Doslovný prepis zvukového záznamu zo
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Rožňave dňa 30. 11. 2017
p. PaedDr. Jana Mičudová
Dobrý deň. Dovoľte, aby som poprosila pána primátora, aby vymenoval do funkcie riaditeľa
základnej umeleckej školy na základe návrhu rady školy a v súlade s § 3 odst. 2 zákona
596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve pani Moniku Kerekešovú,
ktorá vlastne bola víťazkou výberového konania. Poprosila by som.
p. primátor Pavol Burdiga
Pekný deň prajem každému. Aj vám pani riaditeľka. Dovoľte, aby som vám zo srdca
zablahoželal k vášmu úspechu pri výberovom konaní. Musím sa priznať, že som veľmi rád, že
ste uspela na tejto škole a môžete pokračovať takpovediac vo svojej začatej práci. Takže
prajem veľmi, veľmi veľa pracovných úspechov, samozrejme šťastných detičiek, absolventov
a hlavne rodičov.
Mgr. Monika Kerekešová
Veľmi, veľmi pekne ďakujem a nesmierne si vážim, že som dostala túto možnosť a budem sa
snažiť reprezentovať mesto a byť nápomocná každému na pôde mesta. Ďakujem.
p. PaedDr. Jana Mičudová
Budeme pokračovať v menovaní. Poprosila by som ďalšiu kolegynku, Eriku Kelemenovú,
aby si prišla prevziať menovací dekrét a pána primátora, aby jej odovzdal tento menovací
dekrét. Bola úspešná pri výberovom konaní na riaditeľa Materskej školy na Kyjevskej ulici,
vlastne na dobu 5 rokov. Takže poprosím pána primátora.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže opäť pani riaditeľka dovoľ, aby som aj tebe zo srdca zablahoželal k tomuto úspechu a k
pokračovaniu tvojej začatej práce na tejto škôlke. Myslím, že veľmi veľa dobrých, krásnych
vecí ste tam urobili a naďalej, keď bude vedieť mesto a určite bude vedieť ti pomôže v tejto
práci. Želám tiež veľmi veľa šťastných detičiek, rodičov, veľmi veľa detičiek, aby tá škôlka
ešte aj naďalej žila, existovala. Ďakujem veľmi pekne.
Mgr. Erika Kelemenová
Pán primátor veľmi pekne ďakujem. Pán primátor veľmi pekne ďakujem za prejavenú dôveru.
Budem sa snažiť aj v nasledujúcich 5 rokoch svojou prácou zvyšovať úroveň kvality tejto
materskej školy. Ďakujem a prajem vám všetkým pekný deň.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže prajem každému pekný deň.
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Podľa § 12 Zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov otváram 24.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období. Vítam poslancov
mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, riaditeľov príspevkových organizácií,
konateľov obchodných spoločností, prednostku mestského úradu, vedúcich odborov
mestského úradu no a samozrejme všetkých prítomných.
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Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas
pozvaní.
Z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 12, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Svoju neúčasť ospravedlnil pán poslanec Ocelník, ale už je na ceste, takže možno o nejakú
chvíľu ho potom uvidíme.
Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Kováča a pána poslanca Takáča.
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 zápisnice zo zasadnutí Mestského
zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 28. 09. 2017 a 12. 10. 2017 boli vyhotovené a overovateľmi
podpísané.
Vážení poslanci, predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené
v pozvánke. Chcem sa spýtať, či má niekto z poslancov pripomienky k predloženému
programu, alebo nejaké doplnenie. Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Kováč, nech
sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Vážený pán primátor, vážení kolegovia poslanci, vážené dámy, vážení páni, vážení televízni
diváci. Ja dávam návrh na zmenu programu. Chcel by som aby sme, teda chcem dať hlasovať
o stiahnutí z rokovania bodu číslo, bodu číslo 10. Zásady participatívneho rozpočtu v meste
Rožňava. Ako dôvod uvádzam – participácia je v prvom rade o komunikácii verejnej správy
s občanom a tá v meste ešte nie je vybudovaná na takej úrovni, aby sme mohli riešiť
participáciu ako takú. Materiál, ako to naznačuje dôvodová správa je kópia niečoho, slepé
konanie na úrovni populizmu. Neobsahuje princípy participavity. Materiál v tejto podobe je
chtiac nechtiac len krytie ha...hájenia záujmu spriaznených skupín. Vybrané tém....vybraná
téma je široko obsiahla, nemerateľná a nekonkrétna. Ak chceme naučiť ľudí participovať je
potrebné presne a merateľne povedať, na čom majú participovať. Participatívny rozpočet, keď
pominiem jeho podstatu a význam, ktoré nie sú zďaleka obsiahnuté v materiály je hlavne
o tom, aby sa občania zapojili do rozhodovania samosprávy a ako sa majú zapojiť do
rozhodovania samosprávy. Tomu má predchádzať organizácia občianskeho dialógu. Materiál
neobsahuje zásady participatívneho rozpočtu. Konštatuje participáciu a konštatuje materiál,
resp. obsah. Zásady občianskeho dialógu neobsahuje, ktorý ma predchádzať participácii,
spôsoby ani formu komunikácie s verejnosťou, neobsahuje spôsob vyhodnotenia, neobsahuje
zásady pre vyhlásenie, že išlo o participáciu, zásady pripomienkovania a ako som už
spomenul merateľnosť participácie. Na základe toho žiadam, aby tento bod bol stiahnutý
z rokovania. Ďakujem veľmi pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prajem všetkým príjemný deň. Chcem sa len v tejto záležitosti opýtať, ale to je vyslovene len
otázka, nie negovať, že či nie je lepšie niečo začať a a potom to okresávať a prispôsobovať
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vlastne podmienkam tohto mesta, ako to stiahnuť a a následne potom to zase posúvať pred
sebou. Takže to je len otázka. A druhá vec. Navrhoval by som vymeniť bod 15 za bod 14.
Takže predsunúť pred 14. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ak bude priestor v diskusii rád odpoviem na kolegovu otázku. V, v mojom stanovisku, ktoré
som si dovolil napísať písomne je to jasne definované. Tento materiál nehovorí o participácii.
tento materiál hovorí o tom, že verejnú zeleň by teoreticky občania mohli nejakým spôsobom
verejne odkomentovať, odkomunikovať. Ale toto nie sú princípy participácie. Keď si pozriete
princípy participácie, tento materiál, ktorý je predložený úzko súvisí s vyhlásením bielej karty
Európskej únie. Môžem citovať, mám to pripravené, ale nie je to participácia prosím.
Ďakujem veľmi pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Poprosil by som zaradiť do hlasovania návrh na stiahnutie
bodu 10/12 kúpa pozemku do majetku mesta, ako stiahnutie bodu. Ďakujem. Pardon 14/12.
Pardon 14/12. 14/12
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ešte niekto chce pozmeniť rokovací, alebo rokovanie, alebo program rokovania,
tak. Keď nikto uzatváram diskusiu. Budeme hlasovať o jednotlivých návrhoch. Budeme
hlasovať o návrhu pána poslanca Kováča stiahnuť bod č. 10. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za stiahnutie ste boli 5, proti bol 1 a 5 poslanci sa zdržali. Čiže nie je to
schválené.
Ďalej je pán poslanec Balázs. Myslím, že by mal byť za 13 15 bod alebo tak to bolo myslím?
14 pred 15 pardon. Nech sa páči hlasujte. 15 pred 14. Dobre, dobre, dobre, dobre, dobre.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
Po tretie sme mali pána poslanca Bischofa. Stiahnutie bodu 14/12. Pán poslanec tak? Nech sa
páči hlasujte.
Za stiahnutie ste boli 7, proti nemu nebol nikto a 5 páni poslanci sa zdržali.
Ja by som vás chcel poprosiť, keby sme teraz hlasovali za komplet celý program, už aj
s týmito doplnkami, ktoré sú. Nech sa páči hlasujte.
Za ste boli 11, proti nebol nikto a jeden pán poslanec sa zdržal. Konštatujem, že celkový
program rokovania bol schválený.
Vážení občania. V súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave
občania mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokovávanému
materiálu. Predsedajúci im udelí slovo po tom, čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení
poslanci. K danému bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať
najdlhšie 5 minút. V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť,
ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V bode diskusia občanov
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ak chcú vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom rokovania, časový rozsah nesmie
presiahnuť dĺžku 5 minút v odôvodnených prípadoch môže byť tento časový limit
predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Do programu rokovania sa zaraďuje medzi 13.00 a 13.30 hneď po ukončení prestávky
v rokovaní a trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený ak sa
na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Občania mesta maďarskej a inej národnosti majú právo hovoriť na zasadnutí mestského
zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do
slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom NR
SR č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.
Vážení poslanci, v súlade s § 9 ods. 2 rokovacieho poriadku „poslanec sa považuje za
prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú
čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby ste pred
opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z
hlasovacieho zariadenia.
V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné
riešenie.
Ja by som vás ešte chcel poprosiť, tak ako sme sa aj minule dohodli faktická 30 sekúnd,
zaznie pípnutie, čiže vás vypneme, dobre? A diskusný príspevok tak ako je tiež uvedené.
Myslím, že takto to bude fér a bude to takto lepšie.
Dobre prejdime k bodu č. 2 je to prezentácia štúdie na dostavbu krytej plavárne.
Ja som vám minule sľúbil, a myslím, že už aj médiám, pretože sa dovolávali toho. Prezentáciu
tejto štúdie ako viete pred nejakým časom sa nám nepodarilo dať tak povediac dokopy so
stavebnou fakultou v Košiciach. S ľuďmi, ktorí nám a nášmu mestu chcú taktiež pomôcť
a pomôcť aj možno našej tej krytej plavárni, ktorá tam chátra. Ja si myslím, že celkom dobre
sa tieto prvé kroky podarilo a keby ste dovolili, ja by som medzi nami privítal pána architekta
Čecha, ktorý je zo stavebnej fakulty a prišiel medzi nás nám predstaviť túto štúdiu. Vlastne aj
jeho študenti, študentky pracovali na tejto štúdii. Boli sme sa tam spolu viac krát na krytej
plavárni pozrieť počas roka. Takže ja som bol veľmi rád, keď túto ponuku sme dostali
a hlavne, že je to od mladých ľudí, ktorí práve študujú a ich vízie vlastne jednej takejto
modernej stavby a možno takej, ktorá má zapadať do tej architektúry, ktorá je tam sa aspoň
v tejto prvej fáze, v tejto vizualizácii takto podarilo. Takže by som poprosil pána architekta
Čecha, keby prišiel medzi nás. Máme pripravenú prezentáciu, videoprezentáciu. Bude to,
máme to aj v tlačenej forme, alebo budeme to mať v tlačenej forme, čiže budete sa môcť na to
pozrieť a bude aj k nahliadnutiu, ale ja by som odovzdal slovo odborníkovi a tomu človeku,
ktorý sa tomuto a týmto ľuďom počas toho celého roka venoval, kým, kým tvorili vlastne,
vlastne tento malý projekt, takže .
Ing. Čech
Dobrý deň pán primátor, dámy a páni. Dovoľte ja som zamestnanec, alebo pracovník
Technickej univerzity, Stavebnej fakulty a na základe nejakých osobných stretnutí dostal som
sa teda k problematike vašej – bazénu. No jednak technická univerzita navrhla nejakú
spoluprácu v tomto smere, asi v tom zmysle, že študenti, ktorých momentálne ja vediem, by
mali spracovať niečo, čo by vám pomohlo, resp. by sa rozhodlo o tom, keď schválite, alebo
neschválite čo s týmto objektom, alebo objektmi, ako spraviť. Pri prvej obhliadke sme zistili,
že ten stav je tam ozaj taký dosť vážny a také prvé úsudky boli, že búrať asi to nebude treba.
Na dôvažok by sme zobrali našich kolegov statikov, stavebných fyzikov, ktorí pri obhliadke
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zhodnotili, že asi by sa to dalo zachrániť. A akým spôsobom tak to na ateliéry 4 študenti sa
snažili dokázať, čo by sa s tým dalo robiť. Čiže prvý taký úsudok bol, že ideme sa pustiť,
nechceme to búrať. Samozrejme v ďalšom, keď by ste to schválili, tak by nastúpili naši
technici, kde by boli posudky, ktoré by boli na úrovni znaleckých posudkov aj keď to
znalecké posudky nebudú, ale budú to robiť technici, ktorí v prípade ďalšieho postupu na
týchto objektoch, ktoré sú tam, tak by na nich pracovali. Len tak mimochodom poznámka, že
tieto práce, ktoré robili študenti, je to akože dar stavebnej fakulty, čiže za to nedávate žiadne
peniaze, hej. No takže taký prvý obrázok, ktorý by tam bol je to...ešte môžeme ísť
ďalej...takto to asi vyzerá, je to v takom stave. Vy to veľmi dobre poznáte. Myslíme si, teda aj
teda hlavne študenti prvé čo ich napadlo, že ten prístup k obecným bazénom je dosť
nevhodný. Veď tí obyvatelia, čo bývajú nad tým bazénom, nad tým areálom tak musia ísť
dookola. Takže taký prvý názor bol, že prečo by to nešlo cez sídlisko dostať dolu. Máte tam
pekný kopec, no je zarastený, ale dal by sa urobiť. Môžeme ísť ďalej. Takže chceli by využiť
aj ten kopec, uvidíte to v ďalšom, ináč dva také komplexy, že jeden je taký statický a jeden
tam uvidíte, že je to ako pohybovka, tzn. že bude sa to hýbať a budete chodiť pomedzi tie
vlastné objekty. Takže to je taký prvý názor čo s tým spraviť. V pravom rohu pokiaľ môžem,
v tejto časti tak to je strešná konštrukcia, ktorá by sa tam dávala samozrejme nová, toto je
existujúci stav a toto je prístup z toho sídliska, čo tam máte. My to voláme na škole, že chceli
by sme vám tam vyrobiť, prepáčte, že čínsku záhradu, alebo proste skultivovať ten kopec tak,
aby bolo to exteriérovo únosné, aby tí ľudia sa tam dobre cítili. Neskôr v ďalších obrázkoch to
uvidíte, čo sa to dá. Ono je to tak, že čínska záhrada, kultivovaná záhrada, ktorá v 22. Storočí
by mala slúžiť ľuďom. Môžeme. Dá sa povedať, že jedná sa o tento priestor. To je jeden
objekt, druhý objekt a prístupová komunikácia bola z tejto časti. Bazén by ostal bazénom,
samozrejme, tá konštrukcia nosná, hlavná tá by zostala, ale tá spodná dnes už nespĺňa
podmienky ako príklad je Dolný Kubín, že pod bazénom je technické vybavenie. Bazén nie že
praskol, lebo tam z nerezu praskli spoje a celé spodné podlažie bolo vytopené. Celá technika
šla preč, čiže tu sa s tým po...teda uvažovalo, že to bude tiež tak, tak by sme to chceli zmeniť,
ale nosná konštrukcia zostáva. Môžeme ísť ďalej. Tam je to zdôraznené s tým obdĺžnikom, že
to je to sídlisko, ktoré by sme chceli prepojiť. Môžeme ísť ešte ďalej. Berte to tak, že to robili
študenti, ktorí majú určitý zvyk, takže je to podľa takých by som povedal nepísaných
predpisov, ako toto má vyzerať u nás. Môžeme ísť ďalej. Nechce? Aha. Takže tieto bazény,
čo vy tu máte tie...proste túto časť vôbec neriešili sme. Riešili sme len túto časť. Teda vstup aj
z toho sídliska, samozrejme ten vstup, čo máte teraz, by zostal. Navrhli to aj tak, že by bolo
treba trošku upraviť, aby bol civilizovaný. A celý problém zostáva v podstate betónová časť
bazéna a oceľová časť toho vstupu. Ten vstup je z baumsu. Konštrukcia baums to je, bývalí
baníci to vymysleli, robili sa z toho obchodné jednotky je v takom stave ako je. Neni veľmi
dobrý, to vyzerá akože najhoršie, ale vy v hornom podlaží tam už to prevádzkujete, chodíte
tade. Takže to musí zostať a spôsob záchrany by bol asi taký, že by sa posilil ten, ten nosný
systém a využil by sa na ďalšiu funkciu. V týchto priestoroch, teda už som hovoril, ostal by
bazén, bola by tam reštaurácia, boli by tam šatne, ktoré by vyhovovali hygiene, nie nejaké
pôvodné dispozície, ale niečo nové a to zaberá dosť veľkú plochu. Bol by tam priestor pre
wellnes, bol by tam priestor pre malé obchodíky, ktoré súvisia niečo ako s bazénom. Jednak
tým uzavretým, ale jednak aj tým, ktorý je vonkajší. No a to by tak ostalo asi všetko čo by
sme tam chceli. Naviac v tej časti, kde som hovoril, že je čínska záhrada, tak toto je akože
dookola, je tam aj taký prekrytý koridor, ktorým by sme sa vedeli dostať aj do tej vstupnej
časti a je tam ešte jedna reštaurácia, ktorá by slúžila...pardon...pre vonkajších ľudí, ktorí nie sú
v priestore bazénov, napr. zanesiete si tam deti, ale chcete ísť preč, tak môže sa zastaviť v tej
reštaurácii, čiže kto nejde do areálu, tak by tú reštauráciu mohol využívať. Naviac tu sú také
dosť dlhé také tmavé pásy, tak tam asi budete trošku namietať, ale parkoviská, ktoré vy tam
nemáte tak by sa trošku mali vybudovať v tej hornej, aj spodnej časti, čiže aj pri vstupe, ale aj
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v tej časti sídliskovej. Keby sme to podľa noriem napočítali tak tam nemôže byť 50 vozidiel,
teda parkových staní, ale trošku viac. Samozrejme potom asi obyvatelia by namietali, že tam
vzniknú nejaké parkoviská a je to trošku, slúži to aj bazénu aj obyvateľom tak tam môže dôjsť
k nejakým teda pripomienkam. Takže ešte raz. Tu v tej spodnej časti, tá nožička, to je prístup
od sídliska, tu je ten bazén, tá veľká časť, tá malá je reštaurácia. No a čo sa týka kapacít
energií, tak vy ich tam máte. Buď je tam priestor voľný na filtráciu, aj na teda temperovanie
toho bazéna, takže tento problém by tam nevznikol. Takže to je tak zhruba všetko čo študenti
teda urobili. Ešte nejaké obrázky budete vidieť, takže poprosím môžete ich pustiť zaradom.
Tieto obrázky slúžili hlavne technikom, ktorí sa o to zaujímali. Ešte čo sa týka ďalšieho
postupu. Je potrebné zamerať ten objekt, ale nie spôsobom meter a nejaké digitálne takéto
srandy, musí to byť v 3D, aby sme teda čím menej porušili. Tu je ako záber, pozrite sa, zámer
tých študentov, je to bazén tak prečo by to nemalo mať takýto spôsob zastrešenia.
Samozrejme to je ich názor, hej. Keď by sa to realizovalo, tak záleží aj na peniazoch, tak
určité nejaké úpravy by boli. Takže to je taká idea toho kolektívu študentov. Môžeme ísť
ďalej. No čiže by sa to zameralo digitálne v 3D a potom by nastúpili statici, ktorý by
doporučili zmeny. Tu sú dispozície jednotlivých podlaží, ktoré sú tam. Je tam wellnes a krytý
bazén. Aj v jednom aj v druhom podlaží, lebo niektoré objekty sú cez 2 podlažia, niektoré sú
každé samostatne. Tá reštaurácia tuto v pravom rohu spodnom to je reštaurácia, ktorá slúži
pre tých návštevníkov, ktorí sú vnútri v areály, no a wellnes je na tej ľavej strane. V spodnej
časti tam sú šatne na ľavej strane, keď vidíte, no keď vidíte. Samozrejme ja to nechám
k dispozícii, kto by si to chcel pozrieť. Ja to mám na usb kľúči nechám vám to tu k dispozícii,
tak každý si to môže pozrieť samostatne. No a toto je wellnes a je to na úrovni, keď poznáte
Domicu, tam bol wellnes tiež, tak je to kapacitne asi 2x väčšie. Ale nie preto, že sme to chceli,
ale tá plocha je tam k dispozícii. Čiže je to urobené, dá sa povedať, s využitím takým
intenzívnym, aby tam nebolo veľa prázdnych miest. To je tak všetko. Tam sú zábery na
hygienické zariadenia. To sú dosť prísne teraz merítka a máme skúsenosti s vašimi, takže keď
sa robila Domica tak poznáme, čo všetko oni vyžadujú. No tu sú obchodné jednotky a také
kaviarne, ktoré sú na tom, na tej úrovni ak je teraz vstup. Čiže nad tým pauz....pauzma, to je
podlažia, tak tá horná časť tam je. Hlavne sme sa zamerali, aby typologicky to vyhovovalo
jednak normám, ale jednak aj požiadavkám, ktoré sú na to kladené. Ono to nebude stáť, ja
neviem, 1 000 eur, chcel by som poznamenať, že ekonomicky sme to zatiaľ nezhodnocovali,
lebo to nebol účel, ale aby ekonomika tam vychádzala. Ten bazén je trošku menší, ale mal by
byť kvalitnejší z hľadiska úprav vody a z hľadiska vôbec využitia. Je tam navrhnutá aj nejaká
tribúna, tzn. že nejaké súťaže škôl by sa tam dali robiť atď.. Tam je detail na toaletu pre
imobilného. Toto už je záber v 3D. čiže mali by ste asi takto vyzerajúci bazén. Tá stena
smerom do kopca, tzn. tam hore by bola sklenená vzhľadom na to, že chceli sme vytvoriť
priehľad do tej záhrady. No nemusíme ju volať čínska, ale to by bolo vysoko kultivovaná,
proste kde by sa dalo sedieť, chodiť a z toho bazéna je dobré, aby to bolo vidieť. Aby to bolo
ako súčasť toho bazénu. Opticky teda. Tu je ďalšie podlažie. Ten bazén je cez 2 podlažia,
takže by to malo byť. Pokiaľ sa tam statici motali, tak povedali jasne, že tá hrubá konštrukcia
je schopná nejakej záchrany, ale ten spodok by mal ísť dolu. To už sú vizuaz....vizualizácie no
a teraz sú ešte tam nejaké zábery. Samozrejme tí študenti si vždycky vyberú tie najkrajšie,
alebo tie najkomplikovanejšie takže to by bolo dobre, keby bola aj papierová podoba, ktorú
máte v jednom vydaní, takže môžete si to pozrieť potom. To je záber do tej záhrady, takže je
to pochôdzne po celej ploche dá sa povedať, je to kopec, ale dá sa zvládnuť. To je záber
zospodu smerom hore a tam čo je ten objekt, tak to je tá reštaurácia, ktorá nám vyšla ako na
viac, tá tam momentálne nebola plánovaná, alebo v minulosti ste to neplánovali, ale by sme
tam dali a by sa to dalo využiť, aby tá záhrada lákala ľudí, tak treba tam dačo dať a myslím si,
že nebolo by to zlé. Na pravej strane tam vidíte taký most, alebo resp. takú dvojpodlažnú túto
ako keby chodbu, tak to ide smerom do toho sídliska. Tu je z tej bazénovej časti. Takto by to
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zo strechy bolo vidieť. Snažil by som sa 5 minút teda dodržať, ako bolo povedané, ale... Už to
je asi všetko a potom bude ešte taký akože film, aby ste vedeli ako to....no tu je tá chodba
smerom do sídliska. Pohľad na strechu. Samozrejme tam tá strecha môže byť. Dokonca je tak
robená, že by sa dali nejaké soláre na to dať, resp. fólie, ktoré nejakú energiu by dali. Uvažuje
sa o tom, že by sa, vy tam máte aj zimný štadión. Odpad zo zimného štadióna je sneh, hej. To
je zima, z toho sa dá urobiť teplo. Takže dalo by sa to prepojiť všelijak. Samozrejme máme aj
na to špecialistov, len teraz sme nedávali dôraz na to, ale dôraz sa dával, či sa to dá zachrániť
a či typologicky je možné tam využiť tú plochu, ktorá je k dispozícii. Lebo nechceli sme veľa
nastavovať, tak proste nejak ekonomicky to tiež urobiť. To je pohľad zo sídliska. Tá vežička
tam žiaľ musí byť, lebo máme tam výťahy, ktoré sú pre imobilných a pre ľudí. Proste aby to
bolo ako už 21. storočie. Ešte ten film, keď by ste vydržali chvíľu. To nevieme zastaviť, to ide
spolu, takže... To je tak zhruba z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán architekt. Tak ešte si to možno video pozrime. Určite chcem vás
upozorniť, že je to taký prvý nástrel a ja sa musím z tohto miesta poďakovať aj za to, že vaša
škola aj vaši študenti pracovali vlastne na tomto malom diele a zišla vlastne prvá nejaká tá
vizu...vizualizácia, ako by to mohlo vyzerať. Iste to nie je napísané svätým písmom, že to tak
musí byť, ale aby sme si to aspoň zhruba vedeli predstaviť, že práve do tej časti, kde aj ten
svah je, na ktorý sme prvý krát všetci pozerali aj so študentmi, čo sa s tým dá urobiť, ale sa
s tým popasovali a celkom dobre to vsadili do, do toho priestoru, takže možno aby sme si to
predstavili, že čo a ako. Teraz čo bude, možno páni poslanci pre nás dôležité a ďalším
krokom, ktorý urobíme je vlastne vyhotovenie statického posudku na to, či tá konštrukcia,
ktorá je tam, alebo celý ten komplex, musí ísť dole alebo mal by ostať. Ale my sme už
viackrát, vlastne aj s odborníkmi zo stavebnej fakulty to prezreli, takže podľa nich to zatiaľ
nevyzerá vôbec na to, že by sa to malo búrať, pretože niektoré časti sú, sa v pohode dajú aj
zachrániť a môžu byť použité do tohto nového projektu, ale určite bez toho, kým ten statický
posudok nebudeme mať, tak sa ďalej nevieme pohnúť. Dostali sme aj akúsi ponuku, alebo
ponuku od stavebnej fakulty, pretože sú vybavený špeciálnym zariadením na statiku a majú aj
svojich statikov. Prišla aj nejaká cena, ale ja som sa predsa rozhodol tak, že aby ste vedeli,
vyhlásila sa súťaž vlastne na vyhotovenie statiky na celé, celý tento objekt, takže pre mňa to
je dôležité, aby sme mali oficiálny a relevantný doklad na tom, že či to vyhovuje všetkým
týmto veciam, alebo nie, alebo tým ďalším prácam, takže to bude veľmi dôležitý, dôležitý
doklad od nás a od toho, od toho sa vlastne potom odrazíme ďalej v tejto práci. Ako budeme
pokračovať. Bude to nie len na nás, ale samozrejme aj na vás, pretože všetci chceme a možno
všetci túžime po tej krytej plavárni, ale tieto prvé kroky po tomto dlhom čase niekto musel,
niekto musel urobiť a chvalabohu už sa to začalo. A ja som ešte raz veľmi rád a ďakujem
vlastne všetkým zo stavebnej fakulty a z technickej univerzity, že sme mohli spojiť sily a ja
dúfam, že do budúcna naďalej budeme spolupracovať, aby sme mohli túto našu plaváreň
otvoriť. Ešte pán architekt, keď trošku ešte počkáte, ja by som dal teraz slovo aj poslancom.
Tí, ktorí sa chcú teraz pýtať na niečo ohľadom, ohľadom tohto, aby predsa ste fundovaná
osoba, aby mohla na ich otázky odpovedať. Takže páni poslanci otváram diskusiu k tomuto
bodu. S faktickou sa prihlásil pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujeme pán docent vám a vašim kolegom za strávenú energiu s touto štúdiou. A ja len
vzhľadom k tomu, že ste spomínali 21. storočie, vyzerá to krásne, ale v tom 21. storočí sa
strašne veľa vecí točí okolo peňazí. Spomínali ste, že ste to dopodrobna nerozpočtovali, ale
vaše dlhoročné skúsenosti v tíme, v ktorom pracujete určite aspoň taký hrubý odhad, aby
obyvatelia mesta vedeli o akých číslach sa bavíme. Či by sme vás mohli poprosiť.
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Ing. Čech
Samozrejme, len študenti keď to spracovávali ešte ich vedomie, čo sa týka cien ešte veľmi
neni. Ale vzhľadom na to, že ja som robil dosť veľa takýchto zariadení v Bešeňovej v Dolnom
Kubíne a aj tu u vás dole pri jaskyni tak viem skôr na m2 povedať. M2 takého wellnesu na
staré peniaze vychádza okolo 25 000 na koruny. Hej, keď si to prehodíte. Lebo výsledky stade
mám, ale to sú korunové, hej. Ono niečo sa pomení určite, ale okolo 25 000 na m2. No a čo sa
týka tej, toho bazénu, tak vám to poviem. Keby sme robili nový, tak vám viem povedať, ale
tým, že je to staré a budeme to rekonštruovať a neviem čo nás bude tam čakať... no 5
miliónov to nebude. Hej, takže ťažko povedať. Môžeme pripraviť tiež nejakým
spôsobom...podob...nie, to to by bolo veľa 50. Ja tak, keby som povedal sumu potom ma
chytíte, že som sľúbil niečo. Ja navrhujem jednu vec, že urobili by sme taký odhad, ale ten
odhad by bol na základe už nejakých čísel, ktoré by sme z tejto štúdie dostali a môžem vám to
najbližšie akože priniesť. 50 to nebude ale 5 tiež nie. Takže niekde 10 možno 15. Záleží, čo
všetko tam budete chcieť. Lebo ten wellnes je najdrahší, ani bazén nie, ale wellnes je dosť
drahý. Tá technológia sa dosť mení, ona sa zmenšuje čo sa týka do objemu, ale je to nákladné
a hygienická služba je na to veľmi prísna, takže najviac technológia bude stáť. Tak nechcel
by som povedať cenu, môžeme ju pripraviť, ja neviem, v budúcom roku by ste ju dostali.
p. primátor Pavol Burdiga
Povedzme si takto, že veľa závisí aj od toho aj od toho statického posudku, hej, že či tá
budova ide celá dole a ideme od začiatku od na zelenej lúke, alebo budeme sanovať,
opravovať atď., čiže aj od toho sa tá cena odvíja, ale ja by som možno navrhol tak, že keď my
budeme samozrejme ďalej v spolupráci pokračovať a ja poprosím potom pána docenta, že by
sme nejaký ten rozpočet zhruba takým informatívny vedeli vedeli dať, určite to nebude,
nebudú presné čísla. A do, možno do budúceho zastupiteľstva, že keby sme vedeli tak opäť
v bode rôznom by som vám podal informáciu, že predsa sa pokračuje v tejto práci.
Ing.Čech
Ono sa nesluší vám teda skákať, ale nie som docent, ja som obyčajný architekt len, takže.....
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč nech sa páči.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem pekne za slovo. Otázku, ktorú som chcel položiť, položil pán Balázs a následne pán
primátor vy ste preložili tak tým pádom...
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre.
p. poslanec Ľubomír Takáč
...sťahujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže trošku vám pomôžem v tom. Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
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Ja samozrejme pripájam sa k pánovi primátorovi s vďakou k študentom a k vedeniu vysokej
školy technickej, Technickej univerzity v Košiciach. Predpokladám, že je to súčasťou
učebných plánov, takýmto spôsobom sa študenti môžu dostať k praktickým zručnostiam
a činnostiam. Mňa by zaujímalo, do akej miery je schopná katedra, resp. fakulta, alebo
pracovný tím doviesť tento projekt do akých teda konkrétnych cieľov, alebo teda konkrétnych
záverov a druhá moja otázka je, taká, taká by som povedal troška filigranská. Či je záujem
študentov podieľať sa na, pri práci na takýchto projektoch pre obce a mestá.
Ing. Čech
No samozrejme tak stavebná fakulta to vie dotiahnuť do konca úplne, hej. Vždycky sa robí
nejaká dohoda o spolupráci. Momentálne fakulta robí zimný štadión v Prešove, zväčšenie.
Robili sme vlastné výskumné pracoviská, takže tam nie je problém. Robia to nie študenti, ale
robia to potom jednotlivý asistenti, dokonca aj profesori sú v tom vždycky teda pojatí do
takého projektu. Takže tu nie je vôbec problém. To je jedna možnosť, alebo druhá možnosť,
že zadať to niektorým špecialistom, alebo ľuďom, ktorí sú mimo teda fakultu. Takže sú, tam
je voľná voľné pole pôsobnosti ako to chcete zabezpečiť. Ale myslím si, že tu by sa dalo, že
cez školu. To je jedna vec a tá druhá otázka bola?
p. primátor Pavol Burdiga
Tá spolupráca s obcami.
Ing. Čech
Jaj študenti. No vždycky záleží od toho pedagóga. A ja to využívam tak, že keď je študent
z Rožňavy tak ho tlačím, aby robil v Rožňave a keď aj nemáte tak na priateľských
a podobných ťahoch vždycky získavam takéto projekty. Totižto keď mám dohromady, ja
neviem 40 študentov, oni sú po ateliéroch tak po 5-tich po 6-tich tak ja im musím zabezpečiť
prácu, takže to je najväčší problém. A vy ste, keby som to tak od začiatku, ja tam robím asi 7
rokov, tak v poradí obce čo boli, mestá, najďalej sme robili na Sliači fotbalový štadión. Proste
po obciach robíme v počte, v poradí by ste boli asi 14-ty, takže to neni novinka. To sa bežne
robí a záleží to ozaj od toho pedagóga ako zoženie si prácu, resp. tí študenti dostanú, že čo by
chceli robiť. A on povie, že chcel by nejaký šport robiť, tak mu poviem fajn v Rožňave máme
takúto možnosť. Toto nerobil 1, lebo to by bolo málo, tak to robili 4. Takže to je bežné.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec ešte?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
V súvislosti s tým, čo pán docent prezentoval chcem sa opýtať, chcem sa opýtať, tzn. že ste
schopný dotiahnuť túto vec až do autorského dozoru, resp. koordinácie projektových činností?
Ing. Čech
Samozrejme áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ja ako som spomínal je veľmi dobrá spolupráca s touto stavebnou fakultou
tak dúfajme, že že to pôjde takto, takto ďalej. Nech sa páči má niekto, niekto otázku? Keď nie
uzatváram diskusiu. Chcem sa poďakovať pán architekt, že ste prišli medzi nás, aj študentom
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keby ste vedeli náš odkaz dať. Ja budem určite tiež s nimi a tak isto sa im poďakujem no
a dúfajme, že tá spolupráca naďalej pôjde. Hlavne teraz ten ďalší krok je statický posudok aby
sme, aby sme ho mali. A opäť potom dáme to do zastupiteľstva a takto možno malými
krôčikmi sa budeme dostávať tam, kam sme sa chceli dostať už možno pred pár rokmi. Ešte
raz veľmi pekne ďakujem, príjemný deň vám prajem.
Dobre páni poslanci pokračujeme dneska v našom pracovnom rokovaní.
Bod č. 3 Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nehlási sa nám nikto. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh
na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Rožňave. Prosím hlasujte.
Za 8, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
Ďalej máme Zverejnenie majetkových priznaní poslancov MZ v Rožňave a primátora mesta
za rok 2016 a nasledujúce roky na internetovej stránke mesta z dôvodu zvýšenia
transparentnosti mesta Rožňava – informatívna správa
Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa chcem opýtať, nakoľko nemám s tým skúsenosti, v akej forme budú daňové priznania
prezentované?
p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka odpovedať, dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Budú to majetkové priznania. Máte v prílohe vzor, čiže máte tam počas výkonu verejnej
funkcie aké funkcie sa zastávali, aké príjmy boli z výkonu verejnej funkcie, vlastníctvo
nehnuteľností, bytov, nebytových priestorov uvedie sa akých, vlastníctvo hnuteľných vecí,
ktoré prevyšujú 35 násobok minimálnej mzdy, tak isto len tieto sa vymenujú, vlastníctva
a majetkové práva a majetkové hodnoty. To isté čo ste podávali doteraz.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Zle som pravdepodobne položil otázku. Add 1 nemáme prílohu v materiály,
takže neviem v akej forme a preto som sa pýtal.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nemáte prílohu ani ostatní?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nevadí. Jedná sa mi o to....nič sa nedeje. Doložíte, to je v podstate vec, ktorá....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Je to to isté čo ste podávali doteraz.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Len otázkou...Ja som smeroval k tomu, či sa urobí nejaký výcuc tzn., že sa vyplní nejaká
tabuľka, o ktorej ste hovorili, alebo sa zverejnia tie tlačivá, ktoré sme vypĺňali.
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p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Čo áno.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To čo ste vypĺňali tieto tlačivá, práve preto je tu ten vzor priložený. Keď tvrdíte, že nemáte, ja
sa ospravedlňujem, ale....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tzn. materiály sa naskenujú...
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
....niekto si ťukne na meno....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja súhlasím s takýmto postupom. Chcem sa spýtať, že prečo iba od roku 2016, prečo nie aj
spätne? Minimálne teda za toto volebné obdobie. A druhá vec je, že teda či či stačí, keď toto,
takýto materiál berieme na vedomie, ale či by sme to nemali dať ako nejakú ukladaciu správu
mestskému úradu. A akým spôsobom to bude. Teda bude to čisto na dobrovoľnosti? Že každý
poslanec sa rozhodne, alebo primátor, že teda či chce, alebo nechce.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak áno, pretože ak by sme ten materiál postavili tak, že by teda hlasovali za schválenie...
p. primátor Pavol Burdiga
Tak by musel každý.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
....niekto by bol proti, tak nemôžme proti jeho vôli zverejniť majetkové priznanie. Čiže je to
práve pre toto to vyhlásenie na konci, že svojím podpisom dávam súhlas k zverejneniu môjho
majetkového priznania za rok 2016 na internetovej stránke mesta. Podpíše sa tam ten, kto
s tým súhlasí a to majetkové priznanie sa zverejní.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre. Od odkedy to začne fungovať?
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p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak je to za rok 2016, keď už zasadala komisia, komisia zasadala...
p. primátor Pavol Burdiga
Áno komisia
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
...komisia zasadala, je to vyhodnotené tzn.....
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Čiže....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
...že keď budeme mať vaše súhlasy, tí, ktorý súhlasia, zverejníme.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Si myslím, že pretože to berie na vedomie, pretože sami sa rozhodnete, či to chcete tam. Ja
ako osoba nemám s tým problém a ja budem veľmi rád ako transparentné mesto, že to tam
budeme mať. Ja tiež mám zverejnené aj na stránke VÚC všetky svoje veci, takže s tým
problém nemám. Vy sa musíte rozhodnúť, či to chcete tam mať, alebo, alebo nie. Nech sa
páči ďalší, ktorí sa chcete spýtať ohľadom vašich majetkových priznaní. Keď nie uzatváram
diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Návr....
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie informatívnu správu o možnosti
zverejnenia majetkových priznaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave a primátora
mesta za rok 2016 na internetovej stránke mesta z dôvodu zvýšenia transparentnosti mesta
Rožňava a možnosti zverejňovania majetkových priznaní poslancov Mestského zastupiteľstva
v Rožňave a primátora mesta za rok 2017 a nasledujúce roky vždy do 30. 09. v príslušnom
kalendárnom roku. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 10. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2018 bod č. 5
Harmonogram máte priložený, otváram diskusiu nech sa páči. Uzatváram diskusiu. Čítam
návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava
v roku 2018. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 10. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Bod č. 6 Voľba člena Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia
a miestnych komunikácií, Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského
majetku a Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave
Máte materiál priložený. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Ešte jedna informácia, že
k včerajšiemu, alebo k dnešnému dňu prišlo od p. Ing. Richarda Bachňáka aj vzdanie sa
členstva v komisii „z dôvodu dlhodobej veľkej pracovnej vyťaženosti mimo mesta Rožňava
Vás týmto žiadam o zrušenie môjho členstva v komisii cestovného ruchu a regionálnej
politiky pri Mestskom zastupiteľstve mesta Rožňava ku dňu 29.11.2017“. Je nám trošku
smutno. Práveže človek študovaný na túto problematiku, ale vieme, že dlhodobo je
v Bratislave a nezúčastnil sa už, myslím, že veľa komisií aj minulý rok, takže rozhodol sa ako
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rozhodol a je to informácia pre vás. Takže otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Pán zástupca
s faktickou.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ja bo som sa touto cestou, keď sa takto Rišo rozhodol, ja ho poznám odmalička,
trénoval som ho, je to v tejto oblasti fakt erudovaný človek. Žiaľ pracovné pozície si našiel
a a pracuje v Bratislave, takže to jeho pôsobenie bolo fakt, nemáme tu predsedu tejto komisie,
ja som toho času podpredseda, takže by som sa mu chcel aj touto cestou poďakovať za jeho
prínos a prisľúbil, že aj v budúcnosti bude participovať a je lokálpatriot, takže môžeme s ním
počítať. Ďakujem ešte raz.
p. primátor Pavol Burdiga
Faktická pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Chcel by som sa spýtať, že či pán kolega Takáč bude preberať všetky tie miesta, alebo teda
nastúpi do tých funkcií, kde bol predtým nominovaný pán Capák. To sú rada, v radách školy
za zriaďovateľov, radách materských škôl, lebo nie je to jasné z tohto materiálu.
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, že pani prednostka hovorí, že to je iný materiál tieto rady školy, toto sú teraz
komisie.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Hej. Len že či všetky tie....
p. primátor Pavol Burdiga
Neviem, môj názor...
p. poslanec Ing. Ján Lach
....funkcie...
p. primátor Pavol Burdiga
...ako človeka, teraz neberme ako primátora, by malo byť to, tento post sa uvoľnil, pán
poslanec Takáč nastúpil na miesto pána Capáka a ja si myslím, že malo by to tak byť, že mal
nahradiť ho všade tam, kde bol pán poslanec Capák a, lebo zase keď takto budete narúšať
všetky komisie, alebo, no mne je jedno, vy sa musíte rozhodnúť, ako mne to. Len nahrádza
tohto poslanca a ten poslanec mal svoje miesta aj v radách školy aj v jednotlivých komisiách.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Poslanca Capáka sme nahradzovali počas jazdy, ak sa vzdával tých funkcií postupne. Čiže len
preto som sa spýtal. Lebo niektoré...
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, že v radách, v radách škôl....
p. poslanec Ing. Ján Lach
....niektoré som obsadzoval aj ja, hej, že mám....
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p. primátor Pavol Burdiga
No, tak....

p. poslanec Ing. Ján Lach
...že som v 4 radách škôl a materských škôl, lebo, hej, za predchádzajúceho kolegu Capáka,
hej. Dobre ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč nech sa ti páči.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem pekne. Sa ospravedlňujem, že som na chvíľu odbehol za pánom inžinierom
ohľadom nejakých otázok ešte ohľadom krytej plavárne. Tým pádom som začiatok bodu
o mne v podstate premeškal. Čo sa týka fungovania v tých komisiách. Odôvodňujem to
hlavne tým, že pred niekoľkými dňami sa uskutočnili všetky komisie, v ktorých som sa
zúčastnil, páni ste mi svedkami, že som sa zúčastňoval aj aktívne. Svoj záujem o komisie,
o ktoré som prejavil, odôvodňujem aj tým spôsobom, tým dôvodom, že takýmto spôsobom
človek môže čiastočne ovplyvňovať rozhodovanie komisií ako poslanec, ktorý je prísediaci
nemôže ovplyvniť rozhodnutia komisií, ktoré by som v niektorých prípadoch rád ovplyvňoval
a toto je jeden z hlavných dôvodov. V podstate prejavenie, vyjadrenie sa, vyjadrenie svojich
názorov v prospech občanov tohto mesta. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Vidím, že sa nehlásite. Páni poslanci ja by som vy..vymyslel, alebo som
vymyslel takéto niečo, ale to bude asi najlepšie a opäť najtransparentnejšie. Tu sú body 1, 2,
3, 4 v návrhu na uznesenie. Ja by som to urobil tak, že by som čítal to, že či chcete pána,
alebo budeme hlasovať za pána Takáča do komisie výstavby, alebo do finančnej, cestovného
ruchu a ochrany verejného záujmu všade osobitne. To sa musíte dohodnúť potom, že či chcete
tajným hlasovaním, alebo takým. Hej, len musím povedať, že tá 4 komisia na ochranu
verejného záujmu tam je miesto pána Capáka tam automaticky on tam musí byť. Dobre čiže
tam maximálne vás poprosím tam ho treba schváliť každopádne a 1, 2, 3.... Pán poslanec
Bischof s faktickou.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Rád by som upriamil pozornosť na začiatok volebného obdobia a na
kreovanie komisií a teda vrátiť sa do toho bodu, ak teda pán kolega, novo nastúpený pán
kolega Takáč má záujem tak potom otvorme všetky komisie a absolvujme tortúru znova, nech
má právo sa uchádzať o členstvo v každej komisii tak ako, tak ako sme ho mali všetci
rovnako. Pardon, ďakujem. A súhlasím s kolegom Balázsom o tajenej voľbe. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ako nie, nie je problém, treba len dať návrh, lebo aj myslím, že to čo som ja povedal, však to
je to, hej. V pohode sa môže zúčastniť treba len zahlasovať. Nikto ho nechce obrať o to
v žiadnom prípade. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja tiež nie som spokojný s postavením materiálu takto jednoznačne, že teda kus za kus
meníme a súhlasím s kolegom a dávam návrh teda, aby sme otvorili tie komisie, v ktorých
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teda pán Capák bol zastúpený a pripravili neverejnú, resp. tajnú voľbu. Tak ako na začiatku.
Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ale chcel by som upozorniť, že pán Capák nebol v žiadnej. Ty chceš otvoriť všetky komisie
tam, kde bol pán Capák. Pán Capák nebol v žiadnej. Tak formulujme tak, aby to bolo
zrozumiteľné.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ospravedlňujem sa, tam bola čiarka.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Laco s faktickou.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa len chcem opýtať pána poslanca Bischofa a pána poslanca
Kováča, či je nutné, alebo treba otvoriť všetky komisie, v ktorých, aj tie komisie, v ktorých
pán Takáč neprejavuje záujem pracovať. Len toľko som sa chcel opýtať, či je to nutné.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak ja myslím, že je to spoločný konzul, tak sa dohodnite, však diskutujeme, žiadny problém
nie je. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja sa len chcem opýtať, že z akého dôvodu ideme rok, alebo necelý rok pred ďalšími voľbami,
keď máme 4 komisie pred seba otvárať všetky komisie a a zlaďovať všetky komisie a meniť
členov v komisiách, či to je najrozumnejšie riešenie a z hľadi...tým pádom, keď by sme
vlastne hlasovali sa vraciam k tomu pôvodnému návrhu o kolegovi Takáčovi, zmenia sa tam
počty. Z hľadiska VZN tie počty komisií máme potom povinnosť meniť, nemám narýchlo
prehľad o tom, ako to je vo VZN. Ja by som poprosil pani prednostku, či by sa nám k tomu
vyjadrila, lebo tým pádom nám vychádza z toho to, že buď tam kde sa pán Bachňák vzdal,
alebo tam kde pán kolega pomôžte mi, Capák bol, ďakujem, tak, tak tam by sme mali
hlasovať o novom kolegovi. Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Počty členov komisií upravuje uznesenie mestského zastupiteľstva č. 3/2014 tzn., v prípade
ak teraz by ste hlasovali o zvolení pána Takáča ešte do niektorej z ďalších komisií, o ktorých
prejavil záujem pracovať tak v takom prípade je potrebné meniť aj toto uznesenie a myslím,
že je taká...rokovací poriadok komisií upravuje, že by to mal byť nepárny počet členov. Tzn.,
že by bolo potrebné ešte dovoliť ďalšieho člena do komisie kvôli hlasovaniu. Áno, aby tam
bol nepárny počet, čiže tým, že pán Bachňák sa vzdal členstva v komisii tak práve teraz máme
4 členov komisie cestovného ruchu a tam je odsúhlasený uznesením počet členov 5. Čiže tam
to jedno miesto určite je voľné, nuž a už záleží teda od vás, ako budete hlasovať o členstve
v ďalších komisiách. Je potrebné potom dovoliť ďalšieho člena.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
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p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som poprosil, pokiaľ by teda bola všeobecná podpora,
o stiahnutie tohto bodu nakoľko prečítam návrh na uznesenie prosím. Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave volí poslanca mestského zastupiteľstva p. Ľubomíra Takáča za členov 1, 2, 3, 4
komisií. Tzn., že sa jedná o priamu voľbu. Nejedná sa ani o to, či budeme diskutovať či bude,
alebo nebude. Ja pánovi Takáčovi nechcem uprieť jeho záujem, práve naopak, budem ho
určite podporovať v tom, aby teda v tom, čo nadobudol vo svojich skúsenostiach, aby presadil
a presadzoval v komisiách, či už ako poslanec, alebo člen komisií, ale v podstate tu ide
o princíp. Buď otvoríme komisie, alebo pán Takáč prišiel po funuse. Otázkou je čo zákon
dovolí a nedovolí. Ale toto, čo ste tu postavili jednoznačne buď bude v komisiách všetkých 4,
alebo budeme hlasovať či bude 1, alebo 2, alebo je to napísané jednoznačne....
p. primátor Pavol Burdiga
No tak to vôbec nie pán poslanec.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Prosím tu je to napísané. Ja len čítam, to čo je. Možno ste to tak nemysleli, ale tu to čítam...
p. primátor Pavol Burdiga
To nie...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave volí poslanca mestského zastupiteľstva, to čítam čo tam je
prosím, takže doporučujem, aby nevznikali zbytočné napätia stiahnuť tento bod rokovania,
pán Takáč aj aktívne sa bude tak zúčastňovať jednotlivých stretnutí dovtedy, kým ho budeme
voliť, alebo nebudeme voliť a to je jedna vec. A druhá vec. Prosím naozaj to treba pripraviť
tak, aby to bolo v poriadku. A čo sa týka pána Bachňáka tam bola zaužívaná taká, taká, taká
prax a myslím, že to je aj v zmysle zákona, že pokiaľ odíde občan z komisie, komisia, alebo
príslušný politický, politické združenie navrhne nejakého občana, prípadne poslanca, ktorý ho
zastúpi. To berem, to je kus za kus, to je v poriadku, ale toto prosím nie. Čítam uznesenie,
ktoré ste navrhli. Ďakujem pekne. Dosť.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Uznesenie je postavené tak, že budete hlasovať za každý bod osobitne. Čiže buď ho zvolíte
pod č. 1 za člena komisie výstavby hlasovanie č. 1, hlasovanie č. 2 buď za člena komisie
finančnej, alebo hlasovanie č. 3 za člena komisie cestovného ruchu, veď aj v iných
materiáloch hlasujeme jednotlivo po bodoch. Nehlasujeme an bloc.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Tiež si myslím, že tento materiál nie je pripravený dobre, pretože na jednej strane tu môžeme
akože hlasovať o tom, či bude v jednej z týchto 4 komisiách, alebo všet, všet, všet...všetkých
4 komisiách a na druhej strane ste nám povedali, že ale, ale nemôže, lebo pre každú komisiu
je stanovený počet členov a s výnimkou tej jednej, kde sa teda pán Bachňák vzdal členstva
ako neumožňuje rokovací poriadok, aby tam boli. Čiže mal byť, mal byť asi pripravený ešte
pred týmto materiálom mal byť pripravený návrh na zmenu počtu komisií a najprv teda
odsúhlasiť, že či zmeníme počty komisií, alebo nie a potom v závislosti na to, sa mohlo
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hlasovať, že teda áno či, či sa bude hlasovať o tom, či bude pán kolega Takáč v komisii
výstavby alebo, alebo nebude. Takže, áno teda, čiže, čiže, hej, keď niekto si myslí, že áno pán
Takáč by mal pracovať v nejakej z týchto komisií, ale zároveň rokovací poriadok hovorí, že
tam má byť len 9, alebo 7 členov a tým pádom by bol 10, alebo proste jede...8 člen, pardon
ďakujem. Tak, tak teraz ako poruším hlasovaním tie uznesenia o počte členov v komisiách?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie. Ale pán Takáč prejavil záujem, že chce v týchto komisiách pracovať.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja viem, ale mestský úrad...
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja nemôžem rozhodnúť, že....
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
....mestský úrad, ale....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
....že nebude pracovať v komisii finančnej.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ale to byť, malo byť, tým pádom mal byť pripravený súvisiaci materiál, ktorý, ktorý by
zohľadňoval, že áno keď, keď je tu ten záujem a poslanci sa rozhodnú, že áno, že chcú aby
tam bol v nejakej z tej komisií, okrem tej jednej, lebo čo by sme robili teoreticky keby sa pán
Bachňák nevzdal členstva. Čo by sme urobili. V podstate by nemohol byť v žiadnej komisii,
lebo, lebo do ktorejkoľvek by sme ho zvolili s výnimkou tej na ochranu verejného záujmu, ale
to je komisia, ktorá zasadá raz ročne, tak v podstate by tam pán Takáč nemohol nikde
pracovať, kým nezmeníme.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ale máte informáciu o tom v dôvodovej správe, že aké sú schválené počty a aké je číslo
uznesenia, čiže je to na vás, čo navrhnete. My sa nemôžeme ako mestský úrad predsa
rozhodnúť, nie my pána Takáča, pán Takáč nebude zvolený jednoducho. My musíme.....
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No asi riešenie v tejto chvíli je to čo navrhol kolega...
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
...predložiť jeho žiadosť tak ako prišla.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
...asi riešenie v tejto chvíli je to, čo navrhol kolega, kolega Kováč teda stiahnuť tento materiál
a na najbližšie zastupiteľstvo ho predložiť tak, že, že bude materiál o tom, či ideme meniť
počty komisií to je prvá vec a potom, potom budeme hlasovať o tom, že teda do ktorých
komisií ho môžeme zvoliť, alebo teda nemôžme.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Chcem sa spýtať, má ešte niekto z vás poslancov, ktorí nie ste zaradení v komisiách pracovať
v nejakej komisii? Pretože potom znova to nebude sedieť, aby sme už pripravili teda tak...
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Nie, nie komisie, určia sa počty komisií, teda počty maximálneho, maximálny počet členov
komisií a potom môžeme hľadať, keď schválime ja neviem stavebná komisia, že bude mať 9
členov zvolíme pána Takáča do tej komisie, tak sa bude hľadať ešte jeden ďalší člen v, do
komisie výstavby. Napr. kolega Kováč chcel byť v komisii výstavby, ale ste ho neodsúhlasili,
len tak mimochodom napriek tomu, že je tu jediný stavebný inžinier medzi nami. Takže akože
sú, sú riešenia, len teraz, teraz v tejto ste nás postavili pred riešenie, že.......
p. primátor Pavol Burdiga
Len kľud pán poslanec, kľud, kľud dobre?
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
.....že ak nechceme porušiť nejaké naše uznesenie o maximálnych počtoch členov, tak
môžeme ho zvoliť pána Takáča môžeme zvoliť len do do 2 komisií. Do cestovného ruchu,
ochrany verejného záujmu. Čiže v podstate nemáme slobodnú vôľu či ho idem niekde, chcem,
nechcem, ale, ale proste ako to je jediné, v podstate jediné riešenie bez porušenia pravidiel.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Na chvíľu, na chvíľu zastavujem diskusiu. Dávam nieže návrh, ale zaznelo tu
stiahnutie tohto bodu z programu. Musím dať hlasovať, dobre a keby náhodou nie, tak budete
môcť pokračovať ďalej. Nech sa páči. Ale podľa rokovacieho ja musím dať, hej, bol návrh na
to, aby sme stiahli. Keď to nedám, ja porušujem. Takže vydržte tú chvíľu, však zatlačte ten
gombík a budeme naďalej pokračovať v tom. Ale nie ty si to navrhol. Pri ukončení diskusie,
pri ukončení diskusie. Ty si navrhol ja to musím akceptovať, hej, dobre? Kolegovia,
kolegovia kľud. Dobre hlasujme či to chcete stiahnuť, alebo budeme pokračovať ďalej. Nech
sa páči. Pochopte aj moje veci. Ja musím, keď to zaznelo. Je na vás ako sa rozhodnete. Mne je
dobre, keď bude pán Takáč vo všetkých komisiách. Ja budem rád.
Za 4, proti 4 a 4 ste sa zdržali.
Ideme ďalej nech sa páči, tie mená...
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Môžem ja?
p. primátor Pavol Burdiga
...mi hoďte späť. Áno. Pani hlavná kontrolórka sa vyjadrí.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Prepáčte páni poslanci, že vás trošku oberiem o poradie. Ja by som len chcela upozorniť, že
ako, keď čítate v materiály uznesenie z roku 2014 o vytvorení komisie a ich počtov, tak sa
tam zároveň ukladá zapracovať do štatútu mesta. Čiže to nielen, že meníme uznesenie, ale
meníme aj štatút mesta, čo je zasa nejaký legislatívny proces a vlastne vy ste si určili počty
členov komisií. Tiež nepokladám veľmi za vhodné rok pred voľbami úplne nabúrať systém
fungovania komisií a počty členov komisií. Samozrejme toto, čo tu odznelo pán Bachňák je
za občanov, to tu nemiešajme. To bude predmetom nasledujúceho zastupiteľstva. Teraz sa
hovorí o počte poslancov. Teda vás. Áno. Čiže myslite aj na to, že to nielenže zrušíme jedno
uznesenie, ale treba to zapracovať aj do štatútu a vlastne opäť kreovať komisie z poslancov
nanovo. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
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S faktickou pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno. Čiže, keďže vlastne to sme dostali len teraz písomnú informáciu, že pán Bachňák sa
vzdal členstva, tak vlastne ešte to nebudeme teraz brať na vedomie, čiže on ešte stále je
členom, čiže ani do tej, do tej komisie nemôžme zvoliť pána Takáča, lebo, lebo by ich bolo
viac, ako je v tom. Čiže je, v tejto chvíli ho môžeme zvoliť len do komisie na ochranu
verejného záujmu, aby kon....ako v tom prípade, v tom prípade teda ja dávam návrh, že teda
bude sa hlasovať len o tej jednej, o tom ostatnom je úplne zbytočné. Ak teda chce pán Takáč
byť v tej komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, funkcionár mesta a na to
ďalšie zastupiteľstvo by tento materiál mal byť predložený znovu, kde sa vezme na vedomie
vzdanie sa mandátu, teda funkcie v komisii pána Bachňáka a zároveň sa otvorí aj rokovací
poriadok aj a pardon.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne. Ja neviem, ja z tejto debaty mám taký veľmi taký pocit, ako keby bolo medzi
nami veľa kandidátov do, do budúcoročných volieb už na rôzne posty, lebo teraz keď pre 4
zasadnutia komisií ideme prekopať všetky komisie, počty a a a členov a skladať nanovo
komisie, nehnevajte sa, ja si myslím, že občania mesta by skôr očakávali, že budeme riešiť
problémy mesta a nie dajakú, prepáčte, nazvem to predvolebnú kampaň tuná, 4 komisie pred
voľbami zdôrazňujem. Navrhujem nesťahovať bod z rokovania som chcel povedať pred tým,
ako sme o tom hlasovali, lebo tým pádom, jasne nám kolega Takáč dáva na známosť, že chce
aktívne pracovať a bereme mu právo vlastne hlasovať v týchto komisiách. Tam kde bude
zvolený, alebo kde sa miesto uvoľní, alebo už v ktorej komisii bude a týmto mu zoberieme
právo hlasovať. Takže neviem, aký je dôvod, aby sme tento bod sťahovali a posúvali zase
vlastne nástup do práce kolegu, kolegu Takáča až na februárovom zastupiteľstve, takže bude
pracovať až na aprílovej komisii tým pádom. To že pán, to že pán Capák bol menej aktívny
a sa postupne svojich úloh vzdával je jedna vec. Ale pán Takáč, treba tuná zdôrazniť, že pán
Takáč je náhradník na pána Capáka. Takže náhradník. Tým pádom, že on bol prvý, on bol
prvý v poradí, ktorý keby sa hocikto z nás v tomto obvode vzdal, tak nastupuje pán Takáč.
Tým pádom vlastne tie, mne tá logika, alebo to racio hovorí, že tie komisie kde bol, buď by
sme hlasovali o tých, alebo kde je voľné miesto. V druhom rade, keď máme tuná informáciu,
že pán Bachňák sa vzdal tejto pozície v komisii, tak by som dal, by som dal návrh vziať na
vedomie vzdanie sa pána Bachňáka tohto postu v komisii a tým pádom, keď má pán Takáč
záujem o prácu v tejto komisii, toto je najrýchlejšie možné riešenie ako sa pán Takáč aktívne
vie zapojiť do, do činnosti mestského zastupiteľstva, alebo do jednotlivých komisií. Takže
toľko z mojej strany. Dávam návrh na vzatie na vedomie, hlasovanie o vzatí na vedomie
vzdanie sa mandátu, alebo vlastne pozície v komisii pána Bachňáka, Ing. Bachňáka. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Pán Balázs ja vám, ja vám strašidelne nerozumiem a bojím sa vašich tých mentálnych
nejakých tých postupov, lebo, lebo vy tu demokraciu teda riadne tvarujete ako plastelínu. Pán
kolega Takáč je riadny poslanec a má plné právo uchádzať sa o ktorúkoľvek, o ktorúkoľvek,
o ktorúkoľvek účasť v komisii, alebo ktorúkoľvek komisiu, o ktorú prejaví záujem. Pamätám
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sa na ten cirkus, ktorý ste tu vystrájali pred 3 rokmi, teda pred 3 rokmi, keď sa kreovali
komisie. Teraz to pokračuje zase.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn s faktickou.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Toto riešenie, ktoré navrhol pán Balázs je určite najrýchlejšie, ale sa chcem spýtať pani
hlavnej kontrolórky či je v súlade s rokovacím poriadkom, aby sme takýto nezaradený
materiál teraz a keď sa rokuje o nejakom inom v podstate materiály, aby sme o tom hlasovali.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Podľa rokovacieho poriadku sa na začiatku hlasovania dávajú návrhy na zaradenie bodov
programu. Čiže toto neodznelo, čiže nepovažujem to za vhodné. A ešte jednu poznámku.
Pozerám tu ten náš štatút. Hovorí maximálny počet členov komisie je 9. Čiže vychádzajme aj
z toho.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč nech sa ti páči. Už si sa dočkal teraz.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem ti pán primátor. Ja sa ospravedlňujem, že som taký emotívny, nepoznáme sa prvý
pondelok. Poprosím, pokiaľ neprešiel návrh na stiahnutie tohto materiálu len pre to, že ani
kolega Balázs nepozná zásady a zas...materiály, ktoré sú nevyhnutné na to, aby poslanec
mohol vykonávať svoju činnosť a to je práve rokovací poriadok prosím pán Balázs, tak si ho
treba naštudovať a na základe toho potom sem prísť. Mestský úrad chtiac, alebo nechtiac
pochybil. Toto nie je materiál na schvaľovanie zástupcu do komisie z radov poslancov.
Prosím najrozumnejšie bolo stiahnuť a to je jedno či pán Takáč bude 2 mesiace, alebo 3
komisie, alebo len 1 komisiu členom. Tu ide o princíp. Má na to plné právo add 1, add 2
voľby do komisie presne stanovená v rokovacích poriadkoch a treba si to naštudovať tzn., že
ten materiál musí prísť presne v tom znení v štatúte mesta a v rokovacích poriadkoch a potom
môžeme o týchto veciach rozprávať. A v jednom z tých náležitostí je, že pokiaľ sa
rozprávame o komisiách ako takých, je to bohužiaľ sa mi to páči, alebo nepáči otvoriť. A keď
vy v tajnom hlasovaní napíšete, že v 15, že v 7 komisiách z 8 bude všetko tak ako to je a len
v jednej to zmeníte, je to v poriadku. Je to v zmysle rokovacích poriadkoch, je to v zmysle
zákona o obecnom zriadení prosím. Naštudujte si to a príďte naštudovaný sem na jednanie.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pochopili ste kolegovia? Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem za slovo. Tak k tomu by som sa tak vyjadril, že toto nie je predvolebná kampaň
mojej osoby. Toto je v podstate moja snaha zapojiť sa aktívne do ovplyvňovania rozhodnutí,
resp. odporučenia komisií. O ničom inom. Ja sa tých komisií zúčastním či ma do tých komisií
zvolíte, alebo nie. Čiže to je jedno. Akurát dôvod je ten, že či tam budem sedieť hodinu, 2
hodiny, poniektorí poslanci tam sedia celý čas, niektorí chodia pozdejšie, niektorí skôr,
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niektorí vôbec opakovane, podľa informácií, ktoré mi niektorí moji kolegovia poskytli. Zase
je to na zváženie. Ide o to či máte záujem mať človeka medzi sebou, ktorý je tu nový a ktorý
môže doniesť troška aj života do tejto situácie, ktorá tu je zaužívaná, alebo nie. Pokiaľ máte
záujem budem len rád. Pokiaľ nie, na každú komisiu prídem, tým pádom sa aspoň lepšie
pripravím na každé zastupiteľstvo, pretože sú to odporúčané rozhodnutia zastupiteľstva. Mal
som možnosť zažiť hlasovania. Niektoré boli emotívne aj v tých komisiách a v niektorých
komisiách som prispel aspoň svojím názorom k modifikovaniu rozhodnutí, ktoré tam už padli
a členovia komisie racionalizovali svoje rozhodnutia a nakoniec sa rozhodli ináč, ako
pôvodne možná mali zaumienené. Ďakujem za slovo.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No pán Balázs hovoril o tom, že nechajme však prečo by sme to odkladali, teraz zvoľme pána
Takáča nech môže pracovať v komisiách, no ale on nemôže pracovať v tejto chvíli
v komisiách, lebo do, do okrem tej komisie pre ochranu verejného záujmu tak tam jedine, ale
tá, tá bude pracovať najbližšie až niekedy, niekedy v apríly v máji, keď sa budú kontrolovať
podanie majetkových priznaní. Naozaj si myslím, že v tejto chvíli môžeme hlasovať jedine
o tejto jednej komisii, keď má záujem pán Takáč tam pracovať, tak ho tam môžeme zvoliť,
ale na ďalšie mestské zastupiteľstvo by mal byť materiál, ktorý hovorí o tom, že v prvom rade
či ideme meniť počty v jednotlivých komisiách a potom následne hlasovať o tom, či zvolíme
pána Takáča. Pán Takáč je normálny poslanec, ktorý zvolil normálny poslanecký sľub, on
nezložil, on neskladal, neskladal sľub, že nastupujem za pána poslanca Capáka a budem
pokračovať v jeho línii. On, on tuná zastupuje svojich voličov a má právo si požiadať byť
v nejakej takej komisii, ktorá vyhovuje jeho predstavám. O zložení komisií samozrejme
rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovaním. Čiže vy môžte, teda väčšina, teda vy môžete
kľudne rozhodnúť, že, že nebudeme meniť počty komisií a zvolíte pána Takáča len do tej
jednej, kde sa uprázdnilo miesto, ale, ale mal by túto možnosť sa uchádzať normálne
v tajných voľbách ako my všetci a ... Takže je potrebné takýto materiál ešte aj na februárové
zastupiteľstvo, ak nebude nejaké predtým ešte mimoriadne, predložiť. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem nech sa páči ďalší do diskusie. Pán poslanec Kuhn ešte raz.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ešte jedna vec. Mne tiež pripadalo zvláštne, že teda pán Takáč chce byť až v 3 komisiách.
Mne stačí byť v jednej a sústrediť sa na prácu v jednej, ale to je proste môj prístup
a z minulosti tu máme precedens, neviem či je to teraz upravené tak, či máme také
ustanovenie, že poslanec môže byť len v jednej komisii, ale v min...v minulom volebnom
období niektorý poslanci boli v 2 komisiách. Takže z minulosti, z minulosti tu máme aj taký
precedens.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč nech sa ti páči.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Reagujem na pána Kuhna. Tu ide o to, že ja som v Rožňave stále, kdežto vy ste väčšinu času
v Bratislave. Takže ako to, tu nejde o to, ja keď mám záujem v tých komisiách pôsobiť,
vybral som si schválne komisie, ku ktorým mám čo povedať. Ja mám čas tým, že som SZČO
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a svoju prácu vykonávam väčšinou momentálne z pohodlia domova od počítača. Tým pádom
nemusím cestovať, mám čas na mnohé veci a tým pádom chcem v tých komisiách, o ktoré
som prejavil záujem niečo urobiť, ako ste povedali, pre svojich voličov, pretože čas na to
mám. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Teraz sa chcem spýtať pani hlavnej kontrolórky, kolegovia ja som vás počúval, tak počúvajte
aj vy mňa, alebo vás nebudem počúvať potom ja. Chcem si to nejak dať do nejakého súvisu.
Čiže ja s tým nemám problém, keď pán Takáč zvláda a ja som rád, že by zvládal aj všetky
komisie, veď sa poznáme a jeho odborný názor ja si cením, nemám s tým problém. Teraz keď
ja rozumiem tomu, že teraz keď by sme ten bod stiahli, vrátili späť, treba nám teraz všetky
komisie, alebo aspoň tie komisie otvoriť aj v štatúte, celé to odsúhlasiť, ale to by ani nevadilo,
lebo nevadilo, lebo len potom pán Takáč môže nejak právoplatne hlasovať až niekedy
v aprílovom zasadnutí? Lebo to ma bolí. Ako mňa, lebo ja by som chcel nech začne okamžite,
ako prepáč Ľubo, ale ja by som bol za to, ale samozrejme keď tieto veci nepovolia, lebo áno
sme ho o tom, áno sme hovorili. Ja som len dával, ja som len dával otázku, že vlastne vtedy
bude môcť až voliť, eee voliť, vlastne hlasovať v komisiách. Pán poslanec Bischof nech sa
páči s faktickou.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Áno, veľmi presne pán primátor. Nám ide o to, aby sme umožnili pánovi Takáčovi sa
zúčastniť podľa jeho vôle. Keď chce pracovať vo všetkých komisiách, ktoré navrhol, tak nech
pracuje. Súčasný stav mu to neumožňuje. Práve preto z našich radov, z našich kresiel vyšiel
návrh na stiahnutie tohto materiálu, aby sme otvorili možnosť pánovi Takáčovi byť účastný
v komisiách, do ktorých bude zvolený.
p. primátor Pavol Burdiga
Chápem. Ja som to chápal, len, len to stála tá diskusia a chcel som niečo navodiť, aby sme si
to vysvetlili, hej. Pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pán primátor ja to vidím v troch rovinách. Prvá rovina je, že tento materiál nebol robený
v zmysle teda platnej legislatívy.
p. primátor Pavol Burdiga
To už si povedal 3x, áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja ešte raz zdôrazním kvôli tomu, že to je stručne, druhá vec je,
nemám proti ambíciám nič pána Takáča a ja by som sa tiež rád uchádzal v ďalších komisiách
no o svoje členstvo, pretože som bol neúspešný a tiež by som rád odovzdať svoje skúsenosti,
ktoré sú tu napríklad. A tretia vec je, že neviem ako budeme teraz postupovať, chcem
poprosiť pani hlavnú kontrolórku, aby povedala, aký je teraz postup v zmysle tohto.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja by som odporúčala, ak môžem, ale ešte poprosím aj pani prednostku, keby ma niečo
opravila. Hlasujme o tom, o tej komisii konflikt záujmov, hej, tam je to jasné, že pán poslanec
Takáč by tam mohol byť členom a v ostatnom, ostatné body stiahnime. Ostatné časti toto,
tento bod stiahnime z rokovania s tým, že sa pripraví materiál na najbližšie zastupiteľstvo.
Zmena počtov po komisii, tam kde tých 9 nie je naplnených, zmena štatútu atď. a bola by
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tajná voľba, tým pádom by sa aj menoslovy pripravili, lebo teraz asi by sme to nemohli
technicky zvládnuť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Iba jedna poznámka kolegom, kolegovi, ktorý sa pred chvíľou vyjadroval. Zúčastňovať sa pán
kolega poslanec môže všetkých komisií, čo on veľmi dobre vie. Chceme mu dať právo
hlasovať a pracovať v týchto komisiách aktívne. Ešte raz zdôrazňujem. Nevidím ja dôvod
prečo máme jeho aktivitu vytláčať na apríl, keď prejde vo februárovom zastupiteľstve bude
odhlasovaný do týchto komisií. Takže až na apríl. On zúčastňovať sa môže všetkých,
všetkých zdôrazňujem.
p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pán primátor. Súhlasím s pánom kolegom Balázsom v časti, v ktorej hovorí, že pán
Takáč sa môže v ktorejkoľvek komisii zúčastniť ako aktívny poslanec. Myslím, že svoje
právo využíva. Ostatné je určené ako som povedal legislatívou, ktorú keď chceme meniť, tak
treba dať materiál do rokovania zastupiteľstva. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Rozmenené na drobné slová pána Kováča. To aby pán Takáč mohol sa
aktívne zapojiť a hlasovať, meniť rozhodnutia, musíme zmeniť aj ďalšie materiály, ktoré
takýmto spôsobom, ako máme materiál a takým spôsobom ako vy hovoríte, že nech len chodí,
ale hlasovať nemôže, takto mu to nie je umožnené.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja si chcem osvojiť teda návrh, ktorý predniesla pani hlavná kontrolórka, v podstate ktorý
sumarizuje to, čo sme tuná hovorili. Čiže návrh na uznesenie by bol, že Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave volí poslanca Mestského zastupiteľstva v Rožňave pána Ľubomíra
Takáča za člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi
mesta. Po B ukladá mestskému úradu predložiť na februárové zastupiteľstvo návrh na zmenu
počtu členov jednotlivých komisií aj so zapracovaním do štatútu mesta a pripraviť návrh na
tajnú voľbu pána Takáča prípadne ďalších poslancov, ktorí by mali záujem pracovať vo
viacerých komisiách. A prípadne ak kolegom sa to nepáči, kľudne môžu navrhnúť, navrhnúť
pravidlo, že jeden poslanec môže pracovať len v jednej komisii, ale potom to treba aplikovať
na všetkých. Čiže to je, to už nie je môj návrh. To posledné uznesenia, to je len ako hovorím
kolegom, ktorým sa to nepáči, že teda niekto by bol, bol v 3 komisiách tak môžu dať taký
návrh, ale....
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p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Pán kolega Kuhn ma predbehol, lebo tiež som chcel navrhnúť, aby sme hlasovali za to čo
môžeme hneď a potom tú zmenu, aby teda možnosť nového poslanca uplatniť sa v ďalších
komisiách bola pripravená tak, aby to bolo umožnené aj ďalším. Čiže chcem podporiť návrh
pána kolegu Kuhna.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Mne z toho tak vychádza pán poslanec Kováč, že vlastne aj o to aj tu ide, aby aj ty
si sa mohol uchádzať, hej? Lebo z tohto celého vyšlo, že aj pán Takáč, ale aj aby ty si sa
mohol. Ale ako to ti neberie nikto, hej. Len to vzišlo z toho celého. To, to ja chápem, až
natoľko nie som.. Ale zatiaľ ty si vyjadril takže. Ja som len to preto skomentoval, že asi to
kvôli tomu. Nech sa páči ďalší, keď ešte chcete diskutovať k tomuto bodu, ešte sú posledné
možnosti. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Že áno, kompletne tak si osvojím tento návrh ale dávam k tomu priradiť hlasovať. Vzhľadom
k tomu netvárme sa, že komisia cestovného ruchu je, je v plnom osadení, sú tam 4 členovia, je
nám to všetkým jasné. Nevidím dôvod, aby sme nehlasovali o kolegovi Takáčovi do komisie
cestovného ruchu, do ktorej chce ísť. Nevidím dôvod. Takže navrhujem hlasovať popri tom
všetkom čo tu odznelo aj o odhlasovaní kolegu Takáča do komisie cestovného ruchu.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn s faktickou.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Komisia cestovného ruchu má de fakto 4 členov, de jure 5 členov. Opravte ma prítomní
právnici ak som sa nevyjadril presne, alebo správne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník nech sa ti páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Poprosil by som pani kontrolórku, aby nám objasnila, kedy končí členstvo, či písomným
prehlásením, alebo vzdaním sa, alebo následne až hlasovaním zastupiteľstva.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pani hlavná kontrolórka.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Podľa môjho názoru písomným vzdaním sa členstva.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Chce ešte niekto oficiálne vstúpiť do diskusie? Pán poslanec Ocelník nech sa ti páči
ešte.
p. poslanec Roman Ocelník
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Tá odpoveď ma veľmi neuspokojila, lebo nie je jednoznačná. Takže ja som momentálne
v pochybách. Lebo je to len podľa názoru, takže. Neviem. Takže mohol by to napadnúť
prokurátor.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč nech sa ti páči.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Chcem sa vyjadriť ešte k tomu cestovnému ruchu toľko, že posledne na komisii cestovného
ruchu došlo k patovej situácii, kde šlo o prerokovanie tzv. masky a práve nepárny počet 4
členov tejto komisie zapríčinil to, že táto komisia sa nevedela...
p. primátor Pavol Burdiga
Párny, párny.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Pardon.
p. primátor Pavol Burdiga
Párny počet.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Pardon párny počet 4 osôb zapríčinil patovú situáciu a na základe tejto situácie sa aj za
prítomnosti pána primátora bohužiaľ nepodarilo dôjsť k nejakému racionálnemu rozhodnutiu.
Takže pokiaľ je možné hlasovať za, aby som bol členom tejto komisie v tomto momente tak
poprosím.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán magister Halyák nech sa páči mikrofón.
Halyák
Ďakujem za slovo. Ako povedala pani kontrolórka členstvo v komisii zaniká písomný
vzdaním sa členstva bez toho, aby zastupiteľstvo k tomu nejaké uznesenie prijímalo. Nejaký
bod odchod člena z komisie, také to neexistuje. Predsa nikoho nemôže nútiť aby zotrvával
v komisii nejakým spôsobom. Keď sa vzdal písomne, bolo to doručené tak mu zaniklo
členstvo. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Pán zástupca nech sa páči, potom pán poslanec Džačár
s faktickou.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Takáč Ľubo ja len reagujem na tvoj posledný podnet. Áno stalo sa to, ale to sa
môže stať hocikedy, v hociktorej komisii. Ja chodím tiež na každú. Keď príde párny počet
ľudí a zahlasuje 4 tak, 4 tak, tak je tak isto patová situácia.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa ti páči pán poslanec Džačár.
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p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Pán magister A si nám povedal, a teraz B. Nakoľko pán Takáč prejavil
záujem pracovať v tej komisii máme to písomne tuto, môžeme myslím si, že dneska hlasovať
aj o tom, že by sme na toto uvoľnené miesto dali pána poslanca Takáča. Neni v tom žiaden
problém?
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec prosím ťa. Kolegovia prihláste sa a tak dobre? Ešte pani hlavná kontrolórka.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ešte ak dovolíte k tej komisii cestovného ruchu. Náš štatút hovorí, že aspoň 1/3 členov
komisie musia byť poslanci. Čiže aj to miesto pána Bachňáka, ak sa rozhodnete preobsadiť
poslancom, tak sa nič nedeje. Hej, ten počet bude zachovaný a neporušíme ani náš poriadok,
lebo je tam aspoň 1/3.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Pán primátor ja by som navrhol, aby sme dali malú technickú prestávku, kým
sa legislatívci dohodnú a pripraví sa návrh, nakoľko pani hlavná kontrolórka navrhla jednu
časť, pán Balázs ju dopl...resp. pán magister Halyák ju doplnil a ja by som bol veľmi rád,
keby teda pre jasnosť zápisu, aby sme urobili malú prestávku. Veci sa sformulovali a potom
buď ty, alebo zástupca z právnikov to prezentoval a dali sme o tom hlasovať. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Zaznel návrh pána poslanca Kováča. Samozrejme ja to musím odhlasovať, aby aj kolegovia
s tým súhlasili. Nech sa páči hlasujte za malú technickú prestávku. Možno prídete na iné
myšlienky.
Hlasovali ste 10, až 11, až 12. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Dobre? Tak dáme takú 5 minútovú.
Bude nám to asi stačiť. Však?
Kolegovia kedy môžeme pokračovať? Lebo vonku je celkom pekné počasie a...a vy sa tu
guľujete. Pomohla vám prestávka? Páni kolegovia poďte dobre? Lebo neviem, či vy máte čas,
ale možno ostatní nie až tak. Keď sme hovorili 5 minút, tak skúste 5 minút dodržať. Pán
Kováč pozrime sa, či tam bol niekto prihlásený ešte. Dobre nech sa páči hlási sa ešte niekto
do diskusie, alebo, alebo keď nie tak uzavrieme a pôjdeme podľa toho, kto sa hlásil
s pozmeňujúcimi návrhmi. Pán poslanec Lach, za ním pán poslanec Džačár je prihlásený.
Nech sa vám páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Podľa môjho názoru právo pána poslanca zúčastňovať sa práce v komisiách tomu nebráni nič,
aby pracoval v tých komisiách, ktoré súčasné pravidlá, ktoré máme povoľujú. Tzn. v komisii
pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta a komisii cestovného
ruchu. A do ukladacej časti sa môže dať potom zmena pokiaľ pán poslanec bude trvať na tom,
že by veľmi chcel v ďalších komisiách pracovať. Si osobne myslím.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Džačár nech sa páči.
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p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Pán kolega ma predbehol. Čo sa týka podľa môjho názoru na ochranu
verejného záujmu to prináleží pánovi Takáčovi, či súhlasíme, či nesúhlasíme, nakoľko bol
menovaný za politickú stranu do volieb, čiže každá politická strana tam môže dosadiť svojho
člena, alebo musí mať svojho člena, čiže to je jasné. Ale keď o tom treba hlasovať, dajme
o tom hlasovať a nakoľko nám tu bolo vysvetlené pánom magistrom aj pani hlavou
kontrolórkou o vzdaní sa člena komisie cestovného ruchu, dávam návrh, aby sme pána
Ľubomíra Takáča dali hlasovať o členstve v tejto komisii. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre to je už 5-ty návrh. Ideme ďalej. Nech sa páči. Už 5-ti ste dávali, takže keď ukončíme
diskusiu, tak všetci si prosím pripravte, ktorí ste ešte pred 40-timi minútami dávali
pozmeňujúce aby ste ich mali pripravené. Už nechce nikto diskutovať. Uzatváram týmto
diskusiu. No ideme na to, 1. bol pán Balázs, 2. pán poslanec Kuhn, 3. bol opäť pán Balázs, 4.
pán Lach a 5. pán Džačár. Takže ideme. Pán poslanec Balázs máš sformulované? O čom by
sme mali dať hlasovať, nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno. Takže už iba jedna veľmi krátka poznámka, že ak do finančná má 9 členov, to je
maximum, ak do hocijakej jednej odsúhlasíme pána Takáča tak bude komisia párna, čo
nemôže byť, dobre? Takže formulujem. Navrhujem, navrhujem hlasovať o kolegovi Takáčovi
do, kolegovi Takáčovi do komisie cestovného ruchu a o do komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta. Toľko.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre je to prvý návrh. Nech sa páči hlasujte. Nikto sa neprihlásil, že by sme mali toto meniť.
Hlasovali ste 12. Za 9, proti 1 a 2 páni poslanci sa zdržali. Finito?
7. VZN mesta Rožňava o zrušení CVČ, Akademika Hronca 100/9A, Rožňava a zriadení
CVČ, Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasti Základnej.....kolegovia, keď vy budete
hovoriť, budem aj ja hovoriť a neviem či vám to dobre padne. A potom rôzne gestikulácie
máte, keď náhodou ja sa inému venujem. Základnej školy, Ulica pionierov 1, Rožňava –
návrh
Komisie: komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu odporúča schváliť, finančná,
podnikateľská, správy mestského majetku tiež odporúča schváliť. Otváram diskusiu k tomuto
bodu. Pán poslanec Kováč sa hlási s faktickou poznámkou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pán primátor ja sa ospravedlňujem, že teda vstupujem do tohto bodu jednania, keď som
myslel predchádzajúci bod jednania. Ja som myslel, že som navrhol prestávku s tým, že
niekto z legislatívy povie ako sa veci dajú riešiť a nie, že sa to vyrieši návrhom pána poslanca,
ale nevadí. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Nehlási sa nikto iný do diskusie. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje VZN mesta Rožňava o zrušení CVČ, Akademika
Hronca 100/9A, Rožňava a zriadení CVČ, Ulica pionierov 1, Rožňava ako súčasti ZŠ, Ulica
pionierov 1, Rožňava a ukladá schváled...schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli
a internetovej stránke mesta. Nech sa páči.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
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Bod č. 8 Poslanecký návrh p. Ľubomíra Takáča na zmenu Všeobecne záv... páni poslanci
zbalím a odídem. Tak... ja nediskutujem vtedy, keď vy diskutujete. Poslanecký návrh
Ľubomíra Takáča na zmenu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
Finančná, podnikateľská a správy mestského majetku neodporúča schváliť návrh na zmenu
VZN a odporúča vypracovať koncepciu venčovísk pre psov, ktorá sa bude postupne
realizovať. Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Balázs s faktickou a potom
predkladateľ materiálu pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja len jednu poznámku by som mal zo strany finančnej komisie, že jednak aj ten finančných
dopad tých 7 000 eur na rozpočet mesta je jedna záležitosť a na druhej strane ten
celospoločenký dopad, znečisťovanie verejných priestranstiev, susedské spory v bytovkách či
nad týmto by sme nemali všetci pred tým, ako stlačíme gombíky sa zamyslieť. Predsa len tie
psy, ktoré sú chované v rodinných domoch sú väčšinou venčené na dvoroch, na súkromných
pozemkoch v dvoroch rodinných domov a či tie ostatné, či nie náhodou na verejných
priestranstvách. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem za slovo. Takže na komisii sme to práve prebrali, že tento rozdiel v týchto daniach,
o ktorých som bol informovaný až na komisii, o tomto finančnom dopade som na komisii
dostal vedomie. Tento rozdiel z týchto peňazí sme sa v podstate tak dohodli dajme tomu, túto
slovu, túto vetu použijem, že ten rozdiel by sa použil na vytvorenie venčovísk a osadenie
viacerých nádob na zber psích exkrementov. Čiže takto.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ja len s tým nápadom, že osadenie nádob atď. rozmýšľam aj ja len pán
poslanec už v prvom kole sme osádzali zopár a behom nejakých 2 týždňov to bolo strašné ako
to vyzeralo, hej. Ale samozrejme je to náš problém, je aj náš problém, ale trošku si to my
musíme v hlavách poskladať, pretože nie je problém tieto veci zakúpiť, ale mali by sme ich
zachovať a nie ich behom dvoch týždňov úplne rozobrať ako bicykel. Pán poslanec Kossuth
s faktickou.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Možno, že budem kus nie taký hlasný, lebo mám dajaké problémy
zdravotné. Fakticky jedná sa mi o to, že zase ideme z druhého konca tuto pri tom. Lebo potom
by mal byť návrh na zmenu VZN-ky, nie? A konkrétne uviesť bod, ale nie návrh hneď pustiť
o daniach tak VZN musíme zmeniť. VZN-ka, ale ta potom zmeniť VZN-ko, ta potom. No... ja
som čítal. A či je to, či je to podľa mňa dobré, fakt tie peniaze budú chýbať dakde. Len toľko.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach nech sa páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
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Keď už sa chcem pustiť do zmeny VZN-ka a len do jednej položky teda, trošku mi to pripadá
také populistické, ale ja napríklad mám návrh, aby sme rozšírili teda VZN-ko, že sadzba dane,
sadzba dane za jedného psa za kalendárny rok je 13,62 a doplniť o bod C, že psy, ktoré sú
chované na pracovné účely a služobné, aby boli oslobodené od dane zo psa. Lebo –
odôvodním – sú rasy psov, ktoré sa chovajú na pracovné účely v rámci všeobecného
verejného záujmu, sú to záchranárske psy, sú to psy, ktoré sú schopné vykonávať záchranu
ľudí, povedzme v ruinách, lavínach a pod. a potom sú to pracovné psy, ktoré sa dajú použiť
v prípade mimoriadnych situácií, keď sa niekto stratí, na stopovanie, hľada....vyhľadávanie
takýchto ľudí, ďalej poľovníci chovajú, poľovne opotrebiteľných psov z titulu, z titulu zákona
o poľovníctve, tiež musia investovať do toho psa peniaze, čas, vycvičiť ho, musia absolvovať
skúšky a ešte platiť dane. Čiže navrhujem potom doplniť sadzbu dane ako som vravel. Bod D
psy, pracovné plemená, alebo teda psy, ktoré majú skúšky pracovné, aby boli oslobodené od
dane. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec bude to ako poslanecký návrh, hej?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Samozrejme.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Aj toto je poslanecký celé VZN-ko.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč s faktickou.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Tento návrh bol občianskym podnetom, preto som ho predniesol, nebol to populistický návrh.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len poprosil pani kontrolórku, aby usmernila našu diskusiu
v zmysle platnej legislatívy. Hlasujme o návrhu pána Takáča aj rokujeme o návrhu Takáča,
nerozširujme tieto veci vľavo a vpravo. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja teda nesúhlasím s týmto návrhom kolegu Takáča. Keď sa dobre pamätám, tak vlastne, keď
sme stanovovali tieto odlišné sadzby tak sa to zdôvodňovalo tým, že keď niekto chová psa
na, v rodinnom dome, no tak ten pes sa takmer výlučne pohybuje v tom priestore a nie je
potrebné kvôli tomu stavať venčoviská, je kraj...menej pravdepodobné, že bude znečisťovať
verejné priestranstvá. Čiže má to, má to svoje racio. Ja súhlasím s tým, že ľudia, ktorí chovajú
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psov v, v bytov, bytových, v bytoch majú pocit, že teda platia vyššiu sadzbu dane
a nedostávajú za to primerané služby. Na tom sme sa teda zhodli na finančnej komisii viacerý
a preto sme aj dali to odporúčanie, aby mesto vypracovalo koncepciu venčovísk a aby túto
sumu, ktorú vyberie za, za daň zo psa, aby dávalo, aby, aby to bolo svojím spôsobom účelovo
viazané, možno nie v zmysle, v zmysle zákona, ale, ale našou dohodou viazané na to, že
z toho sa budú budovať venčoviská, budú sa z toho kupovať viac tých, tých košov na psie
exkrementy, bude sa z toho financovať aj vlastne potom vynášanie tých exkrementov, lebo
však aj to sú náklady. Čiže, čiže takýmto spôsobom by sa malo postupovať. Len teraz neviem
ako to, ako to zapracovať, lebo teda keď budem hlasovať proti návrhu kolega, kolegu Takáča
tak, tak neviem ako môžem zároveň hlasovať za to aby, aby, aby mesto vypracovalo takúto
nejakú koncepciu venčovísk a nie len venčovísk, lebo tam ide aj, aj, aj o ďalšie súvisiace
služby. A druhá vec je pokiaľ ide o kolegu, návrh kolegu Lacha súhlasil by som s takýmto
nejakým návrhom. Otázka je, ale, ale nebudem hlasovať za v tejto chvíli, pretože je to trošku
komplexnejší návrh, ktorý by bolo lepšie treba dopracovať, otázka je, že ako akým spôsobom
sa bude hodnotiť, že či to je nejaký ten pracovný, alebo služobný pes. Neviem, možno že je to
definované niekde v zákone a ja teda osobne pokiaľ ide o záchranárskych psov nemám,
nemám pochybnosti, že, že je to, alebo slepecký pes, že to je takéto, takéto zviera a že, že
malo by byť oslobodené od poplatku. Priznám sa, že v prípade poľovníckych psov si nie som
istý. Ja poľovníckeho psa považujem za, za zábavku, nie za nejaké pracovné, služobné zviera.
Takže preto by som navrhoval tento návrh dopracovať, ale som ochotný sa, sa o ňom
samozrejme v budúcnosti baviť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte pred tým pán poslanec Lach, dobre, aby sme ti trošku ten vietor z plachiet neobrali, lebo
pani hlavná kontrolórka prišla ešte na jedno také zistenie. Dobre?
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
No dobre. Takže pán poslanec Kováč na tvoju otázku moje stanovisko je nasledovné.
Legislatívny proces pri schvaľovaní VZN má určité pravidlá tzn. 15 dní musí pred
zastupiteľstvom visieť tento návrh, musí tam byť pripomienkové konanie, musí tam byť 10
dňová lehota na prehodnotenie pripomienkových konaní a následne po schválení ďalších 15
dní na zverejnenie schváleného VZN. Čiže návrh pána poslanca Takáča týmto procesom,
alebo do týchto časových lehôt sa zmestí. Návrh pána poslanca Lacha už nie. Áno, lebo tento
jeho návrh neprešiel týmto legislatívnym procesom. Keby sa bol pridal k pánovi poslancovi
Takáčovi v deň podania jeho návrhu a navrhuje zmenu VZN-ka, alebo hocikto iný, tak áno
dalo by sa o tom dneska uvažovať. Bohužiaľ dneska nie. Ďalšia vec výpadok z rozpočtu.
Hovoríme o 7 000 eurách. V prípade pána poslanca Lacha by to bolo ešte možno viac, takže
treba navrhnúť, kde, odkiaľ zobrať výpadok z týchto daní, alebo teda z rozpočtu týchto 7,
momentálne o 7 000 eurách hovoríme. A ďalšia vec čo pán poslanec Kuhn hovorí, ja by som
to hlasovanie rozdelila na dva, dve hlasovania tzn., že o návrhu pána poslanca Takáča
a zároveň o tej časti, či použiť tieto financie, resp. nejaké financie, hej, časť financií a koľko
na tie venčoviská. Dá sa o tom hlasovať a ešte jedna poznámka, že vlastne tieto dane nie sú
viazané, že od, od psíčkarov len na psíčkarov. Obrazne povedané, áno. Mesto tieto dane môže
použiť na rôzne iné účely. Nie je to účelovo viazané.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pani doktorka. Pán poslanec Kuhn s faktickou.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
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Ja viem, že zákon nestanovuje, že to má byť účelovo viazané, ale my sa môžeme dohodnúť,
že to tak je, a ja viem o tom, že mnohé obce zrušili túto daň s tým, že obec nemá žiadne
náklady súvisiace s tým, že niekto má na záhrade psa. Takže prečo, prečo zdaňovať ako.
Zdaňovať by sa malo na základe toho, že vznikajú nejaké náklady. Autá za zdaňujú preto, aby
sa platili cesty, parkoviská atď.. Tak by to malo fungovať podľa mňa logicky.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Džačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Nechápem. Pán Takáč dával nižšie, aby sa platilo, mesto príde o menej
peňazí, aké ešte peniaze ušetrené aby sme prerozdelovali na ešte venčoviská a podobné. Však
to ešte potom budeme mať menej peňazí. Áno. Však, keby, keby dal, že menej aby platili
ľudia, a tie ušetrené penia..., alebo že viac platili ľudia a tie ušetrené peniaze čo naviac
zaplatia tie použiť, tak to by som pochopil, ale takto to ne...nefunguje asi.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja mám len pocit, že dlžím poďakovanie pani pred...hlavnej kontrolórke. Ďakujem pekne.
Myslím si, že aj to pomôže priebehu rokovania. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč s faktickou.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Pán kolega Džačár nepochopil. Ja som mal na mysli, že rozdiel, keby boli zachované dane
v takom stave, ako sú. Ten rozdiel tých 7 300 eur, čo je rozdiel v platení medzi rodinnými
domami a bytovými domami, ten rozdiel medzi 13 a 30 eur, ten rozdiel tých 7 300 eur, resp.
časť týchto 7 300 eur by bola použitá na vytvorenie venčovísk pri zachovaní momentálnych
daní. V prípade, že by sa tieto dane znížili, tak by sa peniaze samozrejme neposkytli na ďalšie
vývoj týchto venčovísk.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja len toľko, že čo sa týka rozpočtu tak peniaze do rozpočtu by začali plynúť po nadobudnutí
platnosti tohto VZN-ka a to bude v roku 2018 a ešte rozpočet nemáme schválený, hej. Ako,
čiže by to neovplyvnilo rozpočet súčasný. A no, je mi ľúto, že v podstate takéto, ten
legislatívny proces ja som sa dozvedel o tej, o tomto VZN-ku až z materiálov, ktoré som
dostal, hej. Čiže to pripomienkovanie som zrejme nestihol no. Bohužiaľ je mi to ľúto. Dobre.
Ďakujem teda za odpoveď pani kontrolórke.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec ešte pani hlavná kontrolórka dobre pred tebou, keď dovolíš.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno, áno.
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p. poslanec Ing. Karol Kováč
Chcem povedať. Chcel som ťa poprosiť, aby si vysvetlila kolegovi Lachovi, že ešte má
možnosť do konca roku s týmto niečo robiť. Teoreticky. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pani doktorka.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ak dovolíte, ja ešte len takú, takú súkromnú, alebo takú nejakú myšlienku ohľadom tých
venčovísk. Máme v rodine psičkárku, moju mamu a máme aj v okolí psičkárov a bavili sme
sa aj na tému venčovísk. V podstate aj v iných mestách, ako som to ja odpozorovala
jednoducho, možno si mýlime pojem venčoviská s nejakým cvičiskom, alebo ako by som to
nazvala. Jednoducho ten pes, keď tú potrebu má tak on nebude stíhať do toho venčoviska
odbehnúť, hej. To je názor tých psičkárov. Lebo berme si, ja len Vargové pole viem posúdiť,
že keď by sme tam nejakú plochu vyčlenili a všetci by sa tam mali zbehnúť v rovnakom
okamihu, neviem či by sa to stíhalo, ale v iných mestách to riešia práve opačne. Nie
venčoviská vytvárať, ale ohradzovať detské ihriská a dbať na to, aby rodičia s deťmi mali kde
tráviť ten voľný čas a naopak tieto priestory ohradzujú nižšími plotmi a a takým, také
priestory proste, aby sa tam psy nedostali. Hej, čiže to je len taký môj názor, že nie psy treba
ohradzovať, ale skôr tie deti a a neviem, či to venčovisko by spĺňalo účel či naozaj tí psičkári
by tam stihli dobehnúť, kde je to určené. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujeme pekne pani kontrolórke. V podstate vážime si, stačí nám trošku zdravého rozumu
a v podstate vieme rýchlo napredovať v tomto zastupiteľstve dopredu. Ďakujeme pekne áno,
áno. Ja som, som mal poznámku k tomu, že vlastne tým, tými, tým, to že ideme prikázať,
alebo odhlasovať, že načo budú tie peniaze teoreticky z žiadneho rozdielu daní, ale teraz ktoré
prijímajú tak vlastne ideme otvárať rozpočet. A a ideme zase mestu otvárať rozpočet na rok
2018. Takže to bude v ďalšom bode.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja nie som psičkár, ale moja sestra mala psa, chodieval som ho aj ja venčiť, nie tu
v Rožňave, ale v Šamoríne, kde býva sestra a tam majú venčvisko na sídlisku, teda je ich tam
niekoľko, ne..nemám všetky zmapované a funguje to tak, u psičkárov som sa to tiež naučil, že
teda ten pes už má nejaký čas, akože keď je, keď je trošku ani nemusí byť špeciálne cvičený,
a ten, ten teda sestrin nebol cvičený, ten si robil čo chcel, ale toľko vedel, že teda kedy asi má
vykonať potrebu a a dával to najavo, keď už potreboval tak sa proste vzal na vodítko, prešli
sme na to venčovisko, tam sa stretla partia ľudí s tými psami, vypustili ich, ten pes sa tam
vybehal, vykonal tam potrebu. Málo kedy sa stalo, že vykonal tú potrebu tú väčšiu potrebu
niekde inde, to väčšinou bola chyba nás, keď sme, keď sme zanedbali signály, že teda ho
treba ísť venčiť, alebo z nejakého dôvodu sme nemohli včas venčiť. Čiže je to
o zodpovednosti týchto. Chápem, že pre staršieho človeka to môže byť problém, keď s tým
psom má ísť niekde a a kráča pomalšie a nestihne už tam prísť do toho venčoviska, ale, ale
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myslím si, že väčšina ľudí a treba ich postupne učiť, učiť ako tiež, tiež to asi trvalo a tiež
niektorí proste to ignorujú, niektorí ľudia idú s tým psom kdekoľvek. Na tých tu máme
mestskú políciu, ale tým slušným ľuďom, ktorí, ktorí proste chcú rešpektovať, že nie každý
má rád, keď okolo neho behá, behá pes, pre tých treba vytvoriť takýto, takýto priestor, kde,
kde môžu voľne pustiť psa. Sú mestá, kde je zakázaný voľný pohyb, proste majú VZN-ko, že
keď idete vonku zo psom tak musí mať náhubok a musí byť na vodítku a nemôžte ho pustiť,
alebo sú vyznačené zóny v mestách, že kde, kde nesmie proste byť ten pes. Čiže, čiže treba
niečo takéto robiť, aby, aby sme vytvorili priestor, aby, aby tí, ktorí majú psov aby, aby mohli
v pohode vyvenčiť a zase, aby tí druhí ľudia mohli v pohode sa prejsť po, po trávniku v meste
bez toho, aby museli pozerať, do čoho šľapnú. Ohradzovanie detských ihrísk je jedna vec,
ktorá sa robí, ale nerobí sa, nerobí sa kvôli tomu, že aby sme zavreli deti do tých ihrísk, že
teda deti budú tuná zavreté v tom detskom venčovisku a teraz ten pes môže všade behať
dookola kde chce. Ohradzovanie sa robí pre to, aby napr. túlaví psy sa nešli vykonať svoju
potrebu niekde na pieskovisko a tak. Robí sa aj pre to, aby napr. nejaký, nejaký pes, ktorého
majiteľ nemá uviazaného, aby, aby nevbehol na to pieskovisku, nezačal tam oňuchávať deti,
čo rodičov väčšinou vydesí, lebo neviete, či ten pes je, je proste priateľský, alebo, alebo nie.
A robia sa, ohradzovanie ihrísk sa robí pre to, aby tie deti napr. keď je ihrisko blízko cesty
aby, aby to dieťa z toho ihriska náhodou nevybehlo, nevyužilo chvíľu nepozornosti rodiča
a nevybehlo na cestu. Čiže nespájal by som tieto dve veci. Naozaj by sme mali skúsiť nájsť,
netvrdím, že je to ľahké, určite nájsť nejaké vhodné miesto nebude jednoduché, preto treba
vypracovať tú koncepciu. Viem si predstaviť, že bude problém umiestniť niekedy to
venčovisko, lebo, lebo nikto to nebude chcieť mať hneď pri svojom, pri svojom dome, ale, ale
treba nejakým spôsobom robiť a treba tieto peniaze využívať, využívať na tento účel.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Mne sa len žiada povedať, pani hlavná kontrolórka možno doplní,
možno nie to, že tohto roku mesto sa rozhodlo, mestský úrad, že nebude otvárať otázku
daňových náležitostí, ktoré je potrebné uzatvoriť do konca roka, čo zo sociálneho hľadiska
kvitujem. Myslím si, že mesto má jasno ako bude nakladať s prostriedkami a s príjmom, ktorý
teda takýmto spôsobom rozhodlo. A bohužiaľ asi práve som to prepočítal naozaj to ani
teoreticky nevychádza, aby sme už nejaké zmeny v daňovách..vých veciach robili. Mrzí ma to
pán Lach, ale na budúci rok bude priestor. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Na základe dostupných informácií by som navrhol, aby bolo pre občanov mesta vyhlásené
nejaké mienkotvorné, participácia na tomto projekte, aby sa občania vyjadrili, kde, kde by
takéto venčoviská, resp. čo by uvítali, aby bolo pre psičkárov vytvorené, kde by to malo byť
vytvorené a potom na základe týchto informácií by som tento návrh opätovne predložil. Takže
momentálne by som požiadal o stiahnutie tohto bodu, ak je to možné a po prepracovaní,
dopracovaní detailov by sme to v budúcnosti opätovne predložili na schválenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Hlasujte o sťahovaní, stiahnutí tohto materiálu. Nech sa páči. Jaj Bože, Bože.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
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9. Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových
a príspevkových organizácií na rok 2017
Otváram diskusiu k tomuto bodu nech sa vám páči. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem spýtať aké boli celkové náklady na opravu baníckeho orloja, teda fontány všetko
kompletne.
p. primátor Pavol Burdiga
V tejto chvíli ti neviem presne odpovedať, ale dám ti písomnú odpoveď. Neviem ako z hlavy
to teraz povedať, hej.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Lebo, lebo máme tu aj už, už to bolo aj myslím predtým v návrhu zmeny rozpočtu a teraz je to
zase, je tam nejaká suma.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja by som sa chcel spýtať program 1. Podprogram 1.6 prvok B 1.6.1 navýšenie výdavkov na
voľby do VÚC 14 000. To ma tak zaujalo, že to, to sa ako my sme hradili nejaké náklady,
alebo je to ....
p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie nešlo to moju kampaň. Hej, nešlo.
p. poslanec Ing. Ján Lach
...alebo pre fungovanie, hej. Dobre to je jedna vec a tu je návrh na zníženie kapitálových
výdavkov na rekonštrukciu majetku mesta z akého dôvodu a zníženie výdavkov o 35 000 na
kúpu pozemkov. Lebo na každom zastupiteľstve riešime problém, že pod cestami nemáme
vysporiadané a máme užívame pozemky a nie sú vysporiadané a znižujeme teda objem peňazí
na nákup pozemkov, tak mi to pripadá také trošku nelogické. No a rekonštrukciu majetku
mesta, keď tu kolega Kossuth každú chvíľu, na každom zastupiteľstve pripomenie školu
v Nadabulej a sanáciu toho takmer havarijného stavu, čo jak by som to nazval. A tiež
znižujeme náklady tak mi to pripadá také nelogické. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Chcem sa spýtať pani Molnárovej, že či vieme odpovedať teraz na toto, lebo pani
Leskovjanskú nemáme tu, je na chorej. Môže vám potom páni kolegovia pani Leskovjanská
keď tu momentálne teraz nie je? Ale niečo má aj pani prednostka odpovie, čo budeme vedieť,
dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
K tým pozemkom. Keďže ide o zmenu rozpočtu na tento rok my už tie záväzky, ktoré sme
mali, čiže to, čo bolo schválené v mestskom zastupiteľstve na kúpu pozemkov, to sme
vysporiadali. Čiže tam už nie je tá potreba mať v rozpočte ešte tieto prostriedky. Potom si sa
34

pýtal na Nadabulu. Nadabula, áno, Nadabula momentálne máme pripravené, teda je schválený
projekt, ktorý sme podali s IROP-u, ide o MŠ na Ulici Vajanského, ten sa ale bude realizovať
až na budúci rok. Čiže tiež už teraz v decembri, áno teraz v decembri už tiež nebudeme tieto
peniaze používať. Nadabula sa pripravuje projekčne, bola, bolo vyhlásené verejné, tak ale už
konkrétne, lebo keby sa už pán poslanec Kossuth pýtal. Bolo vyhlásené verejné obstarávanie
na výber projektanta, čiže tam sa bude riešiť strecha na budúci rok. Ale už v roku 2017 za ten
jeden mesiac už určite nie.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa ti páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja prajem pani Leskovjanskej skoré uzdravenie, lebo keď bude dlhšie chorá, tak nám mesto
skolabuje finančne. Asi sa nedozviem...
p. primátor Pavol Burdiga
To je len tvoj názor pán poslanec.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Asi sa nedozviem teda tým pádom podprogram 927 ostatné výdavky, prvok A 927.3 zníženie
výdavkov na opravy a údržbu o 82 000. Z akého dôvodu došlo k tomuto zníženiu, či nebolo
treba opravovať, alebo sa to posúva na ďalšie obdobie. A to druhé, tam je napísané teda 27.9
zníženie o 70 000 rekonštrukcie presunuté na ďalšie obdobie.
p. primátor Pavol Burdiga
Budeme ti odpovedať, aby mesto nepadlo teraz. Chvíľu počkaj.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Že aké, čo sa presúvalo na ďalšie obdobie, za akého dôvodu.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Presunula sa výmena okien na MŠ Vajanského, tam máme pokyn hygieny do konca budúceho
roka. Čiže už v tomto období nebudeme vymieňať okná, nie je na to vhodný čas. 80.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Jedno je 27.3 to je zníženie výdavkov na opravy a údržbu 82 000 a druhé je zníženie o 70 000
to je, to je 27.9 zníženie o 70 000 rekonštrukcie presunuté na ďalšie obdobie. Čiže presunuté
na ďalšie obdobie 82 000 je Vajanského a tých 82 000 čo, čo sa znížili to bolo jedno alebo
viac, presúva sa to na budúce obdobie.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To sú všetko nevyčerpané prostriedky.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja len chcem vedieť, že či to je to, že, že proste nebolo toho treba až tak veľa opravovať,
tak sme ušetrili, alebo sa to nestihlo a bude sa opravovať budúci rok.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
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Áno. Niečo nebolo treba, čiže to Vajanského nebolo treba, stačí to na budúci rok a už na to
nebolo vhodné ročné obdobie, čiže v takomto čase okná meniť nebudeme a ďalšie
prostriedky, niektoré sme aj ušetrili. Veď sa robilo verejné obstarávanie.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre. Neberte to osobne, ale, ale viete akože mňa zastavujú občania a pýtajú sa a prečo sa
toto nezrekonštruovalo a tá škola sa rekonštruuje a tá sa nerekonštruuje a potom mne sa ťažko
odpovedá, keď dostanem takúto nejakú odpoveď, že ....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Stačí zavolať, my vám odpovieme aj do telefónu.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
Netreba počkať do zastupiteľstva. Pán poslanec Džačár.

p. poslanec Peter Džačár
Troška ste ma predbehli pán kolega. Pani Leskovjanská bola na finančnej komisii? Ty si tam
bol? Prečo si sa jej tam nespýtal toto. Len mi buď taký dobrý odpovedať, lebo fakt začal si
útočiť, že tu nie je pani Leskovjanská a bola na komisii vašej, to viem 100%-ne, aj ty si bol,
tak potom sa prečo tam nespýtaš jej. Ona by ti to tam mile rada myslím vysvetlila všetko.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno ospravedlňujem sa pani Leskovjanskej nemyslel som to voči nej zlomyseľne a áno
mohol som sa jej to spýtať na komisii, ale odložil som si to na mestské zastupiteľstvo, ale nie,
nie, nie, žiaľ nevedel som, že bude chorá.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ešte niekto chce sa spýtať na niektorú položku? Uzatváram diskusiu.
Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny
rozpočtov a rozpočtových organizácií na rok 2017 podľa uznesení na strane 2. Prosím
hlasujte.
Za 10, proti 2, zdržal sa 1 pán poslanec.
Bod č. 10. Návrh na schválenie „Zásad participatívneho rozpočtu v meste Rožňava“
Skúsime nalistovať komisie. Nevadí otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Pán poslanec
Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem. V komisiách tento materiál bol. Tak isto sa vo finančnej komisii prerokovával. Sme
tam 9 členovia, bolo tam zhruba zo 6, 7 prísediacich ľudí a, a čo tí ľudia, ktorí tam boli, ktorí
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informácie mali, sa do tohto materiálu zapracovali. Všetci poslanci sa dajakou formou k týmto
materiálom vedia dostať a vedia k tomu prispieť. Ja som strašne rád, že tento materiál ide do
zastupiteľstva, že mesto Rožňava s takouto záležitosťou, ktorá, ktorá si myslím šíri z Brazílie,
je to považovaná za veľmi demokratický spôsob rozhodovania, že mesto Rožňava sa do
niečoho takéhoto pustilo, takže ja by som odporúčal tento materiál schváliť. Určite ho vieme
ešte do budúcna okresávať, prispôsobovať potrebám mesta Rožňavy a všetky tie ostatné body
a v bode 4 navrhujem za hlavného kontrolóra, pardon koordinátora pána Dionýza, magistra
Dionýza Keménya vzhľadom k tomu, že v meste aktívne pracuje, komisií sa zúčastňuje,
taktiež je v kontakte s množstvom neziskových organizácií, takže z mojej strany je to
poslanecký návrh. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Vážení poslanci, vážení kolegovia. Ja vás len chcem v zmysle
materiálu, ktorý bol predložený upozorniť ešte raz na tie veci, ktoré som hovoril v zdôvodnení
pri, pri návrhu na stiahnutie tohto bodu. Myslím si, že tento materiál nie je dobre pripravený,
participácia je veľmi vážna vec, je to veľmi dobrá záležitosť, ale nejakým spôsobom
reagujeme na veci nepripravene opäť, nesystémovo a zásady v slovníku slovenskom hovoria
o tom, že to má byť systémová príprava. Systematičnosť, schématičnosť, ktorá musí byť
jasná. Z toho materiálu žiadna schéma nie je, nie je jasne stanovená, nie sú tu viaceré témy,
nie je tu napísané akým spôsobom sa bude komunikovať s občanmi, koľko občanov sa bude
brať na, na mieru danej, danej témy, akým spôsobom sa budú oslovovať a mnoho ďalších
iných vecí, ktoré k takejto spoločnosti a takejto participácii k občianskemu spolunažívaniu
patria. Ja si dovolím a povedať jednu vetu. Nech sa na mňa autori nehnevajú, myslím si, že je
to kópia niečoho, čo niekde už visí a niekto, bez toho aby zvažoval, alebo nejak troška si
naštudoval veci okolo participácie si jednoducho odkopíroval a troška toto upravil pre náš, pre
náš, pre naše jednanie. Nech mi to odpustí, je to môj názor. Dúfam, že mu krivdím.
V zásadách materiálu, ktorí uvádza participácia v demokracii 5-tich bodov, ktoré vydal
Európsky hospodársky a sociálny výbor sa uvádza: inštitúcie dávajú primeraným spôsobom
občanom a reprezentatívnym združeniam možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory
na všetky oblasti činnosti. Inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg
s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou. Nemáme žiadny dialóg, ani neni
v zásadách napísaný aký dialóg chceme. Európska komisia vedie rozsiahle konzultácie
s dotknutými stranami s cieľom zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť činnosti. Obecné
zriadenie takým istým spôsobom malo rozsiahle konzultovať s ostatnými stranami s cieľom
zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť činnosti samosprávy ako takej, hej. Nie je. Občiansky
dialóg je demokratický proces formovania verejnej mienky, ktoré môže mať rôzne formy
podľa aktérov, ktoré sú doň zapojený. Horizontálny, diagonálny, je to o budúcnosti politiky
v jednotlivých oblastiach. Vertikálne štruktúrovaný pravidelný a dialóg medzi organizáciami
a orgánmi, ktoré sú v samospráve ako takej nemáme. Sektor pokiaľ ne...pardon. Rád by som
z toho vyňať pána primátora, ktorý vo svojich aktivitách stíha veľmi veľa, to mimo neho.
Sektor, sektorový každodenný dialóg medzi organizáciami a občianskymi spoločnosťami
a kontakty musia byť v zákone...toto je jedna citácia materiálu. Druhá citácia druhého
materiálu. Je to 106 plenárne, je to výňatok alebo citácia zo 106. plenárneho zasadnutia, ktoré
sa uskutočnilo 2. a 3. apríla roku 2014 na úrovni Európskej únie, ktorá o participácii hovorí.
Odporúča sa všetkým miestnym a regionálnym orgánom v Európskej únii, ako aj
predstaviteľom ďalších úrovní riadenia národnej európskej, medzinárodnej, aby dodržiavali
zásady tejto charty hneď po začatí kampane. Prosím, tam sú zásady jasne definované, ako
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majú vyzerať. Veľmi jednoduché CTRLC, CTRLV. Vyzýva členské štáty aj vnútroštátne
orgány aby s ňou inšpirovali a zaviedli do praxe odporúčané zásady mechanizmu s cieľom vo
väčšej miere zohľadniť legitimitu a zodpovednosť miestnych a regionálnych orgánov. Prosím
toto sú 2 základne obyčajné materiály stiahnuteľné z googla, ktoré by mali byť minimálne
súčasťou zásad v zmysle teda slovníku slovenských pravidiel pre pravopis v ponímaní slova
zásada ako takého. Toto v tom materiály prosím nie je. Oblasť, ktorú, ktorú vytipoval mestský
úrad je vytipovaná, je navrhovaná na nejakej internej báze. Neschvaľujeme žiadne oblasti,
ktorých sa môže týkať participácia. Prečo? Kto bude kontrolovať participáciu, jakým
spôsobom, ako to bude prebiehať. Toto je prosím, tento materiál postavený v tomto zmysle
v akom je postavený vyslovene takto. Ja budem participovať s pánom Lacom, s pánom
Kossuthom, s pánom Mihókom, tých v rámci participácie oslovím, oni zastupujú nejaké
skupiny ľudí a participatívne rozhodneme o tom, že toto je pre nás to najlepšie riešenie bodka.
Je toto to, čo chceme v participatívnej demokracii, resp. toto chceme participáciou dosiahnuť,
prosím? Páni zamyslite sa, uvážte, nemáte dosť informácií. Ja viem, že ste väčšinou vyťažený
pracovne, služobne, bla, bla, bla. Prosím venujte trochu, trochu času a keď už sa chceme
takouto citlivou vecou zaoberať mali ste pred chvíľou na stole tému. Nechajte participovať
psičkárov na tom, ako sa použije časť daní, ktoré sú určené na psov. Nechajte ľudí, ktorí
robia. 5 minút ubehlo? Fuuu.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno toľko už.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa...
p. primátor Pavol Burdiga
Malé škole...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
....končím, budem pokračovať neskôr.
p. primátor Pavol Burdiga
Malé školenie bolo a chcem sa len spýtať pani hlavnej kontrolórky aj pani prednostky, že toto
čo tu bude a tento participatívny rozpočet, ktorý bude a budeme sa s tým zapodievať určite nie
jeden mesiac, ale mesiace a mesiace a mesiace. Toto čo tu je toto už bude nemenné? Do toho
sa už nedá vstúpiť, do toho sa už nedá zapracovať to, ako nás školil teraz pán poslanec
Kováč? Prepáč školil, zle som sa vyjadril, čítal a citoval. Pani hlavná kontrolórka skúsme. Ja
sa len pýtam, možno som laik v tomto, hej a je to novinka, ja som rád, že to ideme zavádzať
a len sa chcem spýtať, že či to je teraz už sväté písmo.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja veľmi kvitujem snahu teda mesta, mestského úradu, že takýto materiál sa snažili
vypracovať, alebo ho vypracovali. Pokiaľ ja som bola prítomná najmenej na 2 zasadnut...
alebo teda neoficiálnych stretnutiach poslancov tak sa na túto tému sme sa rozprávali.
Neviem, možno pani prednostka povie, ale ja nemám vedomosti o tom, že by prišiel nejaký
návrh zo strany poslancov na vypracovanie, alebo zmenu tohto, týchto zásad. Keďže
hovoríme o zásadách nemá to charakter VZN tak v žiadnom prípade tu nehrozí niečo také, že
to je nejaký nemenný dokument. Ako tam je aj uvedené v podstate mestský úrad si vytipoval
okruh verejné priestranstvo, prešlo to aj komisiami, bol takýto návrh daný, iné návrhy
predložené neboli a čo sa týka aj %-tuálneho podielu tak na návrh finančnej komisie
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a myslím, že ešte nejaká komisia tam aj navrhla zmenu oproti pôvodným 15%-tám, 50%. Čo
si myslím je dosť výhodné pri participácii aj iných subjektov. Netreba to tak nejako kriticky,
alebo ako by som povedala zatracovať tento materiál, lebo je to taký nemenný dokument
a myslím si, že prax ukáže ako treba ho ďalej dopracovávať, alebo vylepšovať. Je to prvý
krok k niečomu novému, ku na čo sme neboli zvyknutí, aby občania sa uchádzali o možnosť
využívať prostriedky z rozpočtu mesta. Takže je to na vás ako sa k tomu postavíte, ako to
schválite. Myslím si, že ak, ak poviete, že teraz nie je to v poriadku, začneme sa tým zaoberať
na budúci rok. Je to prvý krok k niečomu, k lepšej, k uplatňovaniu demokratického princípu
účasti občanov na riadení mesta. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Čiže žiadny problém nie je. Všetky tie veci, ktoré nám pán poslanec Kováč tu vymenoval, hej,
alebo citoval, ďalej pracovať na tom, zapracovávať. Môžem to takto potom rozumieť, hej?
Pani prednostka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem za slovo. V podstate tento materiál dá sa povedať, že prebehol všetkými komisiami,
bol na stránke mesta, bola možnosť jeho pripomienkovania už niekedy od apríla tohto roku.
Ja si tiež neprestavujem komunikáciu tak, že od apríla nepodám žiadnu pripomienku a potom
na zasadnutí zastupiteľstva prečítam nejakú poučku. My sme komunikovali s tými, ktorí
snami chceli komunikovať. To bolo OZ Otvor dvor, OZ Mesto v pohybe a ešte
prostredníctvom nich, požiadali sme ich teda, aby rozšírili túto myšlienku aj ďalej a aby nám
teda pomohli pozbierať nápady, pripomienky, aby nám pomohli aj s témou. Musím povedať,
že tieto 2 OZ naozaj aktívne sa zapojili, podali aj oni nejaké pripomienky k tomuto
základnému textu, ktorý je naozaj len nejaký základ, na čom budeme ďalej stavať a OZ Otvor
dvor sa práve zoberá aj tou myšlienkou formy komunikácie verejnosť a inštitúcie. Podali aj
takýto projekt a ja by som požiadala ešte p. Ing. Jánošíkovú, ktorá tu sedí a ktorá konzultovala
práve s OZ záležitosti týkajúce sa tohto projektu, takže ak si ju chcete vypočuť a niečo bližšie
o tomto vedieť, akú má predstavu OZ Otvor dvor práve o tejto komunikácii, tak by nám to
teda mohla priblížiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Je na poslancoch, či ju chcú počuť. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte raz teším sa, že vedenie mesta je aktívne v zavádzaní týchto nových mechanizmov. Je to
niečo nové, vedenie mesta sa niečo snaží robiť, z našej strany je najjednoduchšie kritizovať.
Takže chcem vás poprosiť, aby vás to nedemotivovalo, naša kritika, ale aby sme dačo
postupnými krokmi robili tak jak som tu už dneska spomínal a k tomuto by som rád
nadviazal, že pán magister Kemény, pána magistra Keménya považujem za dostatočne
fundovanú a morálne spôsobilú osobu, aby takýto rozbeh v meste koordinovala. Takže, takže
držím palce vedeniu mesta a pánovi Keményiovi a budem rád, keď bude tento bod schválený
a a niečo nové naštartujeme. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
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Myslím, že tá príprava tohto materiálu, alebo vôbec tohto princípu participatívneho rozpočtu,
zapojenie verejnosti do tvorby rozpočtu mesta a, a vlastne aby verejnosť si povedala, čo
potrebuje a čo chce. Bolo k tomu vlastne už niekoľko rokovaní MZ, neformálnych rokovaní,
kde sme sa stretli, kde bolo možné teda pripomienkovať, naštudovať si problematiku a dať
oné pripomienky, návrh na vylepšenie materiálu, tých princípov. Tak nadviažem na kolegu,
že tu je vlastne priestor povedzme na tie venčoviská a podobne, riešiť to cez tento
participatívny rozpočet, ale ide o to, že na druhej strane musí byť partner. Psičkári sú
v niekoľkých organizáciách. Tiež asi by bolo dobré s nimi vstúpiť do rokovania, keď budeme
mať koordinátora tak vlastne bude vedieť ten koordinátor s nimi nadviazať nejak dialóg
a verím, že z toho vzíde plodná spolupráca a budú sa riešiť problémy, ktoré tu sa vybíjame na
zastupiteľstve mocne, hej, diskutujeme, už chvíľami tu ako hárajú vášne ľuďmi. Tak aby sme
tomu predišli a plnili to, čo asi ľudia zhodnotia, že potrebujú aby sme teda do toho rozpočtu
zapracovali reálne požiadavky. Čiže ja osobne som rád, že toto začína, lebo predpokladám, že
to čo schválime nie je náboženský text, ktorý sa už bude do budúcna iba prepisovať, ale
budeme ho vedieť nejakým spôsobom upravovať a žiaden začiatok nie je ľahký. Čiže verím,
že a myslím si, že by bolo dobré schváliť tento materiál a a tento bod programu s tým, že
možno rozšíriť tému participatívneho rozpočtu i keď vlastne aj tie venčoviská sú verejné
priestranstvá. Vlastne sa do toho zmestia. Čiže asi tak. Aby sme teda odsúhlasili to, čo tu
máme.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja oceňujem, že teda mesto pripravilo takýto návrh a chce zaradiť aj participatívny rozpočet
do rozpočtu, alebo aktivít mesta. Chcem sa spýtať, je nevyhnutné schváliť tento návrh na
dnešnom zastupiteľstve, aby bol nejak platný pre tvorbu rozpočtu na rok 2018? Resp.
rozpočet na rok 2018 bude predložený na februárové zastupiteľstvo? Bol by veľký problém,
keby sa tento návrh schvaľoval na februárovom zastupiteľstve? Tesne pred alebo tesne po
rozpočte?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Problém by to určite nebol ak by sa nám podarilo zahrnúť všetky pripomienky a požiadavky.
Ale už nie na zasadnutí MZ, ale ešte pred tým ich zahrnúť do materiálu.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre. Pokiaľ ide o mňa, ja nemám žiadne pripomienky. Ja so síce o parci...participatívnom
rozpočte počul už veľa krát, dlhé roky od kolegov z rôznych samospráv, kde to funguje.
Nikdy som sa tomu extra nevenoval, čiže, čiže nie som ded vševed. Ja k tomu pripomienky
nemám, ale evidentne sú k tomu tuná pripomienky. Je fajn, že ste to konzultovali s 2 OZ, ale
neviem akým spôsobom ste oslovovali, vyberali OZ, ja tiež som členom jedného združenia
a neboli sme oslovení. Ja osobne teda by som sa poďakoval za takú možnosť, s tým, že teda
nemám k tomu pripomienky, možno teda moji kolegovia zo združenia by, by mali nejaké
pripomienky, ale je možné, že sú tu ďalšie združenia, ktoré by možno tiež nejak
pripomienkovali. Nevedeli o tom a, a teraz ako riešim dilemu. Dobre schválime to teraz ten
návrh s tým, že hej uvidí sa. Prax, prax ukáže, ale môže sa stať, že na ďalšom zastupiteľstve
februárovom proste príde kopec pripomienok, že zmeňme to, upravme to a budeme to musieť
meniť, alebo to teraz teda stiahnime a a tí, ktorí chcú, nech spravia pracovné, pracovné si
stretnutie a nech, nech to ešte dotiahnu do takej podoby a, a potom na, na tom februárovom
možno sa podarí dosiahnuť konsenzus a schválime to.
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p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ťažko teraz povedať, že akú formu nájsť ako osloviť. Lebo bolo to aj na stránke mesta
zverejnené priamo s výzvou, aby všetci, ktorí neboli oslovení, aby teda mohli podávať tie
pripomienky a hovorím, my sme hlavne prosili OZ Otvor dvor a Mesto v pohybe, aby nám
s touto vecou pomohli. Teda ak majú nejaké partnerské združenia aby ich oslovili. Ako mne
ťažko povedať, koho oslovili, koho neoslovili. Oni určite komunikovali cez facebook, hej, to
je najjednoduchšie v dnešnej dobe. My sme komunikovali cez stránku mesta. Sme sa teda
snažili dať do povedomia ľudí túto záležitosť. Ale toto je materiál, ktorý je možné meniť, je
možné ho dopĺňať, je možné ho konkretizovať. Čiže ak nemáte nič proti tomuto textu, ktorý
môžeme poňať ako ten základ tak ja si myslím, že je to možné kľudne schváliť a je možné
ďalej ho rozvíjať, rozširovať a konkretizovať. Čo môžeme už predložiť na februárovom
zasadnutí pri schvaľovaní rozpočtu.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Mňa mrzí, že toto sú veci, ktoré pani prednostka povedala a že nie sme
schopný nájsť spoločnú reč. Vy ste to dali na stránku, vy ste oslovili 2 združenia
s očakávaním, že teda občania budú reagovať na to čo to bolo, vy ste zorganizovali nejaké
pracovné stretnutia, ktoré kvitujem samozrejme, ale tu ide práve o to. Tá participácia má byť
o tom, že mám osloviť na základe nejakého princípu buď účelovú skupinu a verejne, otvorene
tak, aby sa to každý z nich dozvedel nejakým spôsobom, alebo nájsť taký komunikačný kanál,
aby som oslovil ľudí v rámci participácie. Ja sa participáciou zaoberám od roku 2009. Mal
som to v niekoľkých svojich volebných programoch aj v poslednom volebnom programe
v rámci, ako poslanca mestského zastupiteľstva. Netvrdím, že tej problematike rozumiem, ale
je mi jasná vec, že pokiaľ máme sa zaoberať participáciou musíme si uvedomiť, že je to tak
závažná vec, ktorá je, ktorá by mala byť zahrnutá podľa môjho názoru v štatúte mesta skôr, či
neskôr a mala by fungovať formou preambuly, na ktorú, po... na základe ktorej, resp. ktorú by
sme mali schváliť, ktorá určí nejaké hranice, potom na základe nejakých zásad, ktoré obecne
majú určiť všetky náležitosti, ktoré participácia má obsahovať, aby sa nestalo toho to, a ja vás
neobviňujem, ale celé mi z toho vyplýva, že my budeme v rámci participácie účelovo
oslovovať len tých, ktorý sú nám naklonený, alebo ktorý sú nám obrátený čelom a nikoho
iného. Tu sa jedná len a len o to. Ja viem, že kývate hlavou, lebo, lebo áno. Ale druhý pohľad
na túto stranu, pretože nemáme tie zásady, ktoré by vylučovali to, čo vy kývete hlavou, tak
ich nemáme v ruke a mňa to len k tomu nejakým spôsobom núti. To je jedna vec. Druhá vec.
Som veľmi rád, že teda tento materiál, alebo o tom mám priestor diskutovať z toho dôvodu,
participácii by mala predchádzať široká diskusia verejnosti, ale hlavne mala fungovať
informovanosť. Ja som očakával a nehnevajte sa, prvá veta, pretože som človek talianskeho
typu, ma úplne vyviedla z mie...z miery. Mechanizmu participatívneho rozpočtu využívajú
mestá po celom svete. Hej. Výborne. Miesto toho, aby sme citovali, ktoré mestá na Slovensku
to majú a s kým sme konzultovali túto vec a či sme sa s niekým radili napíšeme vetu, ktorá je
teda takéhoto charakteru. Zavádzajúca. Prosím jedná sa o kultúru materiálov, tie materiály
nemajú ani hlavu, ani pätu, alebo tento určite nie zase, nemajú tie zásady, ktoré majú mať
a opisujeme materiál, ktorý nie je zásadami. Ktorý je jasnou tematickou záležitosťou akým
spôsobom a čo budeme robiť. Nie je tu žiadny priestor, žiadna možnosť. To že tá diskusia na
to by som reagoval. Bola od apríla tohto roku ja kvitujem, je to v priadku, ja som veľmi rád,
že taká diskusia je a že máte to takýmto spôsobom podchytené, máte to na stránkach a boli
zorganizované tieto stretnutia. Ja mám ale práva ako poslanec k materiálu sa vyjadriť hoc aj
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v ten jediný deň, ktorý to mám a pokiaľ mi to teraz došlo do tých všetkých náležitostí mojich
pracovných a osobných, aby som sa k tomu vyjadril, tak sa k tomu vyjadrujem teraz. Mrzí
ma, že tým nejakým spôsobom môžem znehodnotiť trocha prácu, alebo úsilie nejakých našich
kolegov a spoluobčanov, ale nakoľko som nebol priamo oslovený využívam svoju možnosť
práve teraz. Áno tento materiál je otvorený, súhlasím. Ale pri...rád to obrazne pomenujem
ako, alebo pripomeniem ako vlak. My skôr než začneme, alebo teda dom. My skôr než
začneme stavať dom musíme mať nejakú víziu. Musíme mať nejaký architektonický zámer,
potom sa vypracuje projekt pre stavebné povolenie a potom sa vypracuje pro...realizačný
projekt s detailmi remeselného charakteru, sú to dielenské výkresy. Toto je prosím
postupnosť. My sme prešli rovno na dielenské výkresy. Z vízie na dielenské výkresy a vízia
nie je. Lebo tu nie je definovaná vízia naša mestská. Ďakujem pekne za čas.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Pán poslanec viete, nemôžme komunikovať s niekým, ešte raz to zopakujem, kto s nami
komunikovať nechce. Vytýkali ste, že sa nezvolávajú pracovné stretnutia poslancov
s primátorom mesta. Zvolávali sa. Zvolalo sa dokonca aj práve k tejto téme. Ani raz ste sa
nezúčastnili, čiže ani to nie je pravda, že sme vás ako poslanca neoslovili. Dostali ste mailom
tak isto materiály ako všetci vaši kolegovia, ktorí sa tam aj zúčastnili. Takže ja nerozumiem
prečo znova sa takto zavádza a hovorí sa tu o nejakom účelovom oslovovaní.
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, že z toho účelového oslovovania môžu byť maximálne urazení tí, ktorí si myslia pán
poslanec, ale aj ja sa chcem pýtať, aj ty si povedal tvojimi ústami, je to materiál otvorený.
Neviem, čo sa tu deje. Preto som sa pýtal možno blbo pani hlavnej kontrolórky, pani
prednostky či ten materiál je sväté písmo, či sa to všetko nemôže, čo si nám tu povedal, hej
pomaly to školenie ako som to nazval, zapracovávať do toho, prečo si myslíš, že sa už nedá
stretnúť. 100 krát, 1 000 krát sa dá ku tomu stretnúť, však to je nový materiál, my sa tak isto
učíme. Učíme sa aj z toho, čo si povedal, ja to beriem, kvitujem. Tu nejaká tragédia sa týmto
stane? Tak naďalej sa bude pracovať. Budeme mať koordinátora, ktorý bude pracovať. Aj pre
nás je to nové. A to, že si myslíš, že sme to zniekadiaľ skopírovali to je tvoja vec, že si to
myslíš, hej. Takže preto ja hovorím, že je to otvorený materiál, ja nevidím nič v tom zlé.
Učíme sa aj my, hej, tak isto ako aj ty si povedal, že nebol si úplne doma v tom, ale
potrebujeme aj, aj tvoje názory. A potom, keď budú stretnutia, veľmi radi budeme keď prídeš
a povieš nám a poučíš nás a a prijmeme potom ďalšie opatrenia a ďalšie body môžeme
schvaľovať ohľadom tohto rozpočtu. Ja budem veľmi rád. Sa mi to zdá...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Kolega Lach je na rade.
p. primátor Pavol Burdiga
...jak keby to bolo zatvorené týmto.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Kolega Lach je na rade.
p. primátor Pavol Burdiga
No tak to určite.
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p. poslanec Ing. Karol Kováč
Kolega Lach je na rade.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Preto ne..nereagujem.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Pozorne som počúval diskusiu a hlavne pána kolega, pána kolegu Kováča. Preto navrhujem
do uznesenia doplniť bod 5, kde bude ukladací, že mestský úrad spracuje zoznam organizácií
mimovládnych, alebo aj iných, proste záujmových organizácií a osloví ich, aby sme mohli
teda a vyzve ich na spoluprácu.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pani prednostka ja som povedal, že som sa nezúčastnil tých stretnutí vo svojom diskusnom
príspevku a povedal som, že teraz ma to dobehla tá záležitosť a preto som teraz reagoval. Tie
oslovenia tam boli, pán primátor organizuje tieto stretnutia. Poprosím vás treba vážiť a ja sa
snažím vážiť slová, takže ak som vás sa vás dotkol tak ma to mrzí, ale prosím, takýmto
smerom nie. Ja hovorím o tom, že a ja to ešte raz prirovnám k tej projektovej dokumentácii,
lebo nič iné mi z učiteľského ani právnického prostredia nenapadá. My sme z nejakého
zámeru prešli do dielenských výkresov. Preskočili sme 4 etapy.
p. primátor Pavol Burdiga
Všetko?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem, áno skončil ...
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kemény, pán zástupca nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
V podstate ste, kým som sa dostal na rad, tlmočili všetko, čo som chcel povedať ja. Skúsme sa
na to pozrieť troška optimistickejšie. Všetci sme konštatovali, alebo väčšina, že je to niečo
nové, niečo progresívne. Ja som bol účastníkom všetkých komisií, na tých pracovných
stretnutia atď., nikde nepadlo nejaké negatívne slovo, alebo nejakým, nejakým spôsobom by
to nemalo ísť a každý to uvítal. Je to otvorený materiál, si vážim všetky tie pripomienky, ktoré
sú, teraz nehovorím z pozície koordinátora, to je otvorené, to tu padlo len určité meno, určitý
návrh, to je otvorená problematika. Ja si myslím, že práve tu by sme si mali vykreovať tie
zásady a a tie princípy a byť otvorení, ústretoví voči ľuďom a ja si osobne myslím a vážim,
celý život som si vážil podnet, či to boli žiaci, rodičia atď. takže aby podnety a všetky návrhy
a k tomu to smeruje aj toto. Prichádzali odspodu, aby neboli nalinajkované zase z úrovne
mesta a vedenia mesta a pod.. Ďakujem.
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p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ja navrhujem aby sme, teda navrhujem na pozíciu hlavného
koordinátora, aby sme nekoncentrovali moc, pána kolegu z OKS pána Matúša Bischofa, ktorý
si myslím, že je veľmi vhodným kon...kandidátom na koordináciu týchto vecí aj z politického,
aj z odborného hľadiska. A chcel by som ešte pekne poprosiť, neviem či je to možné, ale
dúfam, že áno, že by sme schvaľovali o týchto zásadách osobitne a osobitne o koordinátorovi.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja podporím tento návrh, lebo súhlasím s tými argumentmi, ktoré dal pán primátor aj pani
prednostka, že teda treba niekde začať a od niečoho sa odraziť. Mal by som predsa len zopár
pripomienok. Skúšal som nájsť na stránke mesta slovo participatívny, alebo participatívneho
a nenašlo mi nič. Takže nejak, nejak to je skryté ten, tá informácia pre najké združenia, ktoré
by chceli sa na tom podieľať. Aj preto, aj preto budem hlasovať, jeden z dôvodov, prečo
budem hlasovať je za, aby sa ten materiál zverejnil na stránke mesta, aby sa dozvedeli aj tí,
ktorí nechodia nejak pravidelne na stránku mesta. Je fajn, že to pripomienkovali mimovládne
organizácie, OZ Otvor dvor, ktorá je asi najaktívnejšia, najaktívnejším OZ v Rožňave. Aj
Mesto v pohybe má, má nejaké viditeľné aktivity. V Rožňave je oveľa viac mimovládok,
ktoré povedzme nie sú až tak aktívne. Ja som si pozrel na internete je obchodný...obchodný,
register občianskych združení. Dá sa vyhľadávať podľa miesta, sídla v Rožňave, to sú
desiatky združení. Hej, uznávam, že väčšina z nich sú asi ako veľmi málo aktívne, sú tam
športové kluby, ktoré sa zameriavajú len na nejaké športové činnosti, sú tam nejaké kultúrne,
umelecké, ale, ale naozaj keď to má byť participatívny rozpočet, tak to nemá byť, tak to nemá
byť o, o participácii nás poslancov, ale o participácii občanov, participácii, o participácii OZ,
takže, takže je, treba dať priestor tým, ktorí, ktorí chcú do toho. Hovorím ja, ja k tomu, toto
nie je moja téma, nie som v tom expert, nemám k tomu žiadne pripomienky, ale, ale treba
vytvoriť priestor pre tých, ktorý sa chcú podieľať a chcú proste navrhovať nejaké zmeny,
a vylepšenia tohto systému. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ďalší do diskusie. Uzatváram diskusiu. Pán poslanec Balázs, pán
poslanec Lach, pán poslanec Kováč toto je poradie pozmeňovákov tak ideme na to, lebo
musím vám dať hlasovať. Nech sa páči pán poslanec Balázs máš naformulované to, čo
zaznelo asi pred hodinkou? Je to doba, ale predsa.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno. Navrhujem všetky tieto body, čo sú tam navrhnuté schváliť a za koordinátora navrhujem
pána Mgr. Keménya. Nech sa páči páni poslanci hlasujeme.
Hlasovali ste 13. Za ste boli 9, proti ste boli 3 a 1 pán poslanec sa zdržal. Tento bod bol
schválený.
Chcem sa vás opýtať páni kolegovia je 12 hodín. O 13 hodine máme občanov, vyhlasujem
obedňajšiu prestávku. Nie lebo prvý ná... ja idem podľa návrhov. Tento prešiel, keby nebol
prešiel tak sa ide ďalej. Čiže o 13.00 je pokračovanie.
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Diskusia občanov
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Môžeme kolegovia? Aby sme nenaťahovali čas. Je 13 hodina. Diskusia občanov, nech
sa páči. Poprosím kolegov o kľud a ticho. Poprosím občanov tak ako ste prišli, zoberte si
mikrofón, predstavte sa a aj ja aj kolegovia poslanci si vypočujú vaše problémy, námety.
Nech sa vám páči, ktorí sa hlásite prví občania. No nechcel, preto som povedal tam je
mikrofón treba si ho zobrať, predstaviť sa.
Občan mesta
Takže aby som sa predstavil som Ladislav Hlatký. Som manažér klubu športovej kynológie
Rožňava. V prvom rade by som vedeniu mesta a poslancom chcel poďakovať za projektovú
časť, ktorá nám prešla finančne. Chcel by som sa vyjadriť k nejakým pár problematikám tohto
mesta. Prvá vec. Dneska tu odznelo niečo ohľadom kynológie, tak by som sa chcel spýtať
prečo naše mesto nedokáže spraviť niečo podobné, ako má mesto Lučenec. To patrí vám pani
hlavná kontrolórka, že do VZN mesta by sa dalo niečo spraviť v systéme, ako to mám
povedať, všeobecného základného výcviku psov. Tzn., že mesto by vôbec sa nemuselo
zaoberať tým, že sú tu psy, ktoré sú v blokoch, ale tieto psy by prešli základným výcvikom,
jedna vec, ktorý by náš klub spravil fakticky za nejaký finančný obnos, ktorý by bol
primeraný voči všetkým občanom, alebo voči všetkým psičkárom. To je jedna z vecí. Dostali
by možnosť urobiť 2x tento kurz. V meste Lučenec to funguje tak, že Agility, či Agili klub
tam buď prednosta, alebo pani primátorka chodila dokonca na tieto záväzné činnosti. Mesto
môže tým prísť aj k financiám aj odbúra, odbúra ďalšiu vec, ktorú, ktorú aj napr. na
Edelényskej ulici sa bežne stáva, že máme tu rôznych druhov psov, ktoré sú, sú v blokoch. Je
to obrovský problém, lebo tie psy nemajú žiadny základný výcvik a tie psy prechádzajú okolo
detí napr. na bicykloch. Ten pes automaticky útočí na bicykle, tým pádom decko môže
spadnúť z toho bicykla. To neznamená, že rodič je za to zodpovedný, alebo vlastník psa.
Môže dôjsť k úrazom. Ďalšia vec tu dneska padlo, keď som dobre počul aj zo záznamu, niečo
také ako psičkárske parky. Myslím, že pán primátor videl taký psičkársky park. Už som to
spomínal pred rokom alebo pred 2 rokmi. S týmto návrhom som prišiel vlani, myslím, že sa
stretol v Maďarsku, keď som bol dobre informovaný o tom s takýmto parkom. Tento park sa
dá postaviť tak jak sa stavia v Poľsku, v Maďarsku s rozvojových peňazí, čo sa týka akčného
plánu. Veľmi vynikajúca vec napr.. Mesto ničím neprispieva. Máme tu 150 000 000 euro,
ktoré nám niekde ležia na zemi a nikto ich nevie zdvihnúť. Lebo z akčného plánu, čo som si
zatiaľ všimol ja osobne, mám tu priamo zo stránky vlády stiahnuté, máme splnenú jedinú vec
a to je myslím, že posilnenie kapacity v obecných úradoch. Nič iné tu splnené nie je, všetko,
všetko čerstvo vytlačené je v rámci rozvoja, to sa znamená zamestnanie je v plní, vznik
regionálneho centra je v plnení, už možno že sa odsúhlasil, zatiaľ som nebol informovaný, ale
toto je bežne celý akčný plán nášho rozvoja mesta a okresu, je tuná vytlačený priamo zo
stránky vlády. Ďalšiu vec, ktorú nás napadlo ešte kým sme boli pri pozemku na Podrákoši. 13.
09. 2003 naše mesto bolo navštívené sv. otcom Jánom Pavlo...Pavlom II. Pápežom, hej. Od
toho času, od tejto udalosti v roku 2017 už máme pomaly december, nikto sa nezaujíma o to,
že tento rozvoj by mohol v plnom prúde bežať a zo 170 000 ľudí, keď si to zoberieme, že
80% je veriacich na Slovensku, nech toto mesto navštívi len 10%. 10% ľudí, keď si to
matematicky spočítate, nechá tuná podnikateľom len 20 euro, k akým peniazom príde toto
mesto. Skúste si to zrátať. Prečo nemôžme mať niekde vyložené tabule, že tu bol Ján Pavol II.
Prečo nemôžme osloviť niekoho, ako je Brutovský, Helcman, aby urobili nejakú pamätnú
tabuľu, mesto spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí, máme tu koordina....
koordinátorov mesta, mesto má na to pracovníkov, ktorí sú v rámci VPN, alebo ako sa to
volá, máte možnosť robiť dohodárov podľa § 52, ods. A na 6 mesiacov. Všetko vám financuje
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Úrad práce, sociálnych vecí. Stačí tam položiť lavičky, stačí tam položiť, urobiť menšie
parkovisko, stačí sa dohodnúť s pánom Elekom, aby bol stiahnutý prúd, urobiť tam jedno
elektrické osvetlenie, také jak má Kaufland s nejakou fotografiou pápeža, 13. september dať
ako pútnický deň tohto mesta. Je to dobrý nápad? Lebo stále sa tu bavíme o tom, že toto
mesto nemá peniaze, nemá prínos, prínos nemôže mať, keď nemá dobrý manažment. To
v žiadnom prípade a manažovanie mesta je postavené na niečom úplne inom, ako na len na
odpredaji a nekvalitných prácach. Ďalšiu vec, ktorú ma poprosili občania z Edelényskej ulice.
Na mestskom pozemku v poslednej dobe, niektorý poslanci odo mňa dostali fotografie, sa
vytvára čierna skládka. Karol mohol by si povedať, že kde to je asi zhruba. Je to
v jednosmerke oproti, v jednosmerke od, medzi jednosmerkou a plochou medzi benzínovou
pumpou Shell. Sú tam aj súkromné pozemky, mesto zo zákona má povinnosť vyzvať
majiteľov súkromných pozemkov, aby to odstránili. Rastie tam durman, viete všetci čo to je,
je to návyková látka, nečudujte sa, čo vám potom robia mladí v meste. Prečo vytvárajú
recesiu v tomto meste. Keď vám ukážem fotografie, ako sú spravené kanály na Edelényskej
ulici, že polka kanála na zátopovej časti je zaliata asfaltom, chcel by som sa spýtať vedenia
mesta, kto toto kontroluje a kto to vôbec zaplatil. Alebo chodníky, z ktorých sa už
Rožňavčania smejú, lebo to vyzerá ako rozkysnuté cesto. Mám pár fotografií, môžem vám ich
ukázať, pokiaľ to niekoho z vás zaujíma vôbec. Lebo toto je dosť vážny problém si myslím.
Je to táto oblasť, keď môžeš ta im to ukáž. Je to presne......spravené chodníky. Že deti
hrkotajú v detských kočíkoch, hrkotajú doslova. Môžem ti ukázať pán primátor fotografiu
pred obchodom hore na Kyjevskej ulici, tam kde je Gemer, ako je spravený chodník. 2 pláty
a za tým sú takéto diery. Chceš vidieť? Mám ti to ukázať? Tu to mám v telefóne nafotené.
Tak iste ulica Jasná, križovatka bola spravená, akým spôsobom je spravená pod tvojím
domom. Môžem ti ukázať hej, nie je žiaden problém. Akým spôsobom, že keď tam zabočím
do zatáčky smerom na Jasnú tak sa cítim, ako keby som v Kružnej šiel k jazeru. Zaliate sú
tam tak iste cesty takým spôsobom, akým sú, že mladí mi na facebook posielajú fotky ako im
je smiešne z toho, čo sa tu deje. Jedna vec, pokývaš hlavou, prichádzam do styku možno
viacej s mladými ako ty nakoľko robíme rôzne veci, moja družka robí projekty, čo sa týka
Obchodnej akadémie. Deti si to vedia porovnať, ako to funguje v zahraničí a ako to funguje
tuná. Prečo napr. sa musí robiť nasilu 200 m cesty, keď sa môže urobiť 10 m cesty, ale
kvalitne, 10 m chodníkov, ale kvalitne. Prečo naši rožňavskí Rómovia musia chodiť do Čiech
kde sa bijú o nich vo výstavbe chodníkov. Prečo ich nezamestnáme tuná. Prečo napr. taká
obec ako je Moldava, alebo ako Jelšava, alebo zoberme si obec Nižná Slaná, alebo obec
Henckovce sú ďaleko pred nami čo sa týka kvality ciest a kvality chodníkov, hovorím. Alebo
som v kontakte s primátorom Dobšinej, on podobné systémy rieši spôsobom, že niekomu
dáva speňažiť to, čo bolo spoločnými peniazmi vyplatené. Tzn., že ten zaliaty chodník, ktorý
vám môžem ukázať v telefóne, že vlastne odpadový kanál, by dal niekomu speňažiť. Ja sa vás
opýtam jedno, za 30 rokov, za 30 - 40 rokov zhruba sú tu postavené obrubníky v meste.
Prečo tie obrubníky sa zalievaj nejakým asfaltom, ktorý nemá v živote toľko, takú hodnotu
ako tie obrubníky. Mesto, myslím, že, kúpilo nejaký stroj na brúsenie asfaltu na chodníkoch.
Nekúpilo? Mám mylnú informáciu. Prečo to niekto nekúpi, prečo si to nevieme zapožičať.
V rámci nejakej spolupráce mesta. Prečo máme zlé vzťahy, mesto, vedenie mesta má zlé
vzťahy s biskupom, s farou. Je to tak. Otvorenie mesta, Pali darmo sa smeješ, otvorenie mesta
si ľudia všímajú, že tam príde farár, skôr otvorí niečo, niečo, urobí nejaký príhovor a potom
príde vedenie mesta. Lebo nepočká na vedenie mesta. Lebo má také príkazy. Je to dosť tvrdá
kritika, ako ťažko sa to počúva, ale je to tak. Pozri sa. Odnesiem ťa hore, príď zajtra, som
zvedavý.
p. primátor Pavol Burdiga
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Ja neviem čo robí. Ja už. Poprosím pán Hlatký treba si zobrať mikrofón, ja som vás poprosil,
nerob si ty tu volebnú kampaň, lebo to už vyzerá, ale je to už pomaly tak, ale je to už....
Občan mesta
To nie je volebná kampaň. Ja sa pýtam, že či by to nikto dal uhradiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale ja ťa poprosím, skús sa vrátiť na svoje miesto a povedať do mikrofónu tieto veci. Dobre?
Lebo toto je už fakt účelové.
Občan mesta
Toto nie je účelové.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale ba, ba, ba. A zaznievajú, zaznievajú tu také nepravdy až to bolí. Teraz sa neoháňajme tu
jednou fotografiou.
Občan mesta
To nie je jedna fotografia. Takéto fotografie tu mám viacej.
p. primátor Pavol Burdiga
Spravíme, spravíme nápravu určite.
Občan mesta
Mám fotografie aj o tom, ako je vytvorená čierna skládka na mestskom pozemku. Mám ju
ukázať, zasa prejsť dookola. To nie je nejaká volebná kampaň, ani predvolebná kampaň ani
nič, voľby tu skončili a voľby budú o rok. Tuto netreba nejaké volebné kampane hľadať. Tu
treba hľadať problematiku, prečo to vzniká. Ja napr. tu padlo, že náš klub niečo. Tu sú napr.
fotografie z mestského pozemku, toto je mestský pozemok, hej. Môžete sa všetci pozrieť. To
je mestský pozemok. Na Edelényskej 16, kde majú ľudia malé deti a kde sa otvára niečo. Pán
zástupca primátora, pani prednostka, kedy som vás upozorňoval na smetný kôš pri MŠ na
Kyjevskej, že je 5 m od detského ihriska. Je to psičkársky kôš, hore sme jednali pri tom, keď
sme sa bavili o pozemku, keď sme mali byť s pánom Burdigom. Diny neni pravda? Je
odstránený ten smetný kôš? Bolo to asi vlani. Sa pýtam, je odstránený ten smetný kôš, je
prenesený niekam, je problém poslať tam človeka, aby ten smetný kôš od tých detí dal preč?
Lebo toto sú dosť závažné chyby, na ktoré ľudia poukazujú.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno, značíme si ich určite a budeme ich odstraňovať potom. A u mňa sú stále dvere otvorené,
a mohol si aj tam prísť, ale viem prečo, ale viem.....
Občan mesta
V tej chvíli, prepáč, že ti skočím do reči, v tej chvíli si sa ospravedlnil, je tam zástupca
primátora, bola tam pani prednostka. Oni mi otvorene povedali, my sme mali s Lacom
Jánespálom mať u teba jednanie, tak iste prečo nás mesto nevyzve ako kynológov, ktorí
najlepšie poznajú problematiku kam umiestniť koše pre psov. Tu netreba vytvárať
kynologické kluby somariny, kam umiestniť tie koše, kde je najviac psov. Ešte keď sa dobre
pamätám, pred 2 rokmi si povedal, že mesto to má veľmi dobre ošetrené. Dodneska nevidím
niečo ošetrené, lebo na Edelényskej hore na ulici Edelényskej, kde ti býva sestra, kde bývam
ja, je okolo 60 psov, neni tam jeden jediný smetný kôš, len hore pri ihrisku. Tzn., že 60 psov,
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60 majiteľov psov do jedného smetného koša hádže niečo. 3x za deň. Zhruba toľko razy
vykalí jeden pes. Do jedného smetného koša. Koľko daní odvádzame mestu? 30 eurá platím
za jedného psa. Ja osobne mám 2 psov, ktorý sú evidovaný a ktorý majú poctivo vyplatenú
daň v tomto meste. Na stránke nášho mesta je napísané, dneska som sa bol osobne informovať
na to, bol som na to upozornený, že dostávame 100 kusov sáčkov, alebo rukavíc. Povedz mi,
kde tie rukavice sú. Kde tie sáčky sú a kto mi ich vydá, lebo tu ich niekoľko rokov nikto
nevydal. Mesto Dobšiná dáva psičkárom 365 sáčkov za vyplatenú daň.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja len počúvam, lebo nechcem ti skákať do reči.
Občan mesta
No však môžeš.
p. primátor Pavol Burdiga
Ne...ne, ja som tak vychovávaný, že neskáčem do reči.
Občan mesta
No o tom potom.
p. primátor Pavol Burdiga
No tak toto akože.
Občan mesta
O tom potom no. Nevadí.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak toto už je, to už je silná káva, prepáč.

Občan mesta
Sem tam z tých zastupiteľstiev, aj dneska z tých zastupiteľstiev bolo počuté, keď Karol Kováč
rozprával, ako si sa vyjadril. Ľudia to počujú naživo.
p. primátor Pavol Burdiga
Ako s....
Občan mesta
Sem tam si treba vypnúť mikrofón. To je asi z mojej strany všetko.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči ďalší.
Občan mesta
Bobko. Som majiteľ jednej z garáží na Jovickej ulici.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Bobko prosím vás pekne ku ústam bližšie si to dajte a tak. Uhm.
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Občan mesta
Tieto pozemky pri výstavbe garáží v roku 1980 prideľovalo mesto, mesto vydávalo stavebné
povolenie. Teraz je rok 2017 a zastupiteľstvo sa týmto priestranstvom medzi garážami
zaoberalo v roku 2013. Bol tam návrh aby mesto odkúpilo aj to priestranstvo medzi garážami
do svojho majetku. Vtedy to zastupiteľstvo odmietlo s tým, že dodržiavanie zásad pre
hospodárne využívanie majetku mesta, alebo tak nejak sa to volalo, to nedovoľuje. Ostalo to
od toho roku 2013 neriešené. Ja by som mal jednu otázku. Keď sa vydávali stavebné
povolenie tak automaticky sa rátalo, že tá prístupová cesta tam iná nie je, len táto. Hospodárne
využívanie majetku mesta. Zoberiem iba Vargové pole a henten priestor pod Záhradníckou
ulicou, pod Páterovou ulicou. Skromné číslo poviem 500 garáží, ktoré využívajú majetok
mesta ku bezplatnému príchodu ku svojim garážam. Hospodárne využívanie majetku mesta,
ktorý z pánov poslancov v súlade s týmito zásadami nadniesol otázku trebárs na to Vargové
pole. Tieto pozemky mesta okrem majiteľov garáží pre príjazd ku garážam nevyužíva nikto
druhý. Toto priestranstvo na tej Jovickej využíva spústa ľudí. Ktorý z poslancov mesta dal
nejaký návrh, aby tieto pozemky mesta boli formou nájmu, alebo odkúpenia, aby sa zveľadil
majetok mesta takýmto spôsobom. Ani jeden. A na tie zastupiteľstvá pozerám. Čiže mestu na
jednej strane utekajú takto peniaze, na druhej strane máme tu požiadavku na mesto, aby
pozemok medzi našimi garážami odkúpilo od pani Filipovej s tým, aby sme sa v podstate
dostali na úroveň týchto ďalších 500 ľudí. Toho roku ste to mali teraz na programe, bol som
na jednej komisii, komisia to zamietla. Čiže moja prvá otázka je ako sa využíva potom ten
majetok mesta keď 500 ľudí má zadarmo prístup ku garážam, my 26 chceme mať, alebo
chcem byť na úrovni tých istých ďalších občanov a mesto je proti tomu. Aký je rozdiel medzi
nami a majiteľmi garáží trebárs na tom Vargovom poli. Pán Kuhn čítal som váš projekt.
Dobrá samospráva, alebo nejaká taká. Vy ste boli tiež proti tomu, aby mesto odkúpilo ten
pozemok pani Filipovej. Môžem vedieť z akého dôvodu som ja menej ako niekto na
Vargovom poli? Že ma, som proste nemám rovnaké práva, alebo ako to nazvať, ako títo
ľudia, ktorí zadarmo užívajú mestské pozemky, túto službu zadarmo. A aby sme sa dostali....
tým by sme sa dostali na úroveň tých ďalších 500 ľudí. Chcem počuť, prečo ste tak
hlasovali........ku garážam neplatia a oznámil...

Občan mesta
Dobrý deň, želám vám príjemný deň. Ja mám jasné otázky, krátke, na vás pán primátor a na
šéfa mestskej polície. Ešte keď som tu sedel ako poslanec ste tvrdili, že 15 minút má človek
právo po zaparkovaní auta zdarma. Tvrdíte to ešte aj dnes alebo nie? Môžete mi priamo hneď
odpovedať?
p. primátor Pavol Burdiga
Pán náčelník bude odpovedať.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Takže dobrý deň všetkým. Neviem Milan, že o čo ti ide a o aké parkovanie. Najskôr by som
potreboval vedieť, že ktoré miesto, aké parkovanie myslíš.
Občan mesta
Sú to miesta označené tabuľami mesta parkovacie plochy, kde je písané smska v tvare takom
a takom, že treba zaslať. No a tvrdili ste mi, že máme právo, teda občania majú právo 15
minút tam parkovať, prvých 15, že je zdarma. Mňa by toto zaujímalo, ako to je.
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náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Zrejme ty vieš o ktoré pozemky ide, alebo o ktoré parkoviská. Ja len vysvetlím tým, pre
ktorých to zrejme nie je zrozumiteľné. Pravdepodobne sa jedná o parkoviská s plateným
státím na území mesta tzn., že bude to na Ulici Šafárikovej, na Námestí baníkov, na Námestí
1. mája alebo na Betliarskej ceste. Dobre hovorím?
Občan mesta
Výborne. Áno.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Pochopili sme sa?
Občan mesta
Tie, tie.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Ďakujem. Tieto parkoviská sú označené dopravnou značkou zákaz státia okrem vozidiel
s uhradeným poplatkom za parkovanie. Státím sa zo zákona 18 z roku 2009 rozumie uvedenie
vozidla do pokoja na čas dlhší ako je nevyhnutný na zastavenie. Zastavením je urýchlené
naloženie, vyloženie nákladu, urýchlené nastúpenie, alebo vystúpenie osôb. Urýchlené.
V rámci toho, aby neboli pochybnosti ja som nikdy netvrdil, že 15 minút.
Občan mesta
Ale tvrdili, však to je v zápisnici čierne na bielom. Pána primátora aj vaše slová.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Ale nie ja.
Občan mesta
Ale určite áno.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Ja som, ja som hovoril, že poučujem svoje hliadky tak, aby neboli....
Občan mesta
Nie to sú takí hlupáci čo prídu hneď a platiť treba.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
To si vyprosím. Hej a správaj sa slušne, lebo budem plniť si svoje povinnosti.
Občan mesta
Tak tu už kadečo prebehlo za čias, keď som bol poslanec.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Takže preto, aby to nemohlo byť zneužité, väčšinou sa toleruje prvých 10 minút. Nemalo by
sa ani to, lebo nie je to urýchlené nastúpenie, vyloženie nákladu ani nič iné. Ale preto, aby
obyvatelia spokojne mohli ísť do toho miesta, kde sú parkovacie karty predávané a aby
nemuseli tí, ktorí nemajú mobilné telefóny utekať niekde a pozerať na hodinky tak toleruje sa
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10 minút. Pri každom priestupku sa fotí čas, kedy bolo zistené vozidlo, ktoré nemá uhradený
poplatok aj čas, kedy sa priestupok už prejednáva. Pokiaľ tam nie je čas väčší ako 10 minút
nikdy nepustím takéto konanie o priestupku, nikdy. Takže zbytočne zavádzaš.
Občan mesta
No ja asi nezavádzam, keď to bolo čierne na bielom a je to aj v zápisnici, ako ste to tvrdili
dvaja. A zaujímalo by ma prečo a akým právom ma ten pán Szolles, Šoltés pardon, brať tie
pokuty na značke rodičia pri Tescu. Akým právom tam vlastne vaša polícia stojí, alebo načo.
Akože tí popití Cigáni pred Tescom to je hlavná úloha, aby na nich pozerali, alebo o čo sa tam
jedná.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Ako nebudem reagovať na invektívy. Mestská polícia plní úlohy zo zákona tak, ako jej ukladá
zákon a na tom trvám. Pokiaľ niekto urobil chybu, má každý ku mne dvere otvorené, ty sám si
bol tam opakovane, nielen kvôli pochybnostiam, ale aj kvôli svojim vlastným veciam a snažiť
sa ovplyvňovať niečo. Vieš dobre, že mieru máme na každého rovnakú, takže ja v tomto
svedomie mám čisté.
Občan mesta
Tzn., že keď idem so synom po 10 rožkov tak zaparkujem auto a nie 15, hej, od dneska 10
minút máme možnosť. Dobre som pochopil?
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Nie.
Občan mesta
Nie dobre.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Státie a zastavenie definuje zákon. Ten priestupok každý prejednáva policajt individuálne, je
na ňom, ako posúdi ten priestupok. Tzn., že keď vystúpiš z vozidla a nemáš uhradené
parkovné mohol by ti dať pokutu hneď, ale pretože je, pretože je tolerantný a skutočne
chceme, aby tí ľudia mali možnosť, mali možnosť, ale aby to nezneužívali. To nie je
vystúpenie na nákup po 10 rožkov, tam si ísť kúpiť šaty, tam ísť do banky vybaviť. To je
vystúpenie na to, aby som si zakúpil tú parkovaciu kartu. To už je státie čo ty hovoríš. Pokiaľ
tam stojíš bez uhradeného poplatku porušuješ zákon. My sme tu na to, aby sme kontrolovali
dodržiavanie toho zákona.
Občan mesta
No ja myslím, že väčšina Rožňavčanov by uvítala zníženie parkovného, čo som už raz ako
poslanec navrhoval. Ako to vidíte vy dnes pán primátor.
p. primátor Pavol Burdiga
...chvíli vyjadriť, že by sme to mali znižovať, nie je to len moja kompetencia, ale aj
kompetencia mojich kolegov poslancov, komisií, odborných komisií atď. takže v tejto chvíli
by som vám na to nechcel odpovedať, že či áno, alebo nie.
Občan mesta
Vy osobne by ste boli rád nie, či nie? Keby občania mali nižšiu sadzbu.
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p. primátor Pavol Burdiga
Ja som vtedy spokojný, keď sú aj občania spokojní.
Občan mesta
Výborne, tak snáď skúsime dať druhý krát tú žiadosť návrh o zníženie parkovného pre ľudí
v meste. No a ešte jednu otázku mám tuná na pani Valkovú. Ja by som sa chcel spýtať akým
právom vaši zamestnanci vstupujú na súkromný pozemok bez toho, aby mali nejakú, nejaké
osvedčenie zo súdu, alebo nejaké právo tam vôbec vstúpiť. Ako majú tam tabuľu pozor zlý
pes. To vidia hej, keď idú na bránu a ďalší krok je už vlastne na nich, že majú právo alebo nie.
p. Ing. Katarína Valková
Ďakujem pekne. Naši zamestnanci chodia do terénu, aj do domácností a mali sme aj zo súdu
žiadosť o spolupôsobenie na prešetrenie majetkových a rodinných pomerov vo vašej
domácnosti. Takže, keďže kričali ti, či nie si tam, bola otvorená brána tak sa opovážili vojsť,
i keď vedeli, že je tam pes. Ale potom si vyšiel, takže je to v poriadku. Ale majú právo na
vstup do domácnosti.
Občan mesta
Ja si zase myslím, že nemá právo človek vstupovať na súkromný pozemok niekoho, neviem
ako tu prítomní čo ste, ako to vidíte. Ja zase to tak poznám, že nie. Kým súd nevydá
rozhodnutie na právo na vstup na súkromný pozemok ako bolo u mňa na Baníckej 18 oni
nemajú právo vložiť nohu za tie dvere. Ja mám kaukazského ovčiaka, ktorého som našťastie
dokázal chytiť vtedy, ale bohužiaľ, ak sa nehnevajte to bolo šťastie a keď tu prídu k nejakému
majiteľovi, čo má iné psy možno to aj inak skončí. Pes je jednoduché zviera, ktoré si chráni
svoje teritórium. Tak ďakujem vám veľmi pekne, ja len toľko som chcel. Dovidenia.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Bobko ešte keď sa môžem ku vám vrátiť, dobre, ten bod ten bol stiahnutý? Ten, ten bol,
ten bod bol stiahnutý z rokovania, ale ja by som dal ešte priestor pánovi poslancovi Kuhnovi,
lebo smerovala otázka aj ku nemu a mi naznačil, že chce odpovedať.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno keďže som bol priamo oslovený tak slušnosť káže, aby som odpovedal. Na tom
zastupiteľstve sme teda, teda pardon na finančnej komisii sme riešili túto otázku a ten
har...hlavný argument, alebo teda boli 2 argumenty, ktoré, kvôli čomu som hlasoval na
komisii proti odkúpeniu tohto pozemku. Ten prvý bol, že sa nejedná o mestskú komunikáciu.
Mesto odkupuje pozemky postupne pod mestskými komunikáciami, lebo máme prípady, keď
proste cesta aj, aj v územnom pláne je vedená ako, ako miestna komunikácia, aj reálne
existuje ako miestna komunikácia, ale pozemky pod cestou mesto nevlastní, takže ich
odkupuje. Ale v tomto prípade tento pozemok nie je v územnom pláne ako miestna
komunikácia. To bol jeden argument a a ten druhý bol ten, že existuje minimálne 1 podobný
prípad ako precedens. Neviem presne, na ktorej ulici, v zápisnici z finančnej komisie to je
možno spomenuté, kde tiež sú garáže, prístupová cesta a majitelia týchto garáží si ten
pozemok medzi, medzi garážami museli odkúpiť do súkromného vlastníctva podľa počtu
garáží, podľa počtu a oni sami si ho museli za vlastné, teda na vlastné náklady opraviť. Čiže
toto, toto bol precedens. Pokiaľ ide o ten, ten príklad z Vargovho poľa neviem, asi lepšie
informácie bude mať, budú mať z mestského úradu, ale pokiaľ ja viem, tak tá cesta je miestna
komunikácia a tým pádom, myslím, že aj, dokonca aj vo vlastníctve mesta ten pozemok, lebo
tie garáže, ktoré tam sú na Vargovom poli tie sú vo vlastníctve mesta, teda pardon, tie
pozemky boli vo vlastníctve mesta a teraz postupne si tí majitelia garáží tie pozemky
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postupne odkupujú, ale tá komunikácia je teda v majetku mesta a je ako vedená ako miestna
komunikácia. Viedla dakedy k bývalému, bývalému záhradníctvu, ktoré patrilo k mestu ešte
kedysi dávno. Vedie k detskému ihrisku takže, takže to nie je celkom ten istý, ten istý prípad.
Takže to bol dôvod prečo som, prečo som hlasoval proti odkúpeniu tohto pozemku a teda na
základe týchto informácií si myslím, že majitelia týchto garáží by si ten, ten pozemok mali
odkúpiť a pretože oni ho v podstate využívajú prevažne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán Bobko ešte sa chcete spýtať niečo? Lebo bohužiaľ ten váš bod bol
stiahnutý, takže s tým vám neviem teraz poradiť. Poprosím vás, poprosím vás do mikrofónu,
lebo to musí byť zaznamenané. Skúste už pomôcť pánovi.
Občan mesta
...to Vargové pole. Miestna komunikácia nech je tam široká 4 m. od miestnej komunikácie po
brány garáže sú dostatočné priestory, ktoré sú tak isto majetkom mesta. Čiže o tie priestory.
A práve cez ten priestor, tak isto keď vchádzam do garáže, ho používam. A tú službu mesto
poskytuje zdarma. Mestská komunikácia je mestská komunikácia, priestor od komunikácie po
bránu garáže je priestor, alebo majetok mesta. A mesto túto službu poskytuje zdarma. A na to
som sa pýtal. Prečo mesto niekomu tú službu poskytuje zdarma a mne tým, že ten pozemok
nechce odkúpiť, tak ja za túto službu budem musieť platiť. Aký je rozdiel medzi mnou
a týmito 500 majiteľmi. Vyjdite si tuná len hore nad ZŠ Pionierov, tých posledných 8 garáží.
Dokonca je tam asfalt. Je to mestský pozemok, tam nikto nechodí. Ten priestor medzi našimi
garážami tam chodí spústa ľudí. Tam chodia ešte aj tie postihnuté deti, treba ich vypchať na
Páterovú ulicu, na Jovickú. Dosť ich život tresce, ešte aj toto im treba sťažiť. Ďakujem za
priestor.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč chceš sa ku tomuto vyjadriť?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
....či už teraz, alebo na ďalšom zasadnutí keď to budeme preberať, alebo do komisie sa to
dostane. Prepáčte. Chcel by som sa opýtať jakým, jakým právnym aktom, alebo jakým
právnym činom došlo k tomu, že pozemky, ktoré patrili mestu patria súkromníkovi. Jedna
otázka, druhá otázka nakoľko majitelia garáži sa sťažovali, že teda, alebo teda uvádzali
v informáciách, že tento neplatil dane, či je to naozaj tak, aby sme si tieto informácie dali
relevantne do kopy. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka odpovedať.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
No došlo k tomu na základe zákona. Boli tu reštitučné zákony, na základe ktorých sa vracali
pozemky pôvodným vlastníkom, ktorí utrpeli nejakú majetkovú krivdu. Tak isto došlo aj
k tomuto. Od pani Filipovej sme odkupovali aj my pod mestskou komunikáciou pozemky.
Samozrejme. A netreba si miešať MSNV a mesto. Vieme dobre, že vtedy platili úplne iné
zákony, bol to úplne iný režim. Áno mesto je síce nástupníkom MSNV, ale za to, čo sa dialo
počas ešte doby, kedy správcom bolo MSNV za to už predsa mesto nemôže niesť
zodpovednosť.
p. primátor Pavol Burdiga
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Ďakujem. Nech sa páči ďalší z občanov, aby sme pokročili.
Občan mesta
Dobrý deň prajem. Volám sa Lakoš. Tak isto moja matka má tam pozemok, prepáčte,
nehnuteľnosť, garáže, aby sme vedeli o čo sa stalo, čo sa stalo. V roku 1980 mesto vyvlastnilo
predmetné pozemky spod, od 3 ľudí. Boli tam 3 domy, 3 dvory a 3 záhrady. To bolo v roku
1980. Títo majitelia neboli akože skonfiškovali od nich majetok. Dostali za to zaplatené
a v novembri 1980 dostali tie peniaze, aj prijali. Tzn. potom mesto tieto parcely, ktoré získalo
rozparcelovalo, vydalo 40, nie 4, 40 právoplatných stavebných povolení na vybudovanie
individuálnej garážovej výstavby a mesto zabezpečilo 2 voľné, ešte raz hovorím 2 voľné
prístupové cesty k týmto garážam. Jedna pre 14 a ďalšia, ďalšie priestranstvo resp. to voľné
priestranstvo pre 26 garáží. To bolo až do roku 1995-96 a zrazu tento majetok už nie je
mestský majetok a stal sa súkromným majetkom. To čo hovoríte pani doktorka len čo sa týka
reštitúcie. Ten majetok, o ktorý sa akože teraz jedná, je uvedená ako zastavané plochy
a nádvoria. V reštitúcii sa takého majetky nevracali. Zastavané plochy a nádvoria sa nevracali.
Ale vieme veľmi dobre, že v 90 rokoch tu jednoducho skartovali sa papiere, skartovali sa LV
a určitý ľudia stade museli odísť. Určitý ľudia kvôli aj týmto veciam museli z mesta odísť
resp. z vedenia mesta. Nebudem teraz hovoriť mená. Ale sú tu ešte by som povedal pamätníci.
Minimálne 3 štatutári, ktorí vedia o tejto afére. Síce to bolo pred 20 rokmi, ale sa na to ešte
pamätajú. Za druhé len to by som chcel povedať, tieto stavebné povolenia boli vydané
právoplatne. Právoplatnosť stavebných povolení potvrdil aj okresný úrad so svojím
rozhodnutím z roku 2002 a vtedy kolaudačné rozhodnutie obdržali sme aj majitelia a tak isto
aj mesto. A rokov, od roku 2002 až do 2017 ľudia platia mestu určité dane, ale mesto tam
nekosí, lebo tam nemá čo kosiť. Sneh sa neodpratáva, lebo to je súkromný majetok, tam nie je
ani verejné osvetlenie. Tak ja sa pýtam, čo vlastne dostávajú tí ľudia za svoje dane za tých 15
rokov. Lebo len platia, ale reálne hovorím, že tam nie je nič, ani verejné osvetlenie. Lebo keď
ešte k tomu nemáme ani verejný prístup, alebo voľný prístup k našim nehnuteľnostiam tak
potom načo mi tá nehnuteľnosť. Len aby som platil, platil, platil, za čo? Tak to je z mojej
strany všetko. Ďakujem. A ešte čo sa týka tejto komunikácie pán Kuhn máte vel...pravdu čo
ste povedali, ale vzhľadom na to, že tam sa osadila zvislá, prepáčte, áno, zvislá príkazová
značka dopredu z tej cesty sa stala komunikácia. Tzn., že tam na ten súkromný pozemok sa
osadila zvislá príkazová značka s prírazom....by som povedal s príkazom doprava. Už to by
som povedal, už to je verejná komunikácia, lebo na súkromné cesty sa, veľmi by som povedal
do súkromných záhrad, alebo do súkromných zastavaných plôch sa tam značky neosádzajú.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Páči sa.

Občan mesta
Dobrý deň prajem. Volám sa Májtányiová. Minule som mala možnosť vystúpiť s, s našim
akčným plánom, projektom a bolo mi povedané, že nepatrí sem, na túto pôdu a neklopem na
správne dvere. Tak som si dala tú námahu a preštudovala som zákon SNR o obecnom
zariadení. Podľa § 4 bod 5 obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými,
občianskymi združeniami, právnickými osobami, ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi
v obci. Podľa § 25 povinnosti a oprávnenie poslancov podľa bodu 1 písm. d) obhajujú záujmy
obce a jej obyvateľov. Poslanci myslím. Keď som vystúpila, tak ja si myslím, že to patrilo
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sem na túto pôdu. Bolo mi povedané, že čo chcem. Položila som vtedy asi 6 otázok. Z tých
otázok som dostala len 1 odpoveď. Pán primátor povedal, čo chcem keď 2x už schválili náš
projekt. Na druhú otázku som dostala od pani prednostky a hneď sa vrátim aj k tej prvej
odpovedi. Pani prednostka, keď som hovorila, že vaša pracovníčka mestského úradu nás zle
informovala, vybavujeme to od júna, akčný plán to je rozvoj mesta, podnikateľ tak isto je
rozvoj mesta, obyvateľ tak isto sem patrí. Povedala som vtedy, že donesiem dôkazy, že
pracovníčka, dali ste odpoveď, že pracovníčka robila po pracovnej dobe, je záznam, po
pracovnej dobe a mimo pracovného, mimo pracovnej doby a nepoužívala kanceláriu
a nepoužívala vaše priestory. No tak tu je mail, že poslala, tu je dôkaz, že poslala dňa 16. 08.
2017 o 11. hodine odpoveď, že náš projekt opravila a poslala do Bratislavy. Tak pozerala som
vtedy, nemala dovolenku. Ďalší mail z jej strany, tak isto nemala dovolenku v ten deň, tak isto
je dôkaz, že odpovedala a tu tak isto je adresa Rožňava mesto.sk odosielateľ Ing. Eva
Valentíková. Tak isto je dôkaz o tom, že projekt bol odoslaný do Bratislavy. To je rozvoj
mesta. Teraz sa vrátim akčný plán. Z 5. 10. keď som tu bola, keď som vystupovala 29-teho,
keď sa pamätáte, tak ten akčný plán je z 5. 10. a tu sú ako ste povedali pán primátor sa vrátim
k tomu, čo ste mi povedali, že čo ešte chceme 2x schválili náš projekt, čo chceme. Tu je
dôkaz, že náš projekt zo záhadných dôvodov nikto, tu je dôkaz, že poslali a tu je dôkaz, že
neposlali, pretože z Rožňavy boli schválené, vy sedíte v rade aj 2 členovia v akčnej, alebo
v rozvojovej rade, boli schválené 9 projektov a odišlo z Rožňavy 6. Tu sú o tom papiere, nech
sa páči, to sú prístupné, to nie sú tajné dokumenty. A o čo tu vôbec išlo, každý súdny človek,
ktorý prečíta tento plán ako sa to volá správa o real...realizácii akčného plánu okresu Rožňava
k 05.....2017. Jedn....jediný plán, ktorý schválili v rade z tých 9 len 1 je tam. A viete, ktorý?
Založiť tú radu, ktorá, alebo neziskovú organizáciu, ktorá ako bude nám pomáhať
podnikateľom predkladať projekty, ktoré nepredkladali. Pán poslanec jeden, keď dobre sa
pamätám, pán Kuhn hovoril, kto je členom neziskovej organizácie. Takže viete teraz zistiť, ja
vám nebudem o tom hovoriť, to sú len dôkazy, že ako jednoducho riešite naše problémy
obyvateľov a našich podnikateľov, že ako rozvíjate mesto, že ako nám pomáhate. Takže tu sú
napí... tu je len jeden jediný projekt schválený z Rožňavy založenie neziskovej organizácie
v sume 150 000 a nech sa páči to môžete preveriť. Keď som hovorila, že mám tieto dôkazy ja
už ďalej ani nebudem to komentovať, pretože jednoducho sa neoplatí komentovať, pretože
som aj, keď som tu dala otázky, odpoveď som dostala jednu, druhú odpoveď. Ďalšie
odpovede do dnešného dňa neboli dané. Otvorený list som sa opovážila napísať, čakala som
odpoveď nie len ja, ale keď jedná sa o rozvoj mesta, mali sme podnikať a mali sme zamestnať
ľudí a nič sme nedostali. Ten otvorený list ostal tak isto bez odpovedí. Ale odpoveď bola daná
a teraz vám poviem, že, že aká. A tá odpoveď bola taká a chcem oznámiť, že osoba, ktorá
vyhlásila proti mojej rodine, že na každom úrade, to je odpoveď na ten otvorený list, že na
každom úrade moju rodinu majú zastaviť a robiť proti nám všetko možné, aby sme sa
nevedeli pohnúť. Citujem keď to ďalej už, už keď to ďalej bude pokračovať, pretože už jeden
krok urobili, už jedna osôbka, chuderka poslúchla to, keď ďalej budeme pociťovať ako rodina
tento nátlak, ja som si myslela, že žijeme v demokracii, ale žiaľ bohu ja som nezažila ani za
socializmu verte tomu, ja som socializmus zažila, teraz som si myslela, že žijeme
v demokracii som sa opovážili ani neurážať, len povedať svoj názor otvorene, tak takú
odpoveď sme dostali. A teraz tá osoba, ktorá vyhlásila, že zastaviť moju rodinu na každom
kroku, na každom úrade a proti nám robiť tak citujem keď ešte raz, alebo ďalej budeme
pociťovať ten nátlak tak budeme to riešiť inde a to len, to len oznámenie hovorím, nieže dakto
teraz vyvráti, že sa vyhrážam, alebo niečo také. Božechráň len citujem zákon. Podľa trestného
zákona § 360 kto zhorší kvalitu človeka, jeho života, to je § 360 bod e) inak obmedzuje v jeho
obvyklom spôsobe živote takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu o jeho živote,
o jeho život alebo zdravie, alebo podstatným spôsobom zhorší kvalitu jeho života, tak tento
zákon využijeme. Ďakujem veľmi pekne. Toľko som chcela povedať.
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p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte niekto? Nech sa páči, ale krátko, lebo my by sme už rokovali ďalej. Do
mikrofónu by trebalo, aby to sa nahrávalo.
Občan mesta
Ešte by som chcel povedať, že na Edelényskej 16 ako, na ktorom zastupiteľstve bolo
rokovanie ohľadne parkovacích miest na juhu. Pred našou bytovkou sa po čase začali
maľovať čiary. Tam kde stáli voľakedy 4 autá, dneska stoja 3. Lebo čiary sú tak namaľované.
Je tam, čiary sú urobené presne pred bytovkou Edelényskej 16, Edelényskej myslím, že to je
14 sú presne medzi kon... pri kontajneroch tak urobené čiary medzi kontajnerom a lampou, že
sú tam parkovacie miesta urobené na nákladné vozidlá, ale nie na osobné. Tzn., že nejakou
prácou sme dospeli k tomu, znova, že nieže sa zvýšil počet parkovacích miest, ale znížil.
A chcem sa opýtať ešte, lebo tento príspevok bol na facebooku pána šéfa mestskej polície,
lebo dokonca mestský policajt sa vyjadril tak, Edelénysku 16 poznáte, to je tá dlhá ulička,
hore je chodník, na tom chodníku pravidelne stoja osobné autá. Šéf mestskej polície, či
vlastne nemenovaný zamestnanec mestskej polície sa na facebooku vyjadril verejne, že na
tom mieste sa môže stáť. Takže sa chcem opýtať, či tam môžeme stáť aj ostatní, lebo
poniektorí za to dostávajú pokutu, poniektorí tam bežne stoja a mestská polícia ich autá bežne
obchádza. A je to chodník. Znova opakujem, nie je to verejná komunikácia. Je to bytovka,
chodník, trávnik a dole je cesta.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Ešte raz. Nebudem komentovať vyjadrenia, ktoré sa zverejňujú na facebooku. Za mestskú
políciu ja som oprávnený vyjadrovať sa jedine ja, preto hovorím, nechcem to komentovať.
Nie som sám na facebooku, takže nezdieľam tieto príspevky ani ma viac menej nezaujíma.
Pokiaľ máte problém moje telefónne číslo, moja adresa, môj kontakt je zverejnený. Nikdy
som nikoho nevyhodil. A čo sa týka parkovania na chodníku tak v zmysle zákona 8/2009 je
parkovanie na chodníku možné pokiaľ ostane voľná šírka 1,5 m.
p. primátor Pavol Burdiga
Som poprosil by som o mikrofón.
Občan mesta
Tam je fakticky od Hronca prístupová cesta, kde má Hronec na ten chodník chlieb-pečivo
a z druhej strany je prístupová cesta od pošty. Tzn., že na chodníku spravíme dvojprúdovku
pred bytovkami. Lebo z jednej strany príde auto, ktoré sa odstaví, z druhej strany sa odstaví
auto a máme dvojprúdovku. To je troška nelogické pre mňa.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Ja vám ako nevysvetľujem konkrétnu situáciu, ja som len citoval ustanovenia zákona.
Konkrétnu situáciu si môžeme rozobrať na mieste. Ťažko to takto vysvetľovať tú situáciu. Ja
som len povedal, ako to hovorí zákon. Policajti pod mojim vedením sa snažia dodržiavať
vždy ustanovenia zákona, je pravda, že pri parkovaní na sídlisku juh sú trošku tolerantnejší
vzhľadom k tomu, že sme boli o tom požiadaní formou uznesenia mestského zastupiteľstva
a práve preto, že tých parkovacích miest je tam málo.
Občan mesta
Tu ide výlučne o to, že práve to miesto, o ktorom hovorím ja, kde sa zmestia bežne 4 miesta,
ľudia sa boja parkovať z toho hľadiska, že mestská polícia ich navštevuje, lebo prekračujú
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čiaru. Aby sme sa pochopili. Aby sa tam zmestili 4 autá pred bytovku normálne bývajúcich,
sa tam zmestia 3. Lebo je tam šírka obrovská.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Pokiaľ viem nikdy sme neriešili takéto sporné, sporné veci, nikdy sme nemerali šírku 1,5 m.
pokiaľ prejde mamička s kočíkom, alebo vozíčkar tak nikdy sa takéto veci neriešili. Nikto
nerieši, keď vozidlo pneumatikou prekračuje nejakú čiaru na sídlisku, alebo tak. Hej.
Skutočne sme...
Občan mesta
Však tam boli pokutovaný ľudia, ja vám môžem na budúce zastupiteľstvo doniesť ľudí, ktorí
tam boli doslova a do písmena pokutovaní.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Ne...nemusíte nosiť ľudí. Pokiaľ sa ľudia nestotožňujú s tým ta čo sú pokutovaný, mestská
polícia rieši priestupky v rámci blokového konania. Pokiaľ sa s tým nestotožňujú, nemajú
uhradiť tú pokutu a bude to riešiť kompetentný správny orgán, v správnom konaní, kde je
možné predložiť dostatok dôkazov a môže sa obhajovať atď.. Pre blokové konanie sa
páchateľ musí stotožniť s tým priestupkom, musí byť ochotný tú pokutu zaplatiť a proti
takémuto konaniu nie je prípustné odvolanie. Takže pokiaľ sa ten páchateľ s tým stotožní, je
si vedomý tohto priestupku, tak je zbytočné o tom polemizovať. Pokiaľ nie, je možné správne
konanie.
Občan mesta
Môžem otázku ešte jednu?
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Samozrejme.
Občan mesta
Len chvíľkovú, logickú. Viete sa zamyslieť, že 10 parkovacích áut, 10 susedov z bloku 8
poschodového, lebo sú tam 8 poschodové bloky. Každý 10 sa postaví takto autom ako
hovoríte vy k čomu tam dôjde. Načo je potom chodník.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Riešime konkrétnu situáciu, hovorím ja to...

Občan mesta
To je konkrétna situácia, keď sa tam postaví 5, 6 áut za sebou, deti majú problém s tam hrať
vyjsť z bloku, mám problém obrovský napr. z 2 psami vyjsť na chodník dole po schodoch,
lebo zrazu prejde auto. Dokonca už tam chodia bežne aj taxikári takže.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Ako pokiaľ máte dojem, že je porušovaný zákon, kľudne nás môžete zavolať, tak isto ako
môžete zavolať policajný zbor a budeme riešiť konkrétnu situáciu vtedy na mieste. Teraz
zbytočne rozvíjať túto akademickú debatu, lebo zrejme tá situácia tam nie je, keď tam pôjde
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hliadka, alebo pôjdeme tam spolu. Pokiaľ to tak bude kľudne ma môžete osloviť, alebo
hociktorého príslušníka policajného zboru, alebo mestskej polície a bude sa to riešiť na
mieste.
Občan mesta
Dobre. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči, chce ešte niekto z občanov diskutovať. Keď nie, tak uzatváram diskusiu
občanov, ďakujem vám veľmi pekne a my budeme pokračovať v pracovnom rokovaní.
Bod č. 11. je to Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 113/2017, bodu 4 zo dňa 29. 06. 2017
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 113/2017 zo dňa 29. 06.
2017 v bode 4 nasledovne: tvorbu rezervného fondu v sume 412 465,13 eur a jeho použitím
na kapitálové výdavky schválené v rozpočte mesta na rok 2017 v sume 194 978,13 eura
a výdavky finančných operácií schválené v rozpočte mesta na rok 2017 v sume 217 487 eur.
Nech sa páči hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
No chcel by som sa vás spýtať, či by ste súhlasili s tým, lebo sú tu návrhy na udelenie
čestného občianstva mesta Rožňava a Ceny mesta Rožňava na rok 2018 tieto 2 body spojiť
tak, ako aj sme minule mali, lebo nám treba nejakú volebnú komisiu zvoliť a aby sme mohli
takto pokračovať. Neviem, či by ste súhlasili s takýmto niečím. Mám dať hlasovať, alebo
súhlasíme? Mô...Dobre tak potom skúsme dať to odhlasovať, či súhlasíte, aby sme tie body
číslo tri...12 a 13 pardon spojili. Ďakujem pekne za porozumenie.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
Chcem sa vás spýtať, minule, ktorí ste boli v tej volebnej komisii, myslím Ivan, keď ťa
oslovím mohol by si to opäť zastrešiť volebnú komisiu. Ďakujem pekne. A kto tam bol ešte
potom s tebou? Myslím neviem či nebol pán posl.... Edo bol a Zoli, alebo, nie Roman,
Roman, Roman bol, Roman bol. Mohli by ste sa, keď vás poprosím ujať tohto? Neviem či už
máme pripravené.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Išli pripraviť.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
..... odsúhlasiť ešte komisiu.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, takže keby ste boli tak dobrí odsúhlasme potom volebnú komisiu. Dobre? V tomto
zložení: pán poslanec Kuhn, pán poslanec Ocelník a pán poslanec Mihók. Nech sa páči
hlasujte. Ďakujem pekne.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0,0.
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Kým sa pripravia lístky hlasovacie ja by som len v rýchlosti tieto návrhy prečítal a potom si
dáme tú krátku prestávku, aby sme mohli to celé odvoliť, skomentovať a ísť ďalej potom,
pretože nie sú to také náročné body.
Takže bod č. 12 to bol Návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava v roku 2018
Prišli nám 2 návrhy. Jeden návrh som podal ja na pplk. Ing. Jána Egriho in memoriam. Je to
bývalý riaditeľ záchranného zboru v Rožňave a druhá nominácia prišla od pána zástupcu
Dionýza Keménya na meno Ing. Peter Marko. Takže toto sú nominácie na udelenie Ceny
mesta Rožňava na rok 2018 a sú tu ešte návrhy na udelenie Čestného občianstva mesta
Rožňava v roku 2018 a jeden podal pán Ing. František Kardoš, meno navrhovaného je
Kalman Tichý in memoriam. Budúci rok sa bude niesť jeho menom tu v Rožňave a druhé
podanie bolo od pani Oľgy Benediktiovej na Dr. Ladislava Husára. Takže toto sú tie
nominácie, ktoré by ste mali, alebo za ktoré by ste mali hlasovať po vyhlásení prestávky.
Takže keď dovolíte vyhlásime tú prestávku aby sa tieto, táto voľba mohla uskutočniť. Nech sa
vám páči vyhlasujem zhruba nejakú 10 minútovú prestávku.
Máme dobre? Poprosím aby ste zapli mikrofón pánovi poslancovi Kuhnovi aby nám
spočítané lístky, alebo výsledok povedal. Tak.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Takže na základe tajného hlasovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave bude
Cena mesta udelená pánovi plukovníkovi Ing. Jánovi Egrimu in memoriam a Čestné
občianstvo mesta Rožňava v roku 2018 bude udelené pánovi Kalmanovi Tichému in
memoriam a pánovi MVDr. Ladislavovi Husárovi.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ešte poprosím kolegov aby sme to zobrali na vedomie a odhlasovali to. Poprosím vás
dobre? Ešte počkajme na pána poslanca Kuhna kým sa vráti. Dobre takže hlasujeme o tom, že
berieme na vedomie výsledok vášho rozhodnutia a návrhov na Čestného občian...na Čestného
občana aj Cenu mesta. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 10. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.
Máme tu predsunutý bod č. 15. je to Návrh na vymenovanie zástupcov mesta Rožňava
do Rady riaditeľov regionálneho poradenského a informačného centra
Túto otázku som načal ja, pretože skončil 5. rok, hej a mala by sa, mala by tam nastať nejaká
si výmena. Nieže nejaká si, ale podľa stanov. Máte to v dôvodovej správe. Z našej strany, zo
strany mesta by tam mali byť 2. Mne to vyplýva z funkcie primátora a za druhého člena tejto,
týchto zástupcov mesta Rožňava do ria...riaditeľov by som chcel navrhnúť pána poslanca
Balázsa. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán poslanec Balázs s faktickou.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som len jednu pripomienku chcel mať k tomuto a to takú, že vlastne čo týka prokúry
mestského televízneho štúdia kvôli mojej pracovnej zaneprázdnenosti by som bol rád, keby
túto funkciu som presunul na niekoho. Pri konkrétnom bode, by som aj dal návrh, ale, ale aby
ste vedeli. Takže neprijmem prokúru mestského televízneho štúdia. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
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p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja chcem do tejto funkcie navrhnúť pána Dionýza Keménya z toho dôvodu, že vždy
v minulosti bývalo, že bol v riaditeľskej rade primátor, zástupca primátora.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči má niekto iný návrh? Keď nie uzatváram diskusiu. Budeme hlasovať
najprv o mojom návrhu, ktorý som ja podal, tzn. za druhého člena by som volil pána, alebo
navrhoval pána poslanca Balázsa. Takže prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s predloženým návrhom na vymenovanie
nasledovných zástupcov mesta Rožňava za členov Rady regionálneho poradenského
a informačného centra Rožňava tzn. mojej osobe a osobe pána poslanca Balázsa a žiada pána
primátora mesta predložiť návrh na vymenovanie zástupcov mesta Rožňava za členov Rady
riaditeľov RPIC na najbližšom zasadnutí zhromaždenia členov RPIC. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 8, proti ste boli 4 a nikto sa nezdržal.
Majetko-právne. 14/1 Koloman Bodnár a manželka Darina Bodnárová, Bočná č.3,
Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja
Keď dovolíte budem vám čítať aj uznesenia komisií. Komisia výstavby, územného
plánovania odporučila zverejnenie zámeru. Finančná, podnikateľská tak isto odporučila. Ja
poprosím možno aj predsedov tých komisií, keby to chceli komentovať, ja len budem čítať,
ako ste sa uzniesli, ale keby ste to chceli komentovať nech sa páči. Pán poslanec Kováč nech
sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Počkám na predsedov komisií. Myslím, že to je v tom poradí dobre. Počkám kľudne.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak ja som len preto povedal, keď sa chcú vyjadriť. Keď nie tak....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Jaj. Ale nedal...Dajme im priestor.
p. primátor Pavol Burdiga
A tak pri každom nebudeme, lebo ja prečítam. Keď chcú reagovať, budú reagovať. Ja som tak
myslel. Prepáč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Jaj aha rozumiem. Prepáč. Ja som myslel, že procedurálne. Ok. Vážený poslanci ja by som
vám chcel dať v zmysle tohto bodu do pozornosti aj ďalšie body, v ktorých budeme
rozhodovať obdobne ako v tomto bode. V dôvodovej správe, ak som ju dobre prečítal, je
napísané, že žiadatelia, žiadatelia zistili neskoro, že ich majetok, resp. ich plot je na pozemku
mesta a žiadajú o odpredaj tohto pozemku ako takého. Z tohto pohľadu nechcem teda tvrdiť,
lebo nepamätám si to zo zákona stavebného ide o čiernu stavbu a v podstate možno ide
o legalizáciu toho plotu. Ale tak isto ako u pána Bodnára, tak isto aj u pána Sivoša a podobne
u pána Rozložníka a ešte jeden prípad tam je, teraz aby som bol presný, pán Bodnár, pán
Sivoš, vidím, vidím tu problematiku zhruba v rovnakej, v rovnakej rovine. Niekto chce
odkúpiť kúsok pozemku, ktorý, ktorý je pred ním a a nejakým spôsobom ho chce zabrať.
V tomto prípade u pána Bodnára navrhujem nedovoliť odpredaj tohto pozemku a zlegalizovať
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najskôr čiernu stavbu, tzn. od, predpokladám, škoda že tu nie je pán Porubán teraz, by mi
vedel zo stavebného zákona jasnejšie citovať, myslím si, že najskôr by bolo treba legalizovať
čiernu stavbu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem sa len opýtať, že to je čierna stavba ten plot? Podľa mojej vedomosti vo finančnej
komisii nie tak odznelo, že to je čierna, to je legálna stavba.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka bude reagovať dobre? Na tieto veci majetko-právne.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Nemôžme s istotou tvrdiť, že ide o čiernu stavbu a to z jedného jediného
dôvodu okolo roku 2000, alebo 2001 sa uskutočnilo nové zameranie pozemkov. To bolo
letecké zameranie. Ja som vtedy pracovala ešte na odbore finančnom, kde som vlastne mala
v náplni práce vykonávať daňové kontroly. Vtedy sme zistili takú skutočnosť, že niektorým
vlastníkom po tomto leteckom zameraní sa upresnili úplne ináč hranice pozemkov. Dokonca
niektorý mali na liste vlastníctva zrazu o 10 m2, niektorý viac. Čiže toto čo tu napr. u pána
Kolomana Bodnára, alebo napr. čo bolo u pani Anny Rezmüvešovej, že 30 cm zasahovala do
nášho pozemku je práve týmito nepresnosťami pri pôvodnom zameraní. Sú jednoducho
evidované posuny. Veľké posuny sú v Nadabulej. Rožňava už nie sú až také markantné tie
rozdiely. Ale viem vám z vlastných skúseností povedať, že tieto kontrolované daňové
subjekty predložili listy vlastníctva napr. z roku 99, potom predložili listy vlastníctva z roku
2001 a bol tam 10 m2 rozdiel bez toho, že by niečo kupovali, alebo predávali. Takže nemôžme
s istotou tvrdiť, že toto je čierna stavba. Pretože táto nehnuteľnosť bola postavená skôr v 80tych rokoch, alebo možno ešte v 70-tych.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Prepáčte. Veľmi pekne ďakujem za informáciu. Toto bola dôležitá vec, lebo z tohto
pohľadu to samozrejme vyznie inak. Ja by som teda navrhol v rámci tohto, pokiaľ sa takého
veci ešte teda možno udejú, hej, aby sme, alebo aby do finančnej komisie na najbližšie
zasadnutie popri cenovej mape bol k dispozícii aj takýto konsenzus, kde takýmto spôsobom
by mesto malo výjsť v ústrety týmto ľuďom. Samozrejme v zmysle cenovej mapy, alebo
iných finančných zásad, aby sa táto vec prednostne takto posúdila a brali sme túto vec
s odvolaním sa na nejaké uznesenie mestského zastupiteľstva, ktoré takúto vec, alebo
v takejto veci občana bude chrániť. Ja skúsim naformulovať niečo do ukladacej časti v tomto
zmysle. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ja ďakujem za slovo. V podstate chcem len tlmočiť komisiu našu, ktorá dôkladne preverila
tento materiál. A ja si myslím, že v tomto prípade treba oceniť aj, aj ochotu teda vysporiadať
si tieto veci. Takže jednoznačne, teda jednoznačne celkom nie, lebo boli tam 2 čo sa zdržali.
Jeden nehlasoval, jeden sa zdržal hlasovania, ale my sme za priamy odpredaj. Vážime si to, že
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takým prístupom obyvatelia pristupujú k tomu, že chcú si vyporiadať svoje, svoje
nehnuteľnosti, alebo keď aj prešľapy, tak by som povedal. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči ďalší. Keď nechce nikto diskutovať, uzatváram diskusiu.
Pán poslanec Kováč bol tam návrh od teba? Buď tak, buď tak, jaj do ukladacej, ale buď tak
láskavý, aby sme.....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Do ukladacej áno, áno. Nakoľko mi bolo vysvetlené, že teda nie, resp. že to je dosť určiť, že
či je to čierna stavba alebo nie, lebo predložili, predložili list vlastníctva, kde teda dokázali, že
to je na ich pozemku a že teda tým zameraním došlo teda k pochybeniu. To je pani prednostka
má v tomto pravdu, naozaj tých vecí bolo, teda alebo je z minulosti ešte stále veľa. Skúsim
teda tú ukladaciu časť. Do ukladacej časti by som teda do bodu 3 navrhol, aby, teda ukladá
mestu, aby pre obdobné prípady bol prijatí, boli prijaté zásady postupu pre riešenie takýchto
situácií a boli k dispozícií znalecké posudky. Toľko.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne a...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Termín do najbližšieho mestského zastupiteľstva keby sa to stihlo. Prepáčte, ešte toto k tomu
dodať. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Môže byť tak kolegovia? Dobre tak prečítame návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta v k. ú. Rožňava časť parciel KNL 1863/3 zastavaná plocha, keď dovolíte nebudeme
čítať celé a plus ešte tá ukladacia časť, ktorú navrhol pán poslanec Kováč. Takže nech sa páči
hlasujte.
Hlasovali ste 12. Nie? Práve ty. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
14/2 pán Attila Ondrej, P. Dobšinského č. 9, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho
predaja pozemku mesta
Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru, finančná odporučili zverejnenie zámeru
priameho predaja predmetného pozemku za cenu znaleckého posudku. Otváram diskusiu,
nech sa páči. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja by som sa chcel opýtať, či je možné do tohto zámeru predaja pozemku budúceho majiteľa
pozemkov zaviazať, aby si pozemok oplotil. Alebo to bude potom až v kúpno-predajných
zmluvách? Ďakujem. Aby oplotil samozrejme, to je stavenisko.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Zaviazať môžeme. To oplotenie v podstate pokiaľ dostane stavené povolenie tak zo zákona
bude povinný si oplotiť stavenisko. Čiže najprv bude len provizórne oplotenie a až potom ako
stavba, keď už bude realizovať stavbu. Čiže ku kolaudácii môžeme dať takú podmienku do
zmluvy.
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p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ak môžem. Ďakujem pekne. Ďakujem za odpoveď pani prednostka. Jedná sa mi o to, že toto
je výnimkou, alebo neštandardná záležitosť nakoľko majiteľ urobil všetky opatrenia, nazvem
ich preto, aby teda sa nezneužívala táto budova na bývanie bezdomovcov atď. atď., ale tak či
tak ten priestor nie je chránený takýmto spôsobom, aby, aby tam nedošlo k nejakým
vniknutiam. Ja už som na to upozornil aj minulé zastupiteľstvo, že teda evidujeme tam, aj naši
spoluobčania v blízkosti čo bývajú, že teda je záujem o to teda tam vnikať na ten pozemok.
Preto ak by teda budúci kupujúci nemal nič proti tomu, resp. aby si to mesto vzalo za svoje, ja
by som bol za to, aby tam táto záležitosť bola a navrhnem to do ukladacej časti. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte, skúsme sa pozrieť trošku ďalej pred seba. Ja si myslím, že toto je na Zlatej ulici, kde
je takých bytov neviem koľko 20. Všetky tie byty sú, sú voľne prístupné k verejnému
priestranstvu, žiadne nie je oplotený a tento jeden, lebo ten pán si podľa mňa kupuje tento
pozemok na to, aby mohol dostať stavebné povolenie, aby tam mohli byť byty, aby tam
vlastne tie deti nechodili vlastne do tejto zrúcaniny, ktorá tam je. Takže bude tento jeden
bytový dom oplotený na Vargovom poli? Nie, nie, nie tu nie je taká požiadavka kým sa stavia,
tu je dlhodobo. Iba kým zastavia? Ja som to ináč pochopil. Ja som to ináč pochopil. Ja som to
ináč pochopil.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja som povedala, že kým stavia, tak zo zákona je povinný oplotiť stavenisko.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
To je jasné. To je jasné.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To bude mať aj v podmienkach stavebného povolenia.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Kým stavia.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
To je v poriadku. To je v poriadku. Tam je to, to vyplýva zo stavebného zákona podľa mňa,
len potom aby to nedopadlo tak, že bude musieť byť ten pozemok oplotený do budúcna.
Dobre.

p. primátor Pavol Burdiga
Nie, počkajme, počkajme lebo začína byť z toho chaos. Ja musím udeľovať slovo, pochopte
ma. Dobre? Hej? Pán poslanec ešte. Dobre. Teraz pán poslanec Kováč.
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p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Takže, aby, aby sme si rozumeli, samozrejme keď bude stavenisko, ale ja som
požiadal, že dovtedy kým to bude stavenisko, tak som to pochopil, aby bola táto parcela
oplotená práve kvôli tomu, aby nedošlo tam k vnikaniu. Samozrejme potom, keď sa to
zrekonštruuje, dá sa to do poriadku, už staveniskové oplotenie sa demontuje a dostane to
finálny tvar. Tak som to myslel. Ospravedlňujem sa, možno som to zle formuloval. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník faktická.
p. poslanec Roman Ocelník
Niečo čo ukladá zákon by som určite nedával do ukladacej časti a aby som mohol v tomto
bode hlasovať, tak hneď dám návrh. Hlasujme podľa A. Čiže bez ukladacej časti, čiže toto by
som......Alebo nie A podľa vás?
p. primátor Pavol Burdiga
Iné nie je. Iné nie je.
p. poslanec Roman Ocelník
Bez ukladacej časti.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja len na vysvetlenie pánovi kolegovi Ocelníkovi. Bohužiaľ aj v minulosti som na to
upozornil, aj teraz. Je tam veľa ľudí, ktorí nám preliezajú tie bariéry, ktoré ten dotyčný tam
postavil na to, aby zabránil. Vylámané sú tam dosky zakrývacie a prekrývacie a stáva sa
pomaličky z toho parkovacie miesto pre kde koho. Preto si myslím, že toto bude opatrenie,
ktoré ten majiteľ môže použiť na ochranu svojho pozemku a dotiaľ kým začne stavať a potom
počas výstavby teda použije stavebné oplotenie a po výstavbe už tým pádom ho demontuje
a už to bude upravený pozemok. Len preto. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
S Karolom sa tu budeme asi prestrelo...presrielať, či ako s to povie. Pokiaľ niečo určuje
zákon, tak zbytočne to budeme uvádzať. Potom tu dajme do ukladacej časti celý stavebný
zákon, hej. Alebo? Čiže, takto.
p. primátor Pavol Burdiga
Zareaguje ešte pani prednostka možno na úpravu toho celého.
p. poslanec Roman Ocelník
No dobre.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
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Ja som to pochopila teda, že pán poslanec Kováč to myslel tak, že proste vlastník pozemku
tam vybuduje nejaké dočasné oplotenie až kým nebude mať vydané stavebné povolenie.
Potom bude mať v stavebnom povolení uložené povinnosť mať oplotené stavenisko, ale už
keď bude kolaudovať, to oplotenie tam nemusí byť. Čiže nijaké oplotenie tam nemusí byť,
čiže dočasné nejaké oplotenie. Ja som to tak pochopila teda, hej, že odkedy sa stane
vlastníkom pozemku, pretože on keď sa stane vlastníkom, možno bude trvať pol roka, možno
rok záleží na jeho zámere aký má, ako má pripravené projekty, že kedy bude to stavebné
povolenie vydané. To nevieme povedať v tejto chvíli.
p. poslanec Roman Ocelník
Nebolo to jasné z Karolovho. Čiže keď sa nejako dohodneme tak stiahnem, stiahnem ten môj
návrh.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč nech sa ti páči.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem. Ja som s pánom Ondrejom na túto tému diskutoval. Ja by som navrhoval na základe
dostupných informácií, ktoré mám od pána Ondreja, aby mu bolo uložené zabezpečenie tej
stavby momentálne proti vniknutiu, pretože na základe jeho vyjadrení v blízkej dobe nie je
rozhodnutý ako bude postupovať zo stavbou.
p. primátor Pavol Burdiga
Je to, je to návrh. Brať to ako návrh?
p. poslanec Ľubomír Takáč
Môže to brať ako návrh. Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Nepočul som teraz kolegov Takáčov návrh, keďže sme s kolegom Kováčom preberali ako
ďalej. Takže ja sťahujem môj návrh, ktorý som dal a teda fakt neviem, čo Ľubo navrhol, ale
Karol, s Karolom sme dohodli nejaký ten návrh. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja by som najprv mal takú ako nestavebník otázku, ako v tejto chvíli to nie je stavba, na ktorú
je vydané stavebné povolenie, ale robili sa tam nejaké sanačné práce a na to sa nevzťahuje
tiež, keď lebo nie je to momentálne budova, ktorá je určená na bývanie. A keď sa tam robili
sanačné práce tak tiež asi no neboli to, no neboli to búracie práce, lebo na búracie práce tiež
treba stavebné povolenie. Takže, takže tam tiež zrejme musí byť toto oplotené predpokladám.
Neviem, len akože si myslím, ako amatér. A druhá vec je, že ja nemám problém, aby sa tento
pozemok predal, ale mám problém s tou cenou, takže to je dôvod, prečo nebudem hlasovať
za.
p. primátor Pavol Burdiga
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Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Pre pána Ocelníka len toľko, že návrh je taký aby si majiteľ budovu dostatočne zabezpečil
proti vniknutiu aj do doby, kým sa ten pozemok nepredá do jeho vlastníctva. Potom po
odpredaji pozemku, po schválení odpredaja pozemku či sa rozhodne aby mu bolo navrhnuté
oplotenie tohto areálu budúceho staveb....staveniska to už je zase podľa zákona. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Ruším. Vypnite ma. Nič.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ukončujem diskusiu. Najprv bol pán poslanec Kováč, potom bol pán poslanec Takáč.
Pán poslanec Kováč tú ukladaciu časť buď tak dobrý a ja prečítam potom tú prednú časť.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Takže do ukladacej časti by som navrhol. Ukladá do zámer, do zámeru o predaji
pozemku uviesť, aby budúci majiteľ pozemku dočasne oplotil parcelu do doby výstavby.
p. primátor Pavol Burdiga
To nie je identické s tvojím? Dobre ideme hlasovať, však samozrejme pán poslanec Kováč
bol prvý. Nech sa páči hlasujme, keď sme vedeli eee prečítam ešte návrh na uznesenie, lebo to
čo on prečítal, to bola len ukladacia časť.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta v k. ú. Rožňava. Opäť keď dovolíte nebudem toto celé čítať plus ide ukladacia časť
pána Kováča. Hlasujeme.
Za 10, proti 0 a 3 páni poslanci sa zdržali. Takže vlastne o tvojom už nebudeme hlasovať.
Áno, áno, áno.
14/3 MVDr. Juraj Rákossy, Jasná č. 3, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja
nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta
No komisia, komisia...
O celom, ja som prečítal tú prednú časť a s doplnením, ja som aj povedal pána poslanca
Kováča. Tak bolo pán poslanec. Ja som povedal že, hej to tvoje bude ako doplnenie, hej, ale
ja prečítam tú prednú časť ešte pred tebou potom. Áno.
Finančná komisia, finančná komisia dala toto uznesenie, že po prerokovaní predloženého
materiálu odporučila predaj budovy bývalého kina postaveného na pozemku, opäť nečítam
celé, vo výške 85 000 euro a pozemky priľahlé tiež sú tu m2 vo výške 4 411 formou
obchodnej verejnej súťaže. Čiže to je len, som prečítal vlastne komisiu. Nech sa páči diskusia.
Pán poslanec Kováč a potom pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Nakoľko je to zverejnenie zámeru ja by som navrhoval v tomto zverejnení
alternatívu 3, vyvolávaciu cenu podľa návrhu pána Rákossyho za budovu 60 000 a okolité
pozemky podľa znaleckého posudku. Prečo. Zdôvodním to veľmi jednoducho. Už som to tu
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niekoľkokrát rozprával. Myslím si, že filozofia toho, že je nejaký kupec a chce to kúpiť za
rozumné peniaze v tomto prípade, rozdiel je tam myslím 20 000 euro, hodnoty 23 000 euro
podľa návrhov by mohla byť najnižšia vyvolávacia cena. Ak teda, ak teda bude viacero
záujemcov táto cena v dražbe sa môže samozrejme zvýšiť. Ak nie, je to reálny dôvod na to,
aby sa táto budova, ktorá je od roku 2009 v majetku mesta, aký to je majetok? Nie nežiaduci,
ale nadbytočný. Ďakujem pekne. Myslím, že to je veľmi korektné. Prebytočného.
Ospravedlňujem sa. Ďakujem za pomoc, vypadlo mi to. Tak si myslím, že to je v celku
rozumné, takže alternatíva 3 vyvolávacia cena podľa pána Rákossyho a to za budovu 60 000
a okolité pozemky podľa znaleckého posudku. To je môj poslanecký návrh. Ja som hovoril
60 000, 60 000.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže 60 000.....pustíš?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som dávam alternatívu 3. Ja dávam alternatívu 3.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre to je alternatíva 3, však povedal pán poslanec. 60 000 plus tých 4 411?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nie a okolité pozemky za ceny podľa znaleckého posudku.
p. primátor Pavol Burdiga
Jaj znaleckého posudku, dobre.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tak ako to pán Rákossy uviedol vo svojej žiadosti.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Aj pozemok pred kinom?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tak ako to pán Rák.... Ja to budem citovať ako to pán Rákossy uviedol vo svojej žiadosti, ale
myslím, že aj pozemok pred kinom tam uviedol do toho.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
....kolegu Kováča, že pán Rákossy prišiel medzi tým už s druhým návrhom a navrhol teda
ponúkol 80 000 a teda s tým, že len pozemky, ktoré sú pod budovou a za budovou už, už teda
nemal záujem o pozemky pred budovou. Čiže to je, to je jeho posledná ponuka, takže potom
keď jeho ponuku tak by sme mali podľa mňa tú, tú poslednú nie, nie tú predchádzajúcu.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč faktická.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
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Ale tu čítam, ďalej žiadateľ uvádza, že vzhľadom na technický stav budovy navrhuje kúpnu
cenu za budovu 60 000 euro? Toto čo sme stiahli minule? Kde ďalej? Dňa 26....náš úrad
uviedol, že návrh kúpnej ceny vo výške 80 000 za budovu a pozemky, ktoré sa nachádzajú za
budovou? OK. Tak môj alternatívny návrh nebudem tu hrať hokej s tým, bude teda v zmysle
toho, čo pán Rákossy chce. Keď chce 80 000 za budovy aj s pozemkom, aj s pozemkami,
ktoré sa za budovou nachádzajú. Takže pri...ja si privlastním pána...názor pána, návrh pána
Rákossyho. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže tých 80 a pozemky za bodovou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Žiadateľ dostavil na náš úrad a uviedol, že navrhuje kúpnu cenu vo výške 80 000 eur za
budovu s pozemkom, ako aj pozemky, ktoré sa nachádzajú za budovou.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak hej? Vrátane?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tak ako to tu je uvedené. Pán poslanec Kuhn ešte budeš?
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja by som prípadne doplnil tento návrh kolegu prípadne ešte o to, že teda tých 80 000 by
sa malo týkať len na budova s pozemkom a tie pozemky za budovou tam to minimálne
podanie tých 4 411.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn to bude...
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Finančná dala 85 plus 4 014. Tam finančná komisia ešte prihodila 5 000 navrch k tomu.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec teraz ako? 80 plus 4 411.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno ako, ako minimálne podanie.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, ale dodržme všetky pravidlá ktoré máme. Takže bol, bol návrh pána poslanca Kuhna.
Môžeme tak potom pán poslanec zaokrúhľovať tých 85...
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Mám v tom.... Teraz ako mi to nie je celkom, celkom jasné, lebo tuná v tej alternatíve 2, ktorá
vyzerá teda ako alternatíva finančnej komisie je uvedené teda 85 000 plus tých 4 400.
p. primátor Pavol Burdiga
A ty si hovoril 85 všetko.
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Viem, že sme schvaľovali 85 na komisii a teraz si neviem spomenúť či to bolo 85 vrátane,
alebo 85 plus tých 4 400.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Dostaneme sa aj k tebe neboj sa. Bude nejaký návrh od teba? Alebo vyčkáme,
vyčkáme predsedu komisie. Ivan.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja poprosím predsedu komisie finančnej.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Pán poslanec Kováč ešte pred tebou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Takže ja len na zdôraznenie toho. V zmysle teda toho, čo tu je uvedené tak ako pán Rákossy
uviedol, malo by to byť, podľa môjho názoru vyvolávacia cena by mala byť 80 000
kompletne za budovu a pozemkami okolo budovy tak, ako to je vyznačené v grafickej prílohe
tohto materiálu. To je ten môj, to je tá moja alternatíva a zdôvodnenie som spomenul myslím
si, že od tohto treba, nakoľko pôjde o verejnú súťaž sa odraziť, pretože to sú poviem
sedliacky, isté peniaze. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tak jak sa pamätáte pán kolega, áno tak bolo. 85 000 navrhla finančná komisia s budovou,
pozemkom pod budovou a pozemok za. Tak sme to vlastne zaokrúhlili na tých 85 preto šiel
ten návrh. Trošku mne vzniklo s kolegyňou nedorozumenie vlastne pri, pri, pri tejto zápisnici,
takže či to už bude 84 441, či to už bude 85 to je asi jedno, lebo to je len vyvolávacia cena aj
tak. Takže to je jedno. Môže ísť ten návrh, alebo potom alternatíva 4, kde je vlastne 85 000
budova, pozemok pod, pozemok za budovou.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže ďalšia alternatíva? Dobre takže prvý bol návrh pána Kováča. Bude druhý pána Kuhna
a Balázsa? Ujednotíte sa hej?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Bez 4 411. Tak áno, áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre pán poslanec Kossuth ešte.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Poprosím kolegov, aby máme takýto návrh tuná, aby sme sa tejto budovy
čím skôr zbavili. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
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Nech sa páči ešte niekto? Neevidujem nikoho. Teraz pán poslanec Laco. Dobre.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Chcem sa opýtať pána poslanca Kováča potom alternatíva 3 padá, hej? Čo si začal tým, že
navrhuješ alternatívu 3, už teraz to padá, áno? Nebude? Dobre len preto sa pýtam, lebo najprv
bola alternatíva na 60.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni. Pán poslanec Kováč ešte.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nie, nie, nie. To ja už som odpovedal. Ospravedlňujem sa. Mimo mikrofón. Zopakujem to
teda ešte raz. Na otázku pána Laca môj návrh je, aby teda kompletne tak ako je budova aj
s pozemkami význačná v grafickej prílohe, aby vyvolávacia cena bola 80 000 tak, ako to pán
Rákossy navrhuje. Zdôvodnil som to. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja hovorím som stále ešte trošku zmätený lebo aj jak pozerám ako je zápis z uznesenie
finančnej komisie tak tiež je tuná uvedené, že, že s najnižším podaním 85 000 a potom je ešte,
ešte aj tie pozemky teda tých 4 400. Takže ja teda dávam návrh za, za, za obchodná verejná
súťaž za 85 000 stým, že tých v tej sume je vlastne minimálnej sume hovoríme teda o budove,
pozemkami pod budovou aj tie pozemky za.
p. primátor Pavol Burdiga
To je v 85.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
V 85. Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte niekto chce nejakú vyvolávaciu cenu? Uzatváram diskusiu. Budeme hlasovať za návrh
pána poslanca Kováča. Takže pán poslanec ešte raz do tretice skús nám zopakovať.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Navrhujem, aby vyvolávacia cena bola 80 000 euro za budovu a pozemky tak, ako to je
vyznačené v grafickej prílohe.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre kolegovia nebudem čítať komplet všetky tieto alternatívy a a parcelné čísla. Myslím, že
ste porozumeli tomuto. Nech sa páči hlasujte za návrh pána poslanca Kováča.
Za 10, proti bol 1 pán poslanec a 2 páni poslanci sa zdržali. Schválené.

14/4 Attila Sivoš, Mierová 25, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku mesta
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Pozrieme sa na komisie. Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru predaja
predmetného pozemku s tým, že žiadateľ predloží vyjadrenie správcu inžinierskych sietí na
predmetnom pozemku. Finančníci po prerokovaní predloženého materiálu odporučili
zverejnenie zámeru priameho predaja. Nech sa páči diskusia. Uzatváram diskusiu, čítam
návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta v k. ú. Rožňava časť parcelné číslo KNC 2081/141. Opäť, keď dovolíte, nebudem to
celé čítať je to tam jasne napísané. Páči sa hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
14/5 Wyon, s.r.o., Námestie 1. mája 10, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho
predaju, predaja pozemku mesta
Komisie sa vyjadrili nasledovne. Výstavba odporučila schváliť, finančná tak isto odporučila
schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu č. 14/5. Ako vidím nediskutuje nikto, uzatváram
diskusiu. Čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta v k. ú. Rožňava zapísané na nasledujúcom LV, opäť nečítam celé toto znenie. Máte ho
v tlačenej podobe. Nech sa páči hlasujte
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
14/6 Mgr. Mária Kadášová, Letná 24, Rožňava – predaj pozemku mesta
Výstavba neodporučila schváliť predaj pozemku a tak isto aj finančná sa stotožnila s komisiou
výstavby. Otváram diskusiu k bodu č. 14/6 Mgr. Mária Kadášová. Uzatváram diskusiu, čítam
návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava zapísanej
na LV 3001, časť parcely, parcelné číslo KNC 2081/140 zastavaná plocha s výmerou
upresnenou geometrickým plánom formou obchodnej verejnej súťaže za cenu podľa
znaleckého posudku s vypracovaním geometrického plánu znaleckého posudku a podmienok
obchodnej verejnej súťaže. Prosím hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za bol 1 pán poslanec, proti ste boli 9 a 2 páni poslanci sa zdržali.
Obec Čučma, Čučma 47 bod č. 14/7 – priamy predaj pozemkov mesta a zrušenie
uznesenia MZ č. 228/2013 zo dňa 26.9.2013
Pozrieme sa na komisie. Finančná komisia odporučila priamy predaj pozemkov mesta v k. ú.
Čučma za cenu 6,7 eura za m2. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Myslím, že sme to mali už
viac krát v zastupiteľstve. Faktická pán poslanec Džačár a za ním pán poslanec Kováč.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Tak ako pán primátor si už povedal, si myslím, že už viac ako 4 roky sa to
tu ťahá. Ja by som dal návrh aby sa hlasovalo o alternatíve 1 podľa znaleckého posudku.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja mám otázku na pána predsedu finančnej komisie. Ako dospela finančná komisia k 6,70?
Keby mi to pripomenul.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
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Finančná komisia tak dospela k tomu, že sa to porovnávalo s pozemkami v Nadabulej, ktoré
vlastne pod cestami, okolo ciest vykupuje mesto v cene 7 eur a a takto sa to porovnávalo. Tak
isto s pozemkami, ktoré v Nadabulej sa poslednú dobu predávali, takže tým pádom tento
aspekt, ktorý sa tu niekoľkokrát na tomto zastupiteľstve preberal, že približne porovnateľné
pozemky aby sa predávali za porovnateľné ceny a a vlastne hlasovaním finančná komisia sa
uzniesla na tej cene. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec stačí?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno. Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
Uzatváram diskusiu. Budeme hlasovať za návrh..... Jaj ešte bol niekto? Jáj pán Kuhn. Pán
poslanec Kuhn prepáč.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja teda dám návrh hlasovať podľa návrhu finančnej komisie.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Ešte niekto? Nieže niekoho opomeniem. Ďakujem. Uzatváram týmto diskusiu.
Ideme najprv hlasovať za návrh pána poslanca Džačára. To bola pán poslanec, alternatíva č. 1
bola? Áno podľa znaleckého vo výške 3 680 eur. Dobre páni takže hlasujeme za návrh pána
poslanca Džačára, alternatíva č. 1, 3 680 eur.
13 ste hlasovali. Za jeho návrh ste boli 7, proti ste boli 5 a jeden pán poslanec sa zdržal.
Dobre takže ideme teraz, táto neprešla. Ideme podľa komisie finančnej. Dobre pán poslanec?
Tak bolo, hej? A finančná. Som... Hej, hej. Alternatíva č. 2 znie podľa návrhu finančnej
komisie a výška je tam 11 068,40. Nech sa páči hlasujte.
Všetci ste skoro zelený. Za 12, proti 0, zdržal sa 1 pán poslanec. Tak toto prešlo.
14/8 Ing. Ernest Rozložník a ma...Prosím? Vysvetlíme ten ďalší bod potom dobre? Alebo
vám to netreba vysvetľovať? Ale povedzme, povedzme. Nie, nie povedzme aby všetci vedeli
kvôli čomu to je, hej. Je to v priamom prenose takže.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To znamená tým, že v predchádzajúcom hlasovaní bol schválený predaj pre obec Čučma pán
Ernest Rozložník je žiadateľom 3 parciel, ktoré sa práve odhlasovali pre obec Čučma. Tzn., že
už toto hlasovanie pre pána Rozložníka je bezpredmetné. Takže ja vás prosím o stiahnutie
materiálu z rokovania. Prečo? Tri. Ten, ten prístup?
p. poslanec Ing. Ján Lach
12800/20 po 17 m2 a 800/19 4 m2. A pre Čučmu sme schválili parcely 800/12 17 m2 a 800/20
17 m2. Parcelu 800/19 sme neschválili. Treba pozrieť do materiálu.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak ja neviem, ale.... No ale tu je 12, 20.
p. poslanec Ing. Ján Lach
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Potom, potom....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
19 nie je v materiály.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Potom, potom je niekde chyba v materiály, lebo keď sa pozrieme do oného do výkresu tak je
tam parcela 800/19 o výmere 4 m2. Zelenou. Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
To je ten malý ..... hej?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Uhm.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Taký malý štvorček, lenže v návrhu na uznesenie nie je.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Tam potom zostane tie 4 m2.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Komisia..
p. poslanec Ing. Ján Lach
Nie sú predané.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Komisie neodporúčali aj na základe toho, že pán Rozložník sa vyjadril, že jemu ide o, hlavne
o vecné bremeno.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Budem čítať z oného z materiálu, hej? Priamy predaj pozemkov, tabuľka, pod tým Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave uznesením schválili zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemkov, katastra, parcely katastra nehnuteľností 800/12, 800/19 s výmerou 4 m2 a 800/20.
Čiže zámer sme schválili a teraz odpredaj, už tam tá malá parcela 800/19 nefiguruje.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ale komisia výstavby ani neodporučila predať túto parcelu pre pána Rozložníka. Áno a on
trval na tom, nie trval na tom, ale.....
p. poslanec Ing. Ján Lach
Dobre, ale to je odporúčacia.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
.... žiadal aspoň vecné, že vecné bremeno. Ani mu tak nešlo o odkúpenie, ale o zriadenie
vecného bremena s tým, že komisia výstavby odporučila, aby si to už teda riešil s obcou.
p. poslanec Ing. Ján Lach
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Len upozorňujem na to, že čo sme schválili v priamom, teda v zámere a čo teraz v odpredaji
ideme schvaľovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn s faktickou, potom pán poslanec Balázs.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Teda ak som to správne pochopil ten, v tom, tá 19 bola v tom návrhu pre, pre, pre Čučmu?
Čučma o to nežiadala vôbec? Že či teda nie je problém v tom, že, že to je len v tej žiadosti,
lebo keď sa človek na to pozrie, tak to je jeden súvislí pás a tá argumentácia bola, že Čučma
tam chce urobiť chodník na tom páse. Čiže, či sa nestala nejaká technická chyba, že tento
jeden malý pozemok vypadol, ale, ale tiež, tiež mal byť s tými ostatnými, lebo to logicky
naväzuje na seba.

p. primátor Pavol Burdiga
Mám, mám jednu informácia. Blanka Fábiánová volala, dobre, tak ona má informáciu od pána
Rozložníka, že od slovenského pozemkového fondu si to vybavil už pán Rozložník, čiže je to
v jeho vlastníctve. Teraz volala, lebo to sledujú to naše baby a preto volala, že, že...uhm, uhm,
uhm. Hej. Čiže pre toto, pre toto tam nie je. Pre toto tam nie je. No dobre, že to sledujú, že
nám to vedeli povedať teraz. Tak potom skúste niekto, aby sa ten bod stiahol, aby to bolo
oficiálne, nieže ten bod preskočíme. Tú 14/8 niekto. Nechcem nikoho ubrať o diskusný
príspevok. Chcete? Lebo tam bol ešte pán poslanec Laco, pán poslanec Kováč, ale kľudne,
však povedzme si. Ale dajme, dohovorme. Dobre? A potom to siahnime, hej? Tak. Alebo
stiahol si pán poslanec?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Kus tak. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Už to ide
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja len chcem pre divákov, alebo pre tých, čo budú potom sledovať tento prenos len povedať,
že v zmysle predchádzajúceho bodu kúpa pozemku bola preto realizovaná takýmto spôsobom,
aby sme umožnili obec Čučma dokončiť systém chodníkov, ktorý plánujú realizovať v obci
ako takej. Preto aj to hlasovanie moje bolo proti zásadám, ktoré zvyknem mávať, ale bude to
v záujme vyššieho v tomto prípade obecného. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujeme pekne za vysvetlenie pán poslanec. No teraz môžeme? Keď vás poprosím niekto.
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Neviem síce aké morálne právo by sme mali predávať my pozemky Čučmy, keď, keď pán,
keď to už obec Čučma vysporiadala s nami, ale navrhujem stiahnuť tento bod z rokovania,
lebo sa nás netýka už.
p. primátor Pavol Burdiga
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Nech sa páči hlasujeme za stiahnutie bodu 14/8 Ernest Rozložník.
Hlasovali ste všetci 13, za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
14/9 Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k. ú. mesta Rožňava
Komisie. Si myslím, že ich mám tu. Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu
odporúča schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku s najnižším
podaním podľa znaleckého posudku vo výške 15 000 eur. Nech sa páči diskusia, rozprava.
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj
pozemku mesta v k. ú. Rožňava novovytvorenej parcely, opäť to nebudem čítať celé. Rozloha
1 707 m2 vo výške, s najnižším podaním 15 000 eur. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 13. Za 12, proti 1, zdržalo sa, nezdržal sa ani jeden poslanec.
14/10 Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, Košice – priamy predaj pozemku
mesta
Komisia výstavby odporučila priamy predaj predmetného pozemku a tak isto aj finančná
priamy predaj predmetného pozemku, ale za cenu 75 eur. Nech sa páči diskusia. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava,
novovytvorenej parcely, parcelné číslo KNC 2315/5 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5
m2 za cenu 75 eur. Nech sa páči hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
14/11 Pozemok pod bytovým domom na Ul. J.A. Komenského č.1713/16 v Rožňave –
žiadosť vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku pod
bytovým domom
Komisia výstavby odporúča, finančná tak isto odporúča schváliť. Otváram diskusiu.
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje odpredaj spoluvlastníckych podielov pozemku
parcelné číslo KNC, parcela č. 875/459, opäť keď dovolíte tento dlhý materiál nebudem čítať,
je v tlačenej podobe. Nech sa páči hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
14/12 kúpa pozemku do majetku, jaj toto je stiahnuté áno tak, tak, tak. Prepáčte.
MEK ESTATE, s.r.o. , Vysoká 34, Bratislava 14/3 bod – priamy prenájom pozemku
mesta
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča zverejnenie zámeru
priameho predaja pozemku. Trvá na svojom pôvodnom uznesení, t. j. priamy prenájom
predmetného pozemku. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Myslím, že máte tam priloženú aj
grafickú podobu toho materiálu. Je tam aj ten chodník. Ten hnedo-zeleno-sivo-modro-žltý.
Pán poslanec Kováč a za ním potom pán zástupca.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne ja si osvojujem alternatívu č. 2 priamy predaj tak ako je v materiály uvedený.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán zástupca nech sa páči.
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p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Predbehol ma pán Kováč. To isté.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja dám návrh hlasovať podľa alternatívy 1 priam prenájom a dovolím si teda upozorniť na to,
že ide o pozemok, ktorý je v územnom pláne stále vedený ako, ako miestna komunikácia,
alebo ulica. Neviem presne aký je ten právny štatút. Jednoducho to je bývalá Normová ulica,
ktorá, ktorá neexistuje defakto, ale, ale, ale právny stav je taký, že to je Normová ulica a keby
sme niekedy chceli nejakým spôsobom rekonštruovať mesto a nejaký trošku vracať ten, ten
historický vzhľad tak by bola škoda sa tohto pozemku vzdať. Takže aj odporúčanie
minimálne finančnej komisie je len to prenajať, nepredávať.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Ja stotožňujem s názorom pána Kuhna. Na minulom zastupiteľstve
prakticky ja som podával akože ten návrh, aby sa lepšie povediac na finančnej komisii, aby,
aby sa nepredalo, ale sa dalo do nájmu ten pozemok. Trvám na mojom návrhu, keďže
uvedený pozemok je časť bývalej Normovej ulice, ktorá viedla z ulici Čučmianskej dlhej
smerom k Normovej škole, resp. k Ulici Drázusovej a Krásnohorskej. Navrhujem, aby daný
pozemok bol len v nájme spoločnosti tak, ako to bolo odsúhlasené v septembri. Toho času
ľudia chodia na Čučian... Čučmiansku dlhú, dlhú ulicu cez súkromný pozemok, kde je teraz
parkovisko. Keď majiteľ parkoviska náhodou oplotí ten, oplotí ten pozemok nebudú môcť sa
prechádzať stadiaľto. Preto je dobré, keď mesto aj nejaké alternatívne riešenie má vo vienku,
t. j. vytvoriť prechod pre chodcov na tom priestore, takže navrhujem ten, ten návrh čiže, čiže
nezmeniť, nezmeniť uznesenie. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán zástupca.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za slovo. Ospravedlňujem sa, že 2x, ale rozšírim tú moju prvotnú diskusnú,
diskusný vstup. Hovoril som s dotknutou osobou, so žiadateľom. Podľa mňa sa nejedná
o štandardného podnikateľa, ktorý v nedávnej dobe obnovil jeden objekt, ktorý je dominantný
na Čučmianskej ulici toho času a na vlastné náklady splnil všetky naše požiadavky, ktoré sú
od verejného osvetlenia, cez vybudovanie chodníku, trávu, zeleň atď. Aj v tomto prípade sa
mu jedná o to, aby nielen ten svoj význam a, a stranu si nejakým spôsobom zabezpečil, ale
aby dohliadol a dbal na celkový dojem, estetizáciu, úpravu tohto, tohto priestoru a preto ja
som s ním konzultoval aj dnes. Je ochotný a navrhujem aj do ukladacej časti aj vzhľadom
k tejto skutočnosti, ja nemám voči nej nič, ani on, to znamená v ukladacej časti v alternatíve 2
doplniť - ukladá predkupné právo v prípade budúcnosti realizácie, spätné predkupné právo za
tú istú cenu, ako sme mu predali. Nevy..nevyhýba sa ani tomu, že by na vlastné náklady
zriadil tam o ceste, o ulici tam asi nemôžeme hovoriť, o chodníku. Takže on nemá v pláne to
ohradzovať, je, je priechodný týmto alternatívam, takže, ale chce to do vlastníctva. Ja si
myslím, že by sme mu mali výjsť v ústrety už tým skutočnostiam, ktoré som tu spomínal
a v jeho ústretovosti pri riešení celej problematiky a úseku Čučmianskej ulice. Ďakujem.
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p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem. Ja navrhujem kupujúcej strane, kupujúcu stranu zaviazať, že tento pozemok by sa
jej predal, ale v prípade potreby to parkovisko, umožniť prejazd parkoviskom, bezplatný
prejazd parkoviskom pre techniku atď. do budúcna.
p. primátor Pavol Burdiga
Parkovisko nie je jeho.
p. poslanec Ľubomír Takáč
To nie je jeho?
p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie, nie, nie, nie.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Len trávnatá plocha.
p. primátor Pavol Burdiga
Práve, práve len tá časť čo je v grafickej podobe.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Pardon potom. Dobre. Ok. Sťahujem svoj návrh.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja myslím, že ústretový sme tým, že sme vlastne umo...umož...sme mu umožnili prenajať si
ten preis...ten pozemok, že nejdeme ho nejak na truc predať niekomu inému. Ale, ale naozaj si
myslím, že mesto by tento pozemok malo nechať vo svojom vlastníctve. Môže to byť
v budúcnosti proste jediná, jediná prechodová cesta medzi Čučmianskou smerom k Drázusu.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Kováč sa hlásil ďalší, nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Sťahujem svoj príspevok. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Tak ja len toľko by som dodal k tomu návrhu vášmu ako len pán zástupca. Dneska je on
akože majiteľom toho pozemku, zajtra nemusí byť. Neviem jak iného majiteľa zaviaže ako
len tak je to, tak je to klauzula, keď do ukladacej časti sa dá. Istejšie je keď to, keď to ostane
ako v nájme. Ďakujem.
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p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja len že musíme, musíme, mali by sme, mali by sme počítať aj s takou možnosťou, že to
parkovisko, ktoré tam je majiteľ si povie, že je to zaujímavý pozemok a niečo si tam môže
postaviť a postaví tam nejakú, nejakú nehnuteľnosť a potom naozaj akože bude, bude tam
chýbať ten, ten prechod.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Sú ešte nejaké diskusné príspevky? Neevidujem. Ukončím diskusiu k tomuto bodu.
Odzneli niekoľko, odznelo niekoľko pozmeňujúcich návrhov, alternatív. Prvá bola alternatíva
č. 2 od pána Kováča, ktorú som podporil aj ja, prípadne s tou ukladacou časťou. Čiže citujem
alternatívu č. 2 zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť
parcely atď., atď. vo výmere 240 m2 a ukladá zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho
predaja pozemku mesta, po prvé a po druhé zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu
a znaleckého posudku. To bol návrh pána Kováča aj môj. Nech sa páči poprosím
o hlasovanie.
Hlasovali všetci poslanci. Za boli 7, proti 4, 2 sa zdržali. Neschválené. Áno. Bod č... Aha.
Pardon. Alternatíva č. 2, čiže to je alternatíva č. od pána Bekeho aj pána Kuhna prenájom,
priamy prenájom pozemku mesta uvedenej parcely o výmere 240 m2 a ukladacia časť,
zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy. Nech sa páči hlasujte.
Ďakujem. Hlasovalo všetkých 13, 12 poslancov. 10 bolo za, 1 proti, 1 nehlasoval.
Bod č. 14/14 Občianske združenie MAS Gemer – Rožňava – súhlas s podnájmom a
zverejnenie zámeru priameho prenájmu nebytových priestorov
Poprosím o vaše diskusné príspevky. Pán doktor Balázs. Ing. Balázs. Už som na Viktora
myslel.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pýtam. V prvom rade by som nechcel aby tento bod prešiel len tak, ako ostatné body, lebo sa
tu jedná o dvoj, dvojročnú prácu tímu ľudí pána primátora, vedenia tejto miestnej akčnej
skupiny, zoskupenia obcí, zoskupenie neziskových organizácií, zoskupenia podnikateľov.
Najkrajšie na tom je, že vlastne v tejto miestnej akčnej skupiny sa všetci, či sú to vlastne
miestne zastupiteľ... alebo obce, neziskové organizácie, podnikatelia tlačia ten pomyslený
vozík jedným smerom. Do okresu Rožňava by malo prísť 2,3 milióna eur na rozvoj okresu
Rožňava. Neviem, kedy naposledy prišlo, prišlo do okresu takto jednorázovo pre rozvoj, pre
činnosť v tomto okrese toľko, toľko finančných prostriedkov. Takže veľká vďaka hovorím
v prvom rad pánovi primátorovi, vedeniu tohto združenia, vedeniu všetkých týchto
organizácií, ktoré sú tam zlúčené. V prípade, že táto organizácia bude fungovať, alebo tá
miestna akčná skupina bude fungovať podľa určitých podmienok. Je tam nárok, alebo
možnosť ten, ten príspevok, navýšenie toho príspevku zhruba o 1,4 milióna eur. Toto, táto
miestna akčná skupina by mala mať sídlo v... aj na takom mieste, kde by aj ostatní občania
mesta, členovia, konatelia, štatutári neziskových organizácií, konatelia súkromných
spoločností mali s touto organizáciou jednoduchý kontakt, tzn. vznikol tu návrh, aby, aby táto
kancelária bola na v kancelárii TIC, ktoré je momentálne v nájme. Predmetom tohto bodu je
odsúhlasiť podnájom v tomto TIC za 1 euro na vytvorenie tejto malej kancelárie pre jednu
osobu, ktorá tam bude, bude sedieť pre MAS Gemer. Ďakujem pekne.
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p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem pekne. Ďalej sa hlási Ing. Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja len ešte chcem doplniť kolegu Balázsa, že pre to to má byť v týchto priestoroch, lebo
zakladateľkou OZ MAS Gemer bola pani Viestová, ktorá je v nájme, má v prenájme TIC. No
a chcem požiadať kolegov o podporu, lebo OZ MAS Gemer zakladá pani Viestová, ja a pán
Juraj Nagy. Tam sme začali no a dospeli sme k tomu, že dnes už vďaka teda aj ďalším
ľuďom, že do regiónu prídu nejaké peniaze, tak by bolo dobré to podporiť. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem pekne. Pán Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem, ja sa chcem len spýtať a uistiť sa. Ten tých 20 m2 to je tá zadná miestnosť?

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Pokúsim sa, pokúsim sa dovysvetliť. Tak jak odznelo, poprípade pán predseda cestov...
komisie cestovného ruchu, lebo my sme to dostali a tu je stanovisko. Som neprečítal aké sú
stanoviská 2 komisií, kde sa to prejednávalo. Komisia cestovného ruchu, ktorej sa to kvázi
bytostne týka tak neprijala rozhodnutie z titulu toho, čo pán Takáč tu avizoval, že bola patová
situácia 2, 2. My sme to dostali fakt 5 minút pred zasadnutím, alebo priamo na zasadnutí túto
informáciu, lebo bola fakt čerstvá. Finančná už mala nejaké iné podklady a a určitý časový
priestor na manévrovanie. Takže u nás búrlivá diskusia o tom, že ďalšia kancelária atď.. Ja
som to pochopil tak, že to bude jedno pracovné miesto v podstate, pre jednu osobu, nebude
tam žiadna kancelária nejakých 3-4 ľudí, pre jednu osobu, ktorá tu už bolo zdôvodnené by
bola styčnou osobou v centre mesta pod rúškom turistického informačného centra, alebo,
alebo TIK. Kancelária, ktorá by zabezpečovala a sumarizovala všetky podnety a riešila
problematiku. Takže nie kancelária, ale pracovné miesto.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No mne ide o to, že, že keď sme mali materiál na finančnú komisiu, tak myslím, že ešte to
nebolo presne zadefinované, že koľko m2 mám taký pocit. Už to tam bolo. Lebo mne ide o to,
že čo to znamená, pre fungovanie TIC-ky. Lebo pokiaľ ja si pamätám, bol som v tých
priestoroch, tak tam je tá predná miestnosť pre návštevníkov a potom je tam tá zadná
miestnosť. A teraz otázka je tých 20 m2 je len tá zadná miestnosť, alebo to je celá TIC-ka? No
poprosím pani prednostku, že keby povedala čo to je tých 20 m2.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To nie je, že len predná miestnosť, alebo zadná miestnosť. Pretože v podstate ten zamestnanec
pokiaľ bude pracovať tam ako s nejakou agendou toho prvého kontaktu by som to nazvala,
tak on potrebuje aj nejaké zázemie. Tzn., že príde tam hygienik, bude sa pýtať, hej, kde si
môže ten zamestnanec odložiť veci, kde si môže umyť ruky atď.. Takže to je tak časť prednej
miestnosti, ako aj časť zadnej miestnosti, lebo on potrebuje aj to zázemie.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre. Čiže budú paralelne v tých priestoroch fungovať 2 organizácie.
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p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Aj do budúcna sa s tým plánuje, keď sa skončí zmluva s Envilov, tad buď sa predĺži, alebo to
vyhrá nejaká iná firma, alebo to znova mesto prevezme. Nejde o to, či teda v tých priestoroch
bude TIC-ka fungovať aj naďalej. Aby sa nestalo, že skončí zmluva s Envilov a zistíme, že
proste v tých priestoroch funguje, funguje len MAS-ka a a TIC-ka je mimo, TIC-ka je mimo
alebo TIK, alebo proste čokoľvek čo poskytuje nejaké informácie pre turistov.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak my určite počítame s tým, že TIK bude aj naďalej fungovať, pretože vykonáva pre nás tie
služby, ktoré teda vykonávala pred tým TIC, teraz je to TIK, čiže tá naša príspevková
organizácia a dostali ste teda aj nejaké vyčíslenie úspory, alebo teda nejaký, nejakú tú
činnosť, ktorú TIK vykonáva. Teda TIK myslím pod spoločnosťou Envilov a si myslím, že aj
vy ste vtedy vyjadrili uznesením nieže spokojnosť, ale vyjadrili ste potrebu, že teda áno pre
mesto je potrebné, aby táto TIK fungovala aj naďalej. Čiže určite sa s tým počíta, že budú
naďalej tie priestory prenajímané aj na túto činnosť, len bolo to formou obchodnej verejnej
súťaže, takže tým sa začneme zaoberať na budúci rok.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre. Toto vysvetlenie mi stačí. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Ing. Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som chcel iba doplniť, že to veľké poďakovanie, lebo stále tvrdím, že najťažšie je niečo
začať, vytvoriť a rozbehnúť. Takže Ing. Lachovi, Ing. Lachovej a Jurajovi Nagyovi, lebo si
myslím, že najťažšie je niečo začínať, takže ďakujeme pekne. A bavíme sa len o tom, že
vlastne v tých priestoroch, tým pádom, že Ing. Viestová bola jedným zo zakladateľov a tak
isto riadi TIC-ku tak vlastne ona už určite si vyrieši, kde tých 20 m 2 je. Prvoradou úlohou si
myslím, že TIC-ky je aj tak poskytovať služby pre mesto a aj ona z toho žije, nie v podstate,
že z kancelárie MAS, ktorá tam bude. Akurát asi uľahčíme niekomu život celej MAS-ke
a TIC-ke. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nech sa páči ďalší do diskusie k tomuto bodu. Neevidujem. Uzatváram diskusiu.
Taktiež neevidujeme žiadne pozmeňujúce návrhy. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo súhlasí s podnájmom nebytových priestorov s výmerou 20 m2
v priestoroch TIK na Námestí baníkov 32 v Rožňave pre občianske združenie MAS Gemer
Rožňava od 02. 06... do 02. 06. 2019 za nájomné vo výške 1 euro ročne. Poprosím hlasujte.
Ďakujem. Hlasovalo všetkých 13 a všetci 13 ste boli za.
Bod č. 14/15 prosím? 15. Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 182/2017
Týka sa to mestského televízneho štúdia. Materiál ste obdržali, nech sa páči otváram diskusiu.
Pán Ing. Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
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Tento bod bol prejednaný na minulom zastupiteľstve. Niektoré veci sa časovo nestihli,
objektívne a, a v podstate kvôli mojej pracovnej zaneprázdnenosti by som tú prokúru rád
neprijal. Na druhej strane viem, koľko nových vecí sa deje okolo mestského televízneho
štúdia. Viem do akej miery je kolega Beke z dozornej rady súčinný a tvorivý a zatiahnutý do
života mestského televízneho štúdia, takže ja keby som mohol odporučiť, by som odporučil
kolegu Bekeho za prokuristu mestského televízneho štúdia. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Takže v tomto prípade to uvedené uznesenie, alebo
schvaľovanie je, je troška treba pozmeniť vzhľadom k týmto informáciám a skutočnostiam.
Čiže v materiály mám, súhlasí s tým, aby primátor mesta v pôsobnosti valného zhromaždenia
spoločnosti Mestské televízne štúdio v Rožňave udelil navrhovanému, tu v tomto prípade
pána poslanca Balázsa prokúru pánovi Bekemu a následne tak isto je potrebné riešiť dozornú
radu, kde pán Beke týmto pádom vypadol a treba riešiť náhradu. Čiže v prípade, že
odsúhlasíme túto kvázi zámenu prokúru, prokúry, tak by mestské zastupi....dozorná ra..,
komisia mestského zastu...televízneho štúdia by bola, bola v zložení pán Balázs a pán, kto tam
je tretí? Kováč, pán Kováč, hej. Mihák...Mihók bol navrhnutý v prípade tej prvej alternatívy.
Takže, takže ujasnili sme si to. Dochádza len k zmene, čo sa týka prokuristu a dozorná rada
by mala pôsobiť v zložení pán Balázs, Kováč a pán Mihók. Sú nejaké? Pán Ing. Balázs ešte.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pardon ja som len tieto veci chcel, že vlastne nám treba odvolať pána, v jednom kroku pána
Bekeho z dozornej rady, treba schváliť v druhom kroku pána Bekeho za prokuristu a potom
v treťom kroku pána Mihóka. Že každý zvlášť podľa mňa asi.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za doplnenie. Čiže v tomto znení by som dal hlasovať. Individuálne po jednom.
Odvolal pána Zoltána Bekeho z pozície člena dozornej rady. Nech sa páči hlasujte.
Ďakujem. Hlasovalo 9 poslancov, všetci boli za, ostatní nehlasovali.
Po druhé udeľuje prokúru pánovi Zoltánovi Bekemu. Nech sa páči hlasujte.
Ďakujem. Hlasovalo 9 poslancov. 8 boli za, 1 proti, nehlasovali 3.
A po tretie volí pána Eduarda Mihóka za člena dozornej komisie mestského televízneho
štúdia. Nech sa páči hlasujte.
Ďakujem. Opäť hlasovalo 9 poslancov, nikto nebol proti, 1 sa zdržal, 3 nehlasovali. Ďakujem.
Bod č. 14/16 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – zmena uznesenia MZ č.
169/2017 zo dňa 28.9.2017
Nech sa páči otváram diskusiu. Pán Ing. Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Iba by som MZ upriamil pozornosť, že sa jedná len o opravu formálnej chyby v tomto bode.
Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Je tomu tak. Neevidujem ďalšie príspevky, uzatváram diskusiu. Dávam návrh na...
Aha pán Beke.
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p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Jedine len by som chcel poukázať na to, že keď sa predá, proste
takto jak máme odsúhlasené, alebo keď odsúhlasíme vzadu smerom na Čučmu ostane tam
úzky priestor pre vedľa, vedľa potoka ku ktorému mesto nebude môcť sa dostať. Takže by
som navrhoval ako len sa zoberať ako len ponúknuť tie pozemky tým majiteľom, ktorí tam
majú domy. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Máš, máme to brať ako nejakú, nejaký návrh, ako do uznesenia do ukladacej časti.
p. poslanec Zoltán Beke
Tak trebárs do ukladacej časti ako len aby sa vyzvali tí majitelia.......pre majiteľov. Tam už sú
aj niektoré ako len riešené. Takže jedine len toľko do ukladacej časti, že na pozostávajúce
pozemky čo je tam tak ponúknuť majiteľom domov na predaj. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Porozumeli sme tejto formulácii ukladacej časti? Takže dávam hlasovať.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu uznesenia MZ... Prosím? Pardon. Pán Ing. Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja mám v súvislosti s tým dotaz na pani prednostku. Bolo by možné, resp. je nevyhnutné, aby
tam bol vypracovaný geometrický plán, keď chceme ponúknuť pozemky v podstate
jednotlivým tým majiteľom pozem... alebo tento pozemok bolo by treba rozčleniť
geometrickým plánom? V ponuke?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V prípade ak by prejavila, prejavil ochotu vlastník budovy bývalej pošty kúpiť v celosti tento
pozemok, pretože časť z neho má aj oplotený, my už sme ho vyzývali, tak v takom prípade by
sme ho predali v celosti ten pozemok. V prípade ak nie, treba rozčleniť geometrickým
plánom.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pýtam sa na to preto, lebo z tohto, z geometrického plánu, ktorý teraz grafická časť, ktorá je
súčasťou toho materiálu, tam my to vyznie tak, že ten pozemok 2 200....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
74/1.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno. Ide až za hranice bývalej budovy, pozemku telekomunikácií, tzn. povedzme je tam aj
časť pozemku, alebo susedí s pozemkom 193/3, alebo sa mi to len zdá?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak už len tie 2.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Hej.
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p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno. Vlastník bývalej pošty a vlastník budovy bývalého Donatexu, no takže tak.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Takže ja navrhujem doplniť kolegov návrh o to vypracovať geometrický plán a tak to
ponúknuť asi.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Takže máme 2 doplňujúce návrhy do uznesenia, do ukladacej časti. S týmito
dodatkami.
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámenu, zmenu uznesenia č. 169/2017. Kto je za?
Ďakujem. Hlasovalo 9 poslancov. 8 bolo za, nikto nebol proti, 1 sa zdržal a 2 nehlasovali.
Ďakujem.
Takže 14/17 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 66/2017 zo dňa 27.4.
Komisia finančná odporučila MZ zrušiť uznesenie. Nech sa páči otváram diskusiu. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ruší uznesenie MZ č. 66/2017 zo dňa 27. 04. 2017, ktorým
bol schválený priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava pre Ladislava Supáka, bytom
Edelényska 40, Rožňava a ukladá zabezpečiť oznámenie o zrušení uznesenia. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
14/18 Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb
mesta Rožňava
Finančná komisia odporučila protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy
technických služieb. Nech sa páči diskusia. Uzatváram diskusiu, čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku
ozvučenie s programovaním, v sklade je banícky orloj v nadobúdacej hodnote 3 752 eur do
správy Technických služieb mesta Rožňava s účinnosťou od 01. 12. 2017. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovali ste 8. Za 8, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
14/19 Dopad zvýšenia cien za vylepovanie plagátov na príjmy MsD ACTORES Rožňava
– Informatívna správa
Komisia vzdelávania zobrala informatívnu správu na vedomie a tak isto aj finančná,
podnikateľská. Otváram diskusiu k bodu č. 14/19. Uzatváram diskusiu, čítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie informatívnu správu o dopade zvýšenia
cien za vylepovanie plagátov na príjmy MsD ACTORES Rožňava. Prosím hlasujte.
Hlasovali ste 7. Za 7, proti 0, zdržalo sa 0.
14/20 Stanovenie výšky nájomného za užívanie nebytových priestorov v budove na
Betliarskej ul. č. 2 v Rožňave
Komisia výstavby odporúča schváliť. Finančná, podnikateľská, správy mestského majetku
odporúča schváliť. otváram diskusiu k tomuto, tomuto bodu. Nemá nikto diskusný príspevok.
Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave stanovuje výšku nájomného za užívanie nebytových
priestorov v budove na Betliarskej ul. č. 2 v Rožňave OZ Otvor dvor za obdobie od
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11.10.2016 do 31.10.2017 na 33 628,52 eur. Ukladá uzatvoriť zmluvu o zapožičaní
pohľadávok, uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 8. Za 8, proti 0, zdržalo sa 0.
Ak dovolíte ešte pri tomto bode 14/20 ja by som sa chcel, bol som sa pozrieť na tom bývalom
archíve a musím konštatovať, že som veľmi rád, čo sa podarilo tomuto OZ a musím povedať,
že som úplne, ale úplne príjemne prekvapený, čo sa tam deje a čo títo páni, chalani,
dobrovoľníci robia. Ja si myslím, že dá sa tam dostať a oplatilo by sa asi každému jednému
poslancovi to vidieť. To čo robia, robia z tej budovy, robia z tej budovy, je pomaly, pomaly
taký zázrak a ja im držím palce a dúfam, že to aj takto to, takto pôjde. Tzn. každopádne treba
túto, túto aktivitu u týchto ľudí podporiť. Ja som veľmi rád. Ešte raz ja im asi za všetkých
ďakujem, že sa tak deje. V tomto chcem povedať, že kto má záujem samozrejme, môže sa
nato pozrieť, lebo, lebo sa to oplatí. Musím to takto povedať na plné ústa každému aj
televíznym divákom. Oplatí sa to pozrieť čo sa dá urobiť. Trošku som bol osobný, prepáčte
mi to.
Bod č. 16 Odvolanie Mgr. Milana Capáka a delegovanie Ľubomíra Takáča ako zástupcu
zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ akad. Hronca, na Zakarpatská 12 v Rožňave
Komisia vzdelávania, kultúry odporúča MZ v Rožňave odvolanie pána Capáka a delegovanie
pána poslanca Ľubomíra Takáča. Nech sa páči diskusia. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh
na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje odvolanie Mgr. Milana Capáka ako zástupca
zriaďovateľa z Rady školy pri ZŠ akad. Hronca a delegovanie Ľubomíra Takáča ako zástupcu
zriaďovateľa do Rady školy pri Základnej školy, Základnej škole akad. Hronca. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovali ste 11. 12 dokonca. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
17/1 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava za 1. polrok 2018
Prosím pani doktorku, aby nám tento materiál predniesla.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo. Vážení páni poslanci v zmysle § 18 F odsek 1 písm. B zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám MZ návrh plánu
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru na 1. polrok 2018. Nech sa páči máte
možnosť pripomienkovať, dávať návrhy.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči páni poslanci. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
mesta Rožňava za 1. polrok 2018. Prosím hlasujte.
Hlasovali ste 7. 9 dokonca áno. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.
Opäť poprosím pani doktorku o predloženie materiálu 17/2 Správa z kontroly dodržiavania
Zásad pre obeh účtovných dokladov – vyúčtovania poskytnutých preddavkov
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Predkladám vám správu o vykonanej kontrole, názov ktorého pán primátor prečítal. Pred,
skontrolovala som vlastne vyúčtovanie poskytnutých preddavkov na MsÚ v Rožňave za roky
2016 a 2017. Zistené nedostatky a odporúčania máte uvedené v bodoch 1 až 3. Záver
konštatujem nedodržiavanie zásad pre obeh účtovných dokladov. Tieto vytknuté nedostatky
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boli prejednané s pánom primátorom mesta a boli prijat... a boli tieto odporúčania prijaté
a uvedené vlastne do života ako sa hovorí. Nech sa páči ak máte otázky, pripomienky.
p. primátor Pavol Burdiga
Otváram diskusiu k tomuto bodu páni poslanci, nech sa páči. Uzatváram diskusiu, prečítam
návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o kontrole dodržiavania zásad pre
obeh účtovných dokladov – vyúčtovania poskytnutých preddavkov. Prosím hlasujte.
Za 8, proti 0, zdržalo sa 0.
17/3 Správa z kontroly dodržiavania § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a
internej smernice o verejnom obstarávaní
Pani doktorka poprosím ťa.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno. Čiže na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok roku 2017 som
vykonala túto kontrolu. Ako vidíte z predloženého materiálu, tak nie je to malý objem kontrol,
alebo malé množstvo. Za rok 2016 sa vykonalo 34 obstarávaní, zákaziek s nízkou hodnotou
a musím konštatovať s radosťou, že neboli zistené nedostatky počas tejto kontroly. Takže
toľko z mojej strany.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pani doktorka. Otváram diskusiu k bodu 17/3. Uzatváram ju. Návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu z kontroly dodržiavania § 117
zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a internej smernice o verejnom obstarávaní. Prosím
hlasujte.
Hlasovali ste 8, 9. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
18. Podnety pre pani hlavnú kontrolórku
Nech sa páči. Pán poslanec Kováč sa bude asi hlásiť. Nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pani kontrolórka, ja len chcem, mám tu 3 námety. Prvý námet je, súvisí s dnešným
rokovaním. Bol by som veľmi rád, keby sa preverila, preverila, preveril priebeh
a právoplatnosť všetkých, všetkých krokov, ktoré boli urobené v bode 8 dnešného rokovania.
Ďalej by som chcel požiadať, vzhľadom na diskusiu, ešte raz preveriť doklady vyúčtovania
zálohy ženského basketbalového klubu. Z informácií, ktoré som získal mám pocit, že sú tam
formálne nedostatky, ktoré teda závažne, ktoré proste nespĺňajú, nespĺňajú zákon
o účtovníctve. Takže by som poprosil ešte raz tie doklady prejsť a skontrolovať, či všetky
náležitosti prešli v zmysle toho, ako to teda malo byť, v zmysle účtovníctva za rok 2016.
A posledná moja prosba a žiadosť. 22.11. prebehla voľba, súťaž? Čo to bolo? Na riaditeľku
ZUŠky. Súťaž? Výberové konanie na post riaditeľky ZUŠ, ale chcem upozorniť na to
predchádzajúce, resp. tento dotaz sa týka predchádzajúceho. Jedna z adeptiek
predchádzajúceho výberového konania poslala na, na Radu školy námietku, nakoľko jedna
členka rady bola zároveň zamestnankyňou ZUŠ. Chcem ťa poprosiť pani hlavná kontrolórka,
keby si tento stav preverila a dala nám vedieť v akom právnom stave teda to bolo. Ako to bolo
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rozhodované, či to je právoplatné, či to je v poriadku tak, ako to prebehlo aj napriek tomu
teda, že k výberu nedošlo vtedy. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja, ja to chcem len doplniť, alebo opraviť. Na rade školy sme teda dali, akože v uznesení
z rady školy je, že rada školy teda žiada hlavnú kontrolórku aby preverila či, či teda došlo
k nejakému závažnému porušeniu práv tej, tej uchádzačky v tom predchádzajúcom. Tam išlo
o to, že členkou rady za rodičov bola osoba, ktorá je zároveň aj zamestnankyňa a teda údajne,
údajne to nebolo v súlade s nejakými pravidlami internými, alebo, že, že jednoducho niekto,
kto je zamestnanec môže byť, môže byť členom rady ako zamestnanec, ale nie ako rodič. Tak
len sme chceli preveriť, že či teda to, to, to je je naozaj tak a či týmto, táto skutočnosť
nejakým spôsobom spochybňuje rozhodnutie rady školy pri tom predchádzajúcom výberovom
konaní.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ak môžem reagovať pán primátor tak ja som dostala tiež podanie od pána Mgr. Šmijáka, aj
list pani Slivovej. Ale práve už mám pripravenú odpoveď a nadväzuje to vlastne aj na váš
podnet, že ja nemám kompetencie kontrolovať činnosť rady školy. Čiže taký istý list myslím
si, že dostalo aj mesto, ako mestský úrad a pani Mičudová, mám takú informáciu, že aj chystá
nejakú odpoveď na to.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre ešte niekto nejakú úlohu pre pani. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Mal by som doplňujúcu otázku aj k tomu druhému podnetu kolegu Kováča. On sa, teda on
požiadal o kontrolu či všetky doklady spĺňajú všetky záležitosti v zmysle zákona
o účtovníctve, keď som pochopil. Ja sa chcem spýtať, robíte aj, aj nejakú inú kontrolu
využívania dotácií. Teda nie len to, že či všetky doklady sú také, ako majú byť, ale či, či
naozaj boli uskutočnené tie aktivity, ktoré mali byť uskutočnené. Resp. boli nakúpené tie
tovary, skutočne nakúpené tie tovary, ktoré, ktoré sa tvária, že boli nakúpené.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja vykonávam konkrétne kontrolu dokladovú, ale mestský úrad ako taký, ako poskytovateľ
dotácie má právo robiť tzv. kontrolu na mieste podľa novely zákona o finančnej kontroly.
Tzn., že má možnosť ísť priamo do, ku subjektu, ktorý tieto peniaze použil a teda
skontrolovať účelnosť využitia týchto peňazí, tzn., že keď je v dotáciách účel vedený nákup ja
neviem športového vybavenia, tak skontrolovať nákup športového vybavenia. Ja kompetencie
na toto nemám, ja robím vlastne kontrolu dokladovú, následne po realizácii použitia tejto
dotácie a aj vychádzam z dokladov, ktoré sú mi poskytnuté ku kontrole zo strany mestského
úradu.
p. primátor Pavol Burdiga
Postačuje pán poslanec?
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
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Áno ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Keď nikto nemá ešte už, vlastne nemá žiadnu, žiadny podnet uzatváram tento bod a otváram
19 a 20 Otázky poslancov, diskusia poslancov. Nech sa vám páči. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre. Tak ja by som nadviazal na to predchádzajúce vlastne, tú informáciu, chcel by som
požiadať mesto, keby preverilo, tie informácie, ktoré sa šíria, že teda ženský basketbalový
klub nie celkom v súlade s tou žiadosťou o grant, alebo tie, o tú dotáciu využil tieto finančné
prostriedky. Neviem, neviem či to sú fámy, či to je, či to, či to sa zakladá na pravde, ale
v každom prípade tieto informácie sa šíria a nemôžme sa tváriť, že to nie je , takže by bolo
vhodné tieto informácie preveriť, aby to ten, kto má kompetenciu. To je jedna vec.
Na základe dnešnej diskusiu, resp. otázok, otázok občanov, by som chcel požiadať mesto,
keby preverilo a pripravilo pre poslancov informatívnu správu, ako vlastne prebehlo to
prideľovanie pozemkov pre garáže z dostupných zdrojov, ktoré mesto, mesto má, alebo
dokáže nájsť. Tie, garáže na, na Jovickej a akým spôsobom vlastne sa, keď sa vtedy vydávali
nejaké, nejaké územné, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, akým spôsobom bolo
riešené prístup ku garážam, pretože predpokladám, že nejaké stavebné povolenie musí riešiť
aj to, aký je prístup k tým pozemkom a tiež teda preveriť tie informácie, ktoré tu zazneli
o tom, že teda či tá, či pri tej reštitúcii nedošlo k nejakému, nejakému pochybeniu, alebo,
alebo nejakým spôsobom neboli, neboli majitelia tých pozemkov zavádzaný. Jednoducho sú
tam nejaké nezodpovedané otázky a bolo by vhodné, keby sme k tomu mali nejaké presnejšie
informácie.
A tretia, tretia vec, ktorú by som tu chcel spomenúť trošku, trošku sa to týka toho, čo hovorila
pani Májtányová tuná. Len ja by som chcel upriamiť pozornosť na to, že to koordinačné
centrum pre rozvoj okresu Rožňava, nezisková organizácia, ktorú sme pôvodne my tuná vo
februári odhlasovali, že ich založia mesto Rožňava a mesto Dobšiná. Potom to bolo
zamietnuté rozvojovou radou okresu, v ktorej vládne pán Babič. Následne pán Babič
s ďalšími ľuďmi, teda už som ich spomínal minule, a zase ich vymenujem pán Štefan, pani
Mandelíková, pán Mikuláš Gregor ako zakladatelia založili také isté, takú istú organizáciu,
s tým istým názvom. Štatutárom je pán Ing. Arpád Kavečanky. Čiže v podstate to čo my sme
pripravovali tak, tak oni si to prevzali vo svojej réžii, poviem rovno smeráckej réžii, čiže nie
dva mestá a, a dve mestá a zvolení zástupcovia v týchto mestách vytvorili takúto organizáciu,
ale partia smerákov si vytvorila takúto organizáciu. A konečne teda v októbri dostali
priklepnutú zmluvu a finančné prostriedky, konkrétne 162 000 eur, ktorými budú disponovať,
teda predpokladám, že pán Babič bude rozhodovať o tom, ako budú peniaze použité, kto tam
bude robiť. Vás len chcem požiadať všetkých prítomných teda, hlavne teda pána primátora,
pána Balázsa, ktorí sú v rozvojovej rade okresu, aby veľmi pozorne sledovali, kto bude robiť
v tom koordinačnom centre, pretože to je veľmi dôležité, aby tam boli schopní ľudia, ktorí
budú vedieť pripravovať projekty, budú vedieť pomáhať podnikateľom, aby, aby táto rada
fungovala ako má, pretože ja mám vážne pochybnosti, či, či bude fungovať tak, ako by mala,
teda pomáhať podnikateľom všetkým pripravovať projekty a nerobiť len pre istú skupinu
ľudí, alebo za nejakých zvláštnych podmienok. Čiže, čiže 162 000 eur je slušná suma peňazí,
keby ich dostala organizácia, ktorú vlastníme mestom, tak my by sme mali priamy dosah na
to, že môžeme kontrolovať, ako, ako tí ľudia, či sú tam kvalifikovaný ľudia a ako pracujú.
Takto je náš dosah minimálny, ale nemôžeme sa zase tváriť, že, že s tým nemáme nič
spoločné ako poslanci väčšieho mesta v okrese by sme trochu aj na toto mali dávať pozor.
Takže to len tak pre informáciu. Ďakujem.
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p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. V krátkosti k tej prvej tretine vystúpenia pána kolega Kuhna. Dostal som
pozvánku na stretnutie členov ženského basketbalového klubu, zúčastnil som sa aj s ďalším
kolegom poslancom a táto informácia o nie práve korektnom naložení s financiami, teda
podľa ich názoru nekorektnom naložení s financiami, z dotácií zaznela práve tam. Takže táto
informácia nie je fámou, ale títo členovia, rodičia sa domnievajú, že nebolo korektne naložené
s týmito financiami. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth nech sa ti páči.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. V podstate, v podstate dneska bolo tu opomenuté čo sústavne sa vraciam
k tomu, k tomu nešťastnej, k tej nešťastnej škole, alebo agitačnému stredisku v Nadabulej.
Chvalabohu sme po voľbách a verte, či mi veríte, či mi neveríte nebyť toho, že by sme boli
urobili narýchlo dajakú retušáciu v priestoroch, tak sa hanbím ísť tam voliť. To je môj názor,
ale možno vy ste to už nevideli, len, len potom už, keď to bolo ako tak teda vyspravené,
vyno...vy...vybielené, lebo katastrofálny stav. Chcem sa spýtať ako vlastne s touto budovou,
čo ďalej, lebo pani prednostka mi tu spomenula, alebo dneska spomenula, že sa robí výberové
konanie a chcel by som to počuť ako z úst vedenia, že čo s tým ďalej, nakoľko ide zima,
strecha je tam v dezolátnom stave a vlastne akým ná...., teda aký harmonogram je na
odstránenie tých závad. Lebo nieže by som tu chcel furt len omieľať to to, tú nešťastnú
budovu, ale skutočne ten stav je taký, aký je tam. Keď niekto chodí tam dookola, tak to môže
vidieť a, a v podstate musí sa stotožniť s tým, čo teraz dneska ja som tu predniesol. To je
jedna vec čo sa týka tej nešťastnej budovy. Ale aby som len teda nekydal, alebo ne tu bral na
zodpovednosť mesto, ja si myslím, že jedna vec, jedna vec, ktorá sa pohla a to sa pohol, pohol
ten mostík a lávka cez Slanú. Ja isteže ocením, aj, aj aktivity, ktoré idú cez mestá, cez mesto.
Ja si myslím, že mesto nie je cie...fakt dojnou kravou, ale čo sa dá sa robí a napreduje sa.
Takže z môjho miesta je určitým spôsobom aj toto poďakovanie, že sa venujeme aj tejto
lávke, nakoľko cez tú lávku si myslím, že chodí dosť veľa obyvateľov pešo. No a čo by som,
čo by som teda chcel, aby, aby sme prebrali a vlastne aj doporučujem ako poslanec, je to, je
to, je to tá vec, že...pardon. Vzhľadom na to, že, vzhľadom na to, že dosť veľa akcií je
rozbehnutých a ja si myslím, že dobre by bolo určitým spôsobom aj odbremeniť
ivestič...čáčku na mestskom úrade, doporučujem, aby akcie, ktoré teda pôjdu dajaké opravy,
alebo rekonštrukcie, alebo dajaké stavebné akcie, ktoré budú prechádzať, alebo budú sa
realizovať cez, alebo priamo technickým službám, abo techck.... správe technických služieb,
aby boli dozorované teda zamestnancami mestského úradu, či vlastne technických služieb
s tými, ktorí majú patričné oprávnenie. Ja si myslím, že ušetríme dačo a, a dobre by bolo mať
priamy dajaký styk a podieľať sa na kon...realizácii konkrétnych dajakých rekonštrukcií. To je
môj názor, nemusíte sa s tým stotožniť, ale skúsme pouvažovať nad tým, či by to nebolo aj
efektívnejšie, aj lacnejšie pre mesto. Toto dávam do éteru kolegom na zváženie, ako sa
rozhodnú, tak to prijmeme.
Ďalšia vec. Dovoľte mi vzhľadom na to, že, že tá situácia, alebo to sneženie nás momentálne
teraz prvý deň akože dobieha, chcem vyzvať touto cestou všetkých obyvateľov mesta
Rožňavy, ktorí majú dvory, alebo majú garáže, aby boli takí láskaví a svoje autá pokiaľ je
možnosť, aby ste si dali do svojich dvorov, eventuálne do vlastných garáží. Aby sa tá
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komunikácia dala patrične, od...odhrnúť, vyčistiť, aby neboli dajaké námietky z titulu toho, no
a hlavne z titulu toho, aby bolo, bolo to priechodné tak. A ešte jednu takú, takú pozornosť by
som dával do éteru. Vzhľadom na to, týka sa to zase zimnej údržby, aby sme zvážili, pokiaľ
bude ochota, ulicu Šafárikovú od Košickej po námestie teda prehodnotiť, alebo, alebo
u..usmerniť parkovanie. Jeden týždeň na jednej strane umožniť parkovanie, keď je ochota,
druhý týždeň na druhej strane. Ja si myslím, že to by sa dalo ošetriť dopravným značením,
aby sa, aby neboli ukrátení ani jedni, ani na jednej strane, ale aby táto komunikácia sa dala pre
vyčistiť. Je to z mojej strany len také, také, taká pozornosť, alebo doporučenie. Fakt je na
zvážení kolegov, ale ja si myslím, že bolo by to účinnejšie. Ďakujem za slovo. To je všetko
zatiaľ.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec tam bola myslím jedna otázka pre teba, ale my sme ju konzultovali a ja ju
poviem verejne, hej. Ohľadom tej budovy, toho agitačného strediska tak ja každopádne som
sa rozhodol tak, že v žiadnom prípade sa tá budova nebude ani predávať ani nič, ale tá budova
sa bude opravovať ako som ti povedal. V prvej časti zaznelo, že už sme vypísali verejnú
súťaž, alebo súťaž na, na projektanta. Máme v úmysle tam urobiť projekt na strechu a tú
strechu samozrejme vymeniť úplne za novú, ale tá strecha by mala byť taká, že do budúcna
sa tam budú môcť budovať aj podkrovné priestory a druhá časť projektu bude rozdelená zase
na túto spodnú časť aj na toto kompletné využitie. Čiže budeme mať kompletné ucelené
projekty na túto budovu, aj na strechu, aj na túto spodnú časť. Keď tieto projekty budeme mať
tak sa pokúsime z finančných prostriedkov vyčleniť tú sumu na tú strechu, aby sme ju mohli
opraviť a dať celkom nové, nový klobúk na ten, na to stredisko. Takže zatiaľ je to takáto
informácia. Je to rozbehnuté chvalabohu, takže zatiaľ toľko viem k tomu povedať, ak ti to
postačuje. A myslím, že, myslím, že hej. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som vo svojom diskusnom príspevku chcel začať
odpoveďami, ktoré som dostal z mestského úradu na, alebo teda kompetentných pracovníkov
mestského úradu na svoje dotazy. Prvý dotaz – jasne som sa pýtal, či je teda možné technické
služby, ak pracujú závisle od obecných služ... teda ešte raz. Na môj dotaz, či technické služby
môžu, alebo pán riaditeľ si vie predstaviť, že by teda pripravil nejaký projekt a ako by
fungovali technické služby bez MOS-ky ako takej. Na zdravie. Ďakujem pekne. Dostal som
odpoveď, s ktorou som sa neuspokojil a preto by som ešte raz chcel, aby sa týmto
kompetentní zaoberali. Dostal som odpoveď, že projekt menších obecných služieb, aktivačné
práce bude prebiehať ešte 2 roky. Môj dotaz ale nebol na to, či bude prebiehať MOS-ka ešte 2
roky, alebo 5 rokov, alebo 8 rokov. Môj dotaz bol a smeroval k tomu, a zopakujem to ešte raz
a v prípade, že to nebude niekomu jasné, kľudne mi môže zavolať a kľudne môže za mnou
prísť, vysvetlím aj v podrobnejších detailoch. Zaujímalo by ma, či je schopný pán riaditeľ
a technické služby, ako vedenie technických služieb ako takých vypracovať taký model
fungovania technických služieb, ktorý je schopný zabezpečovať všetky tie práce, ktoré má
určené bez MOS-ky, tzn. bez podpory malých obecných služieb. Ak nie, čo k tomu potrebuje,
aby k tomu cieľu spel. Takže poprosím ešte raz. Nepotrebujem ten, na túto, na tento dotaz
odpovedať do 2 mesiacov. Môže byť tá doba dlhšia, pokiaľ ma na to upozornia listom, že teda
potrebujú viacej času, aby tie veci riešili. Ale chcel by som požiadať vedenie mesta, aby
dohliadlo na to, aby tá odpoveď bola adekvátna otázke. Ja zopakujem, môžem, mám to tu
pred sebou prečítať, keby náhodou boli nejaké nejasnosti, ale nebola to odpoveď na moju
otázku. Ďalšia moja otázka súvisela, súvisela z drevinami ako takými. Možno opäť som
nepoužil práve zrozumiteľné formulácie, ja sa ospravedlňujem týmto spôsobom, ale chcel by
som, cieľom tohto dotazu bolo dreviny, ktoré sú v súčasnosti vo väčšine prípadov vysadené
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pred obytnými domami na území mesta Rožňavy boli vysádzané svojvoľne jeho obyvateľmi.
Tieto dreviny vzhľadom na to, že boli svojvoľne vysádzané sú možno teoreticky zákonom
postihnuteľné, možno sú nepostihnuteľné, ale mnohé z nich, ako som uvádzal vo svojom
dotaze tienia obyvateľom, znehodnocujú budovy, chodníky atď. atď.. Ja očakávam a znova
opakujem svoj dotaz, mňa by zaujímalo akým spôsobom tieto veci budeme koncepčne riešiť,
hoc aj v spolupráci s obvodným úradom životného prostredia a bol by som veľmi rád, keby to
boli konkrétne merateľné veci, lebo keď mi niekto napíše dreviny rastúce na pozemku vo
vlastníctve mesta sa priebežne riešia v spolupráci s Okresným úradom Rožňava je to vec
nemerateľná pre mňa. Ja nedokážem z tohto zistiť aký je postup, ktoré pozemky sa berú,
akým spôsobom sa berú, ktoré dreviny, či na základe podnetu obyvateľov, či je neja... existuje
nejaký plán v rámci výrubu drevín, alebo nemám sa na to pýtať, lebo v zmysle zákona je to
jedno, pretože sú to dreviny, ktoré na pozemkoch sú a ja sa na to nebudem pýtať. Len
hovorím to z vlastných skúseností, ktoré sú má, ktoré mám za posledné obdobie, pretože,
pretože na Budovateľskej ulici viacero ľudí, aj na, aj na Vargovom poli sa na mňa obrátilo,
aby tu sa zrezal strom, tam sa zrezali konáre, tu sa odstránila nejaká drevina a ja v tom
úprimne povedané nevidím nejakú cieľavedomú a, a systematickú prácu. Nie je to
obviňovanie technických služieb, ktoré dostali to ako zákazku, ale z odboru životného
prostredia nejaký, nejaký systém, ktorý by bol všetkým jasné, že to ide postupne, riešime to,
alebo proste nejaký hmatateľný dôkaz tohto, alebo hmatateľný postup. Takže toto je moja
druhá otázka.
p. primátor Pavol Burdiga
Trošku by som ťa zastavil. Pani prednostka by reagovala na toto.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre, môže, môže. Mám to písané, všetko pripravené, takže môže, nech sa páči.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. V podstate ja som zhruba načrtla ten plán, aký je pri tej koncepcii výrubu,
alebo údržby a starostlivosti o verejnú zeleň. Čiže tak, ako sme sa rozprávali v prvom kroku
chceme vypísať verejné obstarávanie na pasport zelene a až keď bude pripravený pasport
zelene môžeme potom vypísať verejné obstarávanie na vypracovanie dokumentu o starst....
dokumentu starostlivosti o verejnú zeleň, ktorý vypracováva dendrológ. Tzn., že ten už
odborne posúdi, ktorá drevina má byť ako ošetrovaná a ktorá drevina má byť vyrúbaná.
A keď budeme mať tento dokument, to už je koncepčné riešenie a v takom prípade sa budeme
držať tejto koncepcie. Kým to nemáme, postupujeme teda tak, ako doteraz, že je to buď na
základe podnetov našich zamestnancov, myslím tým riaditeliek MŠ, riaditeľov ZŠ, na základe
podnetu občanov. Čiže tieto podnety spracovávame, robí sa obhliadka na mieste, rozhoduje
o tom okresný úrad životného prostredia. Ale naozaj pochopte, že no nevyhnutný je určite
pasport zelene a ďalší dokument, ktorý je nevyhnutný je dokument starostlivosti o verejnú
zeleň.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja súhlasím s vami. Túto odpoveď som nedostal. Preto to opakujem ešte raz. Ja som citoval tú
odpoveď, ktorú som dostal pred vami.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno, lebo my sme sa potom rozprávali osobne.....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
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V poriadku len pre obyvateľov v rámci argumentácie potrebujem tú vec písomne a rukolapne,
pretože ja opakom to dneska druhý, alebo tretí krát, ja sa bohužiaľ vzhľadom na vyhľadávače,
ktoré vlastním, alebo teda ktoré mám nainštalované na počítači ťažko orientuje na stránkach
mesta Rožňavy a preto možno niektoré dotazy, ktoré dávam sú duplicitné a nájdem si ich na
mestských stránkach, ale v mojom záujme je, aby sa táto vec riešila, pretože naozaj je
množstvo stromov, ktoré ohrozujú majetok občanov, sú v blízkosti tých obytných blokov a tá,
tá postupnosť od obvodného, teda od úradu ochrany životného prostredia na mestskom úrade
po technické služby a samotné realizácie malo by podľa mňa mať tú koncepciu v súvislosti
s tým, ako teda treba reagovať na tie záležitosti. Tzn., že keď, keď je nejaký systémový postu,
že teraz treba naozaj odstrániť dreviny do 5 m od budov, pretože ohrozujú, alebo nejaká
komisia prebehne celé mesto, alebo po sídliskách to prejdú a povedia, že tu v týchto miestach
treba vyrúbať tú zeleň, lebo naozaj ju treba, toto je systémový prístup. Takto by som si to ja
pred...vedel predstaviť. Takže toto keby ste boli taká dobrá. Prihlásim sa ešte do diskusie.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nemáš ďalej nič pán poslanec.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Mám, len preskočil som svoj limit tak....
p. primátor Pavol Burdiga
Aha, časovo si nestíhal, áno. Pán poslanec Kuhn nech sa páči s faktickou.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som len chcel mať takú drobnú poznámku, lebo tiež sme u nás riešili pred domom, za
domom tento problém. Karol používa taký výraz, že svojvoľný vysadzovanie. Možno aj také
prípady boli, že nejaký to vysadzovali svojvoľne. Ale ja si ešte pamätám, keď sa ten, som mal
neviem 5 rokov, 8 rokov, tak sa tie stromčeky vysádzali v podstate ako, ako nejaké akcie Z,
alebo brigády a prišli zo záhradníctva a doniesli stromčeky a, a ľudia to vysádzali. Čiže, čiže
to nebolo úplne svojvoľné, akože to bolo organizované mestom. Čiže mesto by malo mať
zodpovednosť za tieto stromy.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Tak v prvom rade by som chcel poďakovať za to, čo som mal pripomienku minule, že unikla
našej pozornosti cesta hore na Čučmianskej dlhej. Bol tam zamestnanec MsÚ pán Šalamon,
spolu sme to prešli, dostal som odpoveď, že teda kosenie bude vykonávané na tom verejnom
priestranstve, aj teda zimná údržba cesty. Ako mám potvrdené, tak je to zahrnuté do plánu
zimnej údržby už. Ďalej tá odpoveď, no nemusí byť na listom s doručenkou, postačí mailom,
keď.... A ďalšia vec. Nepotrpím si až tak na takéto formality, hej. Ďalšia vec. Chcem sa
vyjadriť ku komisii výstavby, lebo to bol taký pre mňa trošku traumatizujúci zážitok, že boli
sme pozvaný do kláštora na Námestí baníkov. Nebolo, nebol k tomu žiaden materiál, že tam
máme ísť na obhliadku a máme nejakým spôsobom posúdiť ako boli vykonané práce
a ocenenie, hej. Tak ja nie som ani rozpočtár, som sa vyjadril na komisii výstavby, ani
stavebný dozor, ale bolo to tak, že ani predseda komisie nebol informovaný, ani podpredseda
komisie. Potom vznikli zbytočné zmätky a nakoniec sme si to vysvetľovali siahodlho a bola
to len otázka pripraviť tie materiály a odkomunikovať to s tými, ktorých sa to týka. Čiže toto
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je ďalšia vec. Čo teda nakoniec to dobre dopadlo, lebo teraz sme schválili ten nájom a je to
také deprimujúce, keď predseda komisie nevie o čom sa jedná ani jeho zástupca. No a na
jeseň prebehlo teda intenzívne asfaltovanie. Trošku neskoro, lebo mali sme šťastie, že bolo
dobré počasie a čo ma prekvapilo teda, že na historickom námestí sme pred františkánskym
kostolom a pred oný, pred no pred franti.... pred katedrálou a, pred katedrálou možno aj nie,
ale tam ten chodník, pamiatkovú správu, že bol vyasfaltovaný, miesto toho aby sme tam
pokračovali v kladení zámkovej dlažby a zámková dlažba je položená dolu na Šafárikovej
ulici oproti úradu práce. Je tam jeden taký kus, pred bývalou OPS-kou, hej. Aj tam je
zámková dlažba. Čiže tak logicky by sa to bolo žiadalo tá zámková dlažba dať radšej do
mesta jak do historického centra, jak niekde na cestu, ktorá vedie von z mesta a tá strana na
Šafárikovej smerom von z mesta je po celej strane, ľavá strana je asfaltová, tak len taký úsek
50 m je vyložený zámkovou dlažbou. Zhodou okolností tam aj pán kolega Kováč má sídlo,
ako aj ja. Čiže mal by som sa tomu tešiť, ale neteším sa, lebo to by malo byť v mesto. No
a ešte sa chcem spýtať na jednu vec. Že minule sme tu riešili na zastupiteľstve výmenu, alebo
odpredaj pozemku od pána Nováka hore na Kúpeľnej pod Čučmianskou dlhou a tam sme
došli k tomu, že tam je vodný tok, ktorý defakto už vodný tok nie je a sme sa.... vodná plocha
tak, vodná plocha s tým, že chcel by som informáciu, že jak sa pokročilo s tým, že teda zmena
z vodnej plochy na normálne pozemky, aby sa tam potom dalo s tým niečo robiť. No a to by
som mal tak, už tie ostatné veci odzneli, čo tu ako bolo, nebudem opakovať kolegov. Dobre
ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Pokiaľ ide o zámenu pozemkov, ktorú žiada pán Oktavián Novák. Tam ako sme vás
informovali je potrebné jednak zmena druhu pozemku a ďalšia vec, je potrebné geometrický
plán. Ale vzhľadom k tomu, že ten pozemok pána Nováka a nachádza za našim pozemkom,
my sme preto zvolili taký postup, že sme vyzvali všetkých vlastníkov, ktorí užívajú ten, tieto
pozemky pána Nováka a nášho, aby prišli, aby sa vyjadrili, či vôbec majú záujem odkupovať
tieto pozemky a s tým, že teda ak nebudú mať záujem, tak je úplne zbytočné konať ďalej
v tejto veci. Budú vyzvaní, aby si teda posunuli svoje oplotenie na hranicu svojich pozemkov.
Lebo nebude to lacná záležitosť. Aj to stretnutie s myslím včera uskutočnilo, ale neviem, či
prišli všetci, nemám zatiaľ informáciu a neviem aj tí, čo prišli, ako sa vyjadrili. Takže na
najbližšie zasadnutie pošleme informáciu písomne v tejto veci.
p. poslanec Ing. Ján Lach
...cez pozemok vlastne mám úzky štráf, ako pás, ktorý je ako vodná plocha vedený a dotýka
sa to vlastne od suseda, ktorý býva nado mnou až jeden, dva, troch sa priamo dotýka, že
prechádza nám to cez teda záhrady a potom sú tam ďalší, ktorí si prihradili tú časť pozemku,
tak neviem, ktorí boli vyzvaní, ktorí nie. Ja som nebol vyzvaný, aby som došiel k tomu, ale ja
by som veľmi rád odkúpil ten pozemok, nech už to mám vysporiadané.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V prvom rade tí boli vyzvaní, ktorí aj pána Nováka pozemok užívajú, lebo on chce zameniť.
Hej, čiže mi najprv riešime pozemok pána Nováka a náš pozemok a až potom vyhodnotíme,
že či to teda bude ekonomické naozaj robiť ten veľký geometrický plán, lebo celú tú vodnú
plochu treba zamerať.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Hej.

92

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Čiže hovorím, nemám zatiaľ informácie, ako sa vyjadrili a či vôbec všetci prišli.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Hej, hej. Dobre. Ďakujem za odpoveď. Hej, pardon.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte pán poslanec?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Nie, nie.
p. primátor Pavol Burdiga
Môžem dať slovo ďalej?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Dobrý deň. Ešte raz ďakujem za slovo. Zaujímavá bola dneska veľmi diskusia občanov a z
toho ma zaujali také, také 2 momenty a veľmi veľa krát na tejto pôde bola prepieraná otázka
týchto psích výbehovísk, alebo ako ich nejako nonšalantne nazvať a gramaticky správne
zároveň. Teda rád by som poprosil mestský úrad aby nám, aby nám vedeli pripraviť nejakú
koncepciu, z ktorej by bolo jasné, že v tom, v tom čase a tých a tých konkrétnych miestach by
mohli byť takéto výbeho...výbehoviská pre psov zriadené. A na sídlisku juh, kde je tá
zástavba nie je taká hustá a ja si myslím, že ten problém by nemal byť taký veľký. Je tam
zároveň vysoká koncentrácia aj obyvateľov a zároveň aj týchto našich miláčikov. Myslím
teraz štvornohých. Takže ja vôbec nechcem nejako tlačiť a zadávať, zadávať úlohy, ale táto,
táto téma je dosť, dosť horúca medzi obyvateľmi. Dochádza ku konfliktom medzi ľuďmi,
ktorí majú psov a ktorí nemajú psov. O hygiene verejných priestorov ani nehovoriac. Čiže aby
sme to mohli mať konečne, konečne za sebou, túto nepríjemnú tému, tak na nejaké jarné,
predpokladám aprílové stretnutie by sme sa mohli, mohli s takýmto materiálom koncepčne
zaoberať. A predstavujem si to tak, aby sme vedeli konkrétne odsúhlasiť plochy, kde by
takéto výbehoviská mohli byť zriadené. A aby som nebol, nebol len lokálpatriot na sídlisku
juh, tak môžete vytipovať aspoň po jednej ďalšej zóne v iných, v iných častiach mesta
Rožňava. Kde síce v centre je už hustejšia zástavba a tých voľnejších zelených plôch bude asi
menej, ale predpokladám, že, že pracovníci mestského úradu majú veľmi dobrý prehľad
o tom, ktorá plocha by bola na toto vhodná podľa, podľa technických noriem. Takže toto by
som rád poprosil, aby sme sa mohli dajme tomu na jar, na jar s týmto zaoberať. A tá druhá
téma, ktorá bola z môjho pohľadu veľmi prospešná a tak trošku aj zahanbujúca, keď občan
spomínal naozaj historických osobností sa do Rožňavy nedostane až tak veľa, alebo skôr tí
kvalitní od nás odchádzajú. Ale keď sa raz do mesta dostal sv. otec pápež Ján Pavol II. tak ja
si myslím, že toto je našou takou malou zatiaľ spoločnou hanbou, že na tak významnú
historickú osobnosť nemáme, nemáme dôstojné miesto, kde by, kde by sme si ju mohli všetci
pripomenúť, resp. aj turisti a návštevníci mesta. Takže druhý ten podnet smeruje k tomu
a v rovnakom termíne ako, ako v prvej otázke. Tu by som nechcel nejaký, opäť nejaké, nejaké
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zadanie, alebo úkol, úkol dávať pracovníkom skôr, skôr by bolo vhodné tú konkrétnu lokalitu
pozrieť a čo konkrétne by sa tam dalo vymyslieť. Nejaké nápady zazneli dnes na mestskom
zastupiteľstve. Tam by som poprosil informatívnu správu. Stačí, že aký, aký plán a akú
možnosť tento priestor by mohol poskytnúť na dôstojné pripomenutie si tak významnej
svetovej osobnosti. Dobre. Ďakujem veľmi pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja som už viac krát otváral otázku preberania investičných prác v meste. Takže možnože áno,
toto je jedno z riešení, ktoré kolega pán Kossuth pred chvíľou tuná navrhoval, že by sa to
presunulo pod technické služby. Určite sú vybavené, čo sa týka pracov.... pracovníkov, na
preberanie týchto prác. Pre mňa je podstatné to, aby sa našla zodpovedná osoba, ktorá to vie
fyzicky prevziať, ktorá má na to kvalifikáciu a ktorá bude za to zodpovedná. A keď na
technických službách sa nájde, tak ja by som veľmi rád privítal takéto, takéto riešenie.
Smrteľne vážne hovorím, že, že aby nám páni jak tu bol dneska, nemohol vyčítať také
drobnosti, ktoré určite stavbári, ktorí sú buď vlastne v meste, alebo v mestských organizáciách
zamestnaní, by vedeli predísť tomuto, aby nám takéto banalitky tuná vyhadzovali na oči
obyvatelia. Takže plne súhlasím a možná že by to stálo za pokus dajaké obdobie to skúsiť
s technickými službami.
Čistenie ulice na námestie. Ja nemám kompetenciu sa k tomu vyjadrovať. Ja nechcem
odpovedať kolegovi Kossuthovi, dobre, aby ste ma zle nepochopili, len či náhodou sa to nedá
vyriešiť povedzme nejakým prenosným dopravným značením, alebo, verím, že to je v zime
problém, keď sú hore dole autá postavené a v podstate ráno pred tým, jak sa námestie zaplní
autami prenosným dopravným značením. To je iba taká otázka, dobre? Nechcem sa ja
vyjadrovať k týmto záležitostiam. Ale moja, moja omieľaná pesnička sú školy, škôlky, alebo,
alebo prostredie pred nimi. Bol som už tak, už tak kľudne som tu sedel pred pol rokom v tej
stoličke, lebo bolo, bolo to v pláne asfaltovania niektoré tie škôlky, školy. Tie, tie odstavné
plochy, alebo plochy na, škaredo povedané, vykladanie, nakladanie ratolestí. Takže, takže,
ako, ako tieto asfaltovania dopadli, alebo dopadnú? A by som sa chcel opýtať mesta. Druhú,
druhú otázku by som mal tú, ktorú na, na školu Pionierka, či náhodou nejaké koncepčné
rozšírenia tej cesty, tým pádom vytvorenia plôch, takýchto plôch, o ktorých sa, sa
rozprávame, tzn. v jednom smere, by bolo umožnené zastavenie vozidiel za účelom
nastúpenia, vystúpenia osôb. Či dajaké konceptné riešenie, projekt, štúdia či by sa týmto
smerom nedala urobiť, lebo tie, tie ranné a poobedňajšie chaosy vôbec, vôbec nezávidím
členom mestskej polície, ktorí tam tú premávku riadia, ktorí sa pokúšajú skoordinovať autá,
chodcov, deti, ktorí sú tam a sídlisko stred je aj tak podľa mňa postihnuté tým, že má strašne
málo parkovacích miest. Hlavne, hlavne pod tou ulicou Pionierov, nie Budovateľská, ale pod
Pionierkou. Možnože z časti by sa aj, aj toto koncepčné riešenie niečo pomohlo. A, a tretiu
vec by som sa chcel opýtať ohľadne, ale to som plánoval od pána riaditeľa technických
služieb, iste z dajakých pracovných dôvodov, povinností tu nie je. Ako stojíme so štúdiou
kúpaliska, alebo s tými návrhmi, ktoré sa tu už niekoľko krát preberali. Bol by som rád, keby
sme v podstate vedeli tlmočiť pánovi, ja ako člen dozornej rady, alebo predseda dozornej rady
budem tiež tlmočiť pánovi riaditeľovi, aby nám skúsil do najbližšieho zastupiteľstva podať
informáciu, v akom štádiu to je, či sa v tomto niečo udialo. Ešte jeden dotaz by som mal a to
chodník medzi mestským úradom, medzi budovou mestského úradu, potom neviem ako to
mám nazvať ubytovňou a budovou VÚB. Chcel by som sa opýtať, či to je chodník, či to je
účelová komunikácia, či to je, či to je parkovisko, či tieto záležitosti možno konkrétne na, na
pána náčelníka mestskej polície by som orientoval túto otázku, keby mi vedel odpovedať, že
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čo to je. A, a akou formou je tam riadené per...parkovanie, alebo prechod stadeto, lebo mám
taký dojem, že odkedy sa zatvorilo parkovisko, alebo spoplatnilo parkovisko pred ubytovňou,
tak je vlastne táto sčasti chodník využívaný ako, ako, ako parkovisko, alebo príjazdová cesta
pred VÚB-ku a dakedy mám z toho chaos, či to je parkovisko, alebo či to je chodník.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
By som poprosil pána náčelníka mestskej polície o odpoveď.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Takže dobrý deň ešte raz. Čo sa týka kategorizácie tej komunikácie vnímame to ako
komunikáciu. Vzhľadom k tomu, že je tam zvýšený pohyb vozidiel od kedy sa osadili rampy
pred parkoviskom pred budovou VÚB hliadky pravidelne pri každom odchode z, zo základne
kontrolujú toto parkovisko. Týždenne tam riešime 2 až 3 priestupky. Zameriavame sa
prevažne na verejnú zeleň. Zo začiatku aj po dohode s vedením mesta sme zhruba mesiac boli
tolerantní, upozorňovali sme vodičov, teraz však pristupujeme už k sankciám v zmysle
zákona. Je tam problém, preto to musíme riešiť už tak, ako to riešime. Hovorím priebežne,
alebo približne 2 až 3 priestupky týždenne sa tam riešia, čo sa týka parkovania.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Takáč
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ja by som sa chcel zamerať na uznesenie zo zasadnutia rad školy zo dňa 22.11.2017, Rady
školy pri ZUŠ-ke. Táto problematika už možná z časti odznela. Mám tu podnet od určitých,
určitej skupiny pedagógov, kde rada školy súhlasí so zaradením Elokovaného pracoviska
Akademika Hronca 100/9A Rožňavy, ako súčasť ZUŠ Akademika Hronca 3490/9B do siete
škôl a školských zariadení, ale nesúhlasia s vyradením budovy na Štítnickej ulici 201/10 zo
siete škôl a predškolských a školských zariadení. Naďalej by táto skupina pedagógov, jedná
sa o skupinu pedagógov, ktorá má na starosti hudobný odbor, ktorý, ktorý má 358 žiakova
a vyťaženosť hudobného odboru je veľmi vysoká. Počas rok...Ja som si vyžiadal podklady
koľko koncertov, príprav na koncerty, aké technické a iné vybavenie potrebujú, nakoľko aj ja
som absolvent tejto školy, ja som síce navštevoval Normovú ešte, ale to bolo predtým
dobrých pár rokov. Viem, že na rôzne koncerty, prípravné koncerty je potrebná kvalitná
technika, aparatúra, hudobné nástroje, hudobný nástroj nie je písací stôl, hej, hlavne keď ide
o nejaké koncertné krídlo, alebo niečo obdobné, to sa proste niekde umiestni a hýbať by sa
s ním vôbec nemalo. Takže ma požiadali o to, aby som predniesol takú, taký návrh, aby bolo
zabezpečené, zabezpečená nejaká rekonštrukcia tejto budovy a do doby, kým táto budova sa
opraví v rozsahu nutnom, aby sa zabezpečili priestory vhodné na koncerty pre cirka 120
členné osadenstvo a táto budova by sa im potom vrátila ako súčasť školy. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Budem odpovedať, lebo možno niektorí aj poslanci hľadali tento bod. Zámerne sme
ho už tam nedávali tento bod, pretože na tomto pracujeme a musím takto otvorene povedať,
síce nerozumiem tej otázke, že prečo práve to tlačili teraz cez zastupiteľstvo. Lebo sme si túto
otázku tam veľmi dobre rozdiskutovali a myslím, že bola diskusia dosť plodná na toto. Určite
sa posnažíme o to, aby sa táto budova, aj keď nie kompletne celá opravila, ale opravila
elektroinštalácia, pretože tam je problém s tým, že revízia tam nie je. Sme s dohodli, že táto
revízia, alebo je dohoda tam, že do februára sa to ešte dá, pretože dovtedy tá revízia je.
Povedali sme si aj v uznesení to je na rade školy, že budeme jednať aj ohľadom estrádnej sály
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v OKC a budeme sa zapodievať aj s touto budovou, že výjdeme v ústrety našim hudobníkom,
tanečníkov, aby mohli na pódiu tancovať a, a tieto svoje aktivity prevádzať. Takže
pravdepodobne sa tam opraví aj strecha, okná sa vymenia. Určite sľúbiť nemôžem
rekonštrukciu celej budovy, ale urobíme všetko pre to, aby bola budova naďalej funkčná a aby
ju vedeli využívať aj s touto koncertnou sálou. Budú určite jednania, budeme rozprávať
o tomto, hej, čo ako. Takže zatiaľ, zatiaľ je takáto informácia. Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Chcel by som sa opýtať pani vedúcej odboru, pani doktorky Mičudovej,
keďže zo zasadnutia komisie školstva mám absolútne iné informácie. Našťastie som tam
hlasoval tak, že som sa zdržal. Tiež nie som stotožnený s tým, že by sme sa mali budovy na
Štítnickej ulici nejako zbavovať, resp. že by mala prestať slúžiť ZUŠ. A tu po nejakom čase
vidím, že sa dejú veci, že učitelia protestujú atď.. Čiže zas mi unikla nejaká koncepcia
a riešime to pravdepodobne bez tých, ktorých sa to najviac, najviac dotýka. Poprosil by som
vysvetlenie. Ďakuje.
p. primátor Pavol Burdiga
Asi musíš povedať, že si sa nezúčastnil tej rady školy, lebo sme tam dosť plodne to rozobrali
a boli tu aj tvoji kolegovia tak isto, hej, tam nezazneli úplne konkrétne veci a to, že sa to rieši
s vedúcou odboru školstva myslím, že tu je moje slovo, ktoré zaváži, hej. A ja som dal aj tam
slovo, že sa budeme každopádne touto problematikou zapodievať. Nikto nechce budovu
zameniť. Tam sme si povedali pre a proti, vysvetlili nám aj to, že majú tie koncerty
dennodenne. Dobre OK, pochopili sme, preto som teraz to dal do éteru, aby ste aj vy tomu
rozumeli. Urobíme všetko pre to, aby v tejto budove ďalej sa pokračovalo. Zatiaľ využívame
tento stav do toho, do toho konca februára, dovtedy sú revízie, navštívime to s určitými
ľuďmi, ktorí, z ktorými sa potom možno dohodneme na tom, že tieto veci by sa odstránili
a urobím všetko pre to, aby tam mohli naďalej koncertovať. Ja vám dávam na to slovo. Určite
budeme hľadať na to aj finančné prostriedky, len musím povedať dopredu celú budovu
zrekonštruovať určite okamžite nevieme. Ale zabezpečíme to komfortné koncerto....
koncertovanie pre týchto žiakov aj naďalej tak, ako boli. Nie je to jednoduchá výzva, ale
budeme na tom pracovať. Aby som povedal aj druhú vec ohľadom estrádnej sály. Lebo
zazneli tam aj tie veci, hej. Preto hovorím, že bola veľmi plodná debata o tomto. Je tam aj
súkromná ZUŠ JAS, keď dobre viem. Funguje tam. Rozprávali sme aj o tom, že využívajú tú
sálu, mohlo by sa to pódium tam preniesť, mohli by tam aj naši byť. Máme sa pozrieť na
zmluvy, keď sa dobre pamätám páni kolegovia. Pozrieme sa na to, ale musíme pochopiť
a musíte pochopiť aj vy jednu vec, že aj do tej súkromnej základnej školy, ktorá tam je tá
JAS, chodia aj naše deti. Hej, čiže to sa nedá urobiť, že teraz pozrieme sa na zmluvu a im to
vypovedáme tak, aby naša ZUŠ-ka tam išla. Aj keď by sme sa takto mohli chovať, ale ja sa
nemôžem takto chovať. Čiže musíme, musíme vstúpiť do jednaní aj tam s týmito ľuďmi, či je
to možné, či je to nemožné a, a, aj v tejto budove, lebo tam treba finančné prostriedky. Čiže
preto hovorí, tento bod sme nezaraďovali kvôli tomu, lebo môj názor na to, že intenzívne
budeme pracovať na tom sme si povedali, keď dobre sa pamätám páni kolegovia. V januári sa
stretneme kvôli tomuto. Je to aj v uznesení, takže dúfam, že tieto veci sa nám podarí, podarí
urobiť, presadiť, aby, aby tam mohli naďalej teda pokračovať. Ja len toľko chcem k tomuto.
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja chcem potvrdiť tvoje slová. Prekvapuje ma, že zápisnica napriek dohode na rade základnej
školy je teda vonka, k dispozícii takýmto spôsobom, pretože na rade školy sa rada školy
uzniesla na tom a teda dohodla, že teda počká na návrhy pána primátora, resp. mesta Rožňava
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ako takého a v zmysle toho potom zvoláme pracovné stretnutie, ale asi niekto bol netrpezlivý
a potreboval to riešiť čím skôr, lebo sa bál, že, že to nejak nebude fungovať.
p. primátor Pavol Burdiga
No len tá zápisnica sa dostala vonku a...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
No ne...nebudem to riešiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale ja si myslím, že....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Je zaujímavé, že...
p. primátor Pavol Burdiga
... nie je žiadne tajomstvo v tej zápisnici.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Je zaujímavé, že mi to nemáme tú zápisnicu, preto sa mi ťažko reaguje, ale to je interná
záležitosť tohto celého. Ale .....
p. primátor Pavol Burdiga
Ani my ju nemáme ešte.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
....to čo povedal pán primátor, bol tam dohodnutý jasný časový postup s termínmi.
Očakávame teda, že mesto tieto vedci, okrem toho finančná komisia sa tým zaoberala.
Myslím, že nejaké prvotné informácie mesto má, takže toto. A ja ak dovolíte by som plynule,
jaj a kolega Bischof pardon, pardon
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof nech sa páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Ja som bol len a teda, v tomto prípade príjemne uveličený z toho, že taký
výrazný názorový posun nastal oproti, oproti komisii a potom cez rokovanie Rady školy ZUŠ.
Ja som sa včas písomne ospravedlnil pánovi predsedovi Rady školy ZUŠ kvôli chorobe
dieťaťa som sa nemohol sús...teda zúčastniť. A teda vítam túto zmenu, že mesto sa pustí do
aspoň teraz čiastočnej rekonštrukcie budovy na Štítnickej. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne páni poslanci. Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Zase len na základe dostupných informácií som sa dozvedel, že z kancelárie bývalej 1.
Rožňavskej spol, 1. Rožňavskej akciovej spoločnosti by sa mali sťahovať dole do areálu
technických služieb do nejakých kontajnerov. Je to pravda? A pokiaľ to je pravda ako s budú
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ďalej predávať parkovacie lístky, resp. služby občanom a keď v týchto kanceláriách, ktoré
momentálne majú k dispozícii je jedna kancelária správcu budovy, ktorý je tam tak, či tak, či
by nebolo racionálnejšie pána riaditeľa technických služieb presťahovať do prázdnych
priestorov budovy OKC, aby technické služby, resp. ich zástupcovia, predajcovia
parkovacích kariet atď., aby boli občanovi bližšie, aby nemuseli prechádzať dvorom, dvorom
technických služieb, resp. zberného dvora, ktorý je dole.
p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie je to nesprávna informácia. Kvôli tomu, aby ľudia si vedeli kupovať parkovacie lístky
nebudeme sťahovať pána riaditeľa hore. Môj názor je taký, že technické služby sú rozhádzané
a každopádne mali by byť na jednom mieste. To, že to je lobing týchto zamestnancov neviem,
ale je mi to tak jedno. My sme sa rozhodli týmto spôsobom. Do žiadnych kontajnerov sa
nebudú sťahovať. Sú to riadne kancelárie, ktoré budú vyrábané na mieru a sú oveľa
komfortnejšie v akých sedia ešte. Bude tam všetko na jednom mieste. Teraz sa učia pracovať
s novým dochádzkovým systémom. Ja verím, že keď niekto je rozmaznaný 30 rokov, hej, že
táto zmena padne preňho ako veľmi zle. Parkovací lístok – v dnešnej dobe sa pohybujeme
všade autami. Zídeme dole pred technické služby, je tam parkovisko a okamžite kancelária po
pravej strane v technických službách, nepotrebujeme prechádzať cez žiadny dvor, už vôbec
cez zberný dvor nie, ale komfortne sa dostaneme ku týmto, ku týmto lístkom. Zatiaľ to je
úplne ešte nie v tom štádiu, že by mali, ale áno zvažujeme, že by takéto niečo malo. Čiže
preto hovorím, že mať všetkých zamestnancov po jednej kope je to dobre. Myslím, že bola
mylná informácia, lebo, lebo slabá je kontrola potom týchto zamestnancov. My ich
potrebujeme mať na jednom mieste, na jednom mieste evidovaných atď.. Opakujem ešte raz.
Bolí to po 30 rokoch urobiť takéto rozhodnutie a, a možno sa dostať do takýchto nových
priestorov a byť možno ešte viac kontrolovaný. Toľko som chcel k tomu povedať. Pán
zástupca.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Neberte to ako na odľahčenie, ale v niekoľkých bodoch sme sa dotkli našich
miláčikov psov, rôznych zvierat. Troška sme opomenuli na kategóriu a hneď ich budem
konkretizovať, ale chcem na úvod povedať, že dlhšie sa zaoberám, ja som psičkár, mnohý ma
poznáte a, a evidujete. Aj teraz ma čaká doma, čaká ma ešte 3, 4 k, prechádzka s ním, na ktorú
je naučený a všetko je v ľuďoch. Tzn. podmienky atď., prístup, možnosti, ale všetko je
v ľuďoch. Mali sme tu rôzne snahy od tých košov spomínaných, aj s venčoviskami. Neviem,
či sa vám dostala do uší, alebo či ste vnímali, teraz troška zakryje sneh, možno to následné
roztopenie to umyje, ale ja som tento týždeň bol 3x radnica, TIK, UniCredit banka a od Troch
ruží dole ten roh, s prepáčením, psie exkrementy, ktoré sem tam človek môže postrehnúť, tam
je s prepáčením celé námestie po.... Pozrel som sa hore, tak som chytro skočil dnu do
UniCredit banky, aby som nechytil nejakú dávku. Čo s tým? Je tu kategória holubov, hej. Už
sme ich spomínali v minulosti na bývalej zdravotníckej škole. Predvčerom som hlásil na
mestskú políciu podnet obyvateľov, predtým na Ocelníkovej stránke bol tak isto, nemáme tu
len psov, máme tu aj líšky. Bola tu v Poschovej záhrade. Takže, takže tá, tá kategória možno
si kontroly venčovania holubov, líšok atď. sa nám rozrastá. Je tu, je tu problém, ktorý treba
samozrejme riešiť. Po 2 by som chcel poďakovať, uznať za veľmi príjemné konštatovanie, že
mesto, mestu a technickým službám sa podarilo, na poslednú chvíľu síce, ale nájsť
prostriedky a aj technicky vyriešiť sprevádzkovanie a sprístupnenie zimného štadióna, tzn.
zimný štadión by mal byť 2. otvorený. Pri tej príležitosti aj si tu ako funkcionár hokejového
klubu, by som chcel upriamiť pozornosť na aktivity, je tu vian.... sú tu, je tu december,
Vianoce, takže na, pre verejnosť Mikuláš príde aj na ľad. Školy atď., rodičia s deťmi, babky,
aby mali aj túto možnosť a následne bude podujatie v januári Slovenského hokejového zväzu
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Deti na hokej 06. 01. Všetko by malo byť na plagátoch, bilboardoch, na maily, na stránkach,
takže ste srdečne vítaní a verím, že aj keď to klzisko je len 2,5 možno 3 mesiace k dispozícii,
že splní to poslanie a že poskytne deťom radosť, pohyb a to čo k tomu patrí. Ďakujem za
pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte možno tiež možno to odľahčenie ohľadom tých holubov, tak keď ste si
to všimli, tak boli aj na rímse našej radnice. My sme sa pokúsili o to, aby sme ich vedeli dať
preč. Takže nám sa to podarilo, len podarilo sa to tak, že teraz všetko čo tam bolo sa nám
nasťahovalo na strážnu vežu. Čiže dúfam, dúfam, že tá krytina, ktorá je tam, že nám to vydrží,
a budeme musieť rozmýšľať, aby, aby to tam nebolo. To je jedna vec a možno doplním
svojho zástupcu, že áno boli tam dosť značné opravy na zimnom štadióne, ktoré sa nám
podarilo eliminovať a myslím, že dosť vysoké boli tie, tie opravy, ktoré sme museli urobiť,
ale chvalabohu s to podarilo a musím vám dať do pozornosti aj to, že vlastne od zajtrajšieho
dňa sa spúšťa aj skúšobná prevádzka novej kotolne, ktorá je dole na zimnom štadióne, ktorá
bude dodávať teplo a teplú vodu pre zimný štadión a naopak v lete nám bude vyhrievať,
vyhrievať vonkajšie kúpalisko. Takže krásna novučičká kotolňa s modernými kotlami
a myslím, že sa tam zníži spotreba energie, plynu, aspoň o 3/4-tinu oproti tomu, čo tam bola,
takže dúfam, že aj to nám pomôže v tejto racionalizácii. Ešte pán poslanec Kováč má.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Predpokladám, že aj kolega Beke.
p. primátor Pavol Burdiga
Až potom to príde.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Hej. Ja budem pokračovať vo svojom diskusnom príspevku. Ja by som ešte upriamil
pozornosť a požiadať vedenie mesta. Dotaz, ktorý som poslal ohľadom, ohľadom
kontajnerových státí na komunálny a separovaný odpad. Chcem požiadať pani prednostku,
dotyčný vedúci pracovník si so mnou dohodol stretnutie, všetko prebehlo v poriadku, ale tá
odpoveď bola o tom, čo sa v minulosti už urobilo aby teda nejakým spôsobom to fungovalo
a nebola to odpoveď. Ja chcem poprosiť, upozornil na to aj občan, upozorňoval som na to ja
pred 2 mesiacmi. Koncepcia práce, alebo nakladania s komunálnym odpadom a s triedeným
odpadom sa netýka len tvorby prístreškov ako takých, ale určite to s tým súvisí. Ja by som bol
veľmi rád, keby sa v súvislosti s tým urobila koncepcia. Aby som nedostával odpovede toho
typu, že Brantner to raz postavil za 3 000 euro a proste tá cena je nemenná, nezničiteľná,
neexistova... teda nena...nezmeniteľná, je jedna vec a druhá vec, že nikto iný to nedokáže
postaviť tie kontajnery, resp. vlastníci bytov jednajú s niekým, v Gemerskej, jedno odkiaľ
a proste je to nemenné. Ja som očakával v rámci tejto koncepcie opäť návrh, riešenie nejaké
zásady, koncepcie, aby sme add 1 kontajnerovými státiami, ktoré takýmto spôsobom
uzamikateľné, uzatvoriteľné riešili nielen ochranu tých kontajnerov ako takých a odpadkov
v nich, ale zároveň do budúcna pripravili predpoklady na to, aby sme mohli registrovať
elektronicky, koľkokrát sa kontajner vysype, ako sa tam odpad triedi, akým spôsobom to celé
funguje, koľko tam toho je atď., atď., atď. takže to nie je len o ochrane, je to aj o ďalších
koncepčných veciach, ktoré sa s tými kontajnermi dajú urobiť. Ja chápem, že to nebude asi
lacná záležitosť, preto som vo svojom, vo svojej žiadosti, resp. vo svojom dotaze uviedol, aby
sa komunikovalo s vlastníkmi bytov, resp. so zástupcami vlastníkov bytov o týchto otázkach,
nemusí to byť naraz, je ich nejakých 216, dá sa to po skupinách, ale aby sa to koncepčne
pripravilo toto riešenie, pretože máme tam vysoké náklady na odpad, máme tam
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nepríjemnosti typu toho, že máme spoluobčanov alebo turistov, ktorí chodia vyslovene len
kvôli odpadkom, tzv. odpadkoví turisti, ktorí to roznášajú krížom krážom po meste. Takže
preto tá koncepcia. Opakujem nepotreboval som to vtedy hneď, potreboval som to v januári
2018, resp. februári 2018. Pokiaľ takáto koncepcia je niekde na stole, alebo sa chystá, mne
stačí odpoveď, že áno pán poslanec chystáme. Najbližšie ťa budeme informovať v apríli,
pretože je to rozsiahli materiál, rozsiahla záležitosť. Odpoveď toho typu, že, no nebudem
citovať. Takže toto by som bol veľmi rád, keby bolo zaznamenané ešte raz ako dotaz poslanca
a očakávam na to teda adekvátnu odpoveď. Ďalej cenová mapa. Jedno z mojich dotazov bola
cenová mapa. Vďaka komisii finančnej sa teda cenová mapa posunula do tej roviny, ktorú
som očakával a predpokladal som, že do finančnej komisii táto záležitosť pôjde. Uznesením
komisie sa rozhodlo, alebo teda doporučilo mestu, aby sa zaoberalo konkrétnymi číslami, aby
predložilo mesto konkrétne informácie o tom, akým spôsobom by to bolo možné plus tam
padol návrh, aké zdroje sa tam dajú využiť dokonca v obmedzenej dobe za cenu nejakých 600
euro. Poprosím toto ja považujem za riešenie. Nie odpoveď to, že niekde v Žiline niekde
robia, vo Zvolene niečo robia a to neni to, čo sme očakávali. Očakávali sme to, že nám padnú
konkrétne sumy, konkrétne čísla, ktoré prežuje komisia finančná, ktoré sa pripravia
v konkrétnych veciach tak, aby sme o týchto veciach mohli odborne, resp. aby sme adekvátne
mohli rozprávať. Takže poprosím vedenie mesta, aby....650....aby, aby sa touto vecou, alebo
uznesením tejto komisie zaoberalo a bralo to tak, že to uznesenie súvisí s dotazom poslanca
ohľadom cenovej mapy. Ďalšia vec, o ktorej by som rád diskutovať je rozpočet na rok 2018.
Teraz proti svojej srsti chcem lobovať a po preštudovaní materiálov, ktoré k dispozícii sú na
nete a ktoré sa podarilo dokonca aj mne dať do kopy a to je, na základe mojich dotazov potom
boli aj získané aj z odboru školstva ako sú bežné a kapitálové výdavky na školský rok 2012,
2017 bol by som veľmi rád v okraji záujmov investovania mesta, z peňazí mesta, nie
z dotačných peňazí je škôlka na Ulici Ernesta Rotha. Ak si dobre pamätám zástupca, alebo
teda materiál, informácia, žiadosť bola aj na finančnej komisii, kde teda ob...rodičia
informovali o, o týchto náležitostiach. Bol by som veľmi rád, keby sa táto vec odrazila aj
v rozpočte. Ja viem, že je pripravovaný projekt, ja viem, že sa chystá táto záležitosť riešiť
v rámci nejakých projektov, ale nakoľko v tej štatistike tých investícií na škôlke Ernesta
Rotha škôlka naozaj ťahá za, za slabší, za kratší koniec a v tom období sa naozaj tomu nikto
nevenuje, nieže nevenuje, ale neboli tam tie investičné prostriedky nejakým spôsobom
smerované. Očakávam teda, že a doporučujem, a navrhujem, aby sa tým zaoberal rozpočet na
rok 2018. Opakujem mimo, mimo projektov, ktoré nejakým spôsobom fungujú. Prihlásim sa
ešte za pánom Bekem.
p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka ešte odpovedať, ale kľudne sa prihlás však nie je problém.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len rada vysvetlila tú odpoveď kolegu Šalamona na dotaz pána poslanca ohľadom
kontajnerových státí. Nám takýto postup odporučila komisia výstavby, ktorá prijala uznesenie
v tomto smere, že vlastne my máme postupovať tak, bola tu jedna firma, ktorá dala ponuku,
boli tu typizované kontajnery, mala osloviť bytové spoločne...spol....spoločenstvá, tie
spoločenská, ktoré súhlasili s tým kontajnerovým státím, oni by si to zaplatili z fondu s tým,
že mesto im vlastne dá k dispozícii pozemok, ten, na ktorom tie kontajnery vlastne
momentálne aj sú. Takto to aj beží. My to vlastne tá odpoveď bola takto myslená. Pokiaľ ide
o koncepciu, nám končí s Brantnerom zmluva v roku 2021, alebo 20, 21. Do tej doby pokiaľ
ide o nakladanie s komunálnym odpadom nemôžme v tomto smere urobiť nič. My sme sa
zamýšľali skôr nad tým, že pripraviť, niekedy od budúceho roka začať pracovať, pripraviť už
teraz nejaké podmienky, ktoré by sme chceli od budúceho dodávateľa a tam, by práve mohli
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byť aj takéto kontajnerové státia, alebo iné riešenie. Vieme, že v iných mestách sú vlastne tie
kontajnery v zemi, čiže my by sme chceli pripravovať toto ako podklad do verejného
obstarávania. Čo sa týka cenovej mapy. Ten materiál, ktorý bol predložený na komisiu
finančnú, to bol vlastne len taký prvý materiál, lebo vy ste nám dali termín do konca januára.
Čiže my ten materiál ešte raz preberieme v komisii finančnej. To nebola nejaká vôbec už sa to
nedá nazvať, že finálna verzia. My sme sa len pýtali členov komisie, aký majú názor, ako
podľa nich máme pri tvorbe materiálu pokračovať. My materiál vypracujeme, podľa návrhu
členov finančnej komisie, a predložíme ho ešte raz. Čiže to, to nebolo, to nebola nejaká
finálna verzia. Čo sa týka škôlky Ernesta Rotha. Žiaľ bohu tá dotačná schéma je tak
nastavená, že v prípade ak by sme podali teda projekt, kde ide o zníženie energetickej
náročnosti budov, tam musíte dosiahnuť certifikát trieda A. V prípade, ak by sme my
z vlastných finančných prostriedkoch už vymenili okná, už vám tie čísla nevýjdu, pretože tá
úspora už sa nedosiahne také vysoké percento, ako bez toho..... Je to paradox, ja tiež hovorím,
že nie je to správne, ale žiaľ je to tak nastavené. Čiže prejde ten projekt, kde sa po realizácii
opatrení dosiahne čo najvyššie % úspory. Už keď urobíte strechu a okná, úsporu už máte
z vlastných finančných prostriedkov nejakú garantovanú, čiže už váš projekt neprejde, pretože
tam už možno dosiahneme len nejakých 30, 40% tými opatreniami, ktoré chceme
prefinancovať. Čiže my sa musíme rozhodnúť, akým spôsobom budeme realizovať
rekonštrukcie. Buď to bude z vlastných finančných prostriedkov, čo naraz nepôjde, lebo tam
je rozpočet vyše milióna, alebo z iných zdrojov. Alebo čakať ešte na ďalšie výzvy.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Beke. Treba vydržať pán poslanec. Budeš mať potom ešte. Tak neviem, lebo....
Dobre nech sa páči pán poslanec Kováč, pán Beke ti uvoľnil miesto, aby si mohol
pokračovať.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja len aby som kolegov upokojil rozhodol som sa pred chvíľočkou, že teda ostatné dotazy
pošlem v písomnej forme na mesto, aby som kolegov nezdržiaval. Ja ako to, čo hovorila pani
prednostka ohľadom, ohľadom investícií do škôlok. Ďakujem veľmi pekne toto je veľmi
dôležitá informácia aj pre nás a myslím aj pre rodičov ako takých. Naša žiadosť, alebo ich
žiadosť je aby mesto pokiaľ výzva nepočí... neprešla, počítalo, alebo predpokladáme
vy...vytvorí nejakú rezervu, hlavne tie veci čo sa týka zatekania strechy a tých okien v tom
pavilóne jednom, aby to mohlo byť vymeniteľné. Nečakajc....nečakajúc neustále na nejaké
projektové výzvy. Jednu, dve možno, ale myslím, že sme sa bavili o jednej výzve, že
počkáme ako to dopadne, ale prosím, treba počítať, alebo keď sa dá počítajme v rezervách
finančných s tej s týmto nákladom. Ďakujem. Kolega Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Včera poobede ma oslovili občania z Rožňava bani, že majú nejaký
problém, že pri oprave cesty smerom ku kolóniám vznikla nejaká, nejaký jarok, alebo
priekopa na konci ulici skadiaľ sa nedá prejsť smerom ku lesu a že keď by, keď by bol nejaký
požiar, že vraj ani požiarne auto nevie prejsť stamaď. Tak ja osobne nemal čas na to, aby som
vyšiel na tvar miesta sa presvedčil, že o čo prakticky ide. Chcel by som poprosiť vedenie,
alebo z mesta, keď by ste mohli pozrieť a daný stav.
p. primátor Pavol Burdiga
Môžem odpovedať? Je to vec aspoň 3/4 ročná. Práve z tej lesnej cesty, o čom hovoríme
neprestajne, ale neprestajne tiekla voda, ale prúdom, keď boli dažde. Zmývalo nám cestu
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kompletne. Tá cesta nebola využívaná na nič, len na kradnutie dreva. Musím to povedať. My
sme tam urobili opatrenie také, že sme tam urobili zachytávací rigol a s nemalými finančnými
prostriedkami a všetko vodka, ktorá zateká teraz, alebo priteká, je krásne odvedená, tam kde
má byť. Naša cesta vôbec potom už nie je podmákaná a preto si dovolíme ju asfaltovať a to čo
tvrdí tá pani, pretože viem, kto ti to povedal, hej...
p. poslanec Zoltán Beke
Pán mi povedal.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak možno. No to je jedno kto. To je jedno kto. Bolo to vykomunované....vykomunikované
aj s požiarnym zborom našim a aj sme ich zobrali na to miesto, aj sme im to ukázali. Hej, čiže
aj keby ten zachytávací rigol tam nebol požiarne auto s tam nedostane nikdy v živote. Čiže
vedia o tom požiarnici, resp. toto sme museli urobiť, lebo si chránime svoj majetok a keby
sme to neboli urobili neprestajne tá spodná časť cesty, rád by som ti to niekedy ukázal, sú tam
3, 4 domy boli neprestajne a permanentne zatápané. Preto sme ten rigol urobili tam hore.
Teraz je úplne sucho, tá voda sa odvádza tam, kde má a práve si dovolíme ten celý vrch až po
spodnú cestu zaasfaltovať. Čiže toto je to vysvetlenie, že v kvôli čomu to je. A určite požiarny
zbor bol upozornení na to a ešte raz hovorím, že aj sme ich tam doniesli na tvar miesta.
p. poslanec Zoltán Beke
Dobre. Ďakujem pekne. Čo sa týka zámkovej dlažby...dlažby, alebo asfaltu čo nadniesol tuná
pán kolega Lach by som povedal len z vlastnej skúsenosti toľko, že dennodenne chodím pešo
a v zime tá zámková dlažba čo je položená na chodníku od sobášky smerom ku cintorínu je
veľmi nebezpečná pre chodcov. Ja radšej chodím na asfalte na ceste, lebo je menšie riziko
úrazu. O našich miláčikoch jak nazval pán zástupca psíkov, sme rozprávali dnes dosť veľa.
Ale chcel by som sa opýtať na našich bezdomovcov. Ide zima, ako sa máme, ako máme
postarané o ľudí, ktorí sú väčšinou vonku na ulici. V noci je mu, noc je môžu ako len stráviť,
aby sme mohli ich usmerňovať, keď, keď, keď príde ako len dajaká, dajaká zima.
p. primátor Pavol Burdiga
Keď môžem na to odpovedať tak myslím, že diecézna charita prebrala všetky aktivity, ktoré
sú ohľadom toho. Hej, takže tam sa to komplet sústreďuje aj s bezdomovcami. Komplet
všetko prebrala, samozrejme spolupracujeme aj naše oddelenie sociálnych vecí
spolupracujeme, takže oni prebrali a zastrešujú všetkých týchto bezdomovcov.
p. poslanec Zoltán Beke
Uhm.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno, áno, áno, áno.
p. poslanec Zoltán Beke
Uhm. Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
Určite majú komfortnejšie a lepšie podmienky ako boli u nás v tých priestoroch, kde aj boli.
p. poslanec Zoltán Beke
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Dobre, ďakujem pekne. Na dnešné ráno zima sa preukázala aj s bielou košeľou, čo pripomína
ešte viac blíž...že sa blížia Vianoce. Ja z tohto miesta prajem príjemné adventné dni a nedele
a pokojné Vianoce všetkým obyvateľom Rožňavy. A tél ma regelre megmutatta a számunkra
fehér fátylál is, eszünkbe juttatva az adventot, a várokazás napjait így engegyék meg hogy
mindenkinek kívánjak kellemes adventi idószakot és békes karácsonyi ünnepeket.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte niekto chce. Ešte náčelník mestskej polície.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Takže dobrý deň ešte raz. Chcel by som reagovať aj na podnet pána zástupcu, ale aj
individuálne chcem vysvetliť aj vám páni poslanci, aj verejnosti, aký je spôsob riešenia teraz
situácie s voľne sa pohybujúcimi líškami. Lebo niekde, na rôznych portáloch sa objavujú
informácie, že mestská polícia nerobí, a mestská polícia tamto a hento. Nie je to pravda, hej.
V zmysle zákona mestská polícia s týmto nemôže nič robiť, ale napriek tomu sa tomuto
problému nevy...nevyhýbame. hliadky mestskej polície pravidelne pokiaľ vieme o tom, že
buď je to oznámené, ako teraz bolo v Poschovej záhrade, v minulosti na Podrákoši, chodia
a snažia sa túto zver odplašiť, aby nebola hrozbou pre našich obyvateľov. Zo zákona
nemôžme použiť žiadne prostriedky na to, aby sme túto zver zneškodnili. Skutočne, pokiaľ
vieme, že sú tu miesta s väčším výskytom týchto líšok v súčasnosti, tak hliadky pravidelne
toto navštevujú. Pokiaľ je tam tá líška, vyplašíme ju tak, aby sa dostala mimo obytnej zóny.
Súčasne sme iniciovali stretnutie s odbornou poľovníckou komorou, s príslušnými
poľovníckymi organizáciami, ktoré užívajú poľovné revíry v okolí nášho mesta. Inicioval som
osobne stretnutie s príslušným vedúcim odboru okresného úradu aby sme zvolali v spoločnej
súčinnostné jednanie okresného úradu, regionálnej veterinárnej, potravinovej správy, štátnej
ochrany prírody, poľovníckych organizácií, samozrejme mestskej polície a mesta a aby sme
hľadali spoločné riešenie. Túto problematiku sme aktívne rozoberali aj minulý týždeň na
Sneme náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, kde sme tak isto hľadali riešenie,
ale jednotné riešenie neexistuje. Chcem len preto povedať obyvateľom, že skutočne, napriek
tomu, že máme obmedzené možnosti, ale hľadáme riešenia, nevyhýbame sa tomuto problému.
Snažím sa zapožičať od poľovníkov aj pascu, aby sme túto líšku odchytili napriek tomu, že
nemáme to len my v kompetencii, ale fakt sa snažíme tým obyvateľom vyjsť čo najviac
v ústrety a udržať naše mesto bezpečné. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte niekto? Keď nie tak uzatváram diskusiu. Chcem sa vám
poďakovať všetkým za dnešnú účasť. Chcem vás všetkých srdečne, aj obyvateľov Rožňavy,
pozvať na budúci týždeň v utorok, streda, štvrtok na vianočný jarmok spojení s celkom
dobrým kultúrnym programom. Rád vás tam všetkých uvidím. Dúfam, že toľko času si všetci
nájdete. Ďakujem vám pekne za dnešné rokovanie. Určite nebolo jednoduché, bolo namáhavé.
Prajem všetkým pred sviatkami príjemné prežitie vianočných sviatkov v šťastí, v zdraví vo
svojich rodinách, príjemný, lepší možno rok, alebo nový rok, ktorý teraz bol a dúfam, že v
šťastí a zdraví sa tu všetci v, vo februári stretneme na ďalšom zasadnutí mestského
zastupiteľstva a budeme tu všetci. Ja vám to z celého srdca želám, prajem vám príjemný
zvyšok dnešného dňa.
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