s presunutím tých 1 700 eur medzi tými položkami, ale chcel by som
sa opýtať, že na základe akého objektívneho rozhodnutia ste presunuli práve 1700 a práve
medzi týmito 2 položkami. Takže ja, ja, zase nechcem sa, nechcem sa vôbec sa ťa nechcem
Matúš dotknúť, ale tu je, tu je ten signál toho, že tá objektívnosť sa tu nedá, nedá hľadať. Sú
tu rodičia basketbalového klubu to tiež dáva určitú váhu toho, že sa tie finančné prostriedky
presúvajú a, a musí tu byť dajaká komisia, ktorá, ktorá tieto veci posúdi, ale objektívnosť
tuná, že tu bude 100% objektívnosť si to nenamýšľajme. Nebude. Nebude. Takže ten
basketbal mal jednu obrovskú tradíciu tuná v Rožňave v meste a, a v tejto súvislosti by som
mal jednu poznámku ku pánovi Lacovi Árpimu. Pán Mgr. Árpad Laco ďakujeme, že
v podstate za tých 32 rokov tu ten basketbal vôbec je, lebo sme tu niektorý, či už medzi
rodičmi, alebo poslancami takí, ktorí, ktorí sme v tých rokoch v podstate navštevovali
základnú, možná strednú, možná materskú školu a, a ktovie, čo by bolo s tým basketbalom,
keby sa tomu dakto 32 rokov nevenoval. My sme teraz vyrástli, v niektorých veciach sme
pružnejší možná, niektoré veci by sme teraz už riešili ináč, ako sa riešili pred 30 alebo 32
rokmi, uznávam, ale, ale 32 rokov je strašne dlhá doba na to, že sa človek venoval niečomu aj
dušou aj telom a iba dávam otáznik do pléna, že či by sa bola našla osoba, možná hej, možná
nie, ale za tých 32 rokov v podstate práce ďakujeme za to, že ten ŽBK v podstate existuje. Ja
navrhujem medzi týmito položkami, čo Matúš Bischof tuná navrhol presunúť 2 000 eur.
Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Len dovysvetlím. Stále hovoríme o návrhu, či už pôvodnom, alebo tieto rošády,
ktoré sú už tu odzneli, alebo možno aj odznejú, stále sú to návrhy, hej. Konečné hlasovanie
bude neskôr. S faktickými poznámkami sa hlásia pán Kuhn. Následne pán Kováč.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Pán kolega Balázs bolo by dobré, keby ste na rokovaní MZ počúvali, čo rozprávajú vaši
kolegovia, nielen sám seba. Pretože kolega Bischof hovoril dosť zrozumiteľne pred chvíľou,
že je proti tomu, aby bol financovaný šport dospelých, ale je za to, aby mesto podporovalo
športovanie detí. Takže nie je vhodné, aby ste vkladali niekomu do úst niečo, čo nepovedal
pár minút pred vami. No.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Kováč s faktickou, nasleduje pán Takáč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nehovoriac o tom, že pán Bischof hovoril o tom, že aj napriek tomu, že podporujeme akože
mládežnícky šport peniaze v kluboch končia aj tak na dospelých, ale nie o tom bola tá
diskusia. Môj príspevok je o to, že my mám objektívnejší, oveľa objektívnejší systém, ale vy
ho nechcete prijať. Vy nechcete objektivitu. Tak ako ste tu 8 hlasovali za ten systém, ktorý ste
si zvolili. To je problém.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pán Mihók ja som všetky svoje nápady predniesol, nie som členom žiadnej komisie...
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím vás páni poslanci.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
...nie to si nepamätáte, ani to, že sme sa spolu neformálne stretávali, ani to si zrazu
nepamätáte. Nič. No jasne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Páni poslanci majme voči sebe úctu aj voči obyvateľom, ktorý sú tu. Buďme korektní. Pán
poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Vzhľadom na cestu, ktorú sme zvolili pri riešení tejto situácii by som navrhol prikloniť sa
k názoru pána Ing. Lacha, aby sme tento bod stiahli, urgentne ho doriešili, urgentne ho
doriešili mimo, mimo tohto programu a dali ho naspäť na schválenie po prehodnotení dotácií.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
O tomto návrhu už bolo hlasované.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Už. Jaj. Pardon.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Už pán Kováč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Lebo to, na túto tému sa môžeme takto touto cestou baviť ešte ďalšie 2, 3, 4 hodiny.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Prijali sme uznesenie. Pokračujeme v diskusii. Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
V tomto prípade, keď je to tak, tak sa ospravedlňujem, ja som postrehol takú vec Matúš, tebe
sa osobne ospravedlňujem, že si povedal, že nikdy si za to nehlasoval. Za tieto, za
rozdeľovanie týchto dotácií vlastne na šport a v tej súvislosti som to bral tak, že si stále proti
tomuto mládežnícke, to mi ušlo, keď to je tak, tak sa ospravedlňujem. Dobre?
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nasleduje pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Edo tebe by som povedal, ty si nebol v minulom volebnom období tuná, tak o tom nevieš asi,
ale tu bol predložený návrh na VZN o dotáciách, ktoré pripravil Rado Kovács ako poslanec
a Karol bol jeden z tých, ktorý podporoval. Aj Matúš aj my sme podporovali to VZN-ko, bolo
predložené, niekoľkokrát bolo stiahnuté, nakoniec bolo prijaté úplne iné, čiže my sme urobili
akože dosť veľkú robotu, urobil Rado Kovács, aby som bol pravdu, akože on, on to odmakal
a my sme to podporili, ale žiaľ neprešlo to. Tak sorry.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja veľmi rád pošlem pánovi Mihókovi záznamy rokovaní, v ktorých som
rozprával, dopĺňal, navrhoval riešenia na zobjektívnenie, resp. na zlepšenie prerozdeľovaní
prostriedkov. Veľmi rád. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán, s faktickou pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Páni kolegovia skutočne nerobme si dajaké tu dajaké, dajakých
fackovacích panákov tu zo seba a hlavne do televízie. Poprosím každého. Ja som tu odsedel
pár rôčkov, ale poprosím všetkých uberte kus emócie, uberte kus. Či jedna, či druhá strana,
keď sa dá. Nerobme z toho. A toto teraz, že by sme stiahli aj tie peniaze, ktoré by mali dostať
zabránime činnosť vôbec im pokračovať. Takže, áno, skúsme vrátiť sa k týmto veciam pokiaľ
je ochota, ale nesťahovať to, keď nemusíme a nech to ide aspoň toľko čo ide. Ďakujem za
slovo. Poprosím aj predseda, aby kus ......
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Snažím sa, nedarí sa. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja len na povzbudenie tvojho sebavedomia, vedieš podľa mňa veľmi rozumne toto zasadnutie
a emóciám by si nezabránil aj keby ani neviem čo tu bolo mnohokrát, ale ako klobúk dole. Ja
chcem povedať pánovi Kossuthovi len jednu vec. My, ja ako som to povedal
v predchádzajúcom vstupe nejakom. My neočakávame, že nás podporíte, ale týmto dobrým
ľuďom treba povedať je to naše rozhodnutie, podať im argumenty, prečo ste sa tak rozhodli

a buď to príjmu, alebo to neprijmú, ale objektívne si povedzme, koľko zástupcov športových
klubov, spoločenských organizácií bolo na zasadnutí komisií na to, aby s nimi debatovali
o tom, že majú problém vyriešiť. Koľko?
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Vážení obyvatelia, poslanci. Sme možno neviem v tretine, polovičke diskusie. Ja
osobne by som potreboval nejakých 5 – 10 minút hygienickej pauzy. Keď my neodsúhlasíme,
tak by som poprosil pána Balázsa aby prišiel, lebo nemám komu odovzdať slovo ako
poverený ďalší a viedol na tú dobu zastupiteľstvo. Ja som čerstvo po operácii, ja potrebujem
si nejaké tie, možno ešte blúdi vo mne nejaká tá narkóza, takže troška som unavený.
Navrhujem 10 minútovú, možno si aj vykonzultujete niečo medzi tým. Ďakujem za
pochopenie. Pokračujeme o 10 min. Len faktickú poznámku. Odznel tu, my zvykneme takýto
čas obedňajšiu, ale vo vzťahu, vo vzťahu k obyvateľom ja by som doporučil po 10 min.
pokračovať a o 12.30 na obedňajšiu prestávku.
Nech sa páči posaďme sa. Zaujmime miesta. Ospravedlňujem sa za narušenie tradičného
zaužívaného programu a harmonogramu nášho, troška to posunieme. Vynútila si to situácia a
okolnosti. Budeme pokračovať v tomto bode. Do diskusie sú prihlásený s faktickou
poznámkou pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja som sa v predchádzajúcej. To je asi zbytok toho celého. Nebudem už
diskutovať k tejto téme, v tomto bode, čase. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nech sa páči pán Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Tak isto ďakujem. Sťahujem svoj diskusný.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nie sú ďalšie diskusné príspevky z radov poslancov. Poprosím z radov obyvateľov
ešte áno. Pán Košťál nech sa páči.
Občan mesta
Počuje ma. Haló. Takže volám sa František Košťál pre tých, ktorý by ste ma nepoznali, som
jeden z rodičov hráčky basketbalového klubu a prišlo nás tu viac. Dôvod je jednoduchý. To už
odznelo aj v liste, ktorý tu bol prečítaný. Tá prestávka prišla vhod, lebo tie emócie trošku
upadli, ale chcem sa vyjadriť k viacerým veciam, čo tu odznelo. Poďakovali ste pánovi
Árpimu Lacovi za 30 rokov roboty kolo basketbalu. Toto nikto nespochybňuje, ale to čo bolo
pred 10, 15, 20 rokmi z toho naše dievčatá hrať nebudú. Problém je jeden, ktorý tu riešite –
spôsob financovania športu. Mnohí tu sedíte dlhé roky. Nezhodli ste sa, ale kluby musia
fungovať v rámci toho, čo existuje. Existuje to tento rok, existovalo to roky 2, 3 dozadu
športový klub náš, v ktorom sme dostal určitý obnos peňazí, na to je nastavené fungovanie.
Toto ste schválili. Zrazu je rapídne zníženie, nevieme prečo. Z nášho pohľadu rodičov,
vedenia klubu, sa nezmenilo nič. Narástol počet hráčok, ako tu bolo povedané, zistili sme
počas toho obdobia, že klub fungoval nejakým spôsobom, teraz funguje ináč. Čiže jediné, čo
sa zmenilo, že pán Árpád Laco odišiel sám a už nespolupracuje s klubom. Má funkciu
predsedu komisie, ktorá rozhoduje o tých dotáciách, ktorú mal aj minulé roky, keď sme
dostali viac peňazí. Teraz sme dostali menej. Odznelo tu, že to bolo rozhodnutie kolektívneho

orgánu, nie jednej komisie. Pred každý kolektívny orgán niekto musí predniesť, koľko žiada.
Alebo nejaký návrh. To nezíde z niekade. Zaujímalo by ma, že kto to navrhol, keď sa na to dá
odpovedať a potom by sme asi mali zodpovedanú tú otázku. Či bude mesto dávať na športové
kluby, alebo nie, to sa musíte dohodnúť vy. Športové kluby sa potom tomuto prispôsobia. Ale
momentálne nejaké pravidlá platia. Tento návrh v takejto podobe je pre basketbalový klub
likvidačný. Otázka znie, či to nie je náhodou zámer. Toto sú otázky, ktoré si rodičia kladú.
Bez ohľadu na to, kto, koľko rokov, čomu venuje je súčasná situácia a na toto by sme chceli
od vás odpovede a možno riešenia do budúcna, ale aj na tento rok. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Bol som predbehnutý. V tejto diskusii akurát by som chcel povedať toľko, či mesto zvážilo,
keď fakticky dôjde k otázkam pri vedení klubov prehodnotenie činnosti, či tieto kluby
neodovzdajú vedenie týchto klubov mestu, či sa to zvažovalo pri prerozdeľovaní finančných
prostriedkov. Čo sa stane keď pán Domik, alebo basketbalisti odovzdajú žezlo a nech sa páči
mesto, robte si to samy. Čo vtedy.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďak...ďak....ďakujem. My nie sme zakladateľmi klubov, takže toto, na túto otázku sa nedá
odpovedať. Sú samozrejme v ohrození, keď už mám slovo. Ja stále pripomínam a už to tu aj
odznelo objektívne z úst zástupkyne klubu, že tieto prostriedky nie sú nárokovateľné. Ja
ďakujem veľmi pekne všetkým, tí ktorí vedeniu mesta atď., ktorí v minulosti podporili. Tých
bojov a bitiek obrazne povedané a diskusií rôzne, najskôr si to rozdeľovali kluby medzi sebou
navrhovali teda, zvolali sme stretnutie. Ja si pamätám 20 rokov ako sa to robilo. Nikdy nebola
objektivita a spravodlivosť. Je to nenárokovateľná časť tzv. nadstavba. Sú aj také kritické
riešenia mesta, že jednoducho zatvoria štadióny, kúpaliská a ja som veľmi rád, že tomu
v meste tu nedošlo v minulosti a nie je úmysel, ani zámer do budúcna. Pokračujeme
v diskusii. S faktickou opäť pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Tak pardon, keď som sa vyjadril zle, len je tu obava, že fakt by mohlo dôjsť k zániku
niektorých tých klubov a skúsme nájsť alternatívu, ako by sme týmto klubom, týmto ľuďom,
týmto deťom mohli pomôcť. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Prihlásený je pán Balázs
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Neviem na vašu otázku odpovedať, že vlastne kto dával tento návrh, tak jak ste si všimli, som
sa tiež pýtal na niektoré otázky ohľadne bodov a materiálov, takže na toto vám neviem
odpovedať. Toľko vám viem k tomu uviesť, že v minulosti dostávala tento materiál aj
finančná komisia a sa k tomu vyjadrovala. K tomuto chcem jednu vec uviesť, že stále sme
presadzovali, tlačili, nehovorím o objektívnosti, ale sme presadzovali jednu zásadu, aby to
bolo čo najviac rozdelené pre tie deti, ktoré, či pre tie kluby, ktoré sa venujú deťom a,
a ideálne by bolo, keby sme tie kluby na to vedeli zaviazať, aby, aby to išlo do tých detí
a športu. Tak jak Matúš povedal pred chvíľou Bischof, takže v podstate nech to, nech to ide
hlavne pre deti. Doteraz som za to, že keď vieme nájsť kľúč taký, že to vieme dajakou formou
odkontrolovať, či vieme dať poslancov do dozorných rád, alebo, alebo dajakou formou, čím

viac nech to ide do tých klubov a, a sú kluby, ktoré v minulosti sa venovali len deťom,
nedostávali nič a sú zase kluby, ktoré financujú z týchto peňazí čiastočne dospelácky šport a,
a nemyslím si, že to je cieľ a cesta, kvôli ktorej tu sedíme. Neviem si predstaviť tú, tú
alternatívu, že by toto množstvo tých klubov, tie občianske združenia, alebo nejakou formou,
ani, ani formu si neviem predstaviť, ako by to mesto prevzalo, takže ako poslanec určite by
som nebol za to, aby mesto prebralo tieto kluby. V meste, alebo medzi zamestnancami mesta,
alebo dobrovoľnými ľuďmi nenájdeme podľa mňa tak oduševnených ľudí, ako sú rodičia,
alebo, alebo niektorý zamestnanci členovia klubov. Takže ja si myslím, že by to malo zostať
takto, ako je. Nad tou formou diskutujeme 2 – 3 roky, že ako to tie finančné prostriedky
rozdeľovať, treba to zlepšovať, hľadať riešenia, posielať návrh, riešme to a, a som za to, aby
sa tie prostriedky navyšovali, objektivizovali, 100% objektívnosť nebude, určite to budem
stále podporovať a hlavne vtedy, keď to pôjde na rozvoj mládeže, pre deti, lebo v podstate
tým dávame niečo do života. Keď pustil som tu takú škaredú hlášku pár krát už, že keď chcú
dospelí hrať basketbal a futbal a, a neviem čo, tak nech sa na to poskladajú a, a, a, a nech
hrajú. Ale tieto, tieto prostriedky mesta nech idú na mládežnícky šport. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Možno tu odznela medzi riadkami aj nejaká výzva. Stále platí, že pokiaľ nielen
z našej strany poslaneckého klubu, alebo zboru sa dá predložiť nejaký doplňujúci návrh do
uznesenia, ukladacej časti a pod. Keď je z vašej strany nejaký konkrétny návrh, môžete ho
predniesť, nielen v tomto prípade danému, ale vo všeobecnosti, ale musí si to osvojiť niektorý
z poslancov a predostrieť ho do rokovania. Nech sa páči pokračujeme pán, s faktickou pán
Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne ja som povedal v prestávke kolegovi, že otázkou nie je to, či je objektívne,
alebo neobjektívne to prerozdeľovanie peňazí v tomto ponímaní, lebo on tvrdí, že to bude
stále neobjektívne a tam sa niekde nezhodneme v tomto názore. Určite, určite kvitujem
množstvo práce, ktorú tomu venovali, ale mám na to iný názor, iný pohľad. Len chcem
povedať jednu vec. Je tu rozhodovacia väčšina. Prihlásim sa zase.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Bischof nasleduje.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem pekne za slovo. Vrátim sa len k tomu konkrétnemu bodu, k tej konkrétnej veci ŽBK
Rožňava. Je tu žiadosť o dotáciu z ich strany a ich otázka, že prečo teda je tu ponúkaný,
ponúkaný tento návrh. Pred chvíľou som sa opýtal rodičov, že aký je ich vklad, lebo sme sa tu
bavili o tom, že dotácie by sme mali smerovať do tých, do tých detských tímov. Zhodou
okolností ŽBK nemá, nemá dospelý tím, takže v tomto prípade je to ideálny klub z toho
pohľadu a odpoveďou mi bolo, že to, čo majú v projekte tých 11 000 tak to je príspevok
rodičov. A padla mi sánka dole a, a všetky tie slová, ktoré tu, ktoré tu odzneli o tom, že by
sme mali áno, a určite na deti a keď, keď vidíme, že áno ale rodičia tiež prispievajú nie malou
sumou, v tomto konkrétnom prípade ide o 11 000 eur tak budem sa druhý krát hanbiť sám
pred sebou na verejnosti, že ako som hlasoval na komisii a ešte raz podčiarkujem svoj návrh,
ktorý som dával pred sebou aspoň na obmedzenie toho, toho čo som napáchal svojím
rozhodnutím. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Kováč je prihlásený.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Takže je tu rozhodovacia väčšina v tomto pléne a na základe tohto je vo
vašich rukách možnosť túto celú vec buď zmeniť a naozaj pozmeniť v rozpočtoch v rámci
návrhu kedykoľvek výšku peňazí, ktoré do týchto činností môžu ísť, lebo tak môžete urobiť.
Popri tom určite môžete, môžeme, môžete meniť systém tak, aby bol objektívny, ale stále
opakujem ešte raz, je to o tom, že sa máte buď rozhodnúť, alebo týmto občanom vysvetliť, že
priority tohto roku rozpočtu sú niekde inde a že bohužiaľ na tento rok do týchto klubov nejde
viacej peňazí ako 60 alebo 50 000, pretože mesto v súčasnosti nie je schopné vyčleniť viacej
prostriedkov a na základe toho budeme nejakým spôsobom upravovať množstvo peňazí, ktoré
tu bude. To je, to je o tom, čo hovorí pán zástupca, to je o tom, čo hovorím ja. Keď si nevie
poradiť a keď neviem kam z konopy tak si zavolám tých, ktorých sa to týka, aby sme našli
spoločné riešenie. Nič viac, nič menej. Nie zatvoriť sa do komory komisií a nejakým
spôsobom to riešiť len, neverejných ešte k tomu, riešiť len doma. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickou sa hlási pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Hovorím nemám dostatok materiálov, ale, ale vlastne športový klub kynológie v podstate na
prevádzku má 1 500 eur a keď sa tuná, keď máme všetci plné ústa podpory mládeže tak 1 000
eur by som dával návrh presunúť do ŽBK Rožňava. Ale hovorím materiál som nevidel, mala
ho len jedna komisia tak snáď, snáď sa nemýlim týmto krokom.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím z ktorého riadku položky kam?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Do prvého.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Z 5? Z 5 na 1?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Z 5 to je, to je na jeden deň v podstate podujatia a presunúť vlastne na 1 ŽBK.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nasleduje pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
My to tu pomaly pripadá ako na jarmoku. Sa handrkujeme, že komu zoberieme, komu dáme.
Možno by som videl také riešenie, keby sme teraz schválili podľa tabuľky ako je, ale jednu
polovicu každému. Čiže len polovicu a druhú polovicu, čiže by už mohli fungovať a druhú
polovicu by sme si následne sadli poslanci a išli položku po položke a dosúla...dajak to dali do
kopy. Neviem či by to šlo.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Môžeme to brať ako návrh? Bude, bude. Má priestor, lebo sú ďalší diskutujúci,
takže poprosím Roman. Nasleduje pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja len chcem zareagovať na Karola. Tak to vyznelo, že proste nemôžeme, alebo nechceme dať
viacej, ale realita je taká, že, že pred 2 rokmi sme dávali len 30 000 pokiaľ viem. A prvý rok,
vlastne minulý rok bolo, že sme to zvýšili na 60 a tento rok zase 60, takže, takže nieže by sme
kresli, ale, ale zase pridávame. Bolo obdobie, keď sme museli skresať. Po roku 2008
vzhľadom na krízu a klesajúce príjmy mesta.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Rád by som sa vyhol v súčasnosti v tejto diskusii k tomu, aby sme presúvali
teraz populisticky, prepáčte mi za výraz, položiek na ŽBK peniaze. Hovorím to veľmi nerád.
Radšej sklopme uši a teraz odhlasujte to, ospravedlňujem sa, ja za to hlasovať nebudem.
A vymyslime nejaký princíp, systém napr. to, čo pán Ocelník navrhoval a ešte raz skúsme
prekopať tú objektivitu, resp. výšku položiek možno. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem, už sa pomaly vraciame do obdobia, keď sa zaoberáme a sme sa zaoberali
rozpočtom. Žiaľ tam neboli nejaké konkrétne pozmeňujúce návrhy. Tí, čo zahlasovali za
rozpočet určitým spôsobom sú stotožnení, ale tí čo nie, tak je otázne. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Veľmi rád podporím návrh kolegu Romana Ocelníka. Veľmi dobrá myšlienka. Túto, z tejto
patovej situácie by nás to dostalo von. Akurát myslím si, že nie je problém s kultúrou,
problém je len s tou časťou športu a v tej kultúre sú väčšinou 1 dňové akcie. Takže či by som
nemohol toto trošku pozmeniť, že tú kultúru vcelku schváliť a ten šport na 50%, aby tie, tie
mohli, tieto finančné prostriedky mohli ísť a potom tých zvyšných 50% športu na ďalšom
zastupiteľstve.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Je tu predo mnou viacej návrhov tak by som pokiaľ súhlasíte, čo ste dali predo mnou návrhy
a súhlasíte s mojou rozšírenou verziou prostredníctvom kolegu Balázsa, že by ste svoje
návrhy stiahli, ja by som svoj stiahol a prenechal by som pána poslanca Balázsa. Dobre takže
sa prihlásim ešte raz. Lebo nemám čas.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Napriek tomu, že nie som športovcom ešte stále som odhlasoval
navýšené dotácie pre športovcov. Dotácie nie sú nárokovateľné. Mne už roky sa nepáči, že
kultúrne organizácie a OZ nešportového charakteru v minulých rokoch oveľa menej dostávali,
ako, ako športovci. Ako aj spomínal kolega Bischof, je určených len 20% z vyhradených,
z vyhradenej výšky ako len dotácii, alebo resp. 15, ešte nižšie. No treba ale pozerať aj na
druhú stranu. Tuná to odznela, že ako keď by určitý klub dostával z predchádzajúcich rokoch
určitú výšku dotácií, ktoré v tomto roku sa znížilo. Lenže treba pozerať aj na druhú stranu

pravdy. Keďže v minulých rokoch ste dostali viac tak vtedy práve na úkor vás dostávali iní,
iné športové organizácie menej a teraz možno oni dostanú viac a vy menej. Dá sa
polemizovať nad tým. Jedno je isté kultúrne organizácie dostávali stále maximum 20%
z čiastky určených na dotáciu a darmo sa sťažujú nenavýšia sa a pri tom sú v meste aj občania
takí, ktorí majú aj inú záľubu ako šport, ale aj z ich daní sa presúvajú ako len peniaze do
športu. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Môžem naformulovať tým pádom? Roman? Môžem naformulovať? Tým pádom dávam návrh
na schválenie dotácií pre športové kluby vo výške 50%, kultúrne, mládežnícke a spoločenské
organizácie 100% podľa návrhu a združenia ZŠ, MŠ 100%.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tých 50% sa bude riešiť na ďalšom zastupiteľstve. Áno. Prosím? Toto je návrh.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Je tu návrh na uznesenie. Rekapitulujme. Pred tým odznela tu požiadavka pána Ocelníka,
padli tu pred týmto návrhom ďalšie návrhy 1 200, 1 700, 2 000 a pod. presuny, či sa vieme
s tým stotožniť, že sťahujeme všetky tie návrhy. Čiže dávam návrh za stiahnutie všetkých
týchto, alebo trváte na tom? Pokiaľ trváte tak sa hláste, reagujte. Dobre takže pokračujeme
ďalej. S faktickou pán Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem. Na priamu výzvu som sa slušne prihlásil s faktickou, taktickou poznámkou. Ja
nebudem sťahovať svoj návrh, pretože tu sú ľudia, ktorí prišli s konkrétnou otázkou a nebola
im stále zodpovedaná, takže ja budem trvať stále na svojom návrhu, kým im nebude
zodpovedané. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Takže z toho mi vyplýva, že budeme postupovať a hlasovať o doplňujúcich
návrhoch, zmenách, ktoré tu odzneli. Možno dospejeme k nejakým čiastkam a možno
dospejeme potom k nejakému konečnému doplňujúcemu uzneseniu. Takže pán Bischof
pokiaľ si dobre pamätám dal návrh presunúť z položky 7 1700 eur na, do položky č. 1. Nech
sa páči hlasujme. Ďakujem.
Hlasovalo 11 poslancov. 10 bolo za, 1 proti, ostatní sa zdržali.
Druhý pozmeňujúci návrh pána poslanca Laca z dves..., presunúť z položky 3, nie pardon
z položky 5 200 eur do kapitoly kultúra, mlá...mládežnícke, spoločenské organizácie
a sociálne organizácie do riadku 3 200 eur spomínaných. Kto je za? Ďakujem.
Hlasovalo 6 poslancov za, 2 proti, 3 sa zdržali, uvedený návrh neprešiel.
Ďalším návrhom bolo, ale v inej sume navýšenej sťahuje sa pán Balázs tých 2 000, prešlo
1 700. A ešte tu evidujem 1 000 eur plus, mínus, ale nepamätám si, z ktorých položiek. Kto to
navrhoval? Aha kynológia. Hlasujeme. Áno? Je tu pozmeňujúci návrh z položky športové

kluby teda z položky 5 presunúť 1 000 eur do položky 1 ŽBK Rožňava. Nech sa páči
hlasujeme. Ďakujem.
S týmto návrhom sa stotožnili 3, proti 1, 6 sa zdržali. Návrh neprešiel.
Ďalšie pozmeňujúce konkrétne návrhy neboli. Je tu ďalší doplňujúci teda návrh pána
Ocelníka. Poprosím. Takže tých 50% tak jak tu bolo odznených vyplatiť čiastku už
doporučenú po zmenách športových klubom a kultúrnym, mládežníckym, spoločenským
organizáciám, resp. civilným zväz postihnutých civilizač...alebo teda združeniam MŠ atď.
ponechať v navrhovanej výške. Porozumené? Môžeme hlasovať? Nech sa páči kto je za. Áno.
V júni sa k tomu vrátime.
Za tento návrh s tými pozmeňujúcimi návrhmi boli 9 poslanci, 3 boli proti, 1 nehlasoval,
návrh je platný. Koniec bodu. Takže pozmeňovacie návrhy odsúhlasené máme. Pred
hlasovaním celého uznesenia spoločného na tento materiál ešte sa hlási občianka. Nech sa
páči.
Občan mesta
Takže mi len jednu doplňujúcu informáciu. Tak ako spomínal pán poslanec Bischof, tak
čiastka, ktorou prispievajú rodičia na fungovanie klubu je 11 000 eur. Oproti predchádzajúcim
rokom, kedy OZ nezískavalo prostriedky iné ako z mesta a mestu spriaznených firiem. OZ
bolo tohto roku zaregistrované pre príjem 2% dane, boli predkladané projekty na SBA na
základe ktorých sme získali nejaké finančné prostriedky a tak isto sme predkladali projekt na
úrad vlády s cieľom získať peniaze aj z, zo štátnej dotácie na podporu športu. Takže to som
chcela uviesť len, len kvôli tomu, aby ste boli oboznámený s tým, že naozaj nejde o to, že
klub prežíva len z finančných prostriedkov mesta, ktoré nie sú samozrejme nárokovateľné, ale
vyvíjali sme iniciatívu aj týmto smerom. A je to veľký rozdiel oproti minulosti. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Dávam teda hlasovať páni poslanci za celý materiál.
Tzn. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov
z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2018 pre športové kluby, kultúrne, mládežnícke,
spoločenské a sociálne organizácie a združenia pri školách v zmysle návrhu tu odznenom po
doporučení a pozmeňujúcich návrhoch a presunoch a ukladá zverejniť prerozdelenie
finančných prostriedkov dotácie na internetovej stránke mesta a úradnej tabuli. Kto je za? No
s tými ukladacími časťami, áno. To čo sme už odsúhlasili. Áno. Ďakujem pekne.
Hodinu a pol sme športovali. Ja som rád ako telocvikár, ale keby sme to v iných priestoroch a
a inom oblečení absolvovali. Ja držím palce všetkým zanieteným trénerom, funkcionárom,
rodičom, žiakom, aby toto naďalej v Rožňave nejakým spôsobom sa zachovalo a naďalej
podľa možností rozkvitalo. Ja mám určitú výhodu ako za hokejový klub, lebo ja mám najväčší
otáznik okrem toho, že mám zmiešané pocity z celého, že ako to celé tuto. Všetky ostatné
kluby nám, zatiaľ nemáme funkčný zimný štadión takže možno tých plánovaných, tie
prostriedky, ktoré boli pre hokejový klub s vrátime k tomu, ale žiaľ nevieme kedy. Na
prerozdelenie, takže ja najprv toto musím odstrániť a vyriešiť, alebo my. Ďakujem všetkým
obyvateľom za účasť a aktivitu. Navrhujem páni poslanci ešte pokračovať v poslednom bode
rokovania a to sú, je to bod č. 16 pred majetko-právnymi. Už sa blížime síce k času, keď by
mali prísť aj obyvatelia na diskusiu, čiže po tomto bode zvážim a poradíme sa, že čo ďalej,
ako už s obedňajšou prestávkou. Dovidenia. Pekný deň.
Bod č. 16 Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období 1.12.2017 do
31.12.2017
Nech sa páči diskusia. Nie sú diskusné príspevky. Dávam hlasovať za uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie informáciu na vedomie. Nech sa páči hlasujte.
Ďakujem.
Za uvedený materiál hlasovalo za 9 poslancov, nehlasovali 4.
Máme 12.44. O 13.00 je v zmysle programu priestor pre obyvateľov. Ja si myslím, že mali by
sme už nejakým spôsobom vydržať do tej pol druhej, pokračovať teda v rokovaní. Ja
navrhujem zakúsnime teda do majetko-právnych a o pol druhej nejakým... Tak, tak, dobre.
Jasne. Súhlas? Neformálny? Ďakujem veľmi pekne.
Takže majetko-právne záležitosti.
Bod č. 17/1 Juraj Boldi, Zlatá 309/13, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
Nech sa páči diskusia, otázky. Pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhujem v zmysle odporúčaní komisie územnej aj finančnej dať hlasovať o alternatíve 2,
teda priamy prenájom.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nie sú ďalšie. Dávam teda návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho prenájmu,
alternatíva 2, časti pozemku zapísaného na LV č. 3001, k. ú. Rožňava, parcelné číslo atď.,
atď. S dovolením nebudem čítať ďalej. Nech sa páči hlasujte. Ďakujem.
Môžeme konštatovať, že za túto alternatívu a toto uznesenie hlasovalo všetkých 13, kaž...
každý poslanec.
Bod č. 17/2 Iveta Darvasová, Krátka č. 14, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
Otváram diskusiu. Nie sú žiadne príspevky. Dávam návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta, nebudem čítať
súradnice a ukladá zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. Nech sa páči hlasujte. ďakujem.
Opäť jednohlasne.
Materiál č. 17/3Jozef Dohányos a manželka Zlatica Dohányosová, Čiga 685/16, Turňa nad
Bodvou – priamy predaj pozemku mesta
Nech sa páči diskusia. Nie sú. Ba. Pán Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ideme predať pozemok na teda ako zaujímavej časti mesta. Je to za účelom aspoň čo sme boli
informovaní výstavby nejakých nájomných bytov. Ale o aké nájomné byty sa jedná, to
nevieme. A mám spätnú väzbu od obyvateľov, ktorí tam bývajú v okolí a majú obavy, že sa
bude jednať o nejaké nízko nákladové byty aj s príslušenstvom, ktoré do nich patrí a tým
pádom tá kvalita bývania tam bude asi tým utrpí. No a preto ja sa... budem hlasovať proti
tomuto návrhu, lebo už aj v predchádzajúcom období bolo také, také špekulácie. Najprv to
bolo 300m2, potom 700 m2, lebo v pôvodnom návrhu, teda žiadosti bolo odpredaj 300 m2.
Bola rekonštrukcia domu, potom bol zbúraný, proste je tam veľa nejasností na to, aby som
mohol za tento návrh zdvihnúť ruku, aby som s čistým svedomím mohol potom sa pozrieť do
očí ľuďom, ktorí tam bývajú. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickými poznámkami sa prihlásili pán Takáč, Balázs, Ocelník v poradí.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Prikláňam sa k názoru pána Lacha, nakoľko má veľmi veľkú pravdu. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Túto otázku sme už veľa krát preberali na zastupiteľstve a dávali vyjadrenie, že sa tam
nejedná o nízko štandardné byty, takže keď máme písomné vyjadrenie od vlastníkov na
základe čoho ich spochybňujeme. To by trebalo tiež dať do éteru. A, a vlastne čo sa týka m2
vtedy sme to prebrali na finančnej komisii. Nákres bol taký, ako je teraz na obrázku, ale po
geometrickom zameraní vlastne z toho vzniklo 700 m2, ale tento nákres, ktorý je na obrázku
sme odsúhlasili. Odsúhlasili sme ho už aj na zastupiteľstve a zrazu teraz, keď je presné číslo
teraz sa nejdeme odsúhlasiť, lebo to je 700 m 2. Dostaneme za to akurát viac peňazí, ale ten
istý nákres to je.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Možno si spomínate počas rekonštrukcie budovy v starej nemocnici tiež vznikli nejaké
podozrenia, alebo pochybnosti, že sa tam nasťahuje obyvateľstvo z Luníka 8 a nestalo sa tak.
Čiže. Čo som zlé číslo povedal? Dobre 9-tka. Pardon. Nestalo sa tak. Ďalšia vec. Logicky keď
zoberieme keby... vypni ma.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Druhý vec je, že 13 eur za m2 nie je cena primeraná k pozemku v tejto lokalite podľa môjho
názoru. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Ocelník nech sa páči pokračuj.
p. poslanec Roman Ocelník
Logicky keď zoberieme niekto nebude stavať novostavbu v centre mesta pre sociálne slabších
občanov, keď si môže kúpiť nejakú chajdu niekde na vidieku za pár korún. Takže to by som
sa určite neobával, že to, že tomu tak bude. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja mám otázku. Pokiaľ máme my poslanci takúto objektívnu pochybnosť, či je možnosť
nejakým spôsobom postupovať voči, voči tomu dotyčnému, alebo teda voči manželom
a získať od nich nejakú právnu istotu, že teda naozaj nezneužijú tento pozemok na, na
výstavbu nízko nákladových sociálnych bytov.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
My sme tu žiadateľa aj mali na zastupiteľstve. Nie? A sa k tomuto vyjadroval ak sa dobre
pamätám. Nie? Na komisii bol? Áno. Tak, tak, tak. Na komisii. Áno. Takže, takže on
jednoznačne prehlásil, že, že to nie je za tým účelom a, a prikláňam sa k myšlienke kolegu
Ocelníka, že keď dakto ide investovať od novostavby tak asi to nie je pre to, aby tam mal
neplatičov, alebo nízko štandardné byty, takže súhlasím s ním.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja si dovolím pochybovať, že pri cene 13 m2. Je to súkromná pochybnosť, cena pozemku je
veľmi nízka a oplatí sa. Keď zoberiem v okolitom regióne, alebo okolitých priestoroch sa
predáva stavebný pozemok za 42 m2, viď www.reality.sk, ale podstata nie je to. Je taká tá
právna istota, vieme nejakú právnu istotu získať? Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Navrhujem tento bod stiahnuť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Je tu pozmeňujúci návrh. poprosím hlasujme o stiahnutí tohto materiálu.
Tento návrh neprešiel. Pokračujeme v diskusii. Poprosím vrátiť poradie. Pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja len k tomu poviem to, že tá cena stanovená znalcom bola ešte, ešte výrazne nižšia
a finančná komisia sa s tou cenou nestotožnila a navrhla tých 13 eur. Ja som otvorený tomu,
že tiež si myslím, že je to, je to pozemok v širšom centre mesta a tá hodnota by mohla byť
vyššia, takže keď kolegovia navrhnú nejakú inú zmysluplnú cenu nemám s tým problém.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Sú nejakí ďalší diskutujúci? Nie je tomu tak. Odzneli. Pán Beke.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Pardon. Vzhľadom na výšku tejto sumy by som navrhol druhú alternatívu ako verejnú dražbu.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Snáď keď odznelo ako len tuná to výška sumy za m2, tak len by
som chcel poukázať na to, že budeme rokovať ako len v bode 8 o oveľa horší pozemok vedľa
Drázusu, kde za 15 eur sa predáva m2. A, a to už fakt s nedá ako len....

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Za 13, za 13, tú istú sumu.
p. poslanec Zoltán Beke
Za pe... za 15.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Dobre. Pozriem tú. Nech sa páči pani kontrolórka.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ešte ak dovolíte len takú poznámku. Ja som to prezentovala na finančnej komisii síce pri
inom bode, ale mám taký dojem, že nechováme sa ako dobrý hospodár, čo sa týka majetku
mesta. Keď si taký priemer urobíte predávame za znalecké ceny a kupujeme za tržné ceny,
trhové ceny. Takže ja súhlasím s tými poslancami, ktorí tu namietajú, že je to nízka cena, aj
keď je pravda, že znalec nám odporučil 9,57, čo je v tejto lokalite podľa mňa tiež neprimerane
nízka cena. Takže dávam na zváženie tú cenu aj tých 13 eur sa mi zdá nízke. Toľko len.
Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za pripomienku. Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Snáď ešte by som pripomenul, že máme možnosť si pozrieť na internete, že skoro mimo
Rožňavy pozemky stavebné sa predávajú za 42 eurá. Je, je tam síce infraštruktúra pripravená,
ale, ale takže. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickou pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Navrhujem cenu 35 eur za m2. 35 euro za m2.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Môžeme ukončiť diskusiu? Boli tu 2 pozmeňujúce návrhy, ale v poradí verejná obchodná
súťaž. Pán Takáč sťahuje. Je tu ďalší od pána Kováča. Súhlas s cenou 35 eur za m2. Nech sa
páči hlasujte. Zelená je tráva. Ďakujem.
Všetky hlasy sú pozitívne, tzn. 13 poslancov za.
Materiál č. 17/4. Pardon odsúhlasme ce...celý materiál.
Tzn. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava,
novovytvorenej parcely na k. ú. č. atď., atď. vo výmere 700 m 2, za vyvolávaciu cenu 35 eur za
m2. Nech s páči hlasujte. Ďakujem.
9 poslancov odsúhlasilo tento návrh, 2 boli proti.
17/4 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave, Hviezdoslavova 4,
Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta
Nech sa páči diskusia. Nehlási sa nikto. Neevidujeme. Dávam návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemkov v k. ú. Rožňava
s uvedenými súradnicami. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. Ukladá
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.

Hlasovalo všetkých 13 poslancov.
Za 2 sekundy možno naskočí, za jednu 13.00. Máme tu jedného obyvateľa. Nech sa páči
otvárame diskusiu občanov mesta. Máte slovo.
Občan mesta
Dobrý deň. Na minulom zasadnutí, funguje to?
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Len bližšie.
Občan mesta
Na otázku pána Balázsa čo sa týka financií na odkupovanie pozemkov mesta odpovedala pani
Balážova. Skúsim to odrecitovať. Áno financie na to sú, ale iba pod, ale iba na pozemky pod
komunikáciami, ktoré využívajú občania Rožňavy. No neviem si to predstaviť v praxi.
Trebárs ste schválili odkúpenie Aleje toho Jána Pavla. Proste ten majiteľ ako zabezpečí, alebo
ako teraz príde k tomu. Ja neviem si predstaviť ľudí z Brzotína, ktorý pôjdu do Decodomu. Že
či tá podmienka len tak uletela, lebo boli ste tu všetci, niekto to nepripomienkoval ani pán
právnik. Je to citácia, je to v zápisnici. Či to nie je nejaké obmedzujúce opatrenie, no pokiaľ
by to sa dodržiavalo, tak Rožňava nemá problém s vykupovaním pozemkov, lebo či po ulici
Kvetnej, alebo ten zoznam ulíc, ktorí ste robili, chodia tam aj ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt
v Rožňave. Takže toto by som chcel vysvetliť ako sa to dá v praxi realizovať.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Páni poslanci poprosím o pozornosť.
Občan mesta
Druhá otázka je ohľadom dôvodových správ. Ja vám verím páni poslanci, že ste vyťažení a že
za základ pre vaše rozhodovanie beriete dôvodové správy. V roku 2013 požiadal Oktavián
Novák o kúpu pozemkov, Kúpeľná 30, aby mesto odkúpilo. Schválili ste nájom. Žiadosť pána
Nováka bola o nájom za časť parcely, ktorá je pod pozemnou komunikáciou. V roku 2016 ste
to mali nanovo v programe, v dôvodovej správe bolo uvedené, že mesto platí nájom za časť
parcely pod komunikáciou. V roku 2018 v dôvodovej správe bola uvedená presne tá istá veta.
Mám ich tu. Nájomná zmluva je však uzatvorená na celú parcelu. Čiže od roku 2013 mesto
platí, už je asi v majetku mesta, platilo nájom nie len za časť parcely pod cestou. Platilo
nájom, Florek sa volá ten pán tuším, časť dvora, ten príjazd k pánovi Gašparovi a tak isto ste
platili nájom za pastvu pre koňa, pre kozy či čo tam všetko bolo. Tak sa pýtam, že jak je
možné, že tie dôvodové správy sú takto nepresne formulované. Z čoho potom majú páni
poslanci vychádzať. Mám ich tu, keby mal niekto záujem. Ďalšia otázka potom na pána
Balázsa. Vo februári sa tu prejednával nájom v prípade toho odkúpenia pozemku na Jovickej.
Pán Balázs mám podľa info zákona z mesta odpoveď, že nikto v Rožňave neplatí nájom za
podobné plochy. Tak nerozumiem tomu, prečo ste si ako cieľovú skupinu vybrali 20, alebo
koľko nás tam je, práve nás, keď nikto v Rožňave podobné veci neplatí nájom. Nerozumiem
tomu. Potom vy ste tu položili tuším pánovi Kováčovi otázku, že dokedy sa bude
vysporiadávať predchádzajúce chyby, že vtedy ste ešte neboli ani na svete. Ja poznám jeden
letopočet pred narodením Krista a po narodení Krista. Nebudem mať s tým absolútne žiadny
problém sa, keď vám to tu prejde, že do narodenia Juraja Balázsa, po narodení Balázsa. Ale
pán Džačár pravidlo pravej ruky od kedy sa používa? Koľko rokov? Kto z nás bol vtedy na
svete? Funguje to. Keď mesto pochybilo v 80 roku aká je hranica. Tam ste ešte spomínali
niečo, či za všetky chyby. No a kto to má biskupský úrad riešiť? Tak chcel by som odpovede

na tieto otázky. Táto podmienka odkupovania tomu nerozumiem skutočne, dôvodové správy –
jak je možné, že sa takáto mylná informácia dostane ku poslancom, no a pán Balázs prečo
sme práve my 20 tá cieľová skupina. Keď chcete vidieť odpoveď z mesta mám. Tam mám aj
ku klasifikácii ciest, ale to až keď príde ten bod na program. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Aj keď čas nešiel, trafili ste sa zhruba do tých 5 min. V prípade ďalšieho pokračovania
diskusie s uvedeným občanom musíme to odsúhlasiť. Poprosím, teda padli tu nejaké otázky,
o spätnú väzbu. Nech sa páči. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pán Bobko poprosím vás skúste ma neobviňovať z vecí, ktoré som nepovedal, alebo ktoré,
ktoré ste si trošku otočili tak, aby, aby to vám vyhovovalo. Skúste ma z týchto, z týchto
obvinení, buďte taký dobrý, vynechať. Jedna, jediná podstatná vec je súkromný vlastník
pozemkov, ktorý má, má pozemky pred vašimi garážami, ja viem, že to je veľký problém, len
určite za to nemôžem ja. Buďte taký dobrý mňa z toho vynechajte. Ja za to nemôžem. Skúste
si to s tým súkromným vlastníkom riešiť vy, keď si myslíte, že vlastne to je komunikácia,
cesta, na ktorú má mesto pripravené finančné prostriedky na odkupovanie, tak samozrejme aj
ja budem za to dvíhať ruku, aby sme to odkupovali.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem, čas.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Toľko len k tomu.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
V prípade, že predošlý, že predošlý bod, ktorý bol schválený bude akceptovať aj pán Jozef
Dohányos s manželkou, tých 35 eur dôjde k navýšeniu sumy o 22 eur. 22 x 700 vychádza
zhruba 15 000 eur navyše do rozpočtu mesta, tým pádom z tých 15 400 eur by čiastka
potrebná na odkúpenie týchto pozemkov medzi garážami mohla byť vyčlenená práve pre pani
Filipovú a týmto pádom by sme dali jednou muchou dve, jed...jednou ranou dve muchy zabili.
Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem poprosím potom naformulovať návrh. Pardon. Diskusia. .... Už mám deficit. Pán
Balázs sa hlási.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Iba myšlienku by som chcel dokončiť. Takže, že nejaké majetko-právne veci, ktoré boli
v minulosti medzi, medzi ja neviem ako sa to vtedy volalo, nie MÚ, MSNV, súkromnými
vlastníkmi, navracanie, nenavracanie pozemku. Takže preto vás chcem poprosiť, aby ste mi
do úst nevkladali veci, ktoré som nepovedal. Ja som si len myslel, že ten pozemok, vy máte
jedno veľké obrovské šťastie, že tam máte jedného vlastníka a nie 200 a máte jednu obrovskú
šancu v podstate si vysporiadať pozemky pred vlastnými garážami. A, a to je asi vlastne tá
naša dobrá ľudská vlastnosť, že, že keď sme dobrí menežéri, to je váš prípad, máte jedno
ľahké riešenie vy chcete ešte to dokonalejšie, aby tie pozemky kúpilo mesto a nie vy. Áno je

to normála vec, ja to chápem, len jedinú jednu vec som sa snažil na poslednom zastupiteľstve
spochybniť a to je, na ktorú vás potom, celé sa točí okolo toho, či je, či sú tie pozemky
nevyhnutné pre mesto, tzn. či by ich mesto malo od toho súkromného vlastníka kúpiť. Aby
sme tým neotvorili precedens, že potom nám tu budú stáť ľudia v rade. Každý kto bude chcieť
odpredať hocijaký svoj pozemok. Takže toto je jediná otázka, nad ktorou sa zamýšľame.
Žiadna iná. Žiadna iná. Táto jediná.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ešte raz pripomínam, že v bode 17/16 sa k tejto problematike ešte vrátime. Pán
poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja len chcem poprosiť kolegu Balázsa, aby skôr, než bude odpovedať
občanovi na otázky ohľadom minulého zastupiteľstva, aby si prečítal zápis. V zápise ste
konštatoval, si konštatoval pán kolega presne to, čo povedal. Mám to pred sebou, nalistuj si
to. Ospravedlním sa, ak sa mýlim, ale mám to tu pred sebou. Takže bolo by zvážiť slová
a nejakým spôsobom argumentovať, resp. podložiť tým, čo je v zápise z rokovania minulého.
Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Celý poslanecký klub by som chcel poprosiť, v podstate skladali sme niekedy jeden sľub a,
a myslím si, že vlastne našou, alebo naším cieľom, alebo kvôli čomu tu sedíme je to, aby sme
zastupovali majoritu, majoritu občanov v meste. Jedna ťažká vec nás pri každom stláčaní
gombíku a rozhodovaní čaká, že nikdy sa nám nepodarí vyhovieť všetkým. Len bude chybou,
keď budeme zastupovať iba jednu osobu mesta, proti, proti zvyšku, alebo minoritu proti
majorite.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Neevidujem ďalších prihlásených do diskusie. Považujem teda diskusiu občanov
za... Ešte sa hlási pán Bobko. Poprosím teda pánov poslancov o hlasovanie, či umožníme
pánovi Bobkovi pokračovať. Neformálne dvihnúť. Áno. Nech sa páči.
Občan mesta
Pán Balázs ja všetko chápem, ale vy chápte aj mňa. Vy svojimi závermi ste odsúhlasili kúpu
pozemku pána Nováka. Vysvetlite mi rozdiel. Tam ten pozemok nie je využívaný pán Novák
je rád, že sa toho zbavil. Platili ste nájom, platili ste nájom a teraz ste odkúpili pašu za koňa.
Pýtam, mám odpoveď podľa info zákona. Čo poviem všetko môžem dokladovať písomne.
Otázka moja znela na mesto, ako bude ten pozemok využívaný ďalej. Odpoveď je tak, ako
doteraz. Čiže budete platiť nájom ďalej za Floreka, budete platiť pašu. Tak to ja vám už
nestojím aby ste ma aspoň na úroveň toho koňa, alebo tých oviec tam dali. A jedna vec.
Uvedomte si, že ide o chybu. Ja keď som dostával ten pozemok, dostával stavebné povolenie
ja som neporušil nič. A za to, že mesto vtedy ako orgán štátnej správy disponovalo, ja neviem
čím všetkým, že ten pozemok tam rozdelilo, vydalo stavebné povolenia a neukončilo, tak ja
za to nemôžem. Prečo ja mám doplácať na chyby niekoho. Ste zástupca mesta, či mestského
úradu, ste. Hovoríte, že ste neboli na svete. Vy, ktorí ste starší, možno si pamätáte spôsob
prideľovania pozemkov na záhradky na Rudňanskom kopci. V Zore Gemera bolo oznámenie,
kto chce sa dostať do toho, bude žrebovanie, trebalo tam 5 m alebo 10 skopať. Kto koľko m 2

skopal, toľko krát sa jeho lístok dostal do bubna. Tam boli jasne dopredu dané podmienky
a takto to išlo. Z bubna ma nevytiahli. Môžem mať ťažké srdce? Nemôžem. Boli dané
podmienky. Pri odkupovaní, alebo pri stavbe týchto garáží žiadna podmienka nebola. Ja som
sa nepodpísal pod tú petíciu, alebo čo. Tam mám výhrady k niektorým formuláciám. Mesto
malo už v roku 2013 preverovať opodstatnenosť toho majetku pani Filipovej. Tam sa
spomínali raz reštitúcie, raz dedičstvo a ja neviem čo. Je to zapísané na LV pani Filipovej? Je.
A je tam ináč pán Balázs zastavaná plocha inžinierska stavba. A pánovi Kuhnovi som sa
minule snažil vysvetliť podľa cestného zákona, čo je verejné účelové komunikácie
a neverejné. Pre vaše pochopenie neverejná komunikácia je v uzavretom objekte, alebo nejaké
iné zariadenie, všetky ostatné sú verejné. A toto je verejná komunikácia. A nehovorte, že
mesto k tomu neprispievalo. Pán Szaniszló bol vtedy prednosta, keď sa osobne tam zaslúžil
tie schody, aby dostali terajší tvar, aj to zábradlie. Aby to práve napĺňalo tú účelnosť toho
priechodu a to už bolo mesto. Szaniszló bol prednosta, keď si pamätám. Iba toľko na
vysvetlenie.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja sa len chcem opýtať pani prednostky, alebo pani kontrolórky, lebo vlastne zase tu odznelo
niečo, že sme odhlasovali také, čo sme nemali, že sme kúpili pašu a neviem ako to ešte pán
Bobko nazval. Tak, tak neviem, či som bol tým pádom zavedený do omylu pri
predchádzajúcom hlasovaní. Mohol by som niekoho poprosiť o dajakú konkrétnejšiu
informáciu, že kedy sme v akom percente. Lebo pamätám sa na výkup ciest, kde, kde
zasahovali aj do mimo cesty pozemky, ale, ale či sme naozaj pašu odkúpili tak jak pán Bobko
sa tu teraz vyjadruje.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Bude reagovať pani prednostka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie celkom. Tam keď si spomínate to bola, to bol pozemok, ktorý sa, ktorého časť sa
nachádzala pod mestskou komunikáciou smerom na Banícku ulicu. Niekoľko krát bol
prejednávaný tento materiál, keď najprv ste neodsúhlasili kúpu. Zámerom mesta bolo
vysporiadať len tú časť, ktorá je pod komunikáciou. S tým však ale vlastník nesúhlasil.
Myslím, že na 3x sa dostal ten materiál do zastupiteľstva, kedy už vlastník teda vysvetlil, že
má aj ponuku od iného záujemcu, ale že rád by uprednostnil mesto a tá cena, rozdiel medzi
cenou, ktorú požaduje pani Filipová bol takmer 10 eur za m 2, takže preto ste sa priklonili
k odkúpeniu celého pozemku. To bola podmienka vlastníka.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Nepodarilo sa mi to nájsť, pán kolega ale keď sa predával minule
pozemok, o ktorom rozprávame ty sám si povedal, že mesto využíva len 10% z toho
pozemku. Citujem zase zo zápisu, ktorý je uvedený v minulom MZ. Ja teda neviem, či si
nepamätáš, alebo, teraz tomu nerozumiem kam mieriš. Nehovoriac o tom, že pani prednostka
ti to vysvetľovala minule podrobne dosť. A opäť citujem zo zápisu všetky tieto náležitosti.
Bol by som veľmi rád, keby sme do diskusii v bode, ktorý sa bude týkať potom tohto si

prečítal, čo všetko si povedal na minulom zastupiteľstve. Nerád by som spochybňoval tie
veci. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Naozaj sa bavíme o de... ja si celkom iné číslo pamätám z toho pozemku pána Oktavián,
nenapáda ma meno, priezvisko. Novák. Či sa dá toto číslo upresniť a potom to %, koľko je
pod cestami, komunikáciami, prípadne dajakými verejnými plochami.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Neviem sa k tomu vyjadriť. Ale je to viac ako 10%. Presné číslo to si netrúfam teda povedať.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ja si myslím, že sme ukončili a vyčerpali túto kapitolu dnešného programu. Ešte sa
niekto hlási? Nie. Takže ukončujem diskusiu s obyvateľmi. Máme 13.17, 14.00 môžeme
pokračovať? O 14.00 vás poprosím. Prajem každému dobrú chuť. 14.00. Technická
poznámočka – priestor bude uzamknutý, tzn. veci si tu môžete nechať.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím vážení kolegovia. Natiahli sme troška obedňajšiu prestávku. Je nás tu dostatočný
počet. Ja navrhujem, aby sme pokračovali. Zaujmite miesta. Ro...Robo zavri dvere. Koniec
prestávky Zoli. Skupina poslancov. Páni poslanci. Ďuri urob tam poriadok. Takže môžeme
pokračovať. Sme uznášaniaschopní.
Bod č. 17/5 Attila Ondrej, P. Dobšinského č. 9, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
Nech sa páči diskusia. Pán Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Máme tu na stole žiadosť o, teda žiadosť, priamy predaj pozemku máme odsúhlasiť no
a samozrejme asi aj kolegovia poslanci ste dostali dopis od podnikateľov z bývalej ubytovne,
že sa ne, že majú problém s prístupom na, k parkovisku, alebo s prístupom teda k svojim
prevádzkam. Ja len za seba môžem povedať. Dnes som potreboval prísť na zastupiteľstvo.
Tak parkujem úplne na konci parkoviska v Lidli, lebo sa neviem dostať na parkovisko MÚ,
lebo je využívané. Keď sme predávali parkovisko pred VÚB-čkou, tak si pamätám, že bolo
jasne a zreteľne deklarované, že vždy bude prístupné ako verejne prístup.... teda verejné
priestranstvo. Prešiel nejaký čas a z verejného priestranstva sa zrazu stalo spoplatnené
priestranstvo, kde je závora a teraz aby sa rátalo akože občanom mesta, tak aj z druhej strany
ku VÚB-čke je, sú zátarasy a nie je tam prístup. Nie je tam možnosť parkovať. Dokonca
možno ani tí ľudia, ktorí tam v tej VÚB-čke robia, alebo majú tam nejaké prevádzky, to ma
nezaujíma. Mňa zaujíma ten stav, že my sme predali parkovisko s prísľubom. Zrejme do
kúpno-predajnej zmluvy sa táto ťarcha nedostala, alebo ten záväzok nebol deklarovaný, že to
bude verejne prístupné. Ja budem hlasovať proti tomuto priameho predaju z toho dô...
dovtedy, kým nebude naplnené, kým nebude splnený ten sľub, ktorý bol daný pri predaji, že
to bude verejne prístupné parkovisko a nebudú sa robiť problémy s parkovaním v centre
mesta. Čiže keď chceme ďalší problém s parkovaním, tak nech sa páči. Predajme pozemok,
ale ja budem proti. Neviem jak kolegovia, ale ja mám tento dôvod, prečo sa zdržať, teda
hlasovať proti odpredaju tohto pozemku. Ďakujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za hlas. Ja by som, ja by som sa pridal ku pánovi Lachovi. Taktiež z toho
hľadiska som ako len pýtal slovo, lebo tak isto som obdržal od 15-tich, resp. 16-tich subjektov
žiadosť o prístupovú cestu k turistickej ubytovni. Keďže onoho času dali sľub, že by sme mali
ako len pozerať ako len na občanov mesta a, a či je výhodné pre mesto, alebo nevýhodné
dačo, tak by som povedal, že, že by bolo treba stiahnuť, aj dám potom pozdejšie návrh na to,
že stiahnuť tento materiál, čo sa týka priameho predaja pozemku pre Attilu Ondreja a to
z nasledovných dôvodov. Na základe, na základe tej žiadosti som si dal overiť, že aký stav je
na ortofoto mape. Kto je, kto je majiteľom, kto je majiteľom niektorých, alebo okolitých
pozemkov. Tak vyšlo najavo, môžem ukázať aj do éteru, ružové a zelené, zelené farby sú
majetkom mesta. Keď podrobnejšie pozrieme na to, tak okolo ubytovni pozemky sú mestské.
Podľa tohto všetkého vyznie, že keď VÚB ako pozemok sa predávalo tak mesto pozabudlo
ako len dať taktiež vecné bremeno, aby mohol sa dostať na tie pozemky, čo sú okolo, okolo
turistickej ubytovni. Ja osobne by som, by som dal návrh, aby, aby vstúpilo mesto do
rokovania s Ondrejom, s Attilom Ondrejom takým spôsobom, že, že poprípade vyjednať on
potrebuje na Vargovom poli tie pozemky okolo tej, okolo tej bytovky. Že by sa nie ako
predalo, predali tie pozemky, alebo, alebo časť pozemku, ale, ale vymenilo sa s pozemkom,
ktorý je pod tou cestou, čo vedie od MÚ smerom ku ubytovni popri Drázusu. Popri potoka. Že
ten pozemok zameniť a dovtedy kým sa to ako len vyjedná tak ja by som dal návrh stiahnuť
ako len tento materiál a potom na nasledujúcom. Lebo keď teraz rozhodneme o niečom potom
zase, keď by bolo treba rozhodovať, myslím, že o 6 mesiacov je možné na tú istú tému ako
len baviť. Možnože získali by sme priestor na to rokovanie a na nasledujúce zastupiteľstve
môžeme pokračovať v predaji ako len toho pozemku. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Poprosím aby sme sa držali materiálu, ktorý prejednávame. O slovo si pýta pani
prednostka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Nerozumiem teraz pánu Bekemu, že prečo takto úmyselne zavádza, že mesto
pozabudlo na nejaké vecné bremeno, pretože už sme jednoducho museli reagovať na tie
nepravdivé medializované tvrdenia, ktoré sa objavili a máte tam v tom súbore informácie,
podrobnú správu o tom aj s príslušným dokladom prečo k tomu došlo, že vecné bremeno
nebolo zriadené. Jednoducho preto, že vlastník budovy ho odmietol. Mesto nepozabudlo na
nič. A pokiaľ ide o jednanie s vlastníkom parkoviska a okolitých pozemkov informoval nás,
že v tejto veci už prebieha súdny spor tak si nemyslím, že by sme my teraz mali zasahovať do
toho. Vlastník turistickej ubytovne požiadal o zriadenie vecného bremena. Vec je na
Okresnom súde Rožňava, kde sa bude konať príslušné konanie.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za dovysvetlenie. S faktickými poznámkami sa hlási pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Myslím, že ste nepochopili pána Bekeho. Jemu zrejme ide o ten, tú cestu a nie parkovisko.
Parkovisko je jedna vec, ale tá prístupová cesta je druhá vec. A práve, tak, tak dobre hovorím,
hej? Takže vlastne on navrhuje vyvolať jednanie ohľadom tej cesty zámenou za ten pozemok.
Ďakujem.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pani prednostka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja som pochopila. Ja som reagovala na tú poznámku, že mesto pozabudlo na nejaké vecné
bremeno. Mesto bolo zaviazané uznesením zriadiť vecné bremeno. Mesto všetky kroky
urobilo k tomu, aby vecné bremeno zriadené bolo. Ja som sa ohradila len voči tejto
nepravdivej poznámke.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. O slovo sa hlási s faktickou poznámkou pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Majetko-prá.... Majekto-právne vzťahy pána Ondreja by sme nemali riešiť. Momentálne by
sme mali riešiť jeho žiadosť o odpredaj pozemkov, o ktoré má záujem, pretože pozemky,
o ktorých sa tu teraz bavíme, bavíte, tie cesty nemusia patriť práve pánovi Ondrejovi, ale
môže patriť niektorej z jeho firiem, sročiek atď. Takže riešme prosím vás to, čo je
v programe. Odpredaj toho pozemku na Vargovom poli a jeho cenu. Áno, alebo nie.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďalší do diskusie s faktickou pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem za slovo. Jedine len toľko by som sa spýtal, pokiaľ, pokiaľ zavádzam ako len, tak by
som sa opýtal, že mesto, alebo technické služby so svojimi vozidlami cez tú cestu vedľa
potoka môžu prejsť? Vedia prejsť? Je tam, je tam, je tam vedľa ako len, proste je umožnené
aby, aby stamaď...
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím...
p. poslanec Zoltán Beke
...aby sa dostal na svoj pozemok mesto, mestský pozemok pri, pri turistickej ubytovni.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Balázs. Pán Ocelník nech sa páči s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Pani prednostka ja chápem vecné bremeno, ale ja som o inom rozprával. To vecné bremeno to
je jedna časť, ja som rozprával o druhej časti. Takže. Takže OK. Dobre.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
O slovo si žiada pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja som si tiež tak jak kolega Lach a kolega Beke, tiež som si preveroval veci okolo turistickej
ubytovne. Prepáčte 2 vetami odbočím. Tie fak...tie veci, ktoré odznievajú v médiách,
možnože nie sú 100% pravdivé tak jak odznievajú. Možnože tak jak kolega Takáč hovorí by
sme nemali miešať hrušky s jablkami v tomto, v tomto bode. A bavíme sa vlastne o jednej

schátralej budove v, ani nie tak, bavíme sa o pozemku ku jednej schátralej budove na
Vargovom poli, z ktorej očakávame, že investor, v tomto prípade žiadateľ, urobí jednu
obývateľnú bytovku s parkovacími miestami a upraví okolie. Neviem prečo tuná miešame
k tomuto ubytovňu, lebo v podstate ja som bol informovaný od mesta, že všetky potrebné
kroky pri predaji pozemku vlastne meno, mesto ponúkalo novému majiteľovi ubytovne
a majiteľ ubytovne odmietol. A čo sa týka chodníkov, čo, čo sa, čo sa zase týka chodníkov tak
ja si myslím, že mesto tam má už len okolo fontány a chodníky, priľahlé chodníky ku fontáne.
K tým sa stále vie dostať mesto z hlavnej cesty. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Ja by som, ja som si vyčkal svoj rad, lebo som mohol použiť aj technickú.
V krátkosti. Na komisii výstavby sme odsúhlasili v prvom kole zámer, ale nie až v takom
rozsahu, ako je. Neviem prečo toto naše odporučenie z komisie výstavby nebolo teda
akceptované. Ja hovorím k tomuto pozemku, lebo nie celý pozemok sme doporučili, aby sa
predal. Pokiaľ rozhodlo vyššie vedenie tak, tak ja som za, ale, ale myslím si, že, že nie je to
celkom kóšer. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja si na začiatku chcem vyjasniť, lebo ja som mal pocit, že kolega Lach navrhol stiahnuť
tento bod z programu. Čiže sa malo o tom hlasovať.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
O čom?
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
O stia....stiahnutí.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ja neevidujem konkrétnu požiadavku. On povedal, keď si dobre pamätám, že ešte na záver si
potom rozmyslí, že dá niečo, tak že....
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Aha, tak ja som...
p. poslanec Zoltán Beke
...som hovoril, že pozdejšie ako len dám stiahnuť len, len nechal som aby, aby sa vedelo....
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Aha, dobre, v poriadku tak
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za vašu pozornosť a...

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Tak sa ospravedlňujem. Ja som to zle porozumel.
p. poslanec Zoltán Beke
Pokiaľ si myslíte, že môžem dať ako len návrh že viac k tomu nemáte tak áno.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Kuhn má slovo.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Kľudne ako, aby sme si vyjasnili. Zbytočne vznikajú nedorozumenia. Ďakujem. Dobre ja
v podstate by som bol tiež za to, aby sa ten materiál stiahol z rokovania a vyriešili tie
nejasnosti, ktoré tu sú. A v prípade, ak teda nedôjde k stiahnutiu materiálu navrhujem zmeniť
kúpnu cenu na 35 eur za m2.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Takže prvý oficiálny pozmeňujúci návrh. Pán Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Pamätám si MZ, kde sme jednali o týchto pozemkoch a v celku
považujem za veľmi dôležité, čo povedal pán predseda komisie výstavby, že materiál
o ktorom sme rozhodovali v zámere má zakreslený ak som dobre rozumel inú rozlohu, resp.
iný tvar toho pozemku, ktorý ste vtedy odporučili na predaj? Že mal iný tvar ten pozemok?
Menšiu plochu? OK. Neviem, ja sa pýtam či to je to isté, lebo nepamätám si, ktoré
zastupiteľstvo to bolo. Či to februárové, či pred tým decembrové, lebo viem, že som mal
vtedy tam diskusný príspevok o tom, že žiadam aby to oplotil hneď jak to odkúpi, aby to
oplotil ako stavenisko. To si pamätám, len toto si nepamätám, takže potreboval by som
informáciu, či to je to isté, alebo nie.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Sú tu ďalší členovia komisie výstavby. Takže, keď vieme sa doplniť. Pani prednostka nech sa
páči.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
My keď sme ešte pred, už ani neviem koľkými rokmi, predávali túto budovu v obchodnej
verejnej súťaži najprv sme predali budovu, tzn., že tak ako vidíte zakreslený pozemok, takto
bol evidovaný vždy. My sme len najprv predali budovu s pozemkom pod ňou, ale tento tvar
pozemku bol vždy rovnaký. Čiže už tú žiadosť od pána Ondreja evidujeme možno 2 rok a nič
sa nezmenilo.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Tak teda potom budiš, keď to má byť tak. Prikloním sa ku kolegovi Kuhnovi a o navýšenie
ceny jako bolo prednesené, alebo predložené z jeho strany. Keď máme byť lepším gazdom tak
nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Môžem uzavrieť... Pardon. S faktickou pán Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Som ako len povedal dávam na stiahnutie ako len materiál.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Takže oficiálny návrh na stiahnutie materiálu.
p. poslanec Zoltán Beke
Oficiálny návrh na stiahnutie materiálu.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Páni poslanci nech s páči pristúpme k hlasovaniu. Je tu pozmeňujúci návrh stiahnuť daný
materiál z rokovania. Hlasujme.
Za 9, proti nikto, 3 sa zdržali. Ďakujem materiál je stiahnutý.
Bod 17/6 Attila Sivoš a Hajnalka Mujzerová, Mierová 25, Rožňava – priamy predaj pozemku
mesta
Nech sa páči diskusia. Nie sú diskusné príspevky. Dávam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta k. ú. Rožňava,
novovytvorenej parcely číslo 2081/268 s výmerou 68 m2. Zabezpečiť vypracovanie kúpnej
zmluvy v ukladacej časti. Nech sa páči hlasujte. Hlasujme. Ďakujem.
Predaj bol jednomyseľne odsúhlasený.
Bod č. 17/7 WYON, s.r.o., Námestie 1.mája 10, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
Nech sa páči diskusia. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Zase si to chcem overiť, či si dobre pamätám, ale z poslednej finančnej komisie bol tento
materiál stiahnutý s nejakým argumentom, že teda sa objavili nové informácie. Ale v tom
materiály, čo sme dostali predložený som si nevšimol nič nové. Možnože niečo uniklo.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pani prednostka bude reagovať.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tento materiál bol stiahnutý z predchádzajúceho rokovania MZ, cez komisie prešiel, len
v podstate my MÚ sme si potrebovali aj overiť niektoré vzťahy týkajúce sa práve tejto
spoločnosti, keďže vtedy ste mali veľa otázok k odkupovaniu pozemkov pod mestskými
komunikáciami. Takže v tejto súvislosti sme si preverovali nejaké vlastnícke vzťahy. To bolo
všetko.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Sú ďalšie, nie sú ďalšie príspevky. Čítam teda uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava,
parcelné číslo 1861/391 zastavaná plocha s výmerou 10 m2 a ukladá zabezpečiť vypracovanie
kúpnej zmluvy. Poprosím hlasujte.
Za 6, proti 4, 2 sa zdržali. Uvedený materiál nebol schválený.
17/8 Ing. Róbert Anna, Lipovník č. 262, Emil Kuchta, Strelnica č. 9, Rožňava – zverejnenie
zámeru priameho predaja pozemkov mesta
Otváram diskusiu. Nie sú diskusné príspevky. Čítam uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov
v k. ú. mesta Rožňava, časť parcely uvedené súradnice za cenu 13 eur za m 2. Všetky náklady
súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. Zároveň ukladá zabezpečiť zverejnenie zámeru
priameho predaja pozemkov mesta, po druhé zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu.
Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
Jednohlasne.
17/9 Východoslovenská distribučná , a.s., Mlynská 31, Košice – zverejnenie zámeru priameho
predaja pozemkov mesta
Otváram diskusiu. Nie sú diskutujúci. Čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta v k. ú. Rožňava, časť parcely parcelné číslo 1774/24 s výmerou 20 m2 pre uvedenú
spoločnosť. Všetky náklady súvisiace, za cenu 300 eur. Všetky náklady súvisiace s predajom
bude znášať kupujúci. Ukladá zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta a uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, po druhé zabezpečiť vypracovanie
geometrického plánu. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
Okrem jedného poslanca všetci podporili, jeden sa zdržal. Materiál je schválený.
17/10 WISCONSULT, s.r.o., Čučmianska dlhá č. 8, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny
pozemkov mesta
Nech sa páči diskusia. Nie sú diskutujúci. Uzatváram diskusiu. Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru následnej zámeny pozemkov
v k. ú. mesta Rožňava, časť pozemku vo vlastníctve mesta parcelné číslo 2353 s výmerou
upresnenou geometrickým plánom, pripadne v prospech, pripadne v prospech spomínanej
spoločnosti so sídlom Čučmianska dlhá 8, Rožňava. Zároveň ukladá zabezpečiť zverejnenie
zám... zverejnenie zámeru zámeny pozemkov, zabezpečiť vypracovanie geometrických
plánov a znaleckého posudku. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
Jednohlasne.
17/11 Apoštolská cirkev na Slovensku, Zbor Rožňava, A. Hronca 9, Rožňava – predaj
prebytočného majetku mesta
Nech sa páči diskusia. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Na finančnej komisii sme sa rozprávali o tom, že teda v tej budove sídli pobočka knižnice a že
teda treba a bolo by vhodné vyriešiť jej umiestnenie v prípade, ak by sa teda táto budova
predala. Teda či, či ich bude nový vlastník ochotný tam mať v podnájme, alebo bude potrebné
nájsť pre ne nejakú alternatívu. Tak sa chcem spýtať, či sa niečo v tejto oblasti pohlo. Pán
primátor na finančnej komisii hovoril, že teda bude sa tým zaoberať.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nemám o tom informácie, že by sa zatiaľ v tejto veci konalo. My sme tak aj hovorili na
finančnej komisii, že ak by sa schválil zámer tak začneme rokovať s knižnicou a so
záujemcom o túto budovu. Máme na to v podstate 2 mesiace, aby sme vám potom doplnili
nejaké relevantné stanovisko žiadateľa.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Logický postup. Pán poslanec Takáč s faktickou.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Na komisii odznelo, že apoštolská cirkev má záujem využívať všetky priestory, takže
priestory pre knižnicu nie sú v podstate do budúcna tam plánované ponechať. Takže v rámci
možností potom tú knižnicu presunúť buď do inkubátora, alebo iných priestorov.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte sa chcem dopracovať k tomu, že ako sa určila cena. Máme dajaký znalecký posudok,
alebo nejaký odhad realitný, alebo niečo.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Máme znalecký posudok, ale myslím, že už má tak nejaké 2 roky. Myslím tam bolo 110 000
a toto je ponuka Apoštolskej cirkvi. Uvádzajú, že v podstate ich finančné možnosti sú
ponúknuť sumu 70 000 eur.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nie sú ďalší diskutujúci. Uzatváram diskusiu. Pozmeňujúce doplňujúce návrhy neboli. Návrh
na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja budovy
spoločnosť... spoločenského pavilónu pri... Čo to je tá skratka? Pri ZOS na ulici Jovickej č.
66. Ďakujem zariadenie opatrovateľskej starostlivosti. Zároveň ukladá zabezpečiť zverejnenie
zámeru priameho predaja majetku, po ďalšie riešiť premiestnenie Gemerskej knižnice Pavla
Dobšinského do iných priestorov. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
Hlasovalo 10 poslancov za, 3 sú proti. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť.
17/12 Doplnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj bývalého kina s pozemkami
Otváram diskusiu. Nie je tomu tak. Uzatváram diskusiu. S faktickou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem s opýtať či, či vlastne vie mesto relevantne za dajaký čas 24, 40 hod, 48 hod, alebo
dajak zabezpečiť, že vlastne tie peniaze, ktoré z dakade boli odoslané, či budú na účte mesta,
či je takéto riešenie v poriadku, alebo či je štandardné.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Samozrejme. My priamo cez internetbanking si pozeráme, teda internetové bankovníctvo
máme, čiže my vieme zistiť, kedy máme finančné prostriedky pripísané na účet. Tak ja som sa
s tým stretla, napr. pri dražbách, ktoré vykonáva exekútorský úrad, napr. už pred tým, ako sa
pristúpi k dražbe musí byť tá zábezpeka pripísaná na účet exekútorského úradu. Nie je možné,
aby sa pripustil niekto taký ku účasti, kto nemá preukázanú pripísanú zábezpeku na účet.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja by som chcel poprosiť pani prednostku, na finančnej komisii veľmi zodpovedne som chcel
povedať. Veľmi výstižne definovala, prečo je táto potreba. Keby ste aj kolegom poslancom,
príp. aj televíznym divákom vysvetlili prečo je tá veta dôležitá, aby bola doplnená do verejnej
súťaže.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Neviem. Ja si nespomínam, že by som ja mala... Jáj myslíte tie okolnosti, že čo nás vedie
k tomu, že predkladáme ten materiál? Aha rozumiem. Áno pri vyhodnotení obchodnej
verejnej súťaže my zase umožňujeme účasť aj verejnosti pri vyhodnotení. Bol prítomný aj
jeden z predkladateľov ponúk, ktorý namietal tú vec, že keď si prešiel všetky podmienky
súťaže všade je presne zadefinovaný dátum, čas, kedy, ktorá povinnosť má byť splnená,
akurát pri zložení zábezpeky mu toto chýbalo. Čiže žiadal aj komisiu, ktorá vyhodnocovala
ponuky, aby sa k tomu vyjadrila, že tak teda ako to má byť pochopené. Práve preto aj
prítomní členovia komisie, ktorí vyhodnocovali ponuky sa uzniesli na tom, že súťaž ukončili
ako neúspešnú a že teda predložíme túto pripomienku na doplnenie pre poslancov MZ, aby
zastupiteľstvo o tom rozhodlo.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem aj ja. S faktickou pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
To je len evidencia toho predchádzajúceho. Ďakujem za vysvetlenie.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Len doplním pani prednostku. V podstate bola tá klauzula zadefinovaná dajak tak, že doložiť
doklad o zaplatení, zaplatení zábezpeky a ten doklad je aj to, že odišlo z tvojho účtu, alebo
z dajakého účtu. A v tomto vznikla celá tá dilema. Ešte chcem doplniť, že obálky sa neotvorili
a tak neporušené sa zabalili do druhých obálok a zaslali sa záujemcom a súťaž sa zopakuje.
Takže nie že ako neúspešná súťaž, ale sme to radšej, nechceli sme takúto váhu zodpovednosti
zobrať na svoje plecia.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za informáciu a vyskladanie mozaiky priamo z terénu, alebo skúseností. Pán Balázs
bol predseda komisie na vyhodnotenie tejto obchodnej súťaže. Ďalší diskutujúci nie sú. Je tu
návrh na uznesenie. Prečítam ho.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje doplnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže
na predaj budovy bývalého Kina na Ulici štítnickej v Rožňave s pozemkami tak, že bod 3 sa
doplní o nasledovný text. Citujem: uvedená zábezpeka má byť uhradená tak, aby finančná
čiastka bola pripísaná na účet mesta najneskôr v deň odovzdania súťažných návrhov. Ukladá
zabezpečiť vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
12 poslancov za, 1 bol proti.
17/13 Ing. Peter Fábián, Alej Antona Kissa 111/6, Rožňava – uzatvorenie nájomnej zmluvy
Nech sa páči diskusia. Nie sú diskutujúci. Uzatváram diskusiu, čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje uzatvorenie, uzavretie, uzatvorenie nájomnej
zmluvy na dobu neurčitú na pozemky v k. ú. mesta Rožňava, parcelné číslo viď materiál,
s ročným nájmom vo výške 2 466 eur na rok. Zároveň ukladá vypracovanie nájomnej zmluvy.
Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
Hlasovalo všetkých 13 poslancov. 11 boli za, 1 proti, 1 sa zdržal.

17/14 INVOX s.r.o. , Letná č. 322/38, Rožňava – predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na
nájom nebytových priestorov na Ul. kozmonautov č. 1793/14 v Rožňave
Nech sa páči diskusia. Nie sú diskutujúci, uzatváram diskusiu. Čítam uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č.
377/2014 zo dňa 24. 07. 2014 na nájom nebytových priestorov na Ulici kozmonautov č.
1793/14 Rožňave o 5 rokov a započítanie investičných finančných prostriedkov s nájomným
v sume 330 eur pre INVOX Rožňava. Ukladá uzatvorenie dodatku k nájomnej zmluve, po
druhé uzatvorenie, uzavretie dohody do vzájomnom započítaní pohľadávok. Nech sa páči
hlasujme. Ďakujem.
Hlasovalo 10 poslancov za, ostatní sa zdržali, alebo nehlasovali.
17/15 Obec Čučma, Čučma 47 – návrh na zmenu uznesenia MZ č. 216/2017 zo dňa
30.11.2017
Nech sa páči diskusia. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dávam návrh hlasovať podľa odporúčania finančnej komisie. Alternatíva 2.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ďalší diskutujúci, návrhy nie sú. Zatváram diskusiu, dávam teda návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje alternatívu č. 2, návrh na zmenu uznesenia č. 216 zo dňa 30.
11., ktorým bol schválený predaj pozemkov mesta v k. ú. obce Čučma v časti výšky kúpnej
ceny vo výške je..., z 11 na 7 360 eur s podmienkou odkúpenia pozemkov do 1 roka. Ostatná
časť uznesenia ostáva nezmenená. Zároveň ukladá vypracovanie kúpnej zmluvy. Nech sa páči
hlasujte, hlasujme. Ďakujem.
11 hlasmi za. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť.
Bod č. 17/16 Potvrdenie uznesenia MZ č. 18/2018 zo dňa 22.2.2018
Nech sa páči diskusia. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľ... Ďakujem veľmi pekne za priestor. Chcel by som pánov poslancov vo svojom
prvom vystúpení, k tejto, tejto, k tomuto bodu, alebo chcel by som pánov poslancov, aby sa
pozreli na tento problém z môjho pohľadu. Nebudem rozprávať o minulosť, resp. nezhrniem,
predpokladám, že v diskusii občanov a dozvieme presnú genézu, pre tých ktorý budú chcieť,
akým spôsobom to vlastne celé prebehlo s týmito pozemkami. Jedna vec je istá. Na jednej
strane sa stala krivda pani Filipovej, ktorá, alebo jej rodine, kde jej rodina bola nútená možno
v rámci socializmu nejakom tuhom predať svoje pozemky za lacné peniaze na to, aby, aby sa
tam mohli postaviť garáže. Ja túto krivdu chápem. Druhá krivda ale, ktorá je na tých istých
pozemkoch pre tých, ktorý tieto pozemky v dobrej vôli kúpili a dostali stavebné povolenie na
to, aby tam stavali garáže. Túto krivdu spôsobil MNV, resp. jeho aj jeho vinu nesie so sebou
MÚ, či sa nám to páči, alebo nie. V samotnej tej genéze naozaj došlo k veciam, ktoré by
možno stáli za to prešetriť, ale nakoľko uplynulo od poslednej zmeny v roku 2010 8 rokov,
nie som si istý, či to právne obstojí. Ale o čo vás chcem požiadať, vážení poslanci je, aby ste
na celú túto vec sa pozreli v tomto slova zmysle. Nie v tom, nechceme kúpiť komunikáciu,
nechceme tam neviem čo všetko aj napriek tomu, že sme sa o tom minule hodne bavili. Ale
ten zásadný dôvod, prečo presadzujem túto záležitosť je ten, že bola spôsobená krivda našimi
predchodcami a tak isto ako reštitučné zákony sa snažilo množstvo tých krívd napraviť, mali

by sme aj my túto krivdu dať do poriadku tak, aby sme sa mohli našim spoluobčanom pozrieť
do očí. Ďakujem pekne zatiaľ.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Keď som pozeral materiály, ktoré nám boli dodané k tomuto bodu, tak je tam rozpor v tvrdení
mesta, ako že pani Filipová získala tento majetok dedením a od 41 roku to bolo vo vlastníctve
jej otca. Hej. Zo strany týchto vlastníkov garáží je zas tvrdenie, že v 90-tych, alebo teda v 80tych rokoch, keď sa tam prideľovali tie pozemky na výstavbu garáží, že pred tým tomu
predchádzalo vlas...vyvlastnenie tohto pozemku a finančná náhrada vo výške 40 halierov za
m2, čo bola vtedy asi obvyklá cena, ako za tie pozemky ten pôvodný vlastník dostal. Čiže tým
pádom by bol mal stratiť nárok na reštitúciu. Čiže tie pozemky boli vyvlastnené a zaplatené.
No a teraz je otázka, že keď maj...mesto bolo vlastníkom toho, ako mohlo dôjsť k scudzeniu
majetku mesta. A preto neviem, či bude dobré keď sa rozhodneme tak, či onak. Kúpiť, alebo
nekúpiť, alebo teda nie že nekúpiť, ale prelomiť, alebo neprelomiť veto, ale v každom prípade
by mesto tento prípad malo nejakým spôsobom prešetriť, lebo keď takto sme prišli o majetok
v tomto prípade, tak koľko ešte takých prípadoch môže byť. Ďakujem za pozornosť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. O slovo sa hlási pán poslanec Džačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Určite pán kolega máš pravdu, ani my za to nemôžeme, ani títo obyvatelia,
ktorí tam majú garáže. A ja si myslím, že možno všetci sme tu za to, aby sa ten pozemok
kúpil. Ale možno nie za takú cenu. Áno. Ponúknuť inú cenu pani Filipovej za odkúpenie toho
pozemku, to je môj názor, aj keď si myslím, že v tomto bode sa to asi nedá do uznesenia dať,
lebo je to celkom iný bod, ako, ale verím tomu, že možnože v budúcnosti budeme tlačiť na to,
aby sme ten pozemok odkúpili, ale za prijateľnú cenu, ako keď sme od pána Nováka kúpili za
4,90, tak takú cenu môžeme aj my ponúknuť pani Filipovej. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickou sa hlási pán Lach
p. poslanec Ing. Ján Lach
V bode 17/19 budeme riešiť to, že ako dopadne mesto pokiaľ lavíruje s cenami a chce robiť
chytrého. Aby sme nedopadli aj v tomto prípade takto. V bode 17/16 to bude , pardon 17/19
to bude ukážka tohto. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Peter povedal si to veľmi dobre, veľmi rozumne a pokiaľ by tam
naozaj bol nejaký priestor na to, aby sme s tou pani vyjednávali cenu tak možno, hovorím
možno, by sme tú cenu mohli vyjednať aj nižšiu. Ale už v súčasnosti máme tam ďalších 3
spoluvlastníkov, ktorí možno nebudú chcieť pristúpiť na tú cenu a budú chcieť minimálne,
aby sa im zaplatilo to, čo do toho dali. Ich ochota a vôľa občania, ktorí sa spísali pod tú
petíciu, pán Bobko má k dispozícii písomné potvrdenie, tí traja spoluvlastníci sú ochotní to

predať samozrejme za tú cenu, za ktorú to kúpili. A boli by sprostí, s prepáčením za výraz,
aby to dali nižšie samozrejme. Takže sme, sme v dileme a teraz naozaj je na nás, či túto
krivdu, lebo tu ide o krivdu, nie o finančnú dilemu rozhodneme v prospech obidvoch strán
a budeme to považovať ako za vyriešený hriech minulosti, za ktorý nemôžeme, ako správne
povedal pán Balázs. Alebo nepredáme tieto pozemky a svojím spôsobom v tejto zložitej
situácii vykupovania pozemkov si môžeme nahnevať ďalších občanov, ktorí takýmto
spôsobom chcú a sú ochotní rokovať o týchto veciach a sú ústretoví. Takže treba naozaj
zvážiť tieto argumenty. Ja viem, že to nie je ľahké, ja súhlasím aj s kolegom Balázsom, že tie
pozemky možno nikdy v živote nebudú komunikáciou, nikdy ich nebudeme na nič iné
používať a ja neviem čo všetko, ale nejde teraz o to, či to je komunikácia, chodník alebo
záhrada, alebo orná pôda. Podstatou pre mňa je, že treba urobiť v tomto mieste hrubú čiaru za
krivdami, ktoré kedysi MSNV spôsobil týmto občanom. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím počúvajme sa navzájom, pani hlavná kontrolórka. Vrátim sa do pedagogických
lavíc a budem upozorňovať. Ďakujem. S faktickou pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
K informácii čo pán Džačár poskytol, pani Šišoláková ma kontaktovala, resp. som sa s ňou
rozprával aj osobne a mi prezentovala názor pani Filipovej. Pod 15 eur za m 2 nepôjdu. Takže
priestor na vyjednávanie nie je.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Ocelník s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Som jednoznačne za vyrovnanie tých krívd a odkúpenie, aj keď sme to my nespôsobili, ale sú
to naši občania a treba to dať do poriadku. Tá cena je úplne v poriadku, je pod trhovou cenou.
To, že my tu rozpredávame majetky mesta za 10 euro, nemôžeme s tým operovať pri tejto
cene, ktorú máme navrhnutú. Je to dobrá cena, treba do toho ísť. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nie sú ďalší diskutujúci z radov poslancov. Opäť sa hlási pán Bobko. Nech sa páči.
Čas stojí.
Občan mesta
Neviem. Z celej tej diskusii v novembri a vo februári pán Balázs tu spomínal, že je to otázka
precedensu. Nie je to otázka precedensu, vo februárovom, na februárovom zasadnutí ...
s Filipovou sa schvaľoval tento Novák. K otázke ceny najprv. Teraz ste schválili nájom. Pani
Drengubiakovej mesto platilo 10 centov za m2. Podľa tej správy, ktorá sa prejednávala na
finančnej komisii vychádzalo 72 centov na m2 a podľa toho, čo ste tu schválili, podľa
dôvodovej správy pán Ing. meno mu neviem, nechcel nájom za tých 800 m 2 kde sú
inžinierske siete pokladené, čiže tam vyjde nájom za 3 m 2. Iba toľko k tej finančnej politike.
28. 04. 2016 pani Mihaliková, jednalo sa tu o jeden pozemok, museli sme ho vykúpiť vtedy,
keď sme chceli skolaudovať tieto bytovky na Dúhovej, pretože sa nedopatrením stavebnej
firmy, alebo zlého vytýčenia zašlo s komunikáciou na tento pozemok, ktorý bol vo vlastníctve
fyzických osôb. My sme museli vykúpiť kvôli tomto, aby sme skolaudovali bytovky. Ja by
som mal otázku. Pochybila tam buď stavebná firma, alebo geodet. Nešpecifikovali ste. Bola
vôbec vymáhaná nejaká suma. Prehľadal som všetky zápisy zo všetkého. Došlo k škode,
zaplatilo to zrejme mesto, keď sa chcelo kolaudovať. 28. 04. pani prednostka. K tomu

Novákovi bola otázka pán Balázs, že koľko má m2. Odpoveď podľa infozákona mesta 230 m 2
má táto cesta, mám to tam, to sú fotky, nie je celá plocha, je to slabých 30% aj keď sa berie.
Boli ste zvedaví, že čo ste odkúpili. Tam majú ľudia súkromné záhradky, toto je tá pastva pre
toho koňa, čo som hovoril. Nie tá pekná fotka čo je tu ako doklad. To je skutočný stav. A na
moju otázku podľa infozákona som dostal odpoveď mesta, že ako bude využívaná tá zvyšná
plocha. Odpoveď je tu, tak ako doteraz. Čiže záhradky sú tam, dvor tam je, a keď ten kôň
nebude zvedavý na televízny program, že bude pozerať susedovi do okna, tak toto bude aj
naďalej. Precedens to nie je, stále hovorím, aj preto bola moja otázka ohľadom tých
dôvodových správ. Keby tá dôvodová správa mala názov odkúpenie pozemku pod ...
komunikáciou je to úplne iné. Tam bol nápis odkúpenie pozemkov pod súkromnými
garážami. Nejde o žiadny precedens. Ide o chybu MSNV. V porovnaní trebárs s tým účelným
využívaním tejto plochy pán...
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím vás, potom si to pozrú poslanci, tí, ktorí budú mať záujem.
Občan mesta
Som len ukázal pánovi predsedovi finančnej komisie. Tuná je nechcete to vidieť, škoda.
Chcel som vám ukázať aj na Jovickej. Tam mesto, abo MSNV vtedy nepridelilo 2 pozemky
na garáže práve kvôli tým schodom, ktoré tam sú, aby to malo charakter toho účelu, pre ktorý
sa to tam robilo. Je to tá fotka. Sú tam na tej fotke aj tie deti, to neskúšajú nejaké tanečné
kreácie, to sú tie postihnuté deti, ktoré to využívajú. Nedá sa porovnať využitie tej plochy,
ktorú mesto bez všetkého kúpilo od Nováka s využitím toho priestoru tam. Neviem ešte
keď..... je to účelová komunikácia ..... MSNV tak, aby som sa vás nedotkol, ani jeden z vás za
to nemôže. Čo sa týka tých cien, až ste zvedaví na nejaké zmluvy mám pripravený taký výber,
kde sa to dá porovnať.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Sľúbil som vám 15 sekúnd na viac lebo technika zlyhala na začiatku, ale nech sa páči asi ste
ukončili. S faktickou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Neviem či hovorím dobrým jazykom, či treba zmeniť na dajaký iný, alebo kvôli čomu.
Presviedčate ma, že od pána Nováka sa kúpilo za 4 eurá pozemky, z ktorých 1/3 máme pod
cestami, ktoré sú pre nás zbytoč..., zbyto...bytostne dôležité pod cestami za 4 eurá
a porovnávate to s tým, že máme kúpiť za 15 eurá také pozemky, ktoré sú pre nás ako pre
mesto aj pre vás aj pre ostatných obyvateľov zbytočné. Ja žasnem, kde až dokážete svojou
argumentáció...argumentáciou a kde až v podstate s tým zavádzaním. To nad týmto žasnem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Čas.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nad týmto.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Kováč nech sa páči s faktickou.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja by som chcel poprosiť pána kolegu Balázsa v čom vidí zavádzanie, aby sme to aj my
pochopili, že čo teraz zavádza pán Bobko, Bobák pardon, Bobko, už som popletený.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Prihláste sa. Áno je to tam, v poriadku. S faktickou pán Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte raz Karol pre teba. 250 m2 z toho 1/3 je 80 je pod cestami. sa kúpili za 4 eurá, ktoré sú
pre mesto potrebné. Tuná sa má kupovať 700, 500 m2 za 15 eur, ktoré sú pre mesto
nepotrebné. Zo spoločných peňazí všetkých obyvateľov mesta, ktoré sú pre mesto nepotrebné.
Ešte raz. Takže skús, chápeš tie 2 veci? Pod cestou sú potrebné.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Chcem poďakovať za vysvetlenie. Myslím, že to je rozumné, čo hovoríš, za normálnych
okolností a za bežnej prevádzky by som to chápal naozaj ako za nevýhodné. Ale ja nehovorím
o, o kúpe pozemkov pod akoukoľvek komunikáciou, pod akýkoľvek chodník, pod akýkoľvek
účel charakteru komunikačných, alebo inžinierskych sietí. Hovorím o naprávaní krívd.
Nechcem vyťahovať a poprosil som aj pána Bobka, aby neťahal uznesenia MZ, ktoré sa mi
zdajú oveľa, ale oveľa nevýhodnejšie pre mesto a mesto na to pristúpilo. Či už predaj, alebo
kúpa. Lebo nie to je účelom teraz si ukazovať, ktoré tie uznesenia sú, alebo nie sú. A za
väčšinu tých uznesení, sa nehnevaj, si hlasoval za. Ja hovorím o tom a chcem to z tejto polohy
dostať preč, zase pochop občana, že mal potrebu opäť si vyliať srdce, pretože je to krivda
a hlavne hľadajú možnosti akým spôsobom presvedčiť poslancov rôznymi cestičkami, aby
využili všetky možnosti na to, ako položiť toľko argumentov aby im tie krivdy, či už pani
Filipovej alebo ich krivdy boli raz a navždy zahojené. A tá ponuka 15 euro z pohľadu
komunikácie, alebo odpredaju chodníka, spod chodníka je možno naozaj veľká, ale tu sa
nejedná o tento princíp. Tu sa jedná o princíp ukončenia akéhokoľvek sporu a krivdy. To je tá
podstata toho celého. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou sa hlási pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja len čisto bez kalkulačky som si spočítal, že sme kúpili v tom jednom spomínanom prípade
po 4, neviem nejaké drobné, eurá m2 a kúpili sme trojnásobne viac ako sme potrebovali, tak
to, čo sme potrebovali stálo defakto 12 eur m 2 aj dačo, hej. A teraz ten rozdiel sú už len 3
eurá, keď sme pri tých cenách. Dobre ďakujem za pozornosť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Dozneli diskusné príspevky. Neevidujem ďalších, uzatváram diskusiu. Dávam
návrh. Pozmeňujúce návrhy neboli. Dávam návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave potvrdzuje uznesenie MZ č. 18/2018 zo dňa 22. 02. 2018,
ktorým bola schválená kúpa pozemku v k. ú. Rožňava do majetku mesta, parcelné číslo
1809/1, zastavaná plocha s výmerou 550 m2, zapísanej na LV č. 6390 od pani Gizely
Filipovej, bytom Rožňava, Dobšinského č. 3, spoluvlastnícky podiel vo výške 23/26 v celku
Mgr. Petra Uhera, bytom Hamburská atď., atď. od Dušana Žiaka a manželky Daniely

Žiakovej, Bc. Norberta Boroša bytom Šafárikova 33, Rožňava, spoluvlastnícky podiel vo
výške 1/26 za 15 eur za m2 v celkovej sume 8 250 eur. Všetky náklady súvisiace s kúpou bude
znášať mesto. Ukladá zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. Nech sa páči hlasujte.
Za 7 poslancov, proti 3, zdržali sa 3, uznesenie bolo schvá...jaj nebolo. 3/5 väčšinou to je 8
poslancov. Áno. V tomto prípade 3/5 všetkých, je nás 13 takže 8. Ďakujem.
Bod č. 17/17 Zmena uznesenia MZ č. 131/2017 zo dňa 29. 06. 2017
Nech sa páči diskusia. Neevidujem diskusné príspevky. Čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu časti uznesenia MZ č. 131/2017 zo dňa
29. 06. 2017. Citujem: zamerané geometrickým plánom číslo 37/2017 zo dňa 30. 01. 2018
vyhotoveným Montana Košice, s. r. o.. Ostatné znenie uznesenia ostáva nezmenené. Ukladá
zabezpečiť vypracovanie dodatku zámennej zmluvy. Dodatku k zámennej zmluve. Nech sa
páči hlasujme. Ďakujem.
Bod č. 17/18 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 172/2017 zo dňa 28. 09. 2017
Otváram diskusiu. Nie sú diskutujúci. Končím diskusiu.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ruší uznesenie MZ č. 172/2017 zo dňa 28. 09. 2017,
ktorým bol schválený priamy prenájom pozemku mesta v k. ú. Rožňava pre spoločnosť HILL,
s. r. o., Čučmianska dlhá 45, Rožňava. Ukladá zabezpečiť oznámenie uznesenia. Nech sa páči
hlasujeme. Ďakujem.
12 poslanci za, 1 nehlasoval.
17/19 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 19/2018 zo dňa 22. 02. 2018
Otváram diskusiu. Pán Ing. Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
To je bod, ktorý som spomínal, že naša krátkozraká politika, čo s týka nakupovania
pozemkov, ktoré mesto potrebuje dostať do vlastníctva, lebo na tých pozemkoch sú
umiestnené stavby vo vlastníctve mesta. Tak my ponúkame 7 a 4 eurá a podobne a našiel sa
zrejme kupec, ktorý ponúkol viacnásobne ako my. Kúpi ich, ale nám tá potreba zostáva,
potreba dostať do vlastníctva tieto pozemky, keďže ich využívame tým, že tam máme
umiestnené stavby, komunikácie. No a raz príde ten vlastník a povie dobre ja som dal za to
nie 7, ale dajakých 15 eur, dá si urobiť znalecký posudok a bude vymáhať od nás nájomné, čo
mu nikto nemôže uprieť, je to jeho neodškriepiteľné právo vlastnícke a keď to takto pôjde, tak
za 10 rokov zaplatíme cenu toho znaleckého, cenu pozemku podľa znaleckého posudku
miesto toho, aby sme to teraz kúpili priamo. No 10 rokov budeme splácať a aj tak to nebude
naše. Čiže skvelú politiku robíme čo sa týka nakupovania a neviem bola prijatá nejaká dogma,
že 7 eur ani bohovi viac, pardon, tak môžeme čakať, že čo bude následkom toho. Ďakujem za
pozornosť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno pán kolega ako hovoríš, že naša krátkozraká politika. Ale tuná by som chcel uviesť, že,
že ak povieme A treba povedať aj B. Tzn. mohol si niekoľkokrát na každom zastupiteľstve
dávať návrhy, aby sme tú cenovú politiku výkupu pozemkov navýšili, aj stále to je
k dispozícii. Teda čo sa týka navýšenia tých cien potom následne majú dopad na rozpočet
mesta. Takže pri rozpočte mesta taktiež som nepostrehol, že by si dával návrh. Ja som dával
návrh na navýšenie kategor....vlastne rozpočtu mesta na výkup pozemkov, ale, ale je

jednoduché len tieto pozitívne veci tuná od prezentovať, ale treba vlastne v tej súvislosti aj
konať. Lebo, lebo tuná povedzme si úprimne, 50% toho dnešného času, čo sa tuná
odprezentuvávame tak si tu niektorí ľudia robia vlastne už ako keby kampaň na tomto
zastupiteľstve. A, a treba aj to B, že aký to bude mať dosah na rozpočet, treba potom tým
basketbalistom, ktorí tu boli povedať, že kvôli tomu, že sme navýšili zo 7 na 15, alebo 20
nákup pozemkov pod cestami, čo je pre nás dôležité, nedostanete na futbal, na basketbal,
ideme uberať z kapitoly B, C, D. Lebo, lebo aj toto má nadväznosť. Toto už nie je také
populárne, ale, ale má to stále tú nadväznosť. Takže, takže komplexne tie veci. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickou pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Keď vznikne potreba navýšenia rozpočtu na nákup pozemkov, že by sa teda ukázalo, že sme
úspešní v nakupovaní a že budeme potrebovať vyššie prostriedky, každý rok 2 až 3x robíme
úpravu rozpočtu mesta. Čiže toto nie je prekážka. Ale ty si sa oháňal tým, že to má dopad na
rozpočet mesta. Tak ja vidím odpoveď na to v tom, že áno, rozpočet mesta vieme prispôsobiť
aktuálnym potrebám. Čo aj konáme.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Poprosím pán poslanec Kuhn pani prednostka chce reagovať. Dáma má, dáma má
prednosť.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len chcela pánovi poslancovi Lachovi vysvetliť, že tento materiál sa nepredkladal
na základe nejakej našej úvahy, úvahy zamestnancov MÚ, že tak je na to čas, ale predkladal
sa po konzultácii s vlastníčkou, s pôvodnou vlastníčkou, ktorá súhlasila s kúpnou cenou 7 eur.
Čiže my by sme bez jej vedomia, ani sme s ňou dokonca nevyjednávali, toto si my nemôžeme
dovoliť bez nejakého vášho doporučenia, alebo ukladacej časti uznesenia. Čiže bývalá
vlastníčka súhlasila s touto cenou. Deň po termíne, ako sme zverejnili všetky materiály nám
zatelefonovala, že už sa dohodla s iným vlastníkom a že teda máme materiál stiahnuť. Na to
sme jej teda my oznámili, že tak teda, alebo požiadali sme ju, aby oznámila teda koľko chce
za ten pozemok, pretože ešte tam bol priestor asi 3 dni pred konaním MZ, čiže z našej strany
bola vôľa vyjsť jej v ústrety akurát mala čakať 3 dni kým sa konalo MZ. Ale táto pani
oznámila mojej kolegyni, že teda nebude s mestom vyjednávať, pretože mesto jej aj tak nedá
toľko, čo jej je ponúkané. Takže sme sa nedozvedeli nakoniec, aká bola tá víťazná suma.
Takže takto k tomuto došlo.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za dovysvetlenie. Žiaľ doba priniesla aj takéto obchodné vzťahy. S faktickými
poznámkami sa hlásia v poradí pán Balázs a pán Takáč.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže ešte raz sa vrátim k tej záležitosti. Nie je problém v podstate s cenou, problém je v tom,
že mesto je transparentné mesto, čo je chvályhodné, nie súkromná firma, takže každý takýto
zámer s uverejní na internetovej stránke. Keď niekto sedí pred takýmto notebookom ako
náhle to mesto uverejní, uverejní tam navrhovanú cenu, ktorú tu budeme schvaľovať a ten
dakto zaklope, alebo zazvoní na tie dvere a povie že o 50 centov, alebo o 1 euro dá viac,
v tom momente kúpi a my sme boli len transparentní, ale pozemok už kúpil niekto iný.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za názornú ukážku. Alebo dovysvetlenie. Pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ja naviažem na to, čo povedal pán Balázs. Takže v podstate áno, trebalo by ale možnosť, aby
sme sa nejakým spôsobom poistili pri takýchto krokoch v rámci zákona, čo nám zákon
povoľuje, aby nás takto niekto nepredbehol. Neviem, čo dovoľuje v tomto prípade zákon,
nejaké zmluvy o budúcich zmluvách, resp. predkupné právo, resp. hocijaké iné možnosti,
ktoré sú prístupné. Nie sú?
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No v podstate len nadviažem na to, čo povedala pani prednostka, lebo ja si to tiež tak
pamätám, že v tomto prípade teda naozaj to nebolo o tom, že by bola zo strany majiteľa
nejaká vyššia požiadavka a my by sme neboli ochotní dať toľko a naťahovali sme čas, až kým
by majiteľ stratil proste trpezlivosť a ponúkol by to niekomu inému, alebo niekto by ho
oslovil. Tuná myslím, že proste bolo to naozaj tak, že, že, bola, bola ponuka a my sme, my
sme akceptovali, ale niekto, niekto nás predbehol, hej, lebo vedel aká tu bude cena. To je
jedna vec. Druhá vec je, že to, akú cenu vo väčšine prípadov schvaľujeme pri odkupovaní
pozemkov pod komunikácií vyplýva to, že v minulosti, keď sme chceli, chceli odkúpiť nejaké
pozemky tak s tými vlastníkmi sme sa dohodli na istej sume a potom sme sa dohodli, že
zhruba za túto sumu budeme odkupovať ďalšie pozemky a budeme to robiť tak, že s tými
vlastníkmi, ktorí sú ochotní sa dohodnúť za túto cenu tak tých proste budeme, s tými
uzatvárať prednostne tie zmluvy, budeme ich vyplácať a, a tí, ktorí budú mať veľké oči
a budú z toho chcieť vytĺcť nejaké peniaze tak budú musieť, budú musieť počkať na svoje, na
svoje peniaze. Nespomínam si, že by sme niektorý rok skončili s rozpočtom tak, že, že by
nám ostali desaťtisíce nevyužitých eur, ktoré sme mohli použiť na odkúpenie pozemkov pod
komunikáciami na niečo iné. 8 rokov čo sedím v zastupiteľstve tu riešime, že chceli by viac
peňazí športovci, chceli by viac peňazí školy a školy by potrebovali na rekonštrukciu,
chodníky vieme v akom stave sú, cesty vieme v akom sú stave akože. Tuná naozaj nemáme
peňazí na rozhadzovanie, čiže, čiže v tomto smere ja, ja som teda veľkým kritikom toho, ako,
ako mnohí teda kolegovia poslanci rozhodovali o predajoch pozemkov. Len tak pripomeniem.
Pred pár rokmi sme predávali veľké pozemky za, ktorá to ulica Fábryho? Za Fábryho ulicou
za 10 eur za m2, čo sú, čo sú pekné pozemky stavebné, ktoré sa dajú využiť. Keď som sa
vtedy ozval, že, že tá, pôvodná cena bola nejakých 7 eur sa mi zdá podľa znaleckého posudku
a keď som sa ozval, že sa mi to zdá neprimerane nízke tak sa spravil nový znalecký posudok
za 10 eur. Kľudne sme to mohli predávať za 20 eur a ešte by to bola hlboko pod cenou, za
ktorú sa predávajú pozemky. Čiže tam sme, tam sme robili podľa mňa chybu, keď sme
mestské pozemky, ktoré sa dajú použiť ako stavebné predávali pod cenu. Ale v tomto,
v tomto prípade si nemyslím, že by mesto postupovalo nejakým nerozumným spôsobom. Ako
snažili sme sa, vedeli sme, že je to problém, že proste veľa komunikácií je postavených na, na
súkromných pozemkoch. Že keby sme chceli získať na to napr. finančné prostriedky z EÚ na
a keby boli, ak by boli teda, na ich rekonštrukciu, tak musíme dokladovať vlastnícky vzťah
a aj, aj možno aj keď by sme z našich peňazí chceli robiť nejakú väčšiu rekonštrukciu, kde
treba robiť stavebné povolenie tak musíme dokladovať vlastnícky vzťah k pozemkom. Čiže
sme si vedomí, vždycky každý rok sa dalo, odsúhlasilo v rozpočte nejaká suma peňazí v rámci
možností a s každým, kto mal ochotu sa dohodnúť, sme sa ako snažili veľmi rýchle dohodnúť.
Iste nájdu sa, nájdu sa ľudia, ktorí, ktorí majú voľné peniaze, ponúknu o 2 – 3 eurá viac za m2

a, a potom nás budú, budú iste sa snažiť dotlačiť k nejakým vyšším sumám. Tomu sa celkom
nedá vyhnúť, ale, ale proste nemáme, nemáme toľko voľných prostriedkov, aby sme
komukoľvek čo si povie okamžite proste vyplatili. Vyplácame s tými ktorí, ktorí majú proste
primerané požiadavky na cenu.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickými poznámkami sa hlási pán poslanec Lach a následne pán Takáč.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ivan ja len toľko, že 2016 sme končili rok s prebytkom 440 000 a 2017 sme končili
s rozpočtovým prebytkom 770 000. Toľko na vysvetlenie, že nemali sme nikdy dosť
prostriedkov, nemali sme navyše prostriedky. Dobre.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Takáč nech sa páči.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďalšia vec je taká, že niekto skúpi pozemky, prenajímajú, prenajíma nám tie pozemky, my za
nich platíme, dneska sme odsúhlasili tiež jeden prenájom a takto budeme platiť 5 rokov 10
rokov až kým nesplatíme tú cenu, za ktorú by sme to kúpili, ako pán Lach povedal a potom si
to aj tak, aj tak kúpime ešte za cenu vyššiu ako je teraz. Že bolo by určiť nejaký postup pri
práci a odkupovaní týchto pozemkov, resp. jednanie, jednanie s terajšími vlastníkmi, alebo
investormi, ktorý to odkupujú. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Neevidujem žiaden pozmeňujúci návrh pri tomto bode rokovania, ani ďalších
diskutujúcich. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ruší uznesenie MZ č. 19/2018 zo dňa 22. 02. 2018, ktorým
bolo schválené odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou do majetku mesta od pani
Alžbety Drengubiakovej, bytom Sama Czabana 6, Rožňava. Ukladá zabezpečiť oznámenie
o zrušení uznesenia. Nech sa páči hlasujme.
Bod 17/20 Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb
mesta Rožňava
Otváram diskusiu. Nie sú diskutujúci, čítam uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku, kamerového
systému a elektrickej zabezpečovacej signalizácie Vilka Kúpele v nadobúdacej hodnote
4 939,09 eur do správy Technických služieb mesta Rožňava s účinnosťou od 01. 05. 2018.
Ukladá zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní hnuteľného majetku do správy. Nech
sa páči hlasujme. Ďakujem.
Všetkými prítomnými jednohlasne materiál odsúhlasený.
Bod 17/21 Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta Rožňava
Nech sa páči diskusia. Nie sú diskusné príspevky, čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu hnuteľného a nehnuteľného
majetku mesta Rožňava. Nech sa páči hlasujme.
Hlasovalo 9 poslancov za, ostatní sa zdržali.
17/22 Investícia do siete verejného osvetlenia – ponuka spoločnosti FIN.M.O.S. a.s.
Nech sa páči diskusia. Nie sú diskutujúci, uzatváram diskusiu.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje investíciu do siete verejného osvetlenia
spoločnosti FIN.M.O.S, a. s. na území mesta Rožňava, v mestskej časti Nadabula v rozsahu
ponuky verejného obstarávania zo dňa 28. 02. a poveruje primátora mesta podpísaním
príslušnej zmluvnej dokumentácie. Ukladá vyhlásiť verejné obstarávanie... toto jak čítam hej?
Ukladá vyhlásenie, vyhlásiť verejné obstarávanie, priame rokovacie konanie. Nech sa páči
hlasujme. Ďakujem.
12 poslancov za, 1 už neprítomný. Takže všetci sú za.
Ukončili sme majetko-právne záležitosti.
Ďalším bodom programu rokovania je bod č. 18 a to Potvrdenie uznesenia MZ č. 38/2018
Nech sa páči diskusia. Neevidujem diskusné príspevky. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave potvrdzuje uznesenie MZ č. 38/2018, ktorým bola
schválená koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na rok
2018 v meste Rožňava podľa predloženého návrhu. Ukladá realizovať opravy a rekonštrukcie
chodníkov podľa finančných možností v roku 2018. Nech sa páči hlasujeme. Ďakujem.
4 za, 6 proti, 2 sa zdržali. Toto, tento bod programu nebol schválený.
Bod č. 19 Zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na rok
2018
Otváram diskusiu. Už sme sa dotkli tejto problematiky. Nie sú diskutujúci. Ba. Pán Ing.
Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takú poznámku by som mal k, už som dneska raz načal to Vargove pole. Chcel by som
poprosiť vedenie mesta, alebo ľudí, ktorí s týmito materiálmi pracujú, aby sa do budúcna
začali pripravovať na, na investičné akcie, ktoré sa týkajú vlastne opráv chodníkov, ciest,
dvorov Vargove pole, Nadabula a, a v tejto situácii ma napáda vlastne tak isto cesta smerom
na papiereň, ktorá je síce v zozname ako na asfaltovanie v Nadabulej a či sú tieto podklady
tak jak aj na Vargovom pole pripravené na to, aby sa tam dalo asfaltovať. V prípade, že nie na
túto cestu smerom papiereň by trebalo vlastne vyhotoviť buď investičný zámer, alebo vlastne
projekt na to v podstate ako sa má podklad prispôsobiť na to, aby sa tam dalo vlastne na to
natiahnuť asfalt. Málo kedy sa asfalt dáva na, na, na blato, alebo na nespevnenú komunikáciu,
alebo čiastočne spevnenú komunikáciu. Takže vlastne apelujem na cesty, chodníky Vargové
pole, Nadabula a pán Kossuth už niekoľkokrát upozorňoval taktiež na cestu medzi Rožňava
baňa a Nadabula. Stáva sa pomaličky nezjazdnou. Zdôrazňujem, že aj na Rožňava bani
a v Nadabulej bývajú občania mesta Rožňavy. A ešte jednu záležitosť. Pravdepodobne podľa
názoru niekoľkých zamestnancov mesta sa jedná o investičnú akciu a to chodník od
odborného učilišťa banská strana smerom na Rožňava baňu, ktorý je vyložený z panelov a na
minulom zastupiteľstve sme sa o tomto rozprávali. Chodí tam nespočetné množstvo vlastne
obyvateľov peši, taktiež mamičky s kočíkmi peši a s týmto chodníkom by niečo trebalo robiť,
tzn. naplánovať ako investičnú akciu, alebo to vyriešiť proje...projekčne, ako by sa tento
chodník dal urobiť zjazdným, alebo resp. schodným. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Snáď na doplnenie. Nie v zlom. Z určitého pohľadu uhla tento príspevok mal
význam, ale fakticky nebol opodstatnený, lebo časť Nadabula papiereň je zahrnutá
v materiáloch hneď na prvom mieste v celkovej sume 25 326 eur, čo sa bude robiť toho roku.
Spomínané chodníky ďalšie sú v zozname a zámeroch do ďalšieho obdobia, tzn. 2019
výhľadovo. Tvoria súčasť zoznamu, keď už musím zakúsnuť, alebo chcem zakúsnuť do

participatívneho rozpočtu, o ktorom mali možnosť ľudia hlasovať v uplynulých 2 dňoch,
z ktorého nám vyjde nejaký ten pohľad zvonka, ktoré chodníky a ktoré časti, ktoré
navrhujeme opravovať sú z pohľadu obyvateľov nejakým spôsobom prioritné. Sú tam
zahrnuté aj spomínané medzi blokové priestory na Vargovom poli, spomínaný chodník na
Rožňava bani, takže predpoklad vyhodnotenia týchto, tejto ankety, keď to tak mám nazvať je,
v pondelok by malo byť oficiálne, takže budeme o niečo múdrejší. Samozrejme každému nám
na tom záleží a chceme tieto veci postupne riešiť. S faktickou poznámkou pán Balázs.
Poprosím.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
K tej ceste na papiereň. Ja viem, že je v tom zozname, len otáznik je, či je vlastne ona
podkladovo pripravená na asfaltovanie. Tak znela otázka. Keď nie určite v Nadabulej je
viacero ciest, ktoré sú na asfaltovanie, alebo vlastne iba na rekonštrukciu pripravené, nie na
investičnú akciu, preto som spomínal napr. tú cestu medzi Nadabulou a Rožňava baňou.
Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ďalší diskutujúci pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel nadviazať na pána Balázsa. Samozrejme
v tomto dokumente je ako len zadané na Rožňava bani na kolónii cesty akože frézovanie, ale
tak do budúcna dobré by bolo ako len sa zaoberať taktiež aj s asfaltovaním ako len s pevnou
plochou a taktiež projektovú dokumentáciu pripraviť, čo už bolo pred 2 rokmi sľúbené na
Krásnohorskú ulicu, čo sa týka od, od ulici Záhradnej, Záhradníckej po železné schody.
Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Ja by som dajak uviedol na správnu mieru niektoré veci. Rožňava baňa
páni, dámy, pokiaľ si neurobia poriadky s napojením na inžinierske siete, v kanalizáciách
napojené na čierno každé druhé a nechcem to rozpitvávať tuná. Takže zatiaľ, zatiaľ to bude
stav taký, aký je tam tak bohužiaľ buďme radi, že to odfrézujeme a druhá stránka veci, pokiaľ
nastane nejaká zmena k lepšiemu...
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím čas. Prihlás sa do normálnej diskusie. Nech sa páči pán Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Že by som dokončil svoju myšlienku, ktorú som začal. Pokiaľ nastane tam dajaký zvrat
k lepšiemu, že, nemal by som to možná spomínať tu, že tí občania budú disciplinovanejší
v platení daní z nehnuteľností. Áno. Bohužiaľ taký čas ten poctivec na to dopláca, ale myslím
si, myslím si, že, že je ten skutkový stav taký aký je. Proste oni, oni, aby som to dovysvetlil
úplne na, na, do detailov. Je tam taký stav, že pozemky vlastnia, vlastní, vlastnia bane
v likvidácii a oni chcú odpredať pozemky svoje, ktoré tam majú. Tie pozemky títo
spoluobčania nechcú odkúpiť a tým pádom, tým pádom akože nedostanú povolenie na zásah
do, do tých pozemkov, nedostanú papiere k tomu, aby sa mohli napojiť na inžinierske siete,
konkrétne na verejnú kanalizáciu. No a čo sa týka tej, tej papierni ja si myslím, že určitým

spôsobom argumentujeme aj s tými, že ten podklad. Ani Železničná ulica nemala podklad
a natiahla sa vrstva tam max 4 cm vrstvy asfaltu. Chvalabohu zatiaľ drží. Tak len toľko. Tá
cesta, tie inžinierske siete na papiereň sú urobené. No možno v niektorých úsekoch by trebalo
spevniť, ale ja by som dajak chcel poprosiť mesto pokiaľ je dajakým spôsobom, dajakým
podielnikom v tej Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, aby vyvinuli dajaký, dajaké
jednanie, alebo vyvolali dajaké jednanie, čo sa týka inžinierskych sietí pokiaľ je možné, aby
VVS zainvestovala v tej lokalite, v tej časti do novej vetvy, nakoľko je tam viac ako 40 ročné
vedenie a toto vedenie v zimnom období, alebo na prelome zimného obdobia nastávajú
obrovské poruchy. No a v prípade, že, že teda mesto pristúpi k tomu, že zainvestuje do, do
teda súvislej opravy, tak myslím si, že vodárenská bude musieť pristúpiť k tomu, že zoberie
na seba úplnú zodpovednosť za prípadnú, prípadný zásah do toho, do tej novej, nového
povrchu. Myslím si, že tak ako to nastalo na ulici Páterovej. Ďakujem toľko som chcel
povedať.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nie sú ďalší diskutujúci. Uzatváram diskusiu. Srdečne vítam medzi nami pani
Angyalovú. Priniesla novú energiu, nový elán, vidím to na očiach aj starších poslancov. Čítam
návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov,
komunikácií a ostatných plôch na rok 2018 v meste Rožňava podľa predloženého návrhu.
Ukladá vyhlásiť verejné obstarávanie a realizovať opravy a rekonštrukcie chodníkov v rámci
finančných možností v roku 2018. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem všetkým poslancom za
prístup a hlasovanie.
Bod č. Výsledky hospodárenia Mestské lesy s.r.o. za rok 2017
Poprosím konateľa v prípade potreby uvedenia materiálu a dovysvetlenia.
Ing. Bohuš Hudaček
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. V tomto materiály ide vlastne o porovnanie plánu
hospodárenia, ktorý nám bol schválení MZ na začiatku roku 2018 so skutočnosťou. Keď si
prejdete jednotlivé položky zistíte, že sme išli vlastne v zmysle plánu. Tam kde došlo
k rozdielom tieto rozdiely sú uvedené v dôvodovej správe. Miesto plánu kde bolo
plánovaných 5 000, približne 5 000 euro zisk sme dosiahli zisk necelých 15 000, čiže sme
plán splnili aj mierne prekročili. Zhruba toľko.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Stanovisko dozornej rady pán Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Na dozornej rade sme prerokovali tieto hospodárske výsledky. Dozorná rada nemá žiadne
pripomienky, výhrady k tomuto materiálu.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Len na dovysvetlenie, doplnenie. Ďalší diskutujúci nie sú. Uzatváram diskusiu,
čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie výsledky hospodárenia Mestských lesov
Rožňava s. r. o. za rok 2017. Nech sa páči. Ďakujem.
Za 9, ostatní nehlasovali.

Bod č. 21 Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2017
Otváram diskusiu. Poprosím konateľa, nech sa páči.
Ing. Bohuš Hudaček
Zisk, ktorý bol dosiahnutý navrhuje dozorná rada, valná hromada aj finančná komisia
prerozdeliť tak, ako je to uvedené v dôvodovej správe. Tzv. 14 000 ako dividendy mestu
a zvyšok do sociálneho fondu mestských lesov.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Prejednali sme to aj na valnej hromade a dávam ako poslanecký návrh tento, dividendy mestu
14 000 eur účelovo viazať na tieto akcie: 5 000 eur na budovanie prímestskej rekreačnej zóny
Lúč potok , 5 000 eur na rekonštrukciu a opravu, úpravu okolia Vilky a 4 000 eur na
rekonštrukcie zvonice na Kalvárii a Krížovej cesty teda na Kalvárii, ktorá je momentálne vo
výstavbe a v budovaní.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Musím reagovať na kolegu Lacha. S prvými dvoma by som nesúhlasil, čo sa týka tá rekreačná
zóna a vilka. Kalvária to by šlo, keď už tak zvyšok ešte dať do chodníkov a ciest. Toto je pre
nás priorita, keď už by sme to chceli dajak viazať, ale nie je to môj návrh.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Snáď na dovysvetlenie. Prepáč Robo. Bol som účastníkom valnej hromady vzhľadom k tomu,
že som členom dozornej komisie. Dosť podrobne sme túto problematiku rozoberali a došli
sme k takémuto uzneseniu, alebo návrhu. Je to cielené aj pre rozvoj toho cestovného ruchu.
Sú to naše majetky, sú v určitom štádiu, či to je tá rekreačná zóna Lúč patak, resp. vilka, ktorá
prešla nájom sa ukončil a stal sa plnohodnotne, teda vlastníkom mesta. Chceme to využívať
v prospech obyvateľov a aj cestovného ruchu. Takže sme považovali za vhodné účelovo, lebo
či to je 15, 14, 70 v minulosti a podobný obnos peňazí v tom balíku mestského rozpočtu sa ten
prísun, aj keď poteší, z úrovne mestských lesov vždycky rozplynie na nejaké
neidentifikovateľné, nejaké nemerateľné ciele a hodnoty, takže preto sme navrhli a pán
poslanec Lach sa toho zhostil ako poslanecký návrh, takto. To len na dovysvetlenie. Ďalšími
diskutujúcimi sú faktickými pán Takáč a následne pán Ocelník. Nech sa páči.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Zhostím sa tejto situácie, takým spôsobom, že navrhujem hlasovať za návrh pána Ocelníka
o odhlasovaní rozdelenia tohto zisku v pomere 4 000 eur na tú Kalváriu a 10 000 eur preniesť
do opravy chodníkov.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Sťahujem svoje prihlásenie, ako myslím nie príspevok, ale...

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pôvodný návrh sťahuješ?
p. poslanec Roman Ocelník
Nie, nie, nie odhlasujem sa, odhlasujem sa, malo to...
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Dobre. Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Nepovažujem za šťastné bez proste nejakej hlbšej diskusie, prerokovanie v komisiách takto
tie peniaze deliť. Ja teda budem hlasovať len za ten pôvodný návrh prerozdelenia zisku, teda
14 000 ako dividendy a ten zvyšok do sociálneho fondu. Určite by bolo vhodné, sa
porozprávať o tom, že na čo tie peniaze použiť. Jedna z možností je vybudovanie prístupovej
cesty k Vilke cez, cez mestské pozemky, aby sme, aby sme neboli v područí majiteľa
pozemku, cez ktorý jediný sa teraz vieme dostať. Pokiaľ ide o, o tú zvonicu je to síce pekná
myšlienka, len si nie som istý, či ten, tá zvonica je mestský majetok a či môžeme do toho len
tak zainvestovať, aby sme boli v súlade s pravidlami pre hospodárenie s mestskými peniazmi.
Neviem, možnože nejaká forma grantu keby, ale, ale lebo predpokladám, že to patrí cirkvi asi
tá zvonica. Tak alebo nejaké, možnože keby sme to darovali nejakému OZ, ktoré to
rekonštruuje, ale, ale myslím si, že to treba najskôr prediskutovať, aby sme, aby sme neurobili
nejakú, nejakú chybu. A no potom to budem o tom hovoriť až, až vlastne v diskusii
poslancov. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím pani prednostku. Prepáčte páni poslanci. Bude reagovať na odznené.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Čo sa týka kalvárie tam ideme podávať projektový zámer z prostriedkov,
teda z regionálneho príspevku, ktorý poskytla vláda vo výške 15 000 eur. Čiže my už
počítame s týmito prostriedkami na opravu tých zastavení krížovej cesty a tá samotná
zvonica, časť z nej sa nachádza na našom pozemku, ale ani tie zastavenia krížovej cesty, ani
tá zvonica Rímsko-katolícka cirkev to v majetku neeviduje. Čiže my majetko-právne ešte
usporiadávame tieto stavby, takže na toto počítame s príspevkom vo výške 15 000
z regionálneho príspevku.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Je tam potrebné mať spolufinancovanie z mestského rozpočtu?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie. Keď to vyjde do 15 000 nie. Malo by to vyjsť z toho.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno, že mne sa páčia myšlienky kolegu Lacha, ale, ale takto vlastne nepriamo zasahujeme do
rozpočtu mesta. Ja si myslím, že tie vlastne, to nájomné by malo ísť do rozpočtu mesta,
druhou kapitolou, je vlastne na čo použijeme finančné prostriedky z rozpočtu, z rozpočtu
mesta. Dividendy, alebo nájomné. Keď si mesto vyúčtuje nájomné... Ešte raz. Keď si mesto

vyúčtuje nájomné vyššie, že to odsúhlasíme tu na zastupiteľstve, tak je to nájomné. Keď je
nájomné nižšie, tak o to vyššie budú dividendy, ale ja sa bavím stále o tých istých finančných
prostriedkoch.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Slabo som odôvodnil svoj návrh, mám taký dojem. Som myslel, ne...neočakával som takúto
debatu, alebo tak akože, taký záujem. No. Tak. Pekne po poriadku. Na tú zvonicu a na
krížovú cestu je síce teda požiadané sú prostriedky, ale čo sme preberali na valnej hromade
tak zrejme asi nebude dostatočné množstvo tých 15 000 a ešte sme ich nedostali. Alebo
pardon takto, tie majú byť z oného z akčného plánu, hej? Čiže tam tie by mali prísť. No a čo
sa týka vilky. Vilku sme dostali naspäť, teda ukončili sme prenájom vilky a vrátila sa do
užívania mesta. Ten priľahlý pozemok okolo vilky je v dezolátnom stave. Je to zarastené
proste, boli tam nejaké zariadenia, ktoré treba dať do kopy, prístrešok atď., atď. a aj vilka
sama potrebuje po tom prenájme a po tý...a v rámci tých zámerov, ktoré má mesto s ňou, tzn.,
že urobiť z toho znovu ubytovacie zariadenie pre mesto. Že keď potrebujeme ubytovať
nejakých hostí, alebo z akýchkoľvek dôvodov niekoho, či už služobných alebo, tak, aby tá
vilka bola k dispozícii. Bude tam potrebná aj výmena nábytku, lebo už keď sme to dávali do
prenájmu, tak vlastne tá vilka slúžila ako administratívna budova pre tú banskú firmu. A bude,
sú potrebné prostriedky, tak preto sme uvažovali o tom, že tých 5 000 eur by bolo práve na
opravu, rekonštrukciu, dovybavenie vilky a jej okolia. Hej. A Lúč potok tak tiež tam máme
majetok už postavený a treba opraviť oplotenie, príp. natiahnuť tam nové pletivo, aby bolo
chránené, hej, chránený náš majetok. A ešte podľa tej vizualizácie, ktorú poznáte tak tá bude
vyžadovať ďaleko viac peňazí, ale aby sa to budovalo ako prímestská rekreačná zóna, kde
budú môcť občania chodiť a využívať to. A ten priľahlý pozemok pri vilke spĺňa tie isté
atribúty ako prímestská rekreačná zóna, len to nie je oplotené a je tam možné v lete,
v minulosti sa tam tiež, keď to bolo upravené, bola tam lúka, hej, že nebolo to zarastené
náletovými drevinami, tak sa to využívalo na to, že tam rodiny prišli v sobotu, nedeľu,
rozložili sa, mohli tam piknikovať, proste odpočívať. Čiže na tento účel by boli tieto peniaze.
A tak trošku by som povedal, že tie peniaze prišli z lesa, tak nech sa vrátia tak trošku do lesa,
lebo všetky tri zariadenia sú viac-menej v lese, alebo pri lese, teda mestských lesoch. Lebo aj
krížová cesta je na pozemkoch mestských lesov, alebo pozemkoch vo vlastníctve mesta. Čiže
to bola tá filozofia, ktorá nás viedla k tomu, že peniaze sú z lesa, tak nech sa tam vrátia. Hej.
Pri tejto príležitosti a jedná sa o to, že to sú dividendy, ktoré, s ktorými sa nepočítalo pri
rozpočte mesta predpokladám, že to je také ako mimoriadny príjem. A áno kolega Balázs
hovorí, že keď stanovíme výšku nájmu tak potom nie sú dividendy, ale je nájom. Je to príjem
z mestských lesov, hej. Že aký názov má to je druhá vec, to už je viac menej pre
účtov...účtovníckej účely, ale s nájmom ten je stanovený nejak a toto bude taký mimoriadny
príjem by som povedal. Tieto dividendy, hej, ktoré vyšli na základe hospodárenia,
pozitívneho, mestských lesov a chceme ich účelovo viazať, aby sa vrátili teda, ako som
vravel, do lesa. Je na vás teda či pristúpite k tomu, lebo môj názor, trošku si dovolím ti
oponovať Roman, že teraz dať 10 000 z toho na chodníky, keď už sme schválili, ktoré
chodníky, vlastne ten rozsah raz bol prispôsobený tomu obnosu peňazí, ktorý je a už sme
schválili, že treba robiť výberové konanie, teraz by znovu bolo treba zase otvoriť tento
materiál, otvoriť, zase zisťovať ďalšie pozemky, alebo ďalšie chodníky, ktoré by sa zahŕňali
do tej opravy a mohlo by to pozdržať výberové konanie a potom aj tú realizáciu. Hej, že
myslím si, že toto je také nie príliš zložité a jeden materiál oprava chodníkov je už uzavretý.
Ďakujem za pozornosť.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Myslím, že občania nášho mesta by skôr uvítali investície do každodenne využívaných
priestorov ako do priestorov príležitostne využívaných a tým pádom by som sa teda skôr
k tejto alternatíve čo je téma ten Lúč patak hej. Vieme že cesta smerom popri sanatóriu
v dezolátnom stave. Tzn., že keď máme prístupovú cestu zlú, kto si pôjde rozbiť auto, aby
išiel k Lúč pataku si opiecť slaninku? Potom potrebujeme vyriešiť aj situáciu opravy
komunikácie k Lúč pataku. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Takáč na túto len dovysvetlím. Toľko je uchádzačov, záujemcov o tieto
priestory, školy, škôlky, že máme obavy, že či budeme vedieť každému vyhovieť. Je tam
pretlak. Nech sa páči pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Zóna Lúč patak myslím, že dostala v poslednom čase obrovskú pozornosť a je slušne
vybavená a na dobrej úrovni, takže myslím, že nepotrebuje akútne ďalšie finančné zdroje. Čo
sa týka vilky, že by sme to využívali na ubytovanie povedzme, pokiaľ príde sa zabaviť niekto
s partnerského mesta, na nejakú žúrku, chľastačku. Myslím, že lacnejšie by nás to vyšlo, túto
jednorazovú investíciu a ďalej prevádzku, keby sme ho ubytovali v hoteli xyz. Mesto nikdy
nedokázalo hospodáriť v oblasti ako ubytovanie, aj kvôli tomu poslanci predali ubytovňu,
lebo bola s vyrovnaným rozpočtom, resp. by som to povedal akože stratová, no vyrovnaná.
Mesto nedokáže na týchto veciach vytvoriť zisk, len stratu. Takže nešiel by som do tohto
podnikania. Podnikať môže len menežér skúsený a nie nejaký dosadený človek. Takže túto
vec by som ako vynechal.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.
p. poslanec Roman Ocelník
Myslím, že chodník.... myslím, že chodníky a cesty sú fakt dôležitejšie. A nevidím v tom
problém navýšiť tam nejaký rozpočet na chodníky a cesty a vôbec nemáme problém teraz
rozmýšľať, že ktorý chodník opraviť, lebo máme obrovský zoznam, ktorý nevieme uspokojiť
z týchto peňazí momentálne, čo máme. Takže v tomto nevidím problém, že by sme
nedokázali dať 10 000 navyše na nejaké opravy chodníkov. Ďakujem. Môžete ma vypnúť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nie sú ďalší diskutujúci. Uzatváram diskusiu. Odzneli tu 2 pozmeňujúce návrhy
v poradí pán Lach. Prerozdeliť dividendy 14 000 eur nasledovne: 5 000 eur na oblasť, alebo
lokalitu Lúč, 5 000 na Vilka Kúpele a 4 000 na Krížovú cestu Kalvária. Poprosím poslancov,
aby k tomuto zaujali stanovisko. Nech sa páči hlasujeme. Ďakujem.
8 poslanci za, 1 proti, 3 sa zdržali. Výsledok pozmeňujúci návrh, alebo doplňujúci na
prerozdelenie týchto prostriedkov bol schválený. Ďakujem.

Bod č. 22 Mestské lesy Rožňava s.r.o. – návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava
s. r. o. na rok 2018
Ing. Bohuš Hudaček
Len toľko, že plán hospodárenia vychádza z analýz minulých rokov. Jednotlivé položky máte
rozpísané a všetko je zdôvodnené v dôvodovej správe.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nech sa páči diskusia. Nie je tomu tak. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.
r. o. na rok 2018. Nech sa páči hlasujme.
Ďakujem 11 poslanci udobrili za. Čiže všetci prítomný.
Bod č. 23 Monitorovacia správa o plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a plnení
cieľov programu rozvoja mesta Rožňava za obdobie 2015 – 2017
Predkladateľkou je Ing. Jánošíková. Je tu prítomná. Nech sa páči otváram diskusiu
k materiálu. Nie sú diskutujúci, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s vypracovaní monitorovacej, súhlasí
s vypracovaným monitoringom o plnení Akčného plánu rozvoja mesta Rožňava a jeho plnení.
Nech sa páči hlasujme. Ďakujem.
10 poslancov za, proti žiaden, zdržal sa 1.
Bod č. 24 Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt
Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5 Rožňava
Nech sa páči diskusia. Predkladateľka je tu. Nie sú otázky diskutujúcich. Prečítam uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zapojenie mesta Rožňava do výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou
dostavby, rekonštrukcie, alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 projektom
Rekonštrukcia objektov ZŠ Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5 v Rožňave. Poprosím
hlasujme. Ďakujem.
10 poslanci za, 1 nehlasoval.
Bod č. 25 Založenie Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer
Tento materiál sme už v minulosti prejednával, teda zámer bol udobrený, teraz je to v tejto
podobe. Otváram diskusiu. Sa mi zdá, že môžeme medzi nami privítať odborníčku a,
a prípadnú osobu, ktorá vie nám dovysvetliť veci a reagovať na daný materiál, pokiaľ budú
nejaké otázky. Nech sa páči otváram diskusiu. Poprosím ešte na chvíľku, lebo podľa
rokovacieho poriadku je diskusia poslancov, musím sa spýtať, či, či sú nejaké otázky,
diskutujúci. Nie je tomu tak. Z vášho postoja môžem vydedukovať, že sa hlásite o slovo.
Hosť
Tak, keď dovolíte áno.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nech sa páči. Predstavte sa nám a máte slovo.
Hosť
Takže som Erika Szöllesová, pracujem v Centre podpory regionálneho rozvoja, okres Revúca
a jednou z našich úloh je aj pripraviť vlastne, založiť oblastnú organizáciu cestovného ruchu,

čo sme mali vlastne v akčnom pláne jednu, jednu z priorít. Pán Bauer nemohol prísť, tak ma
poprosil, mám tu aj nejakú prezentáciu, ale myslím, že tie hlavné body máte pri sebe, ako mi
bolo povedané. Takže možno len v krátkosti. V podstate sú oslovené rôzne mestá a obce na
území okresu Revúca a okresu Rožňava. Jedná sa už v podstate len o vaše mesto, kde toto
nebolo odsúhlasené a ešte jednáme s obcou Číž a s kúpeľami, kde tiež vlastne čakáme na
zastupiteľstvo, aby sa toto schválilo. Všetky ostatné obce a mestá máme schválené už. Ide
o to, že oblastná organizácia sa môže založiť len vtedy pokiaľ počet prenocovaní je 50 000.
Pokiaľ by teda aj Rožňava nesúhlasila, tento počet máme s tým Čížom už vlastne prekročený.
Ale, samozrejme teda, bolo by veľmi dobré, keby sa pripojilo aj vaše mesto k nám. Ide o to,
že pokiaľ pri zakladaní tejto oblastnej organizácie pristúpite ako mesto, ako zakladajúci člen,
tak máte vlastne predsedu predstavenstva z vášho mesta, hej. Pokiaľ teda pristúpite už neskôr
tak tento, tento bude zvolený v iných mestách. Tak isto každé, každý okres bude mať jedného
zamestnanca, čiže v Revúcej bude zamestnanec, tu a pokiaľ Rimavská pristúpi, tak aj tam je
na to, je vlastne na to je vyčlenené to miesto. Akčný plán mesta Revúca, alebo okresu Revúca
má tak isto pripravené finančné prostriedky na toto, na túto oblastnú organizáciu, čo bolo
schválené vlastne tou akčnou radou. Bola pripr..., boli pripravené stanovy, bola pripravená
zakladajúca zmluva, ktorú máte k dispozícii a toto všetko je vlastne robené podľa zákona.
Čiže sa prísne dodržiavalo zákona a tam nie sú možné odchýlky. Proste je to striktne dané.
Oblastnú organizáciu založí a schváli teda Ministerstvo dopravy. Trvá to zhruba 2 týždne
a potom vlastne po 2 rokoch existencie, čiže aj toto je dosť dôležité, kedy sa tá oblastná
organizácia založí, sa môžu vlastne žiadať dotácie zo štátneho rozpočtu. Ale táto organizácia
musí fungovať minimálne 2 roky. Ide o to, aby vlastne v týchto našich oblastiach sa trošku
rozvíjal ten cestovný ruch, pretože aj sami vidíte, že máme tu krásnu prírodu, máme tu krásne
miesta, ktoré sú možno známe pre nás, ale menej známe pre tých, ktorí sú z ďalej. Ja som
mala možnosť sa teraz zúčastniť takých stretnutí oblastných organizácií iných okresov, kde to
už funguje a naozaj či už od materiálov, reklamných letákov, propagácii rôznych podujatí.
Funguje to tam už na dosť dobrej úrovni a vidno, že sú trošku v popredí. A keďže aj my
máme pekné miesta, ktoré sa dajú tuná využiť, tak myslím si, že by toto bolo vhod, super.
Pretože naozaj my sme no jeden, jedny z tých chudobnejších okresov a toto by pomohlo či
organizáciám, či podnikateľom. Takže je to na vás. Na zvážení. Až nejaké otázky ešte, čo
budem vedieť odpoviem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ja by som snáď niekoľkými vetami doplnil. Je tu aj člen komisie cestovného ruchu. Ja osobne
aj s predchádzajúcimi členmi, alebo súčasnými členmi cestovného ruchu som absolvoval
rôzne sedenia, prvotné tie stretnutie ešte na začiatku jesene 2017. S týmto zámerom ale
bojujeme MZ a s touto snahou dlhodobo, min. 2, keď nie viac volebných období spätne.
Vždycky sme narazili na bariéru tých 50 000, zabezpečenia teda 50 000 ubytovaní. To, že by
sme mohli aj sebestačne toto vykázať nechajme na inú diskusiu, možno áno, ale žiaľ zatiaľ sa
nám to nepodarilo. Prišla táto iniciatíva, boli otázky, že jediný my sme z Košického kraja,
ostatný všetci sú, všetky subjekty sú z Banskobystrického kraja. Banská Bystrica ako taká,
ako okresné mesto a sídlo, nemám krajskú organizáciu, pričom tok financií je zo štátu najprv
na krajskú a následne na oblastné. Pán Bauer dovysvetlil aj teraz na komisii, že našim zdrojov
financovaní tokom teda bude Košický samosprávny kraj, kde táto organizácia dlhodobo je.
Stávame sa teda súčasťou tejto krajskej organizácie. Sú splnené prvotne všetky tie
podmienky. Sú tu dokumenty, ktoré sú predostreté. Nech sa páči diskusia. Otázky poprípade
na prítomnú. Pán Ing. Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem potvrdiť to, čo hovoríte a teším sa strašne z toho, že sa nám to konečne podarí
a blahoželám všetkým poslancom a vedeniu mesta, že sa to podarí. Je to jedna obrovská vec,
ktorú si zatiaľ ešte neuvedomujeme, ale malo by to mať omnoho väčší prínos z hľadiska
cestovného ruchu pre mesto. Takže blahoželám.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ešte som nepovedal, že prvotné náklady sú síce nejaké, ale následne sa otvárajú, následne sa
otvárajú možnosti na čerpanie prostriedkov, takže tu je ten benefit. Nie sú, nie sú ďalší
diskutujúci. Uzatváram diskusiu. Dávam návrh.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje založenie a vstup mesta do Oblastnej organizácie
cestovného ruchu Gemer, ročný členský príspevok mesta Rožňava vo výške 7 134 eur. Po
druhé poveruje primátora mesta podpísať zakladateľskú listinu oblastnej organizácie
cestovného ruchu Gemer a zastupovať mesto Rožňava v Oblastnej organizácii cestovného
ruchu Gemer. Poprosím o hlasovanie. Ďakujem.
Materiál bol všetkými poslancami odobrený. Ďakujem vám. Ďakujem aj pani Szöllesovej
a želám, želám úspešnú ďalšiu spoluprácu a súčinnosť. Pozdravujeme partnerov a kolegov.
Bod č. 26/1 sú Správy hlavnej kontrolórky, poprosím, správa z kontroly kapitálových príjmov
– výdavkov, predaj – kúpa pozemkov mesta za roky 2016 – 2017
Ďakujem pekne za slovo. Vážení páni poslanci predkladám vám správu o vykonaní kontroly
podľa § 18 E zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a základných pravidiel finančnej kontroly zákona 357/2015 Zb. o finančnej kontrole a audite.
Kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
schválení uznesením MZ. Ku kontrole boli predložené doklady súvisiace s kúpou a predajom
pozemkov mesta za roky 2016 a 17. Máte podrobne opísaný priebeh kontroly. Záverom
môžem konštatovať, že neboli zistené nedostatky. Všetky kúpne zmluvy boli vypracované
v zmysle uznesení MZ, všetky prijaté, odoslané platby boli v súlade s uzneseniami MZ
a podpísanými zmluvami.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím pánov poslancov. Zachovajme ešte trpezlivosť a kľud. Ďakujem pani kontrolórke.
Nech sa páči diskusia k predloženému, k predloženej správe. Nie sú otázky, čítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu z kontroly kapitálových príjmov,
výdavkov, predaj, kúpa pozemkov mesta za roky 2016 – 2017. Nech sa páči hlasujme. Bod č.
20...hop pardon. Rekapitulujeme.
Správu zobralo 8 poslancov na vedomie, ostatní nehlasovali.
Bod č. 27 Podnety pre hlavnú kontrolórku
Neevidujeme žiadny podnet z radov poslancov, takže sa bude držať podľa svojho plánu už
odsúhlaseného.
Bod č. 28 Otázky, diskusia poslancov, tak jak býva zvykom 28, 29 by sme zobrali amblok.
Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja nadviažem na tú diskusiu, ktorá tu bola k tomu prerozdeleniu zisku mestských lesov
a teda do čoho zainvestovať. Ja som ešte nebol sa pozrieť na tú zónu, rekreačnú zónu Lúč
patak, ale som rád, že sa niečo také spravilo, určite sa tam pôjdem pozrieť v najbližších

týždňoch. Pánovi kolegovi Takáčovi, ktorý hovoril, že teda však nikto tam nebude chodiť
keď, keď je taká rozbitá cesta. Ľudia majú také, že dve nohy a ja, ja budem rád, keď tam budú
ľudia chodiť pešo a nie na autách.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprípade na bicykli.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Alebo na bicykli, hej. Asi skôr na horskom, ako na, na cestnom bicykli, lebo tam tá cesta je
naozaj v zlom stave. A k tomu sa chcem dostať. Tú cestu sme riešili už veľa krát a, a vždycky
sa zasekneme na tom, že teda tá cesta je vo vlastníctve mesta, spolovice vo vlastníctve mesta,
spolovice vo vlastníctve cirkvi, alebo teda biskupského úradu. Predpokladám, že asi nič nové
sa neobjavilo, lebo asi, asi by ste nás informovali, keby sa niečo posunulo. Ja sa chcem
spýtať, či nie je nejaká, nie je jednou z možností, nie je možnosť ísť postupovať tým
spôsobom, že v rámci samozrejme finančných možností mesta, by sa zrekonštruovala,
zrekonštruoval nejaký úsek po, povedzme po mestské lesy, alebo po, alebo po sanatórium,
alebo po ten Lúč patak s tým, že na náklady mesta, s tým, že mesto by následne súdnou cestou
vymáhala, vymáhalo polovicu, polovicu nákladov od, od cirkvi. Lebo ako my sa tu myslím
snažíme už dosť dlho dohodnúť s biskupským úradom a ja som dosť sklamaný, ako, ako
katolík teda, že biskupský úrad nejak nie je v tomto smere otvorený zmenil sa, zmenil sa
biskup. Čakal som, že teda sa veci nejak výrazne zmenia, že sa zlepší komunikácia a budú sa
riešiť spoločné problémy. Takže uvažujem teda, pre mňa to je v podstate krajné riešenie, ale,
ale či toto nie je cesta, že teda mesto si to vezme na starosti, dá pripraviť projektovú
dokumentáciu, opraví tú cestu a súdnou cestou bude vymáhať 50% nákladov. Lebo sťažujú
sa, sťažujú sa podnikateľské subjekty, alebo teda neziskové subjekty, sťažujú sa návštevníci,
občania. Treba, treba proste hľadať nejakú cestu a akože v tejto chvíli ne...nevidím
optimisticky cestu dohody.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Žiaľ musím sa prikloniť, že všetko zlyhalo zatiaľ. Všetka dobrá snaha a úmysle.
V neposlednom rade táto komunikácia, nemôžme ju nazvať cestou, lebo je prístupová lesná
komunikácia, nefiguruje v mapkách, akože ako oficiálna komunikácia. Ale iste, iste doplní
v danom momente pani prednostka skutkový stav a priebeh jednaní.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len pripomenula, že už sme niekoľkokrát diskutovali na túto tému samozrejme.
Čiže tá cesta má charakter lesnej investičnej cesty, čiže nie je to účelová prístupová
komunikácia do objektov, ktoré sa popri nej nachádzajú. Je to lesná investičná cesta, čiže
slúži na prístup mechanizmov, ktoré ťažia drevo, obhospodarujú les. Na to upozorňovala už aj
pani hlavná kontrolórka, že ak tieto subjekty, ktoré nás napr. zažalovali chcú užívať túto
cestu, mali by tak isto prispieť na náklady, ktoré vlastne tvoria opravu, údržbu. Tieto subjekty
s výnimkou našich mestských lesov a ešte myslím briketáreň, áno boli také úvahy, ale ostatní
nesúhlasili. Miesto toho podali na nás žalobu s nevykonateľným petitom, aby sme teda do 30
dní zrekonštruovali tú cestu, čo absolútne nie je možné a zatiaľ ten súdny spor, myslím že
pojednávanie ani nebolo vytýčené. Takže ťažko povedať, ale na projektovú dokumentácia
10 000 no ja nie som teda stavbár, neviem sa vyjadriť k tomu rozpočtu, čo by to asi stálo, ale
ak by sme teda chceli tak vydláždiť cestu tak, aby boli vlastníci toho domova sociálnych
služieb a klienti úplne spokojní tak tam asi treba rátať s cestou s nejakými inými parametrami,
s inou nosnosťou ako je bežná mestská komunikácia. Takže ja si neodhadnem, ani vôbec
netvrdím, že či 10 000 bude stačiť, alebo nie vôbec na projekt.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Je to zložité a do značnej miery nás to limituje. S faktickou pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Pani prednostka mi vybrala slová z úst. Ako určite bolo by dobré, keby sa všetci zúčastnení
podieľali na oprave týchto, týchto ciest, ale pokiaľ tam snaha nie je, chceli by novú cestu, ale
pričiniť sa k jej oprave či finančne, či iným spôsobom nemajú záujem. A ešte aj vydierajú
mesto. Nie je to najlepšie, ale zase prístupová cesta k tej oddychovej zóne Lúč patak by mala
byť na nejakej úrovni, aj keď je to cesta tej úrovni, ako vravíte hej, ale vieme v akom stave tá
cesta. Fakt len SUV-čkom, osobným autom veľmi ťažký prístup.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja teda, moja teda veľmi komplikovaná otázka dlhá mierila k tomu, že či cesta, teda cesta, že
my, my za naše náklady opravíme cestu a potom si budeme vymáhať súdnou cestou polovicu
tých nákladov, keďže polovičným vlastníkom, je, je, je cirkev. Či je to priechodné.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím snáď pána konateľa mestských lesov o určité dovysvetlenie, čo už všetko sme
urobili a kde sú tie najväčšie prekážky.
Ing. Bohuš Hudaček
Dobrý deň. Ja už som sa párkrát tiež k veci vyjadroval, sám som sa zúčastnil jedného konania,
kde boli prizvaní všetci zúčastnení, či zo sanatória, či z briketárne, či od farárov, my ako
mestské lesy, my sme prejavili snahu, že keď nie celú cestu naraz, ale že by sme prispievali
ročne s nejakým obnosom peňazí, nejaký obnos peňazí by prispievala cirkev a nejakú drobnú
čiastku by prispievali aj briketáreň a sanatórium a postupne by technické služby robili úseky,
po koľko by sa vyzbieralo bez nejakého rabatu, bez nejakého zisku. A ani na túto variantu
nechceli prísť. Aby sme my urobili časť a potom od nich vymáhali, neviem, či je to právne
možné, ja nie som právnik, ale to asi právne možné nie je. Preto aj my sme špekulovali nad
tým, že by sme vysporiadali tak, že nejaká časť cesty by bola len naša, dajme tomu po
sanatórium a ďalší úsek cesty by už bol v spoločnom vlastníctve. Lenže oni by sa dobrovoľne
nevzdali tej svojej časti, lebo už by sme mohli potom kvázi spoplatňovať tú časť cesty. Takže
je to naozaj zamotaný kruh.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Áno. Všetkých nás to nesmierne mrzí a snáď aj niekoľkonásobne, keď sa to opakuje, ľudia si
z toho zoberú nejaké to iste aj pozitívne a objektívne stanovisko. Ďalšími diskutujúcimi chcú
byť s faktickými pán poslanec Balázs a pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
iba naozaj jednu faktickú poznámku mám. Naozaj to je iba otázka pre človeka s právnickým
vzdelaním. Nemyslím si, že pán riaditeľ je v tomto kompetentný odpovedať, takže skôr tí, čo
majú tuná právnické vzdelanie, by mohli odpovedať na túto otázku.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nech sa páči.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V prípade ak je to účelová komunikácia, čiže ako som spomínala lesná investičná cesta, nemá
slúžiť ako prístup k iným budovám, ale má teda slúžiť prioritne na tú činnosť, ktorá
s vykonáva v lese. My by sme mohli spokojne vyzvať vlastníkov sanatória, alebo aj ostatných
budov, aby teda pristúpili k zriadeniu vecného bremena, ale nemuseli by súhlasiť. To vecné
bremeno by malo byť odplatné. Spočívalo by v práve prechodu, prejazdu, prístupu, ale už aj
my by sme sa museli zaviazať, že tá cesta sa bude schodná a bude zjazdná. Čiže to je znova
taká dvojsečná zbraň viete. A potom my si môžeme nárokovať teda na nejaké náklady, na
nejakú odplatu, ale my s nimi, oni nie sú prístupní na nijakú dohodu zatiaľ medzi nami.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja teraz sa snažím odmyslieť si to sanatórium a ostatných, ostatné subjekty a podstata je, že tá,
tá lesná investičná cesta je vo vlastníctve 2 subjektov, ktoré vlastnia lesy. Na jednu stranu, na
jednu stranu sú mestské lesy, na druhú stranu sú cirkevné, alebo teda naopak. A cesta je, cesta
je uprostred a, a máme ju na 50% vo vlastníctve a stojí to na tom, alebo v minulosti to stálo na
tom, že, že nemôžme investovať do cudzieho majetku. Čiže mohli by sme akože polovicu
cesty urobiť. Tak už teraz neviem, už také absurdné veci ma napádajú, že teda či neposunieme
tú cestu 2 m doprava alebo do ľava na svoj a postavíme si svoju a naozaj tam švihneme
závory a keď pôjdu chcieť ísť s drevom z lesa, tak buď pôjdu po tom rozbitom, alebo zaplatia
mýto.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pani prednostka bude reagovať.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ako je ťažko reagovať na tie alternatívy, o ktorých hovoríte, či postaviť 2 m bokom tú cestu,
pretože jednoducho nikto z nás nevie ani len predpokladať koľko stojí m2 výstavby takejto
cesty. To ťažko sa o tomto baviť, či je to vôbec schodná alternatíva. Má, mali by sme vedieť
aspoň tieto základné veci a tak o tom diskutovať.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nech sa páči pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Prešiel by som k inej téme. Téma v bode rokovania 17/11, kde išlo o odpredaj budovy na juhu
pre cirkev. Že, všetci vieme, že tam sa konajú aj voľby, hej. Kde by sa potom v budúcnosti
konali voľby, keď táto budova sa predá. By sa prenajímala od cirkvi, alebo by sa premiestnila
do nejakých iných, iných vhodných priestorov. Či sú tieto priestory k dispozícii.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pani prednostka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Je to stále na dohode s vlastníkom, pretože my si prenajímame aj iné volebné miestnosti, napr.
na Rožňavskej bani si prenajímame od vlastníka volebnú miestnosť, od RPIC si prenajímame
volebnú miestnosť. Tieto náklady sú refundované štátom. Nie, ale určite to bude predmetom
kúpnej zmluvy, ak odsúhlasíte, lebo občania sú teda už zvyknutí, že tam je tá volebná
miestnosť, takže my sme, áno, mysleli na toto.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickou pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja som len chcel k tej lesnej ceste, že preberáme tu také všelijaké alternatívy, ale treba si
uvedomiť, že to je investícia, ktorá má 7 miestne číslo, hej, že milión eur a viac by stála
výstavba, možno aj rekonštrukcia v celej dĺžke a z vlastných zdrojov, no neviem, či by sme to
zvládli, alebo proste jednoducho, nevidím tak jednoducho proste, že postaviť tak vedľa cestu
alebo niečo podobné. Treba si uvedomiť, aká to je vážna investícia. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Zmeníme trošku tému. Vrátil by som sa k bodu, kde sme prerokovávali
dotácie pre športové kluby a na rokovaní, na rokovaní komisie som zmienil jeden argument,
kde by sme mali opäť, podľa môjho názoru určite, na ktorý by sme teda mali prihliadať. A to
je, a to je morálna stránka veci. Zabŕdnem trošku do, do minulosti. Denník N uverejnil
nedávno rozhovor s bývalým futbalovým rozhodnom pánom Filkusom, ktorý pískal nižšie
futbalové súťaže, ale pískal svojho času aj 2. futbalovú ligu. A celý, celý tento rozhovor sa
nesie v tom, že, že futbalové súťaže od žiackych až po dospelé sú prudko skorumpované
a jednou stránkou týchto vecí z môjho pohľadu je, keď sa bavíme o morálke, je aj ako k tomu
príde teda obec a obecné financie, ak z dotácií sa istá časť, istá časť financií môže, alebo
mohla by použiť na korumpovanie rozhodcov. Budem citovať z tohto rozhovoru, pretože na
moje nemilé prekvapenie sa tu spomenulo aj mesto Rožňava. Teda citujem z rozhovoru „o
mne bolo známe, že neberiem, takže sa tomu zväčša vyhýbali. (teda funkcionári) Pár prípadov
sa však stalo. Raz tuším v roku 95 mi do práce zavolal funkcionár Rožňavy. Vraj cestuje
okolo a či sa môže zataviť. Vŕtalo mi to v hlave, lebo v nedeľu som im mal rozhodovať 2.
ligový zápas s Devínom“, ktorý si mimochodom ako študent ešte pamätám. Vtedy som
navštevoval futbal. Pokračujem „prišiel a na stôl položil kopu peňazí. Zľakol som sa a spýtal
čo to je. Vraj to je pre mňa. Za výhru mi dával 40 000, za remízu 20 000 korún. Bol som
hotový, peňazí som sa ani nedotkol a prikázal som mu, aby si ich zbalil. Spýtal sa, akú majú
záruku, že Rožňava neprehrá. Odpovedal som protiotázkou, akú majú záruku, že vyhrajú, ak
mi tie peniaze nechá. Veď neviem čarovať a ak budú horší ako to zmením. Nakoniec priznal,
že s človekom ako ja sa ešte nestretol. Vraj u nich na východe je to tak, že rozhodcovia sa tam
s nimi bez peňazí ani nebavia.“ Koniec citátu. Ďalej v tomto rozhovore hovorí rozhodca
Filkus, že prax, hovorí hlavne teda o Stredoslovenskom futbalovom zväze, ale zmieňuje aj iné
futbalové zväzy, že prax sa oproti týmto rokom veľmi nemení vo futbalových súťažiach.
Dávam teraz do pléna takúto vec na úvahu. Aby sme sa vážne zamysleli nad tým, či by jednou
z podmienok prijímania dotácií nemala byť aj taká vec, kde by sa klub zaviazal a podpísal by
to zástupca klubu, že peniaze z rozpočtu mesta, ktoré prídu do klubu buď cez dotáciu, nebudú
v žiadnom prípade figurovať, alebo neocitnú sa v žiadnych korupčných štruktúrach. Pretože,
ale áno, ale áno. Prečo nie. Čo je na tom také smiešne. Vy hovoríte celý čas kolegovia, aj cez
prestávku, že nikdy nebude vec objektívna.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poprosím.

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ja si myslím, že keď dávam peniaze z rozpočtu mesta, z rozpočtu daňových poplatníkov, je
potrebné zaviazať prijímateľov týchto, týchto peňazí, že, že týmito peniazmi nekorumpujú
žiadnych rozhodcov, alebo, alebo kohokoľvek, kto sa v tomto systéme športu, športu ocitol.
Malo by to byť súčasťou, súčasťou pri, pri odovzdávaní projektov a tam zástupca klubu,
konateľ vydá čestné prehlásenie, že peniaze nie sú súčasťou, súčasťou žiadnej korupčnej
schémy. Je to vážna vec. Povedzme si pravdu a prestaňme sa tváriť, že, že futbal je, je čistá
hra. Aj tu tento rozhodca zmieňuje, že, že je, je to bežnou, bežnou súčasťou každodenným,
alebo pravidelným javom v tejto hre. Takže ja si myslím, že peniaze ak putujú z obcí, miest,
by sa určite nemali ocitať v týchto korupčných schémach. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Tak opäť načriem do troška inej témy. Oslovili ma občania s takou otázkou, ktorá je skôr
adresovaná technickým službám, nakoľko na cintoríne vraj nie všade tečie voda, t. j. jedna
vec. A druhá otázka, ktorú som už s pánom Bekem konzultoval, sa obrátili na mňa s tým, či
by nebolo možné sprístupniť nejakým spôsobom aj spodnú časť cintorína pre pohybovo
obmedzených ľudí. A odpoveď bola taká, že áno je to technicky možné v spolupráci
s technickými službami.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Beke. Nájdi správny tak.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Nie celkom tak som povedal, ako ste prezentovali. Lebo bol dotaz,
že či by nebolo možné od veľkého parku otvoriť ako len...
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán Takáč pán Beke má slovo.
p. poslanec Zoltán Beke
Lebo ja osobne na to sa pamätám, že ste ako len ste sa ozvali, že, že bola by taká požiadavka,
že aby, aby vedeli vojsť do cintorína z, z, od veľkého praku, čiže jak sú tam tenisové kurty
a čo je tam ako len tenisová brána. Lenže to tá brána je ako na, na prakticky technické účely.
K tomu, aby sa to otvorili a sprístupnilo ako len vjazd, alebo vchod jednak nie sú vytvorené
možnosti cesty od, od ulici, hej jak sú na druhej strane tenisové kurty...
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Aleja.
p. poslanec Zoltán Beke
Od, od al...
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Antona Kissa.

p. poslanec Zoltán Beke
Aleja Antona Kissa a taktiež ani z tejto strany od, od Ulici akademika Hronca cez veľký park
vedľa, vedľa ekonomickej školy, alebo OA, lebo tam je pešia zóna ako. Čiže s motorovými
vozidlami tam vjazd nie je povolený. Onoho času bola takáto požiadavka na vše svätých.
Vtedy sme boli vonku aj náčelník polície, mestskej polície ako len bol pri tom aj pán riaditeľ
technických služieb, ja osobne tak isto som bol tam a vtedy s uznieslo na tom, že, že nie je
možné zabezpečiť tam dohľad, aby, aby trebárs nedošlo ku krádeži, alebo, alebo, aby vedeli
ako len prísť tam s vozidlami trebárs taký ZŤP. Keď sa týka ako len vstupu ZŤP tak to rieši
VZN-ka, čiže všeobecne záväzné nariadenia ohľadom cintorína, alebo pohrebísk. Je možné
vjazd do cintorína pre takéto motorové vozidlá bez žiadneho poplat.. bez poplatkov. Jedine
len toľko, že treba oznámiť, že, že kedy by chceli ako len vojsť a otvoríme bránu. Asi
odpoveď na pána, ako otázku pána Takáča. Niečo iné ukazuje.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Má prichystanú ďalšiu.
p. poslanec Zoltán Beke
Ale keď už, ale možnože nestihnem, takže teraz dokončím a potom ešte sa prihlásim.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickými poznámkami pán poslanec Takáč a pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ja som ... tento krát ten vchod zospodu. Na mysli som mal tú druhú časť nášho rozhovoru,
v ktorom som vravel, že keď by vstupovali vrchom cez cintorín, cez tú uličku, tam je nejaký
hlbší rigol, ktorý by trebalo technicky riešiť. Čiže ja som nespomenul sprístupnenie od
spodku, ale riešenie technickej prechádzky pri prejazde motorových vozidiel cintorínom
z hornej časti. Čiže takto, hej.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Dobre, že máme zastupiteľstvo. Aspoň sa môžete porozprávať. Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
...snáď, snáď len jednu krátku technickú, čo sa týka dotazu na, na, na tie vodovody, alebo
prípojky vodovodné v cintoríne. Ja len toľko. Máme tam 13 zázračných, zázračných dajakých
odliatkov. Neviem, kto to vymyslel, ale musím konštatovať, že bol to expert, lebo dajaká
výmena, alebo spúšťanie tých odliatkov liatinových, no to je veľmi ťažká. Takže zrejme asi
do budúcna budeme musieť riešiť dajakým spôsobom zámenu dajakú. Tak len toľko.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Na minulom zastupiteľstve nás pán Kossuth upozornil na jeden incident tesne pred
vianočnými sviatkami, ktorý sa udial na technických službách, čo sa týka požívania
alkoholických nápojov. Už jak som vtedy hovoril, aj teraz ma mrzí, že dozorná rada o tom
nevedela. Na začiatok by som pána riaditeľa chcel poprosiť, aby o podobných záležitostiach
sme boli skôr informovaný, alebo informovaný. Ale čo sa týka tohto incidentu, bolo to tesne
pred vianočnými sviatkami, ja by som na to odpovedal. 2 ľudia boli prichytení. Pán riaditeľ
v podstate použil všetky možné prostriedky na to, aby, aby od, od, od upozornenia hrubé

porušenie pracovnej disciplín, maximálne postihy čo sa týka financií atď. okrem jedného,
okrem vyhodenia daných zamestnancov. V tej situácii, pred sviatkami zostať v podstate s -2
šoférmi, keď nevieme, aké, aké, aké obdobie, čo sa sneženia nás očakáva, takže v tomto
prípade by som sa pána riaditeľa zastal a, a, a asi tiež by som to riešil na jeho mieste tak, ako
to riešil on. A v dnešnej dobe je situácia s vodičmi iná a, a snaží sa. Technické služby riešia
tieto situácie tým, že, že tá zastupiteľnosť na jednotlivých funkciách začína byť väčšia. Takže
toľko dajaká krátka správa k tejto otázke z posledného zastupiteľstva z dozornej rady. A keď
mám slovo chcel by som sa opýtať. V prvom rade pozitívne by som chcel vlastne podotknúť,
že mesto vyrába, píše projekty, podáva ich, prechádzajú väčšie, menšie projekty, škôlky. Sú
podané projekty na budovu mestského úradu a, a strašne sa z toho ako poslanec mesta
a obyvateľ mesta teším. Držím palce, aby čo najviac tých projektov prechádzalo. Zjavné je, že
tie projekty a práca tých ľudí, pána primátora a kolektívu je stále lepšia, lebo tých projektov
prechádza stále viac. Takže z tohto hľadiska som rád. A v tejto súvislosti by som sa chcel
opýtať, viac krát sme tu preberali tému od, skladovania odpadov, zberných dvorov,
kompostární a zaregistroval som v poslednej dobe výzvy týmto smerom pre miestne
samosprávy. Či Rožňava neuvažuje do takýchto výziev sa zapojiť, vytvárať zberné dvory,
keď sú to v podstate pre samosprávy vysoko dotované záležitosti. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem aj za úprimné a pozitívne slová k vedeniu mesta. Pán poslanec Takáč s faktickou.
p. poslanec Zoltán Beke
Nie som pripravený ešte, ale nevadí.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Zoli nechcel si faktickou len?
p. poslanec Zoltán Beke
Prosím?
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Faktickú si chcel nie?
p. poslanec Zoltán Beke
Nie, ja nie, ja diskutujúceho som chcel. Ďakujem pekne za slovo. Tohto roku po dlhej dobe
prvý krát sa konalo odovzdanie cien mesta vo februári ako to onoho času bývavalo.
Z februárového zasadnutia som musel skôr odísť, než by nasledoval...
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Porucha mimo územia republiky.
p. poslanec Zoltán Beke
Už ani technika nechce ma počúvať nielen poslanci. Čiže musel som odísť skôr, než by som
mohol vyjadriť svoju spokojnosť s usporiadaním tohto slávnostného zasadnutia MZ, čo sa
konalo 04. 02. tohto roku. Takže len by som chcel zagratulovať organizátorom. Snáď by bolo
dobré pouvažovať v budúcnosti a takýto slávností akt s pozvaním delegácií z družobných
miest, ako to bolo trebárs aj pred týždňom, keď z nášho mesta pozvali delegáciu na dní mesta
v Szerencsi. Čo je trošičku, ale na ktorom by sme mali ako len zmeniť zase došlo k tomu, že
napriek tomu, že v štatúte máme ako len, alebo pri, pri udeľovaní cien máme povolené, že ako
dekréty o uznaní, alebo odovzdávaní cien môžu byť odovzdávané aj v jazyku národnostnej

menšiny. Žiaľbohu nestalo sa tak, neboli odovzdávané dvojjazyčne a, a určite sa dalo ako len
dovtípiť, že keď sa udeľuje čestné občianstvo hercovi maďarského divadla, tak určite vie
dotyčný po maďarsky a je maďarskej národnosti. Čiže na takéto veci by bolo dávať ako len
pozor. Taktiež by som chcel sa pýtať, tak som dopočul, že je organizovaná vatra povstania,
údajne boli vyrobené aj banery v maďarskom jazyku. Neviem, kde sú vyložené, lebo
v slovenskej, v slovenskom jazyku je vidieť, ale v maďarskom som sa nestretol. Druhá vec.
Mal som, mal som nedávno jednu návštevu z Maďarska. Som sa popýšil s tým, že máme
krásnu výstavu v galérii na mestskom, na mestskej, na radnici, že keď by mali záujem tak
môžu pozrieť no žiaľbohu, keď som chcel sa tam dostať, tak prišiel som na to, že, že nie sú
umožnené navštíviť tieto priestory. Neviem, že keď, keď sme, máme ako TIC či tam nie je
nejaká dohoda, alebo nie je možné, že by mali kľúč a keď by mal niekto záujem a máme,
máme tú výstavu ako len tam, tak aby to mohli aj pozrieť návštevníci Rožňavy. Obvykle
turisti chodia koncom týždňa. Čiže cez piatok, sobota, nedeľa a nie je prístupné. Pritom
môžeme sa popýšiť s tým, lebo, lebo fakt že krásna výstava je a stála výstava. Čo sa týka vecí
ako len vodovodu a, a toho sprístupnenia, keď už teraz viem, viem, že o čom rozpráva pán
Takáč tak samozrejme, že pri prechode zo starého cintorína na nový cintorín tak je tam, je tam
jeden rigol, čo je hlbšieho charakteru, akože s vyššími vozidlami je ľahko ako len prejsť cez
ňu. S nižšími ťažšie, dá sa, ale, ale len veľmi opatrne. Určite že bolo by možné nejaký
technický prístup k tomu, aby, aby sa tam nejaký plech, alebo sa uložilo, aby, aby aj voda
odtiekla pod tým a aj slúžilo svojmu účelu ako len prechádzania. A čo sa týka, že voda netečie
tak, čo už pán Kossuth ako len povedal, že tie, tie čapy sú také, aké sú. Odnieslo sa pred
veľkým piatkom, že vykon....
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.
p. poslanec Zoltán Beke
Že...prihlásim sa.... že, sa to opraví, alebo, alebo vynájde sa nejaký spôsob, ako použiť lepšie,
žiaľ odišlo mesiac a zatiaľ sa nedostal naspäť. Iné neviem povedať. Treba vodára, aby, aby sa
spustila voda z vlastného vrecka som zaplatil vodára cez sobotu, aby, aby zapol vodu. Vodár
údajne je zaradený na asfaltovanie. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
S faktickými pán Kossuth, následne pán Takáč.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Stručne a rýchlo. Jedná sa mi o jednu vec. Vzhľadom k tomu, že
v priebehu roka dochádza tu k dajakým odpredajom pozemkov, konkrétne sa mi jedná
o zeleň, alebo pribudne dajaká plocha ku nám žiadam mesto, aby, aby, ja viem, že generál,
ťažko sa dopracujeme k tomu, že generál sa vypracuje, ale aspoň s dajakým geodetom
upraviť, vytýčiť pozemky, ktoré sú mestské a spadajú do správy technických. Toľko
ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pani prednostka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja ťa možno poteším pán poslanec, lebo do konca augusta už budeme mať pasport zelene
a dostanete ho aj v digitálne forme technické služby. Takže bude, bude.

p. poslanec Ľubomír Takáč
V uplynulých dňoch som upozornil pani Blaškovú s prosbou o umiestnenie, resp. znásobenie
harmonogramu odvozu plastového odpadu, nakoľko či na Vargovom poli, či na Podrákoši, či
na sídlisku Juh sú tieto nádoby veľmi skoro naplnené, aj pričinením obyvateľov, ktorí tieto
plastové nádoby hádžu do, do kontajnerov nie v sploštenom tvare. Tak som poprosil o,
o riešenie situácie. Prisľúbila pomoc. Týmto by som chcel poukázať na to, že aby sme aj
takýmto spôsobom urýchlili tento proces buď inštalovaním ďalších kontajnerov, alebo
častejšie vynášanie vlastne odpadu. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Navyšovanie výdavkov rozpočtu mesta. Skôr by som apeloval, aby ľudia adekvátne
uskladňovali do kontajnerov, či už to je papier, lebo nevynášame kilá, ale objem, litre
a pokiaľ tam hodí krabicu od televízora v neupravenej podobe tak ten kontajner je s polovičky
plný. To len na margo. Pokiaľ ne... Pán Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Samozrejme máte pravdu. Ja sa s tým stotožňujem, že ľudia nezošľapujú tie plastové fľaše,
nerozoberajú tie krabice, ale keď, jasné, trebalo by ich ukázniť, aby toto sa dialo, nájsť nejakú
možnosť, ale potom ten plastový odpad a všetko končí v zmesovom komunálnom odpade, čo
nám zvyšuje potom náklady na odvoz komunálneho odpadu. Čiže nejakou osvetou to riešiť
medzi obyvateľmi mesta, aby takto konali.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Kým, kým si snáď rozmyslíte ďalšie, ja by som vás v krátkosti rád, sľúbil som
pánovi Kováčovi, že na participatívny prehodím v závere pár slov. Informačná časť procesu
a prípravná, dá sa povedať, je za nami. Nás čaká výkonný výbor a pracovníkov mesta ešte
zajtra a cez víkend spočítať to, čo včera a predvčerom ľudia vygenerovali, ich spätnú väzbu
a v harmonograme je dané, že 30. zverejníme výsledky. Bolo podaných 15 návrhov, 14 sa
udobrilo vo výkonnom výbore, sú veľmi zaujímavé, pestré, rôznorodé. Pozitívum predložilo
ich rôznych, rôzna škála predkladateľov od mladej generácii, OZ, fyzické osoby až po
seniorov. Na margo poznámky pána Kováča, aj keď nie je tu, ja som aj v minulosti reagoval
na to tak, že toho roku sme zadefinovali tak, jak sme zadefinovali. Aj na druhom diskusnom
fóre som sebakriticky, či už voči sebe, alebo spoločne nám tlmočil aj to, že áno, aj my v tejto
fáze sme a evidujeme nejaké tie nedostatky, rezervy. Je to pilotný, prvotný ročník. Do
budúcna sú stanovené, navrhnuté ďalšie témy, oblasti, ktorým by sme sa vďaka tomuto
projektu, tejto možnosti do budúcna vedeli či už my, alebo ďalší, to sa ukáže v novembri,
vyjadriť a dotknúť. Bude to troška komplikovanejšie, lebo teraz je jedna téma a budú možno
teda viac. Ja by som sa touto cestou chcel poďakovať všetkým, ktorý sa zhostili tejto
problematiky, osvojili si ju, našli odvahu, guráž na predloženie týchto návrhov. Nie sú to ich
subjektívne, je to vždycky nejaké kolektívne rozhodnutia, alebo návrh. Verím, že spoločnými
silami aj doposiaľ, čo výkonný výbor, pracovníci mesta, mnohí z vás poslanci ste boli účastní
týchto sedení a stretnutí obyvateľmi, dospejeme k tomu, že bude to naďalej motivujúce pre
obyvateľov a postupnými krokmi dospejeme k tomu, že pribudne niečo zaujímavé, pútavé a aj
užitočné pre širokú škálu obyvateľov, detí cez, cez dospelých. Mňa ako telocvikára teší aj to,
aj to som povedal, že mnohé projekty sa dotýkajú aktívneho pohybu, či to sú detské ihriská,
alebo cyklotrasy a pod. a v neposlednom rade sa zveľaďuje majetok. Také informačné číslo,
tými 30% príspevku predkladateľov a tej, ktorej komunity, ktorá sa, ktorá to bude realizovať
sa hodnota týchto projektov navýši a vygeneruje nejaké také číslo okolo 80 – 85 000 eur.
Takže ten vklad je, je zúročený. Pani prednostka už má nejaké informácie. Ja som dneska
nemal čas na to. 1 100 platných hlasov z fyzického hlasovania je, je spočítaných zatiaľ. Stále

sa na tom pracuje, takže aj na tej spätnej väzbe vidieť, vidieť, že aj pre tých obyvateľov to
bolo, bolo teda ich oslovilo. Už máme aj nejaké informácie o elektronickej podobe. Marek?
Dobre takže, takže možno sme mali obavy, iste aj ja pripúšťam nejaké to riziko, či už osobné,
alebo kolektívne, lebo bolo to neznáme a mali sme v minulosti skúsenosti, ako ľudia sa
k tomuto stavali. Táto vzorka nám ukazuje, že to asi malo význam aj napriek týmto
nedostatkom a hendikepu, že to bola len jedna oblasť. Takže držme spoločne navzájom palce
a buďme optimisti a, a riešme to s úsmevom. Ďakuje za pozornosť.
Nevidím ďalších diskutujúcich. Ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem za aktivitu, že sme tu
vydržali. Ospravedlňujem sa za úvod. Bol som troška možno indisponovaný a prajem
každému príjemný zvyšok dňa. Chcem vám pripomenúť ešte fakt na záver a aj sa poďakovať.
Na stránke mesta sú zverejnené mnohé veci, akcie, ktoré prebehli a prebiehajú priebežne
celého roka a to sú akcie v rámci vyhláseného roka Kolomana Tichyho, ďalej olympijský klub
Gemer od výstavy počnúc cez prednášky, veľmi hodnotné veci, priebežne prebiehajú.
Obrovská vďaka všetkým tým, nespomínam všetky organizácie a veci, ktoré a inštitúcie,
ktoré sa podieľajú, ale prichádzame do obdobia toho najzaujímavejšieho, toho
najatraktívnejšieho letné obdobie, letné kultúrne dni a pod. Najbližšie aktivity, ktoré budú
koncert Nazareth, stavanie mája, vatra, všetky informácie nájdete na stránkach mesta. Srdečné
pozývame vás tu prítomných, obyvateľov mesta na podujatia a aj za prípadné pripomienky,
návrhy k uvedeným akciám budeme rešpektovať a budeme sa nimi zaoberať. Ešte raz
ďakujem. Tým pádom dnešné zastupiteľstvo považujem za ukončené. Ďakujem ešte raz za
spoluprácu a pekný deň.
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