
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 27. 09. 2018

p. primátor Pavol Burdiga
Každý je tu. Môžeme kolegovia, kolegyne? Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení 
prítomní podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v 
znení  neskorších predpisov otváram 29. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva v Rožňave v 
tomto  volebnom  období.  Vítam  poslancov  mestského  zastupiteľstva,  hlavnú  kontrolórku, 
riaditeľov  príspevkových  organizácií,  konateľov  obchodných  spoločností,  prednostku 
mestského úradu, vedúcich odborov mestského úradu a všetkých prítomných. Konštatujem, 
že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. 
Z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 13, teda mestské zastupiteľstvo je spôsob... 12 
pardon. Prečo ho mám, vytiahnite mu potom kartu, lebo ja idem podľa hlasovacieho. Tak. 
Takže  12,  teda  MZ  je  spôsobilé  rokovať  a uznášať  sa.  Svoju  neúčasť  ospravedlnil  pán 
poslanec Beke, ale ten za chvíľu príde.  
Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Džačára 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  zápisnica  zo  zasadnutia  Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 28. 06. 2018 bola vyhotovená a overovateľmi podpísaná.

Vážení poslanci predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené 
v pozvánke,  t.  j.  najprv  sa hlasuje  o bodoch  programu  zverejneného  na  úradnej  tabuli 
a webovom sídle mesta v súlade s novelou zákona č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov. Takže dávam hlasovať o programe, ktorý bol ohlásený a ktorý 
vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte. Vítam aj pána poslanca Bekeho. Dobrý deň prajem. 
Hlasovali ste 12-ti. 
Za program ste boli 12-ti, proti nebol nikto a nikto sa ani nezdržal hlasovania. 

Teraz ideme hlasovať o zmene návrhu programu zasadnutia MZ a k tejto zmene je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Poprosím pánov poslancov. Kto má zmenu 
k návrhu programu, alebo chce vypustiť niektorý bod. Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem všetkým prítomným. Ja by som chcel pán primátor, pokiaľ 
je to procedurálne možné spojil z majetkového body 1, 2 a 4 do jedného rokovacieho bodu, 
nakoľko sa jedná o tú istú problematiku v tej istej lokalite.

p. primátor Pavol Burdiga
To sú tie zadné pozemky.



p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pri potoku.

p. primátor Pavol Burdiga
OK. To  je dobrý nápad.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
1, 2 a 5 pán poslanec asi. Teraz ma upozorňuje pani prednostka, hej.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
1, 2, 5. Ospravedlňujem sa. Mám poznačené 1, 2 a 4. OK. Môže byť. 

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ďalej nech sa páči. Kto sa hlási. Pán poslanec Balázs nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobrý deň prajem všetkým. Bod 3 VZN o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi – návrh na zmenu a doplnenie. Hlavným problémom tu je, že vlastne  sa 
majú spoplatniť, spoplatniť kontajnery maloobjemové, veľkoobjemové pre obyvateľov mesta 
a obávam sa, že táto problematika bude mať dosah na to, že budú v okolí mesta zase vznikať 
čierne skládky. Ja by som chcel poprosiť mesto, vedenie mesta, aby túto problematiku trošku 
podrobnejšie  spracovalo  a to  vo veci  dopadu na vznik  čiernych skládok do budúcna,  ako 
budeme vedieť tomuto prípadne zamedziť,  alebo to obmedziť.  Ale zároveň by som chcel 
poprosiť,  vieme,  že  v budúcom  volebnom  období  končí  zmluva  Brantneru.  Vieme,  že 
Rožňava  ako  mesto  nemáme  zberný  dvor.  Či  túto  problem....  je  na  svete  nový  zákon 
o odpadoch, takže keď by som mohol poprosiť mesto, aby túto problematiku rozpracovalo 
omnoho, omnoho podrobnejšie. Zároveň s finančnými dopadmi do budúcna a nemyslím si, že 
toto zastupiteľstvo by malo ešte rozhodovať a takejto závažnej otázke pre obyvateľov, takže 
ja by som navrhoval tento bod z rokovania stiahnuť.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči má niekto doplnenie, alebo stiahnutie niektorého bodu 
z programu dnešného rokovania MZ? Keď nie pán poslanec Kováč nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja  by  som  chcel  podporiť  návrh  pána  poslanca  Balázsa  stiahnuť  bod  z rokovania  VZN 
o odpadoch. A môj dôvod je, pokiaľ by malo vzniknúť nejaké spoplatňovanie, alebo pokiaľ 
by  sme  chceli  spoplatňovať  tak  navrhujem,  aby  technické  služby  vypracovali  kalkuláciu 
odvozu odpadu a spracovanie tohto odpadu. Ďakujem pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči niekto ešte do diskusie? Keď nie, tak uzatváram tento bod. Budeme hlasovať 
jednotlivo o zmenách programu. Ešte niekto? Takže najprv bol pán poslanec Kováč, ktorý 
chce spájať, alebo chce spojiť majetko-právne body, tzn. 11/1, 11/2 a 11/5. Tak pán poslanec? 
Karol tak? Nech sa páči hlasujme. Hlasovali ste 13-ti. 
13-ti ste boli za, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. 



Ďalšia  úprava  bola  od  pána  poslanca  Balázsa  a to  je  stiahnutie  bodu  č.  3  z programu 
rokovania. Nebudeme to rozvádzať, sme si to vypočuli. Nech a páči hlasujte. Hlasovali ste 
13-ti. 
13-ti ste boli za, nebol nikto proti a ani sa nezdržal hlasovania.
Ďakujem. Konštatujem, že zmena programu rokovania MZ bola schválená.

Vážení  občania.  V súlade  s rokovacím  poriadkom  Mestského  zastupiteľstva  v Rožňave 
občania mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokovanému 
materiálu.  Predsedajúci  im  udelí  slovo  po  tom,  čo  v diskusii  vystúpili  všetci  prihlásení 
poslanci. K danému bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať 
najdlhšie 5 minút. V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, 
ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 
V bode diskusia občanov ak chcú vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom rokovania, 
časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút v odôvodnených prípadoch môže byť tento 
časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných 
poslancov.  Do  programu  rokovania  sa  zaraďuje  medzi  13.00  a 13.30  hneď  po  ukončení 
prestávky v rokovaní  a  trvá  najdlhšie  30  minút.  Na návrh  poslanca  môže  byť  tento  limit 
predĺžený ak  sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Občania  mesta  maďarskej  a  inej  národnosti  majú  právo  hovoriť  na  zasadnutí  mestského 
zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do 
slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom NR 
SR č. 184/99 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov. 

Vážení  poslanci,  v  súlade  s  §  9  ods.  2  rokovacieho  poriadku  „poslanec  sa  považuje  za 
prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú 
čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby ste pred 
opustením  rokovacej  miestnosti  počas  rokovania  čipovú  identifikačnú  kartu  vybrali  z 
hlasovacieho zariadenia. 
V  prípade  pochybností  dodržiavania  rokovacieho  poriadku  prosím  poslancov  o  promptné 
riešenie. Ďakujem pekne. 

Pristúpime k bodu č. 2 a     to je Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v     Rožňave  
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Neevidujem nikoho prihláseného. Uzatváram 
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o plnení uznesení MZ v Rožňave. 
Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 10-ti.
10 bolo za, proti nebol nikto a ani sa nezdržal hlasovania. Ďakujem.

Ďalším bodom je bod č. 4 VZN o     určení názvov ulíc a     iných verejných priestranstiev – návrh  
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania. Neevidujem nikoho prihláseného. 
No keby som to bol pustil, ja som ten najhorší, však. No jasne. Pán poslanec Beke nech sa 
páči s diskusným príspevkom.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem  pekne  za  slovo  a prepáčte  ako  len  mi  túto  malú  ako  len  nepozornosť.  Vítam 
všetkých.  Vážený  pán  primátor,  vážení  poslanci  dovolil  som  si  podať  jeden  poslanecký 
pozmeňujúci  návrh  ohľadom  prerokovania  návrhu  VZN  o určení  názvov  ulíc  a iných 
verejných  priestranstiev.  Prakticky  keďže,  keďže  tento  materiál  nebol  zverejnený 
v elektronickej podobe, čiže občania nemohli sa s ním ako len zoznámiť, tak by som prečítal 
o čo by som chcel vás požiadať,  v čom by sa malo ako zmeniť tento,  táto VZN-ka, resp. 



zoznam, alebo príloha k tomuto VZ... VZN-ke. K samotnému VZK-u by som, by som mal asi 
taký postreh, že v § 3 pri označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev sa píše v bode 2, že 
orientačná tabuľa s názvom ulice sa umiestňuje na pozemnú stavbu, ďalej len budova, ktorá 
sa  nachádza  najbližšie  k miestu  vyústenia  ulice  do  stredu  mesta.  Tu  by  som  chcel  ale 
dotazovať, že, že či by nebolo možné inakšie to nazvať tú, tú pozemnú stavbu, lebo v zátvorke 
čo je, že budova, lebo tak aj teraz, toho času, niektoré tabule označujúce ako len názvy ulíc sú 
umiestnené na ploty. A či plot sa považuje za pozemnú stavbu, keď, keď stĺp a pletivo ako len 
na to a na tom je umiestnené. Je, je to trebárs môžete pozrieť na, na ulici M. R. Štefánika, 
alebo aj na Košickej ulici, že v tomto znení či, či to bude možné ako len umiestniť, alebo na 
tých plotoch tie názvy. Čo sa týka.... Jaj a snáď ešte tu je písané, že sa umiestnia tie ozn... 
orientačné tabule z ako v tvare, ale, alebo vo veľkosti jak je obvyklé, lenže neviem či by nebol 
potreba ako len definovať v ten VZN-ke, alebo k tomu potom, potom nejaký s niečím,  že 
akého rozmeru ako len by mali  byť tie tabule,  lebo teraz používané tabule sú podľa mňa 
zbytočne veľké a pokiaľ sa to ako vypíše aj v nár... aj v jazyku národnostných menšín tak, tak 
2x  sa  vyloží  ako  len  tá  veľká  tabuľa.  Pokiaľ  chodíte  v mestách  trebárs  v  Moldave,  v 
Rimavskej  Sobote,  v Tornali  v najbližších  mestách,  tak  tam  vidíte,  že  oveľa  menšieho 
rozmeru  sú  tie  tabule  a na  jednu  tabuľu  sa  zmestia  obidve  názvy.  Čiže  aj,  čiže  aj 
v slovenskom aj v maďarskom jazyku. Či je to niekde definované inde v nejakých predpisoch 
mestských,  alebo,  alebo by sme mali  rozhodnúť potom ako len my,  alebo či  by sa malo 
doplniť to VZN-ko s tými rozmermi, alebo, alebo aspoň parametre, že aké by ako len boli. Čo 
sa týka samotného poslaneckého návrhu, tak po dôkladnom preštudovaní materiálu VZN-ky 
dovoľujem si vás informovať, že v prílohe zoznam ulíc iný a iných verejných priestranstiev 
v maďarskom jazyku nie všetky názvy ulíc sú preložené tak.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec musíš sa ešte raz prihlásiť, lebo vieš máme 5 minút na príspevok a 30 sekúnd 
a sme sa dohodli aj minule, že budeme to vypínať. Pán poslanec Takáč môže pán poslanec 
Beke ešte pokračovať pred tvojím .....

p. poslanec Ľubomír Takáč
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ja by som sa priklonil k tejto alter... k tejto veci, že pokiaľ by 
došlo  k zmene  ulíc  aj  v slovenskom  jazyku  napr.  z ulice  Juraja  Marikovského  na  ulicu 
Györgya Marikovského ....

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec ja, ja som... prepáč, že ti skočím do reči, nechcel som, len či môžeme nechať 
dokončiť pána poslanca 

p. poslanec Ľubomír Takáč
Dobre.

p. primátor Pavol Burdiga
a tak by si reagoval potom, dobre?

p. poslanec Ľubomír Takáč
Dobre. OK.

p. primátor Pavol Burdiga
Lebo nemá ucelený ten svoj príspevok.



p. poslanec Ľubomír Takáč
Dobre v poriadku. Odovzdávam slovo.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec nech sa páči.

p. poslanec Zoltán Beke
.... umožnenie pokračovania. Čiže v maďarskom jazyku nie všetky názvy ulíc sú preložené 
tak, ako sa to používalo, resp. používa v meste aj dodnes, preto považujem za nutné podať 
tento pozmeňujúci návrh. Ako je to uvedené aj v dôvodovej správe na základe požiadavky 
mesta  úradný  preklad  do  maďarčiny  vyhotovili  určitá  pani  Hernádiová,  ktorú  oslovila 
prekladateľská agentúra ADY LINGUA v Komárne. Keďže prekladateľka nežije v Rožňave 
z Komárna nemohla vedieť, že niektoré ulice, resp. iné verejné priestranstvá miestne ako sú 
používané  v maďarskom jazyku.  Narodil  som sa  v Rožňave,  žijem tu  už  vyše  56  rokov. 
Oddávna ma zaujíma história aj z toho titulu mám vedomosti aj o staré názvy ulíc používané 
v maďarčine.  Na základe  týchto  vedomostí  a poznatkov si  dovoľujem nižšie  poukázať  na 
niektoré  mená ulíc,  ktoré  by som mojím poslaneckým návrhom navrhol  pozmeniť  oproti 
prekladu prekladateľskej agentúry. Jedná sa o nasledovné ulice: Alej... Aleja Antona Kissa tu 
je preložené že Kissantal fasor ináč sa používa ako len to ako Kissanta sétány.
Alej  Jána Pavla II.  je preložený že II.  János Pál  fasor,  len tu  v maďarčine ako len by sa 
používalo II. János második János Pál pápa sétány a bolo by dobré, alebo diskutabilné je, či aj 
do slovenského názvu by nebolo potrebné doplniť slovíčko pápež,  ale na tom, na tom po 
gramatickej stránke by možno bolo dobré konzultovať s odborníkmi na slovenský jazyk. 
Ďalšia ulica Ulica Jána Brocku prekladali na Ján Brocka utca tak ako keď, keď som pozrel za 
tým tak existoval tu v okrese asi ktoré, od koho je menované, alebo nazývané, nazývaná tá 
ulica.  Je  to  básnik,  revolučný básnik  Ján Brocko,  čiže,  čiže  správne by to  malo  byť  Ján 
Brocko utca. 
Ulica Jarná je prekladané,  že Tavaszi utca.  Ďalej  vieme,  že máme tu v Rožňave aj  Letnú 
ulicu. Letná ulica je prekladaná akože Nyár utca, čiže nie jednotne je. Ináč sa to používa ako 
Tavasz utca a Nyár utca, čiže, čiže by som navrhoval pozmeniť, alebo schváliť Tavasz utca. 
Ulici  Jozefa  Mikulíka  prekladali  do  maďar...  do  maďarčiny,  že  Jozef  Mikulík  utca.  Bol 
historikom a kronikárom mesta, ktorý vydal mnoho publikácií a kníh pod menom Mikulík 
József a ktorý zomrel v r. 1886. Čiže v tomto prípade v maďarskom jazyku, alebo miestne 
používanom by, by malo figurovať Mikulík Jozsef utca, ale by sa mohlo aj pouvažovať, že či 
aj v slovenskom jazyku nebolo treba zmeniť názov ulicu na Ulicu Józsefa Mikulíka, lebo tak 
bol pokrstený a tak aj používal svoje meno. 
Ulica  Juraja  Marikovszkého  tu  prekladali  priezvisko  Marikovszky  s dlhým  ý  na  konci. 
Používal len, len s krátkym. Aj v tomto prípade, keďže, keďže žije v 18....

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec musíš sa prihlásiť, keďže tvoj diskusný je trošku dlhší ako. Len takto tu budeme 
aj polhodinu sedieť tu. Ja neviem, lebo je to tam napísané každé jedno, hej, čiže vieme to 
prečítať,  ale  nech sa ti  páči.  Prihlás  sa.  Áno. Pustite  ho,  hej.  Tak ale  on nedokončil  svoj 
diskusný príspevok. Nemáte na čo reagovať. Ako nejaká tá slušnosť musí byť v tom, hej, že 
on to skončí. Len  aj od neho by mala byť, že...

p. poslanec Zoltán Beke
Dobre.



p. primátor Pavol Burdiga
Pán  poslanec  nech  sa  ti  páči  ešte  zatiaľ.  Ty  sa  musíš  toho  vzdať.  Ja  nemôžem nikomu 
odoberať slovo, kvôli tomu.

p. poslanec Zoltán Beke
Áno,  áno,  áno.  Pokiaľ  uvažujete,  že  zbytočne  ako  len  to  hovorím.  Predložiť,  je  pravda, 
predložil som ako len poslanecký návrh, len, len trebárs som povedal na začiatku, že nebolo 
to zverejnené ako len a jedná sa o, o takú vec, ktoré s týka ako len mnoho, alebo všetkých 
občanov ako len mesta Rožňavy, takže kvôli tomu by som ako len považoval, že, že. Ale, ale 
keď vravíte, že vám stačí ako len toto, ako, že, že som predložil vám, ako vytlačenej podobe, 
tak  nemusím  všetky  ako  len  vymenovať.  Jedine  čo  by  som,  čo  by  som  ešte  chcel  tak 
Krásnohorská ulica tá v histórii Rožňavy ako len v maďarčine stále sa používala ako Váraljai 
utca. Tu je v preklade uvedené ako Krasznahorkai utca. Vieme, že ulice vediace z námestia 
smerom jednotlivých obcí boli pomenovaný podľa mien obcí. V tomto prípade v maďarčine 
Krásnohorské Podhradie je Krasznahorkaváralja. Z toho v maďarčine sa používal ako váralja, 
čiže  Váraljai  utca.  Tak to  bolo až do polovici  minulého storočia  používané  a z toho bola 
preložená  do  slovenčiny  názov  ulice  ako,  ako  Popradská,  no  potom vniklo  z toho  Ulica 
partizána  Tótha  a po  nežnej  revolúcii  zradu  sa  ocitol  meno  ako  Krásnohorská,  tak 
v maďarskej podobe by som považoval ako vrátiť, prinavrátiť názov ulice ako Váraljai utca, 
jak  sa  používalo  viac  stáročia.  Ostatné  ako  len  vymenované  ulice  tak  je  to,  je  to 
samozrejmosťou,  žeby,  žeby  takto  ako  len  mali  byť,  ako  som  napísal  v,  v tomto 
pozmeňujúcom návrhu. Týka sa to ulíci Medzimlynskej, Námestia baníkov, Ulici Okružnej, 
Tehelnej,  Zakarpatskej,  ako  aj  miestne  používané  názvy  verejných  priestranstiev  Banská 
strana  nie  Bányászoldal  ale  Bányaoldal  jak  sa  používa  tu  v Rožňave.  No  a ešte  by  som 
navrhol  trebárs  v miestne  používaných  názvov  doplniť  ako  Strelnicu,  školský  prechod, 
Vargové pole, Onča, Kolónia, Telep, ktoré sa používa. Síce medzi tým, ešte sme rozprávali, 
že, že prakticky je aj sídlisko Podrákoš, aj, aj sídlisko Juh, takže to ešte, ešte by mohlo ako len 
vymenované ďalšie, ale ja si myslím, že, že pokiaľ by sme schválili ako len túto VZN-ku 
s týmito  pozmeňujúcim  návrhom  tak,  tak  potom,  potom  by  bolo  možné  ešte  dodatok 
vypracovať k tomu niekedy. Ale samozrejme už to asi nové zastupiteľstvo. Ďakujem pekne za 
pochopenia, kladné posúdenie môjho poslaneckého návrhu. Ďakujem a keď máte otázky nech 
sa páči.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Neviem, ja by som tak rozmýšľal na tom, pán poslanec, nedalo 
by sa to tak urobiť, že teraz tam sú tie názvy ulíc všetky tie,  alebo tento tvoj poslanecký 
návrh, ktorý si dal dať do ukladacej časti a mala by každopádne zasadnúť nejaká názvoslovná 
komisia o tom. Lebo zase tu o tom, aby sme my dávali názvy ulíc a myslím, že zaznelo u teba 
niekde aj zmena slovenského názvu tej ulice. To nie je sranda zmeniť občianske preukazy, 
vodičské preukazy,  pasy atď.,  atď. to  je,  to  je  neskutočný dopad na tieto veci,  hej.  A no 
neviem, to je len môj názor, ale vidím, že niektorí ho zdieľate, hej, čiže teraz budeme tu ešte 
hodinu rozprávať o tom, že ktoré ulice aký názov dáme, ja ťa úplne chápem, hej, že keď 
trošku  niekto  pozná  maďarčinu,  že  niektoré  sú  doslovné  preklady,  že  by  to  trebalo  ináč 
preložiť tak ako si ty povedal, len či budeme tvorcami mi toho teraz, alebo zasadne komisia, 
ktorá  sa  tomu fakt  rozumie  a budeš  tam aj  ty  a tieto  veci,  ktoré  si  dal  dať do ukladacej, 
ukladacej časti. Dobre toľko som chcel a ideme na faktické. Pán poslanec Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Pán primátor mi zobral všetky slová, ktoré som chcel povedať. 



p. primátor Pavol Burdiga
Prepáč. Prepáč mi to.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Takže, takže tým pádom bolo povedané.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Mňa si preskočil.

p. primátor Pavol Burdiga
Jáááj pán poslanec Kossuth. Prepáč mi to.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ale,  ale  nič.  Ďakujem  za  slovo.  Myslím,  že  asi  sa  všetci  v tomto  poradí  ak  sme  tam 
stotožníme s tým, čo povedal pán primátor, takže niet z mojej strany čo dodať. Ďakujem.

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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja  som bol  v tom,  že  ideme  schváliť  návrh  mesta  v slovenských  názvoch  a ideme  riešiť 
pozmeňujúci  návrh  pána  kolegu  Bekeho  čo  sa  týka  maďarských.  Plne  súhlasím  s tými 
názvami.  Niektoré  tie  názvy  z toho  prekladu  z takého  zaužívaného  hľadiska  znejú  ako 
skomoleniny, ospravedlňujem sa, ale, ale oproti tomu čo tu bolo zaužívané tak, tak ja som bol 
v tom, ja som za, že schváľme ten návrh mesta a ten maďarský preklad z tvojho poslaneckého 
návrhu. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Laco.

p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne za slovo. Moja faktická poznámka si myslím, že už bude bezpredmetná. Ja 
som chcel len ušetriť čas a energiu pánovi poslancovi Bekemu. Chcel som navrhnúť, že áno 
súhlasím s tým, čo predložil, ale všetci sme to mali pred sebou, mohli sme si to prečítať, chcel 
som troška  ušetriť  čas,  energiu,  to  celé  prečítať  od  A do Z,  lebo všetci  sme si  to  mohli 
prečítať,  ale hovorím, to už je bezpredmetné,  lebo bol taký láskavý a všetko nám prečítal. 
Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja som mal 2 otázky.  Prvá otázka je,  či  sme nejak časovo obmedzovaní 
v zmysle zákona, tzn. do nejakého termínu treba túto vec vyriešiť. A druhá vec na základe 
tvojho návrhu chcel som to nejakým spôsobom procedurálne ošetriť, tzn. stiahneme materiál 



z rokovania, alebo akým spôsobom to spravíme? O čom budeme hlasovať? Možno by si to 
niekto z nás mal prisvojiť potom. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán Mgr. Halyák nás dá na pravú mieru, pretože to je jeho agenda.

Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem  za  slovo.  Podľa  novely  zákona  o obecnom  zriadení  toto  VZN  sme  mali  mať 
schválené od 01. 04. 2018. Takže by nebolo vhodné to asi stiahnuť z rokovania. 

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, ale keď to, ako som spomínal, že keby sme to tak schválili pôjde do komisie, hej, pre 
tieto názvoslovia a potom sa to schváli, tak tera.... lebo zase ja si myslím nie je dobré dať 
niečo vonku čo nie je správne. Nieže nie je, to je absolútne hlúposť také niečo urobiť, hej. 
A teraz či sme to mali, či nie, niekedy sa to bude musieť tak či tak urobiť a radšej to ošetrime 
tak,  aby  to  bolo  aj  po  tej  pravopisnej  aj  všelijakej  stránke  či  už  slovenskej  a hlavne 
maďarskej, aby to bolo v poriadku. Ja chápem aj tú pani, ktorá nám prekladala v Komárne, že 
nemá predstavu o meste Rožňava, hej, že všetky tie názvy možno tak ako, nie že možno, ale 
tak ako pán poslanec upravil,  že by mali,  alebo lepšie by sa to počúvalo tak, ako, ako sú 
zaužívané. Takže ja si myslím, že by sme to mali schváliť a dať to tej komisii potom. Pán 
poslanec Beke sa prihlásil ešte s faktickou.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne. Medzi tým sa odpovedalo ako len na tých vecí, na čo som chcel ako len 
reagovať a poprípade ešte, ešte vypočujem ostatných a keď by som potreboval reagovať tak, 
hej, zareagujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Jasne. Jasne, samozrejme. Pán poslanec Bischof nech sa ti páči.

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Problematika pomenovania ulíc si zasluhuje komplexné riešenie. 30 rokov 
tu niektoré,  niektoré názvy ulíc  zostali  zabudnuté,  niektoré sa pred 30-timi rokmi zmenili 
a v tomto konkrétnom návrhu je niekoľko chýb aj v slovenčine. Zákon uvádza presný, presný 
spôsob prekladania maďarských mien do slovenčiny. Čiže toto treba určite doriešiť. Máme 2 
možnosti v tejto chvíli. Pardon prihlásim.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ešte na pán magistra mám jednu otázku Halyáka, príp. na pani prednostku. 
Aký  to  bude  mať  právny  dopad,  keď  schválime  toto,  toto,  tento  materiál  tak,  ako  je 
navrhované k občanom. Budú si musieť,  už teraz sa budú meniť tabule,  názvy, občianske 
preukazy a potom MZ v budúcnosti  schváli  nové názvy a opäť dôjde k nejakým zmenám? 
Keby ste bol taký láskavý. Ďakujem.

Mgr. Juraj Halyák
Keď sa schváli  toto  VZN tak  podľa  jeho  znenia  bude možné  potom zvolať  názvoslovnú 
komisiu, ktorú volí MZ na návrh pána primátora a táto komisia môže potom prijať nejaké 



odporúčanie  a MZ potom zase  tento  materiál  prerokuje  a môže  zmeniť  názvy  ulíc.  Kedy 
myslíte od....

p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka ti ešte skúsi odpovedať. Dobre?

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobrý  deň  prajem.  Ja  by  som,  ak  dovolíte,  vám  podala  taký  návrh  v prípade  ak  ide 
o slovenské názvy ulíc toto VZN je možné schváliť. Pokiaľ ide o určité gramatické chyby, 
alebo nedostatky v maďarskom preklade tam by som odporučila,  aby zasadla názvoslovná 
komisia, teda aby sa do ukladacej časti VZN dalo nech zasadne názvoslovná komisia, ktorá 
prehodnotí v podstate to, čo pán poslanec Beke uviedol v svojom poslaneckom návrhu a ak 
názvoslovná komisia odporučí, že je potrebné zmeniť názov nejakej ulice, tak potom sa tým 
MZ  opätovne  môže  zaoberať.  Ale  v prípade,  ak  schválite  tento  návrh  VZN  tak  ako  je 
predložený tak nebude to mať žiadny vplyv na občanov. Gramatické chyby ako hovorím, je 
možné opraviť. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Takáč nasleduje.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ja navrhujem, aby boli doposiaľ zachované názvy užívania ulíc, tzn., že keď je Ulica Jána 
Brocku nech sa v slovenskom jazyku nemení na Jána Brocku ulicu, nakoľko z toho vyplývajú 
rôzne nepríjemnosti pre občanov. Zmena občianskeho, vodičského, sídiel firiem, obchodného 
registra a iných náležitostí. Čiže zachovať slovenské názvy ulíc a zmena maďarských názvov 
doplnená môže byť. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Odpovie ešte pani prednostka. Dobre? Nech sa ti páči.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno presne. Aj ja tak o tom hovorím, že slovenský názov ulice sa meniť nebude, pretože je aj 
správny. Nie je dôvod meniť názov ulice Jána Brocku, pretože je správny. Nesprávny je jeho 
maďarský preklad. Čiže je tam gramatická chyba, ktorú je možné podľa návrhu pána Bekeho 
opraviť, ktorú názvoslovná komisia zasadať nemusí. Názvoslovná komisia by mala zasadnúť 
k návrhu pokiaľ ide o Alej Jána Pavla II., pretože tam navrhuje pán poslanec Beke doplniť 
Alej pápeža Jána Pavla II., čo už je iný názov ulice. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs. Však diskutujeme, tak k niečomu prídeme určite. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dopracovali sme sa po dlhej dobe k tomu, že by sme mali dajaký materiál schváliť, aby sme 
mali  vôbec  čo  predložiť  názvoslovnej  komisii.  Chcel  by  som  zase  všetkých  poslancov 
poprosiť, aby sme sa nepasovali do pozície vlastne polyhistorov, že vieme všetko. Takže na to 
zasadne tá názvoslovná komisia, ktorá aj v slovenčine vyrieši otázku či Jána Pavla alej, alebo 
aleja, ako je v materiály a vyrieši aj maďarsky. Takže schváľ....

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



p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Teraz uve... preto som sa pýtal na ten právny dopad, lebo ma zaujímalo jedna 
vec. Teraz, keď povo...., tento názvoslov, ten, tieto ulice budú schválné tak ako sú, napr. Ulica 
Jozefa Mikulíka a my zistíme,  že maďarský preklad  Józef  Mikulik utca nie  je  v poriadku 
a zmení sa bude potrebné, teoreticky, zmeniť aj slovenský názov ulice? Takže keď Jozefa 
Mikulíka schválime popisné číslo nejaké niekomu, o 2 mesiace, alebo o 3 mesiace tá ulica 
bude mať iný....

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pani prednostka.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ak  ešte  môžem  reagovať.  Ja  som  tak  porozumela  poslaneckému  návrhu  pána  poslanca 
Bekeho, že on nechce meniť napr. v prípade ulíc, Ulice Jozefa Mikulíka slovenský názov. On 
len vytkol tú vec, že Jozef Mikulík nie je správny maďarský preklad. Že meno Jozef má byť 
v maďarskom preklade preložené ako József. Ja som to takto pochopila.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Čiže len maďarský preklad navrhol zmeniť a to nemá vplyv na občanov, pretože v dokladoch 
totožnosti sa uvádza slovenský názov ulice.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec pred tebou bol pán Beke, len pani prednostka skočila trošku do toho. Prepáč. 
Nech sa ti páči pán poslanec Beke. 

p. poslanec Zoltán Beke
Ale v maďarčine sa píše ako len Jozef.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bekek čas ti ide.

p. poslanec Zoltán Beke
Áno. Ja by som chcel ako len povedať, že ja trebárs so slovenskými názvami momentálne 
nemám žiadny problém. Ja len, ja len dávam do pozornosti, že podľa pravidla ako len by, by, 
by malo ako len tak písať, že Gyorgy Marikovský, ale, ale o tom už názvoslovná komisia, či 
uzná, alebo neuzná ako len to.

p. primátor Pavol Burdiga
No tak potom to je... Ale potom to je to čo som ja hovoril, že schváľte slovensky, hej, a dajte 
do ukladacej časti to, čo si navrhol a potom...

p. poslanec Zoltán Beke
A čo sa týka ešte Karola Kováča, alebo dotazu, ako len že aký dopad bude mať. Podľa mňa 
žiadny  dopad  nebude  mať  ako  len  na  občanov  momentálne,  lebo  na  preukazoch  sa 
uvádzajú....



p. primátor Pavol Burdiga
Slovenské mená.

p. poslanec Zoltán Beke
Všetky mená, alebo názvy ulíc  po slovensky, čiže maďarčina sa nepoužíva.  Jedine len tu 
v Rožňave  kvôli  tomu  sa  uvedie,  lebo  vyše  dosahuje  ako  len  maďarská  menšina  tú 
percentuálne ako len taký počet, že sa môže ako aj po maďarsky uvádzať.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Lach teraz s faktickou.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Chcem len upozorniť na jednu vec, že už tu v, v názvosloví ulíc máme aj zmenu slovenských, 
pravopisu.  Ja  mám  napríklad  v občianskom  Kúpelná  a číslo.  Keď  dáme  oficiálne  Ulica 
kúpeľná tak si môžem ísť vymeniť občiansky, lebo už som mal problém s tým, že my tu 
používame ľ na východe, správne kúpeľná, v občianskom mám bez mäkčeňa. Niekoľkokrát sa 
mi to vrátilo, keď som bol v obchodnom registri mi vrátili materiál a....

p. primátor Pavol Burdiga
A to je doklad zle vydaný potom, nie? To je doklad zle vydaný. Ale, ale. No dobre, ale keď 
my máme tu Kúpeľná a niekto ti dá na občiansky napísať Kúpelná to je, to je kvôli tomu. 
A vieme, že keď znak zmeníš, to stačí aj v mailovej adrese nenapíšeš bodku a nepríde ti. Ja 
chápem čo si povedal. Pán poslanec Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ešte ja chcem poukázať na to, že pán poslanec Beke dal taký návrh, že v prípade napr. ulice 
Jozefa Mikulíka v tomto prípad.... budem citovať „v tomto prípade možno aj v slovenskom 
jazyku by bolo treba zmeniť názov ulice zmeni... v znení Ulica Józsefa Mikulíka“, tzn. to čo 
povedal pán poslanec Lach zmena v občianskom preukaze a všetkých dokladoch.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nie som presvedčený týmito argumentmi, ktoré tu padli a nie som presvedčený, že je tento 
materiál  v takomto  tvare  ako  je  pripravený  je  v poriadku,  preto  navrhujem  aby  sa  tento 
materiál stiahol z rokovania MZ.

p. primátor Pavol Burdiga
Kolegovia  môžeme si  sadnúť?  Dávam hlasovať  o stiahnutí  tohto  materiálu.  Nech sa  páči 
hlasujeme.  Ale išlo stiahnutie,  keď nie,  tak pôjde ďalej.  Tak podľa rokovacieho poriadku 
ideme. Ale dal návrh na stiahnutie teraz. No. 
Za 7, proti 4, zdržal sa 1 pán poslanec. Takže stiahnutie bolo schválené. 
Chcete dodiskutovať tieto veci ešte? Ale to je pri skončení diskusie. Ale pán poslanec Kováč 
navrhol teraz hneď stiahnuť tento materiál. Pri stiahnutí, pri stiahnutí dodiskutujete. Nie ja 
som to vymyslel.  Ale, ale každý pri 30 sekundách bol vypnutý, alebo mali  ste nejaký iný 
názor? A faktická má každopádne prednosť pred diskusným príspevkom. To bolo stále tak. 
Ale každý dodržal. Teraz to, že pred tebou sa prihlásili ďalší s faktickými ja za to nemôžem. 



Tak ako, ale to potom nech sa páči adresuj pán kolega na svojich kolegov, nie na mňa. Ale ani 
ja neriadim faktické, keď sa prihlásia, prosím pekne, pán kolega. Povedz to svojim pánom 
kolegom, že aby sa potom nepredbiehali.  Nie mne.  Mám rušiť aj  toto? Hej? No ja preto 
hovorím, že no.... Ale to tam prosím. Prepáč potom. 

Bod č.  5.  Zásady pre  určovanie  výšky nájomného  za  nájom a podnájom nehnuteľností  a 
hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta – návrh na zmeny
Otváram diskusiu nech sa vám páči. Finančná, podnikateľská komisia odporúča tento materiál 
schváliť. Nehlási sa nikto. Uzatváram tento bod. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny zásad pre určovanie výšky nájomného za 
nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta  v článku 3, bode 
h),  ods.  1 podľa predloženého návrhu. Ukladá zásady pre určovanie výšky nájomného za 
nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta zo schválenými 
zmenami  uverejniť  na  webovom sídle  mesta.  Nech  sa  páči  hlasujte.  Hlasovalo  10  pánov 
poslancov. 
Za 9, proti 0, zdržal sa 1 pán poslanec. 

Bod  č.  6  Návrhy  na  ocenenie:  Cena  Košického  samosprávneho  kraja  a  Cena  predsedu 
Košického samosprávneho kraja
Keď  sa  pozriem  do  materiálu  komisia  vzdelávania,  kultúry,  mládeže  a športu  komisia 
odporúča  MZ prerokovať  predložený  návrh  na  ocenenie  Cena  Košického  samosprávneho 
kraja  a Cena  predsedu  Košického  samosprávneho  kraja.  Sú  tam  navrhované  nasledujúce 
mená. Na cenu Košického samosprávneho kraja Banícke múzeum Rožňava pán Štefan Gerža 
a pán Ing.  Martin  Markušovský a na  Cenu predsedu Košického  samosprávneho kraja  pán 
Matúš  Manko.  Otváram  diskusiu  nech  sa  páči.  Uzatváram  diskusiu.  Prečítam  návrh  na 
uznesenie. 
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  navrhuje  Cenu  Košického  samosprávneho  kraja  pre 
Banícke múzeum v Rožňave pre pán Štefana Geržu a pán Ing. Martina Markušovského a  
Cenu  predsedu  Košického  samosprávneho  kraja  pre  pán  Matúša  Manka.  Nech  sa  páči 
hlasujte. Hlasovali ste 10-ti. 
10 za, proti 0, zdržalo sa 0.

Bod  č.  7  Rozpočet  mesta  Rožňava  vrátane  rozpočtových  a  príspevkových  organizácií  – 
plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2018
Všetky komisie odporučili, alebo zobrali na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30. 06. 2018. 
Nech  sa  páči  otváram  diskusiu  k tomuto  bodu.  Uzatváram  diskusiu,  prečítam  návrh  na 
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie plnenie rozpočtu mesta k 30. 06. 2018. 
Nech sa páči hlasujte. Hlasovalo 9 pánov poslancov.
9 za, proti nebol nikto ani sa nezdržal hlasovania. 

Návrh na schválenie  2.  zmeny rozpočtu  mesta  vrátane  zmeny rozpočtov rozpočtových a 
príspevkových organizácií na rok 2018
Komisie  odporúča...  odporučili  návrh na 2.  zmenu rozpočtu mesta.  Nech sa páči  otváram 
diskusiu. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja sa chcem spýtať program 8, podprogram 8.1 prvok A 8.1.4 zvýšenie výdavkov na kúpu 
elektromobilu. Chcem sa spýtať o aký elektromobil ide, na aké účely.



p. primátor Pavol Burdiga
My sme dostali  príspevok z Ministerstva  životného  prostredia,  tak,  príspevok,  hej  a tento 
elektromobil by sa mal používať na mestské účely. Na možno rozvoz stravy pre školy, škôlky, 
čiže na tieto, na tento účel bude používaný a mal by byť 5 – 7 miestny.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Čiže ešte nie je zakúpený.

p. primátor Pavol Burdiga
Nie, ešte nie. Bude prebiehať súťaž a maximálne dodaný bude niekedy vo februári budúceho 
roku.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
A teda tých 31 000 je tá dotácia, alebo...

p. primátor Pavol Burdiga
Myslím že 31, 31 je dotácia a potom je ešte aj naša spoluúčasť. Nech sa páči ďalší, keď máte 
otázky. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. 
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  schvaľuje  2.  zmenu  rozpočtu  mesta  vrátane  zmeny 
rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2018 podľa uznesenia na strane 2. Nech sa páči 
hlasujte. Hlasovali ste 12-ti.
Za 9, proti 2, zdržal sa 1 pán poslanec.

Bod č. 9 je to Výročná správa mesta za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2017
Máme tu aj odporúčania komisií a všetky komisie odporučili schváliť výročnú správu za rok 
2017. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave  schvaľuje  výročnú  správu  za  rok  2017.  Nech  sa  páči 
hlasujte páni kolegovia. Hlasovali ste 11-ti.
11 za, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

Návrh tém na participatívny rozpočet mesta Rožňava na rok 2019
Ja keď dovolíte by som odovzdal slovo svojmu zástupcovi pánovi Mgr. Keményovi a on by 
vás oboznámil o tom, pretože je osoba znalá v tejto problematike

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň každému. Vážení kolegovia dovoľte, aby som sa troška 
vrátil do minulosti a aj zhrnul súčasný stav, ako prebieha vzhľadom ku skutočnosti, že naše je 
to posledné zasadnutie  MZ. Participatívny rozpočet  prebieha ďalej,  dostáva sa do finálnej 
fázy,  z celkových  tých  15-tich  projektov  1  bol  vylúčený,  14-ti  boli...  14  projektov  bolo 
odsúhlasených. 1 z tých 14-tich sa nerealizuje z titulu neboli splnené podmienky Krajského 
pamiatkového úradu. Ďalších 13 je v štádiu ukončenia,  finalizácie.  1 projekt je  ukončený, 
všetky  okrem  jedného  projektu,  konkrétne  Nabi  sa  v areáli  radnice  je  prisľúbené  a, 
a predpoklad, že termín v zmysle harmonogramu participatívneho rozpočtu bude dodržaný, 
tzn. 25. 10. Ja by som sa touto cestou chcel všetkým tým, ktorí sa spolupodieľali v prvom 
rade autorom, predkladateľom, dobrovoľníkom, ktorí sa angažovali a angažujú v tejto oblasti, 
firmám,  spoločnostiam,  samotnému mestu,  technickým službám,  občianskym združeniam, 
ktorí fakt priložili  ruku k dielu,  chcel poďakovať už v tejto fáze a verím, že participatívny 
rozpočet  padol  na  úrodnú  pôdu,  že  našiel  zmysel  a pochopenie  a že  ten  konečný  efekt 



uplatnenia a udržateľnosti  týchto projektov bude dodržaný, bude slúžiť,  zveľaďovať určité 
mestské časti  a na druhej  strane aj  motivovať  do ďalšieho obdobia.  To ďalšie  obdobie je 
nasledovné, tzn. vzhľadom k tomu, že máme posledné zasadnutie máme povinnosť určiť témy 
na  budúci  rok.  Vieme,  že  tento  pilotný  projekt  toho  roku  bol  daný  taký  experiment  na 
spoločnú 1 tému.  Na diskusných fórach a na 2 diskusnom fóre obyvatelia  si  zadefinovali 
priority, ktoré ich trápia a boli, boli doporučené témy a to: čistota mesta, doprava, parkovanie 
a komunikácie, mládež, mestská zeleň, detské ihriská, šport a kultúra. Včera zasadal výkonný 
výbor, kde sme analyzovali veci a stanovili si úlohy na ďalšie obdobie. Či už to sú samotné 
preberania  týchto  projektov,  diel  týchto  a výsledkov  týchto  projektov  a vyhodnotenie 
samotného participatívneho rozpočtu na rok 2018 a medzi inými vznikol návrh a ten návrh 
dávam  z výkonného  výboru  na  pôdu  MZ  v tom  duchu,  že  doporučuje  tieto  témy 
preformulovať, resp. zhutniť do 3 tém a to je, toto sú nasledovné: verejné priestranstvá by 
ostali; životné prostredie; kultúra, mládež, šport. Čiže v budúcom roku a v ďalších rokoch by 
bola,  by  boli  tieto  3  témy  a doprava,  parkovanie  a komunikácie  zaradiť  do  investičných 
zámerov mesta. Toto je návrh výkonného výboru. Nech sa páči, keď sú nejaké ďalšie otázky 
rád zodpoviem.

p. primátor Pavol Burdiga
Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Ja každopádne by som bol taktiež za to, jak povedal aj pán zástupca, 
že tie  jednotlivé  oblasti  spojiť  niektoré do jedného,  aby, aby zase zbytočne  roztrieštiť  tie 
finančné prostriedky, ale, ale nech sa urobí jedna, alebo dve, v dvoch oblastiach veci, tie akcie 
z participatívneho rozpočtu a postupne rok za rokom sa dajú urobiť veľa, veľa dobrých vecí. 
Ďakujem pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za  slovo.  Niekoľko otázok aj  teda  z praxe,  ktorá  vyplynula  pri,  pri,  alebo  teda 
z prvého,  z prvého roka participatívneho  rozpočtu.  Prvá  otázka  je  teda,  že  či  všetky  tieto 
vymenované projekty, alebo návrhy, námety na projekty sa budú realizovať. Chcem sa spýtať 
konkrétne  tam  je  v druhom  bode  doprava,  parkovanie,  komunikácie,  aká  je  konkrétna 
predstava. Či teda ľudia sa budú sami púšťať do úprav parkovacích miest, komunikácií a čo 
konkrétne sa pod tým myslí, ako by ľudia teda mali participovať pri tejto téme, lebo napr. táto 
téma má najviac, najviac hlasov. To isté sa chcem spýtať pri téme mestskej zelene. Tam by 
bolo potrebné, potrebné dať nejaký tomu rámec. Kde, akú zeleň, konkrétnu zeleň sadiť, či sa 
môže sadiť pri paneláku, na uliciach alebo vybrať len konkrétne, konkrétne miesta. Čiže pri 
týchto,  pri  týchto oblastiach  zhodou okolností  máme najviac  hlasov,  ale  vyvstáva najviac 
otázok práve pre to, že tieto, tieto oblasti sú zrejme aj občanmi citlivo vnímané, ale potrebujú 
najviac odborných regulácií, odborných mantinelov a napr. aj verejných, verejných stretnutí, 
pretože  mestská  zeleň  zasahuje  nielen  súčasnú  generáciu,  ale  bude  zasahovať  ďalšie 
generácie.  Takže  ovplyvňujeme,  ovplyvňujeme ľudí,  ktorí,  ktorí  prídu po nás  a tuto treba 
veľmi rozumne, rozumne, racionálne zvážiť, ktoré, ktoré témy by sme pustili do budúceho 
roka. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Všetko? Budeš odpovedať pán zástupca?



p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. .... opodstatnené nejaké otázky, pripomienky aj včera odzneli na výkonnom výbore. 
Bol priestor na to, aby či už členovia z radov obyvateľov, alebo samotní pracovníci MÚ, ktorí 
fakt sa spolupodieľali a spolupodieľajú na tomto celom, tlmočili svoje postrehy, pripomienky, 
skúsenosti z tohto procesu a priebehu. Vychytali sme, obrazne povedané, dúfam že väčšinu 
tých  múch  a nedostatkov,  ktoré  si  musíme  priznať  do  budúcna.  V tej  ukladacej  časti  je 
vypracovať štatút. Všetky tieto veci by mali byť ošetrené, dotkli sa otázky a problematiky aj 
toho,  že  každá  jedna  tá  oblasť  by  mala  mať  a budeme  sa  snažiť  riešiť  tzv.  odborným 
garantom, či už to je na zeleň. V osobe pána hlavného architekta máme, máme opäť o niečo 
výhodnejšiu pozíciu do budúcna, lebo v súčasnosti odbor ako taký vyjadroval sa k mnohým 
tým  projektom.  V tomto  smere  môže,  mohla  by  byť  tá  koncepcia  nejaká  ucelenejšia, 
perspektívnejšia a odborne kla....klasifikovaná a kvalifikovaná takže všetky tieto skutočnosti. 
Tá  oblasť  doprava,  komunikácie,  parkoviská  a pod.  áno je  to,  je  to  horúca  téma a veľmi 
aktuálna. Poznáme tieto stavy a situáciu v meste. Neviem si predstaviť, že by z tohto, takouto 
formou participatívneho rozpočtu mohli  sa riešiť nejaké komplexnejšie  veci aj  maličkosti, 
trebárs parkovania. Sú to už rádovo podľa mňa, aj čo som si porovnával v určitých mestách, 
kde takéto, sú to, už sú 10 až 100 tisícové položky predpokladané náklady, takže toto by som 
prenechal  tak jak komisia,  teda výkonný výbor doporučil  do tej  oblasti  strategickej.  Tzn. 
problematiky  aby  to  riešilo  investičné  zámery,  túto  oblasť  investičné  zámery  mesta  ako 
takého. Tie spomenuté návrhy, verejné priestranstvá, teda by ostali.  Tam sa môže zahrnúť 
detské ihriská, parky a pod. Čo sa týka životné p.... nová téma spoločná životné prostredie to 
sú mestská zeleň,  čistota mesta,  mysleli  sme to sku....  takú tú kumuláciu preformulovanie 
v tomto duchu, kultúra, mládež, šport tie 3 témy tam figurujú, čiže ponechať a dať im priestor 
v spoločnej, pod spoločnou strieškou do budúcna. Ten pripravovaný štatút bude samozrejme 
transparente konzultovaný či už s verejnosťou, odbornosťou laickou do budúcna a uvažovali 
sme aj o tom, mnohé mestá majú tú chronológiu rozrobenú na 2 roky, tzn. rok 2019 by bol ten 
prípravný, agenda, konzultácie, diskusné fóra, tematické skupiny, tematické celky, pripraviť 
tie projekty, nájsť konsenzus, že ktorý v danej  oblasti by mal mať zelenú a realizovali by sa 
až v roku 2020. Aj s touto myšlienkou sme sa zaoberali.  Takže samozrejme každý nápad, 
návrh v tejto oblasti je vítaný. Verím aj v, v príspevky a postrehy a požiadavky aj obyvateľov 
do  budúcna.  Čím viac  ľudí  sa  do  toho  svojím  spôsobom zapojí  a bude  pripomienkovať. 
Jednoducho tak, jak sme v úvode zadefinovali tento projekt má aj ten výchovný, edukačný 
a aktivačný charakter,  aby sa ľudia priamo mohli  podieľať,  spolupodieľať  a cítiť  aj  určitú 
zodpovednosť za to ktoré dielo. Ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem  za  slovo.  No  stále  mi  celkom  nie  je  jasné,  že  čo  v tej  doprave,  parkovaní, 
komunikáciách by ľudia robili, preto sa chcem spýtať, či môžeme, môžeme pristúpiť k tomu, 
aby sme upravili rozsah tém? Ja by som sa tomu, k tomu rád prihlásil a teda dal by som návrh 
na vyradenie témy doprava, parkovanie, komunikácie, mestská zeleň. Nie kvôli tomu, aby to 
ľudia nemohli robiť, ale kvôli tomu, že to potrebuje odborný rámec. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte by som poprosil bude pani prednostka reagovať, dobre, na tvoju otázku.



p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne za slovo. Pokiaľ ide o 3 okruhy tém, ktoré navrhol výkonný výbor, tzn. prvá 
téma verejné priestranstvá, druhá téma životné prostredie, tretia téma kultúra, mládež a šport, 
ja  si  myslím,  že  obsahujú,  alebo  zasahujú  do  všetkých  týchto  6-tich  až  na  dopravu 
a parkovanie.  Čo sa týka dopravy a parkovanie  výkonný výbor ani  neodporučil  túto tému 
ponechať  na  občianske  projekty,  pretože  áno  správne  ste  poznamenali,  na,  na  to  aby  sa 
občania  spolupodieľali  na  budovaní  nejakých  parkovacích  miest  jednak  nebude  stačiť 
rozpočet. A ďalšia vec, tam je nevyhnutné naozaj, aby osoba odborne spôsobilá dohliadala na 
realizáciu,  alebo priamo realizovala.  Čiže  toto  sme vylúčili  na  investičné  zámery,  nie  na 
občianske projekty. Čo sa týka témy mestská zeleň, alebo čistota mesta, ktorú navrhli občania 
na diskusnom fóre, práve pre to sme my výkonný výbor navrhli všeobecné znenie tej témy 
životné prostredie, pretože tam bolo veľa požiadaviek aj na budovanie tých kontajnerových 
stojísk pri  bytových domoch.  Čiže aby sme to takto zlúčili  a zovšeobecnili.  A čo sa týka 
výsadby zelene to bola tiež správna poznámka, aby to znova neprebiehalo nejako divoko, ale 
pod  odborným  dohľadom.  Rozpočet  na  budúci  rok  je  v štádiu  prípravy  a chceme  doňho 
zahrnúť aj dokument starostlivosti o verejnú zeleň. Myslím, že pred 2 týždňami už nám bol 
odovzdaný pasport  verejnej  zelene,  čiže tzn.  ten základ už máme a na to,  aby sme mohli 
naozaj tú výsadbu zelene a hlavne tú starostlivosť o mestskú zeleň mať na odbornej úrovni je 
nevyhnutné ďalej pokračovať a mať tento dokument starostlivosti o verejnú zeleň, ktorý by 
sme chceli aj nejako výhľadovo formulovať. Aby tam bolo uvedené aj čo ďalej so zeleňou, 
alebo ako pokračovať vo výstavbe, aké stromy atď. Čiže určite to bude v návrhu rozpočtu na 
budúci rok. Uvidíme, ako sa nové MZ vysporiada s týmto návrhom.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Lach. 

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja  len  toľko,  že  keď  sa  budú  podávať  projekty,  občania  budú  si  dávať  projekty  do 
participatívneho rozpočtu, tak tá odborná stránka sa dá ustrážiť pri hodnotení. Samozrejme 
pri  tej  zeleni  je  to  veľmi  dôležité,  lebo  život  stromov  sa  počíta  v 100-vkách  rokov. 
A nesadíme na, na 5, na 3, teda na 6 rokov stromy, ale na 100-vky rokov a treba fakt zvážiť, 
že čo a kam posadíme. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca nech sa ti páči. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem pani prednostke za doplnenie, podanú informáciu. Aj vám za podnety. Pozabudol 
som, chcem pripomenúť, že súčasťou hlasovacieho procesu v tomto roku boli aj, bola taká 
anketa,  kde obyvatelia  a vyše 300, 1 300 hlasov prišlo,  kde ľudia vyjadrili  svoj názor  na 
investičné akcie, poradie dôležitosti aj komunikácie. Čiže disponujeme určitými podkladmi 
pre tvorbu a postup do budúcna. 

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

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Zaznelo tu od pani prednostky, a myslím, že aj niekto iný spomínal, že nejaký výkonný výbor 
niečo navrhoval. Je škoda, že tieto návrhy nie sú v návrhu uvedené, lebo je tu len finančná 



komisia  a komisia  výstavby.  Takže  vlastne bolo by dobré,  keby sme vedeli  nejaké aj  iné 
názory,  ktoré  zazneli  a prípadne  akože  2  varianty  uznesenia.  Lebo  teraz  neviem,  akože 
budeme schvaľovať toto, alebo to čo....

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Ešte pani prednostka bude reagovať.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Vzhľadom k tomu,  že výkonný výbor zasadal  len včera,  tak sme sa zhodli  teda,  aby pán 
zástupca  jednak  aj  z pozície  poslanca  MZ  a z pozície  hlavného  koordinátora  podal 
pozmeňujúci návrh na tomto zasadnutí.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ešte niekto má otázky do diskusie? Keď nie uzatváram diskusiu a ja 
by som poprosil  pána zástupcu,  aby aj  prečítal  návrh na uznesenie a tak budete hlasovať 
potom. 

p. primátor Pavol Burdiga
Od koho  to  bolo?  Pán  poslanec  Bischof  potom  ťa  poprosím  dobre?  Ďakujem  pekne  za 
upozornenie. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Navrhoval som z poradia týchto tém vyňať témy doprava,  parkovanie, 
komunikácia a mestská zeleň z dôvodu nutnosti odborného zásahu.

p. primátor Pavol Burdiga
nech sa páči hlasujte ak ste tomu porozumeli. Hlasovali ste 12-ti.
Za 11, proti 0 a zdržal sa 1 pán poslanec.

Chcem sa spýtať bol ešte nejaký pozmeňovák okrem pána poslanca Bsichofa? Keď nie tak 
poprosím pána zástupcu.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem pekne. Takže návrh na uznesenie po odznených diskusných príspevkoch a prijatých 
uzneseniach pozmeňujúcich by znel nasledovne.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje témy pre participatívny rozpočet mesta Rožňava 
na  rok  2019  nasledovne:  téma  verejné  priestranstvá;  životné  prostredie;  kultúra,  mládež 
a šport. Zároveň ukladá vypracovať štatút participatívneho rozpočtu na rok 2019, zodpovedný 
hlavný koordinátor participatívneho rozpočtu. Ďakujem. 
Ja  som v úvode tlmočil,  že  výkonný výbor doporučuje  a prednesiem ju  ako pozmeňujúci 
návrh na, na tieto 3 témy. S tým, že tá tvoja téma, alebo navrhovaná téma bude zaradená do 
investičných aktív.

p. primátor Pavol Burdiga
Ale kľudne však disku.... dohodnime sa čo tam je, aby sme neurobili taký krok, ktorý nebude 
dobrý.  Však ja nikomu neodopieram to,  že aj  po diskusii  si,  sa dohodneme.  Čiže kľudne 
navrhnime,  rozprávajme  a tak  hlasujme.  Pán poslanec  urobme takto.  Môžem otvoriť...  že 
otvorím opäť diskusiu, dobre? A tak sa dohodnime. Ja na to mám právo, takže.... Nech sa 



páčim otvorím diskusiu, aby to bolo aj nahrávané. Dobre pán poslanec? A teraz sa prihlás. 
Tak super. Nech sa páči. Dajte slovo pánovi poslancovi.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Len, len z procedurálneho hľadiska aby sme náhodou neschválili 2 rôzne 
veci. Z predloženého návrhu ja som navrhol vyňať tému doprava, parkovanie, komunikácie, 
mestská zeleň. Bolo to schválené. Za tým pán viceprimátor navrhol návrh na uznesenie, ktoré 
z môjho  pohľadu  je  novým,  pretože  obsahuje  nové  slovné  spojenia  a iné,  iné  návrhy  na 
uznesenie,  všeobecnejšie,  všeobecnejšie  formulácie.  Takže  moja  otázka  teraz  znie  či  ten 
návrh, ktorý sme schválili je samostatný, alebo teda prijatím návrhu pána, pána viceprimátora 
nedôjde,  nedôjde k schváleniu 2 rôznych,  hej teda aby sme mali  naraz schválené 2 rôzne 
uznesenia. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn...

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Mne sa javia ako 2 rôzne. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja len naozaj technickú poznámku. Tento zmätok by nemusel nastať, keby sme dostali aspoň 
v tlačenej podobe, lebo však dostali sme pozmeňujúci návrh aj návrh ďalší, ktorý sa menil 
odkedy nám boli distribuované materiály. Čiže keby sme dneska dostali návrh ten uznesenie 
tak nemohol, nemusel tu byť, byť ten zmätok. 

p. primátor Pavol Burdiga
Myslím zmätok nie je. Dohodneme sa. Pán zástupca nech sa ti páči s faktickou.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Podľa mňa ospravedlňujem sa pokiaľ som nebol dosť výstižný a nepovažujem za zmätok. 
Celý  čas,  keď sme prešli  na budúcnosť  aj  pani  prednostka,  aj  ja  sme tlmočili,  že  týchto 
pôvodných občanmi navrhovaných tém sa pokúsime zhutniť a výkonný výbor to učinil  do 
jednotlivých, do tých 3 oblastí s tým, že doprava, šport aj výkonný výbor doporučil vyňať 
a venovať sa ako investičné. Čiže všetky tieto jednotlivé kroky sú v súlade s tým pôvodným. 
Ja som na záver aj na úvod povedal, že dám pozmeňujúci návrh, čo...

p. primátor Pavol Burdiga
Bohužiaľ. Pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Všetko  sedí.  Všetkému  rozumieme.  Ja  len  hovorím  o technickej  stránke  veci.  Vo  vašom 
návrhu pán viceprimátor  slovné spojenia  ako životné  prostredie.  Ja  som navrhoval  vyňať 
mestskú zeleň. Podľa mňa mestská zeleň je podmnožinou životného prostredia. Teda ak bude 
platiť  môj  schválený  návrh  a zároveň  bude  platiť  váš  schválený  návrh,  alebo  teda  ak  sa 
schváli, môžu platiť naraz? To sa pýtam.

p. poslanec Ing. Karol Kováč



Ďakujem veľmi pekne. Ja by som navrhol, aby pán viceprimátor sformuloval svoj návrh na 
uznesenie aj s ukladacou časťou ako 2 návrh na uznesenie v tej kompletnej, tak komplexne 
ako  to  prečítal.  Nakoľko  ja  som  pripravený  zatiaľ  hlasovať  za  schvaľuje  témy  na 
participatívny rozpočet mesta Rožňava na témy čistota mesta, mládež, detské ihriská, šport 
a kultúra a ukladá vypracovať štatút PR na rok 2019. Tento text je jeden. Druhý text bol ten 
čo na....

p. primátor Pavol Burdiga
Keď dovolíte  ja  vyhlasujem 5  minútovú  prestávku.  Dohodnime sa  dobre?  A tak  to  bude 
v poriadku. Nech sa páči. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Vážení kolegovia dovoľte teda....

p. primátor Pavol Burdiga
Počkaj.  Teraz.  Môžeme hej?  Dobre.  Takže  budeme pokračovať  v diskusii  a dúfam,  že  sa 
kolegovia dohodli na, na návrhu. Takže nech sa páči .

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Do tretice. Vážení kolegovia dovoľte, aby som teda predložil návrh, pozmeňujúci návrh na 
témy pre participatívny rozpočet na rok 2019. Témami na nasledujúce obdobie, rok, teda budú 
nasledovné témy: verejné priestranstvá; životné prostredie; kultúra, mládež a šport. Zároveň 
v ukladacej  časti  vypracovať  štatút  participatívneho  rozpočtu  na  rok  2019,  zodpovedný 
hlavný koordinátor PR, termín do najbližšieho zasadnutia MZ. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Porozumeli  sme  kolegovia?  Takže  môžem  uzatvoriť  diskusiu  a môžem  dať  návrh  na 
uznesenie hlasovať. Dobre? Nebudeme ho ešte raz čítať. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 
10-ti, teraz už 11-ti.
Za 10, proti 1, zdržalo sa 0. Ďakujem veľmi pekne.

11. Teraz prejdeme k     majetko-právnym  . Pán poslanec tam sme spájali body 1, 2, 5. Však? Je 
to vlastne jedna a tá istá téma, ale samozrejme hlasovať budeme musieť osobitne, lebo naraz 
asi to tak nepôjde. Ale keď chceš niečo k tomu povedať tak nech sa ti páči, dávam ti teraz 
priestor v diskusii. Otváram diskusiu k bodom 1, 2 a 5.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Škoda, že kolega Balázs tu nie je. Ďakujem veľmi pekne za priestor. Ja som navrhol spojiť 
tieto body v rámci diskusie aj v rámci hlasovania možno, ale procedurálne to nie je možné, 
z jednoduchého  dôvodu.  Predaj  týchto  pozemkov  je  pre  mňa  na  vážkach  z jedného 
jednoduchého dôvodu. Dostal sa mi pár dní dozadu naspäť nápad obnoviť Normovú ulicu, 
resp. cyklochodník, ktorý by po obidvoch stranách potoka bol pre Rožňavčanov k dispozícii. 
A v zmysle  tohto  sa  mi  zdal  zaujímavý  nápad  tieto  pozemky  nepredávať  týmto  ľuďom 
a zachovať  túto  myšlienku  či  už  to  budeme  volať  Normová  ulica,  alebo  ten  budúci 
cyklochodník ako za zaujímavú. Preto by som chcel do diskusie k týmto 3 bodom požiadať 
kolegov, aby mi povedali svoj názor na túto záležitosť, aby, aby sme k tomuto cyklochodníku, 
resp. k tomuto zámeru urobiť takýto cyklochodník v rámci mesta či už pre obyvateľov, alebo 
pre budúcich turistov.  Teraz je  moderné požičiavať bicykle,  ibajky a máme tu fantastickú 
možnosť, že teda neďaleko, neďaleko cieľovej zástavky, neďaleko zástavky cieľovej jednej 
z cyklotrás, ktoré sú navrhnuté z juhu máme požičovňu bicyklov. Mohli by sme plynule sa 



napojiť na to a mohli by sme vytvoriť v budúcnosti veľmi zaujímavú cyklotrasu okolo, okolo 
potoka,  ktorá by viedla  na jednej  strane smerom na Čučmu, alebo na konci  Čučmianskej 
k starému mlynu, alebo až dokonca k bani a z druhej stany naspäť by teda mohol ísť zase teda 
buď, buď k železničnej stanici, alebo napojiť sa na cyklotrasu, ktorá je na juh. Takže takýto 
nápad, takýto návrh. Skúsme prosím o tom diskutovať. Zaujímajú ma vaše názory. Ďakujem 
veľmi pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof nech sa páči s diskusným príspevkom.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem pekne za slovo. V minulosti sa na tejto pôde rozvíjala myšlienka obojstranného či 
už  pešieho,  alebo cyklochodníka  okolo  potoka,  teda  rožňavského potoka  zvaného ľudovo 
Drázus a tieto pozemky v jeho bezprostrednej blízkosti na jeho brehoch boli mestské. Stalo sa 
už, že sme ale aj predávali nejaké m2 a vidím aj postupne opúšťame túto myšlienku vytvoriť, 
vytvoriť akýsi, akúsi možnosť pre Rožňavčanov na aktívny oddych a zbavujeme sa pozemkov 
ich predajom. V budúcnosti ak by, ak by sa táto myšlienka chcela obnoviť bolo by nutné 
potom opäť vykupovať,  vykupovať tieto  pozemky.  Takže  aby sme snáď predišli,  predišli 
takémuto komplikovanému vývoju bolo by veľmi dobré sa zamyslieť už teraz, v tejto chvíli 
nad tým, či sa nám oplatí, oplatí predávať tieto pozemky okolo potoka Drázus alebo, alebo 
zachovať  myšlienku obojstranného pešieho,  cyklochodníka  a pracovať  s touto myšlienkou, 
aby sme rozvíjali ďalšie skvelé nápady, ktoré sa zrodili v tejto miestnosti. Ďakujem pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach s faktickou.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Myšlienka cyklotrasy je dobrá, ale mám taký dojem, že v minulosti už sme tam pri potoku 
nejaký pozemok za tým súkromným pozemkom predali. Čiže už časť tej cyklotrasy budúcej 
je asi predaná. To by sme museli potom kúpiť naspäť. A druhá vec je tá, že, že prečo sme 
za...pozabudli sa na tú, resp. sa pozabudlo na túto vec, keď sa predával ten prvý pozemok. 
A....

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec faktická prepáč. Pán poslanec Kováč s faktickou.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja len faktickú. Ja som chcel doplniť ešte jednu vec, na ktorú som zabudol. 
Ospravedlňujem sa.  Nápadom toho cyklochodníka  dokonca  bolo  aj  zastávka  u 4  mlynov, 
ktoré teda kedysi na Drázuse boli, ak si dobre pamätám, 4 alebo 5 teraz neviem presné číslo, 
takže aj toto by mohlo byť a z tých pozemkov potom v ďalšom vstupe, aby som nepresiahol 
čas. Ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Beke s faktickou.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne.  Len práve už jedna časť bola cholem odpovedaná,  že už sme predávali, 
lepšie povediac vymieňali sme pozemky s cirkvou rímsko-katolíckou v tej časti, kde je, bola 



onoho času ZUŠ a, ale ináč od myšlienky nemusíme ako odstúpiť, lebo je možné vykonať 
Drázu.... onoho času na druhej strane Drázusova ulica fungovala.....

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

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Len v krátkej reakcii na predrečníkov. Ja si myslím, že vždy je lepšie sa 
vrátiť  z krátkej  cesty,  alebo  z kratšej  cesty  ako rozpredať  a potom sa škrabať,  že  už  sme 
rozpredali  a teraz musíme na to vynaložiť ťažké 10 tisíce. Čiže keď sme už niečo predali 
a zamýšľali by sme sa nad budúcim cyklochodníkom okolo Drázusu je lepšie vykúpiť od 1, 
od 2 ako od 10-tich. A ako správne podotkol, dopoviem....

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja teda na doplnenie informácií by som rád informoval kolegov o, o stave 
teda tých pozemkov ako takých, keď by bolo možnosť otvoriť si katastrálnu mapu pre vás. 
Pozemky idú nasledovne. Keď pôjdeme od Tesca, dúfam, že mu nerobím reklamu. Je tam, 
mesto Rožňava vlastní pozemok odbočujúc teda na Čučmiansku ulicu popri bývalej pošte, 
potom je tam pozemok biskupského úradu, ktorý súvisí s bývalou budovou ZUŠ-ky, potom 
tam opäť vlastní pozemok mesta Rožňavy, potom je tam pozemok, ktorý sme mám taký pocit 
predali pánovi Kecskemétimu, potom je tam opäť pozemok mesta Rožňavy, opäť pozemok 
mesta Rožňavy a potom sú tam pozemky, o ktorých rozpráv.... ktoré sú teraz k dispozícii na 
ten predaj ako taký. Takže my a potom sú ďalej pozemky mesta teda za potokom, za mostom. 
Takže len na doplnenie informácie, aby sa vám lepšie rozhodovalo čo s tým. Ďakujem pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Lach.
 
p. poslanec Ing. Ján Lach
Mňa len mrzí,  že toto neodznelo,  keď sme tam robili  zámenu s rímskokatolíckou cirkvou 
a sme  odpredávali  pozemok  za  bývalou  poštou,  hej.  Lebo  tá  cyklotrasa  neviem  či  to  je 
v nejakom územnom pláne, alebo nie. Často krát predávame pozemky bez toho, aby sme sa 
v územnom pláne nejak konfrontovali, teda či ten pozemok má nejakú rolu v územnom pláne, 
alebo  nemá.  Čiže  toto  budeme  musieť  ako  do  budúcna  nejak  veľmi  začať  strážiť.  A ja 
pochybujem, že rímskokatolícka cirkev nám predá naspäť pozemky, ktoré vymenila. Čiže, no 
jasné. A druhá vec, že ten, tá, tam tie pozemky, tá šírka tých pozemkov za tými, okolo, okolo 
toho potoka zodpovedajú potrebám cyklotrasy? 

p. primátor Pavol Burdiga
Poprihlasujte sa páni dobre? A tak reagujte. Zatiaľ ešte pán Lach má diskusný príspevok.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Tak potom ja ďakujem, hej, za slovo. Toľko.

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pán poslanec Bischof s faktickou.



p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Áno. Ďakujem. Ešte raz by som rád zdôraznil, že ak tam máme 2 alebo 3 už iných vlastníkov 
ja si myslím, že oplatí sa nad tým zamyslieť a radšej sa vrátiť z kratšej cesty. Alebo potom to, 
čo hovorí pán poslanec Beke, aspoň tú jednu stranu si zachovať v ucelenom profile, aby sme 
to potom nemuseli skupovať od iných vlastníkov. Či je to v územnom pláne, alebo nie je, 
dôležité je, že keď sa dokážeme na tom dohodnúť, tak to dokážeme aj zmeniť. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ďalší do diskusie. Neevidujem nikoho. Ukončujem diskusiu. Bol tu 
nejaký  návrh,  alebo...   Pán  poslanec  Kováč  myslím,  bolo  by  dobré,  keby  ty  si  navrhol, 
nechcem ti to vkladať do úst, ale.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja budem vo všetkých 3 prípadoch v prípade hlasovania teda hlasovať proti 
a budem dať, alebo teda dávam návrh, alebo budem dávať návrh svoj poslanecký pri každom 
z tých 3 predajov, aby sa ten pozemok nepredal. 

p. primátor Pavol Burdiga
Tak ale potom hlas...

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Procedurálne  pán primátor  povedal  správne.  Tak či  tak  budeme hlasovať  o každom bode 
osobitne  a  tým pádom, ak  by náhodou nedošiel  nejaký konsenzus medzi  poslancami,  tak 
samozrejme platí to, čo si povedal. Tam ten poriadok treba držať. Dáš, bude diskusia.

p. primátor Pavol Burdiga
Lebo teraz ideme, ja budem každú jedno čítať tak, ako je a vy musíte hlasovať áno, či nie.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno, áno s tým, že...

p. primátor Pavol Burdiga
Môžeme páni kolegovia, aby sme nenaťahovali čas? 

Teda ideme k 11/, 11/1-tke. Prečítam návrh na uznesenie. To je Ing. Róbert Anna, Lipovník 
262  – priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava. Páni kolegovia ak dovolíte nebudem 
celé čítať, hej. Tu je predaj za cenu 624 eur. Nech sa páči hlasujte.
Za 7, proti 4 a 1 pán poslanec sa zdržal.

Ďalej to je bod 11/2 to je Emil Kuchta, Strelnica č. 9, Rožňava. Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta. Opäť nebudem 
celé čítať. Predajná cena je 442 eur. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 12-ti.
Za 7, proti 4, 1 pán poslanec sa zdržal.



A 11/5  DoFe  s.r.o.,  Čučmianska  dlhá  26,  Rožňava.  Mestské  zastupiteľstvo  v Rožňave 
schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov. Opäť nečítam celé. Tu je cena 
2 080 eur. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste opäť 12-ti.
Za ste boli 6, proti 5 a 1 pán poslanec sa zdržal. Ďakujem pekne.

Prechádzame k     bodu 11/3 a     to je Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice   –   
priamy predaj pozemku mesta
Otváram  diskusiu  k tomuto  bodu.  Nech  sa  vám  páči.  Ešte  môžem  prečítať  rozhodnutie 
komisie  finančnej,  ktorá  odporučila  priamy  predaj  pozemku  mesta  za  cenu  300  eur. 
Neevidujem nikoho do diskusie preto ju uzatváram. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v k. ú. nebudem 
to  opäť  celé  čítať.  Za  cenu 300 eur  tak,  ako navrhovala  finančná komisia.  Nech sa páči 
hlasujte. Hlasovali ste 10-ti.
Za 10, proti 0 a zdržalo sa 0 tiež. 

11/4 to je  Bc. Adrián  Bartók,  Jarná 33,  Rožňava – zverejnenie  zámeru  priameho predaja 
pozemku mesta
Výs... komisia výstavby, územného plánovania odporučila zverejnenie zámeru a finančná tak 
isto  odporučila  zverejnenie  zámeru.  Otváram  diskusiu  k bodu  č.  11/4.  Neevidujem 
diskutujúceho. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku 
mesta v k. ú. Rožňava, časť parcely zapísanej na LV č. 3001, parcelné číslo KN-C 1866/649 
s výmerou  upresnenou  v geometrickým  plánom  pre  Bc.  Adriána  Bartóka.  Nech  sa  páči 
hlasujte. Opäť vám nebudem celé čítať, citovať. Je to tam napísané. Hlasovali ste 11-ti za 
tento zámer.
Za 10, proti 0, zdržalo sa 1 pán poslanec.  

11/6  FAST  FOOD  u  RUŽI  –  Ružena  Jungerová,  Komenského  25,  048  01  Rožňava  – 
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Pozrieme si  komisie.  Komisia  výstavby neodporučila  MZ schváliť  a tak isto  ani  finančná 
komisia neodporučila schváliť. Otváram diskusiu k bodu 11/6. Pán poslanec Kuhn s faktickou 
a potom pán zástupca tiež s faktickou.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
V zmysle odporúčania oboch komisií, odporúčam poslancom, aby hlasovali proti.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán zástupca nech sa ti páči.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Navrhujem pozmeňujúci prenájom. Schvaľuje zámer prenájmu. Pardon. Dobre. V poriadku.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn ešte raz.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja len doplním,  že prenájom asi nemusíme schvaľovať,  lebo prenájom je  schválený,  lebo 
s tým sme súhlasili. Na obidve komisie súhlasili s pokračovaním prenájmu, len teda rieši sa 
teraz predaj. Takže hlasovať proti je odporúčanie.



p. primátor Pavol Burdiga
Ešte niekto má nejaký návrh k tomuto bodu? Keď nie tak ho uzatváram a budeme hlasovať za 
návrh pána poslanca Kuhna. Treba vám ho ešte raz? Nech sa páči hlasujte. To je to čo minule 
sme rozprávali, ale nevadí. Pomohli ti kolegovia teraz. 
Za 1, proti 11. Ďakujem pekne.

11/7 Ladislav Jankó, Edelényska 5, Rožňava  – zverejnenie opäť zámeru priameho predaja 
pozemkov mesta 
Komisia výstavby odporučila zverejnenie a finančná tak isto odporučila zverejnenie. Otváram 
diskusiu. Nech sa vám páči. Čiže opäť je to zámer len zatiaľ. Pán poslanec Takáč s faktickou.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem  za  slovo.  Navrhujem  z tohto  bodu  vyňať  žiadosť  o odpredaj  priamy,  priamy 
odpredaj parcely 2081/18, 2081/225 a 1969/99. Čiže na predaj by išlo len 1969/102. Ostatné 
parcely nie. 

p. primátor Pavol Burdiga
To je všetko potom. Nie?

p. poslanec Ľubomír Takáč
Nie 4 m2 by ostali napredaj. Priamo na pozemku žiadateľa. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte raz skúsme tie parcely dobre? Samozrejme každý môže. 

p. poslanec Ľubomír Takáč
Aby,  aby,  dal  som?  Aby  som  to  skrátil  navrhujem  aby  v tomto  bode  ostalo  v žiadosti 
o odpredaj iba parcelné číslo 1969/102. Ostatné parcelné čísla vyňať. Ďakujem. Áno pretože, 
pretože v podkladoch toto parcelné číslo chýba. Jedno parcelné číslo chýba. 

p. primátor Pavol Burdiga
No dobre diskutujme zatiaľ. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som chcel poprosiť kolegu, že keď má takýto dajaký návrh poslanecký, stiahnuť tieto 
body, či nás môže informovať, že kvôli čomu, lebo bezdôvodne aby sme len tak vyhodili tieto 
parcely, tak keby sme mohli požiadať o informáciu podrobnejšiu. 

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pán poslanec.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ide o susedský spor, ktorý čiastočne sa momentálne rieši a bol by som rád, keby sa susedský 
spor  doriešil  a po  doriešení  susedského sporu,  by  sa  doriešili  aj  spory  medzi  žiadateľom 
a mesto  a po  doriešení  týchto  sporov  by  sa  mohli  tieto  dané  pozemky  odpredávať.  Ale 
podotýkam  až  po  doriešení  sporov  medzi,  medzi  nami  a medzi  žiadateľom  a mestom. 
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga



Pán poslanec ešte raz aby sme sa ujednotili, lebo ja hocijak pozerám to tu, ja 102 nevidím. Že 
by žiadal o 102. Možno ja nevidím dobre.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Áno na spodku, na spodku ľavej strany je parcela č. 1969/102.

p. primátor Pavol Burdiga
Ale, ale on ju nežiadal. Ale v materiále nie je, lebo on ju nežiadal.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Pardon. Je to tak maličké, že je to potom diskutabilné v tomto nákrese aspoň pre mňa. 

p. primátor Pavol Burdiga
Lebo, ja len, ja len pre to, aby sme sa dali na tú správnu mieru, lebo on o toto nežiadal, lebo 
nie je to v materiály. 

p. poslanec Ľubomír Takáč
Dobre. Tak dávam hlas.... dávam návrh na hlasovanie za od.... za zverejnenie zámeru tak, ako 
je žiadané.

p. primátor Pavol Burdiga
A toto si potom pozrieš a ...

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ja si to preštudujem ešte a v prípade potreby potom dám. Dobre. Ok. Takže dávam, požiadam 
o hlasovanie za zverejnenie zámeru.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ešte pán zástupca s faktickou.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ja som chcel toto, toto navrhnúť, ale keď....

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči kolegovia. Ešte niekto? Keď nie uzatváram teda prečítam vlastne pôvodný text. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov 
pre  pána  Ladislava  Jankóa  tak,  ako  je  uvedené  v tejto  dôvodovej  správe.  Nech  sa  páči 
hlasujte. Hlasovali ste 10-ti.
Za 9, proti 0, zdržal sa 1 pán poslanec. 

11/8  Milan  Kováč,  Okružná  22,  Rožňava   -  zverejnenie  opäť  zámeru  priameho  predaja 
pozemku mesta
Komisia výstavby odporučila schváliť zverejnenie priameho predaja pozemku mesta za cenu 
obdobných  pozemkov  v danej  lokalite.  Všetky  náklady  súvisiace  s predajom bude  znášať 
kupujúci.  A finančná  odporučila  schváliť  zverejnenie  zámeru  priameho  predaj  pozemku 
mesta. To je vyjadrenie komisií. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Nikoho neevidujem do 
diskusie. Pán poslanec Takáč nech sa ti páči.

p. poslanec Ľubomír Takáč



Aj  keď  ide  o zámer,  bol  som  upozornený  obyvateľmi  tejto  ulice,  že  v blízkosti  daného 
pozemku sú inžinierske siete ako vodovodné a kanalizačné. Tak žiadam prešetriť daný stav 
a na základe toho potom riešiť situáciu. Zatiaľ dávam návrh na schválenie tohto odpredaja. 

p. primátor Pavol Burdiga
Čiže zatiaľ to je zámer....

p. poslanec Ľubomír Takáč
Zámer, zámeru, áno.

p. primátor Pavol Burdiga
....ale treba to, treba to ošetriť potom.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Áno. Áno. 

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ďakujeme pekne. Nech sa páči ešte niekto? Keď nie tak uzatváram diskusiu. Prečítam 
návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Rožňave  schvaľuje  zverejnenie  zámeru   priameho   predaja 
pozemku  mesta  pre  pána  Milana  Kováča,  Okružná  22,  Rožňava.  Nech  sa  páči  hlasujte. 
Hlasovali ste 12-ti.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. 

11/9  Pozemok  pod  bytovým domom na  Budovateľskej  19,  21,  23  v  Rožňave  –  žiadosť 
vlastníkov bytov o odkúpenie spoluvlastníckych podielov k pozemku pod bytovým domom
Pohľadám si komisie. Komisia výstavby odporučila schváliť a tak isto aj finančná komisia. 
Otváram diskusiu,  nech  sa  páči  páni  kolegovia.  Bod  11/9.  Uzatváram diskusiu,  prečítam 
návrh na uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Rožňave  schvaľuje  odpredaj   spoluvlastníckych   podielov   k 
pozemku  s nasledovným parcelným číslom.  Nebudem opäť  celý  text  čítať.  Nech  sa  páči 
hlasujte. Hlasovali sme 11-ti.
Za 10, proti 0, zdržalo sa 1. 

11/10 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava, Námestie baníkov 20, Rožňava - ponuka 
na kúpu pozemkov do majetku mesta
Komisia výstavby odporúča kúpu pozemkov v k. ú. Rož... mesta Rožňava, finančná komisia 
tak isto odporúča zaslať stanovisko rímskokatolíckej cirkvi so znením: Jednotlivé komisie pri 
MZ  túto  žiadosť  prerokovali.  Na  rok  2018  v  rozpočte  nie  sú  na  to  vyčlenené  finančné 
prostriedky. Tvorbou  rozpočtu  pre  rok 2019   sa   bude   zaoberať   novozvolené mestské 
zastupiteľstvo,  ktoré vzíde z novembrových volieb.  Toto sú rozhodnutia komisií.  Otváram 
diskusiu. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne pánovi primátorovi.  Áno takto to odznelo na finančnej  komisii  vzhľadom 
k tomu,  že  v rozpočte  na  rok  2018  na  toto  finančné  prostriedky  nie  sú  a rozprávame  sa 
o 417 000 eurách za pozemky. Nemyslím si, že na tomto poslednom zastupiteľstve znovu by 
sme mali túto tematiku preberať a hlasovať o nej. Navrhol by som tento bod stiahnuť s tým, 



že,  že  by  vlastne  MÚ  zaslal  stanovisko  rímskokatolíckemu  biskupstvu  tak,  ako  to  pán 
primátor prečítal.

p. primátor Pavol Burdiga
Takže budeme hlasovať o stiahnutí teraz. Dobre? Tak ako pred chvíľou. Takže nech sa páči 
hlasujte o stiahnutí tohto bodu. O stiahnutí. To nie je ukončenie diskusie, to je stiahnutie. Keď 
nestiahnete ideme ďalej. Hlasovali ste 11-ti.
Za stiahnutie 10, 1 pán poslanec bol proti, zdržalo sa 0. 

Ďalším  bodom  je  11/11  Mária  Csíszárová,  Čučmianska  1688/6,  Rožňava  –  zvýšenie 
nájomného za prenájom nehnuteľnosti
Komisia finančná, podnikateľská odporúča MZ schváliť zvýšenie nájomného na 0,70 eur/m2 

na  rok.  Zároveň  odporúča  návštevu  pani  Csíszárovej  s ponukou  odkúpenia  pozemkov. 
Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Finančná  komisia  po  pred...  po  prerokovaní  predloženého  materiálu  odporúča  schváliť 
zvýšenie nájomného na 0,70 eur za m2 na rok. Zároveň odporúčam návštevu pani Csíszárovej 
s ponukou  odkúpenia  pozemkov  a odporúčam  mestu,  aby  jednalo  s pani  Csíszárovou 
o odkúpení uvedených pozemkov. Finančná komisia.

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči otváram diskusiu, alebo otvorená je, kto ešte chce. Pán poslanec Kuhn faktická 
a potom pán poslanec Lach s diskusným.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja len aby nedošlo k nedorozumeniu. Toto je váš návrh, aby sa o takomto uznesení hlasovalo? 
Dobre. 

p. primátor Pavol Burdiga
Finančná. To som aj čítal ja ako prvý. Pán poslanec Lach nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Zjavne nám vystáva problém pozemkov pod komunikáciami, ale suma 3 eurá za m2 nájom sa 
mi  zdá  nejak  veľmi  pritiahnutý  za  vlasy.  Existuje  nejaká  právna  norma,  ktorá  nejakým 
spôsobom upravuje výšku nájmu? Aspoň nejak orientačne, alebo je to vždy a stále len vec 
dohody.

p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka ti odpovedať. Dobre?

p. poslanec Ing. Ján Lach
Toto by ma zaujímalo, lebo...

p. primátor Pavol Burdiga
Samozrejme a potom pokračuješ v diskusnom.

p. poslanec Ing. Ján Lach
...to je vážna vec. 



p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak v podstate práve preto schvaľujeme aj zásady pre určovanie výšky nájomného, pretože 
vieme napr., že slúžia orientačne aj pre iné subjekty, ale vždy je to vecou dohody, keďže je to 
občiansko-právny  vzťah.  Čiže  potom  by  sme  sa  znova  mohli  rozprávať  o tom,  čo  je  to 
obvyklé nájomné, aká je výška nájomného, ktorú môže určiť aj súdny znalec, ale v prvom 
rade vždy ide o dohodu medzi dvoma zmluvnými stranami.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pani prednostka. Pán poslanec ešte ďalej.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Lebo keď pristúpime na to, na tú sumu, tak tu vznikne by som povedal veľký vír v rozpočte 
mesta. Keď by sme pristúpili na cenu 3 eurá za m2 prenájom, čo je pri 15 eurách za m2 čo je 
ponuka od rímskokatolíckej  cirkvi  na odkúpenie tak za 5 rokov zaplatíme na nájme cenu 
pozemku.  To ako sa mi zdá trošku pritiahnuté za vlasy.  A neviem, nie  som právnik,  hej, 
vymáhať nájomné je potom možné nejak súdnou cestou? No 2 roky spätne to iste, ale tá výška 
nájomného  to  potom stanoví  súd na základe  nejakého  znaleckého.  A vieme predpokladať 
koľko to môže byť výška? Alebo či existujú nejaké precedensy, alebo niečo proste, nejaké 
rozhodnutia súdov, kde sa stanovila tá výška a ako. Lebo keď pripustíme 3 eurá nájom, tak 
potom je to cena obvyklá v Rožňave a poteš Pán Boh toto mesto a jeho rozpočet. Ďakujem za 
slovo.

p. primátor Pavol Burdiga
Mne sa páčila pán poslanec, keď si hovoril o tom víre a odpredaji pozemkov tak možno ten 
budúci rok to nebude vír, ale to bude tajfún. To musím povedať dopredu. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
No ja chcem len zareagovať tým, že na finančnej komisii sme sa o tom bavili a preto finančná 
komisia navrhla 0,70 čo je, čo je zvýšenie oproti súčasnému, ale nie je to tá úroveň, čo je 
požadovaná.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs faktická.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Potvrdzujem to,  čo kolega Kuhn povedal.  Len pre orientáciu,  keď sa bavíme o 12 ročnej 
návratnosti  nehnuteľností  pri  3  eurách  sa  bavíme  o 36  eurách  za  m2,  tzn.  odporúčam 
v prípade,  že nebude môj návrh schválený odporúčať,  odporúčam kolegom hlasovať proti, 
lebo by vznikol zase jeden strašný precedens. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem.  Nech sa  páči  ešte  niekto  do  diskusie  s príspevkom? Uzatváram diskusiu.  Teda 
môžeme, môžem prečítať návrh na uznesenie tak, ako je tu napísané, napísaný v náv... podľa 
finančnej. Za tie 3 eurá. Nebol iný nejaký. Či nie 3 eurá, ale nebol nejaký iný návrh pred 
týmto? Nebolo nič? Takže prečítam návrh tej finančnej ešte raz. Kde si. Aha tu.
Odporúča MZ schváliť zvýšenie nájomného na 0,70 eur m2 na rok. Zároveň odporúča, to už 
nebudem čítať potom ďalej. Môžeme  hlasovať za toto? Tých 0,70 zvýšenie, hej? Nech sa 
páči hlasujte kolegovia. 3 eurá už aj ja som sa pomýlil. Hlasovali ste 12-ti, teraz už aj 13-ti.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.



11/2  Prenájom  nehnuteľného  majetku  mesta  –  nebytových  priestorov  Základnej  školy, 
Pionierov 1, pre Newport Group, a.s., Lazaretská 23, 8141 09 Bratislava
Komisie,  komisia  vzdelávania,  kultúry,  mládeže  odporúča  MZ  schváliť  prenájom 
nehnuteľností a finančná tiež odporúča schváliť. Učebne s rozlohou – nebudem to celé čítať, 
takže otváram diskusiu, nech sa páči. Uzatváram diskusiu. Nikto sa nám neprihlásil do nej. 
Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prenájom nehnuteľného majetku mesta – učebne 
s rozlohou 66,6 m2 v budove  Základnej  školy, Pionierov  1  v Rožňave  zapísanej  v katastri, 
toto tiež celé nebudeme čítať. Môžeme hlasovať. Myslím, že sa nenahneváte, keď nečítam 
komplet celé texty. Hlasovali ste 12-ti.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.

11/3 Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Rožňava
Komisia  výstavby  odporúča  schváliť,  finančná  komisia  odporúča  schváliť  podmienky 
obchodnej  verejnej  súťaže  na  nájom  pozemkov  mesta  v k.  ú.  zapísaných  na  daných  LV 
s nájomným vo výške najmenej 70 eur na ha za rok v prípade ornej pôdy, 35 eur ha na rok 
a v prípade trávnatého porastu. Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tu by som chcel kolegov upozorniť, že niekomu sa možno bude zdať suma, sumy, ktoré sú 
tam uvedené, že sú vysoké. Tu treba podotknúť to, že vlastne je strašne obmedzený počet 
ľudí,  alebo firiem,  ktoré sa do tej  súťaže  môžu prihlásiť.  Musí byť poľnohospodár,  musí 
v danej  oblasti  robiť  a podľa  zákona  je  tam  množstvo,  množstvo  obmedzení.  Takže  je 
predpoklad,  akú sumu tuná schválim, takú, za takú sumu to niekto vysúťaží v tej  verejnej 
obchodnej súťaži. Tieto súťaže sa robia na 10, podľa zákona prenájom pôdy na 10, 15 a viac 
rokov, takže,  takže,  tá,  tá  výkričná počiatočná cena,  ktorá je  tam navrhnutá z dlhodobého 
hľadiska určite nie je vysoká. Aby ste nemali ten pocit, že je vysoká tá cena, alebo vysoké to 
navýšenie. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Lach a potom pán poslanec Takáč.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Neviem či sme pripravení na eventualitu, že nikto nebude mať záujem o tieto pozemky, že či 
to potom budeme spravovať vo vlastnej réžii. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Bude reagovať ešte pani prednostka. Dobre? Pán poslanec pred tebou môže? Ďakujem.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Uviedli sme aj v dôvodovej správe, že v podstate samotná spoločnosť Korpora nás oslovila, 
že má záujem aj naďalej obhospodarovať tieto pozemky.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč nech sa ti páči teraz. 

p. poslanec Ľubomír Takáč
Toto bola otázka, ktorú som chcel povedať, že či Agrokorpora má záujem na ďalší prenájom 
týchto priestorov. Ďakujem.



p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs nech sa... nech sa páči. Pardon.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Bavíme  sa  o poľnohospodárskych  plochách,  na  ktorých  prebieha  hospodárenie.  Silno 
pochybujem,  že  niekto  by  v strede  poľa  chcel,  alebo  niekde  vlastne  obchádzať  a nesiať, 
neobhospodarovať  uvedené pozemky.  Dávam do pozornosti,  že  vlastne  na  tieto  pozemky 
predpokladajme, že sú poberané dotácie z PPA. Takže predpokladám, že bude o to záujem 
a nestretneme sa s tým, že budeme musieť hľadať nájomcu na poľnohospodársku pôdu. Ešte 
by som dal návrh na prolongovanie, zapracovanie prolongovania....

p. primátor Pavol Burdiga
Bohužiaľ. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Kým EÚ bude poskytovať dotácie len za to, že poľnohospodár 3x, alebo 4x do roka pokosí 
trávu, alebo čokoľvek tam, tam rastie tak o tieto pozemky určite bude záujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Áno.  Nech  sa  páči  ďalší  do  diskusie.  Neevidujem nikoho.  Uzatváram diskusiu.  Prečítam 
návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na nájom 
pozemkov mesta (alebo ich častí) v k. ú. Rožňava zapísaných na uvedených LV s nájomným 
vo výške najmenej 70 eur/ha na rok prípad... v prípade ornej pôdy, 35 eur/ha na rok v prípade 
trvalého trávnatého porastu. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 12-ti, 13-ti.
Za 13, proti nikto, ani sa nezdržal. Ďakujem pekne.

11/14 Technické služby mesta Rožňava - protokolárne vrátenie majetku mesta do správy
Finančná komisia odporúča protokolárne vrátenie budovy zo správy. Otváram diskusiu. Nech 
sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne vrátenie budovy v k. ú. Rožňava, 
Vilky Kúpele,  s. č. 1456 postavenej na pozemku parcelné č. 2909 zo správy Technických 
služieb mesta Rožňava s účinnosťou od 01. 10. 2018. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 13-
ti.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

11/15 Riešenie škody na majetku mesta
Finančná komisia odporúča schváliť tento bod. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec 
Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja sa chcem spýtať. V materiály sa uvádza, že, že teda tá kamera bola poistená, ale tá poistka 
sa  nevzťahuje  na  poškodenie  predpätím.  Potom  sa  tam  uvádza,  že  poškodenie  bolo 
pravdepodobne, alebo zrejme poš... spôsobené predpätím. Čiže z toho, z toho mi  vyplýva, že 
nie je jasné, či to bolo, alebo nebolo. Čiže otázka je prečo, prečo to neskúšame si uplatniť  
u poisťovne. Či teda ako my musíme dokázať, že to, že to nebolo spôsobené predpätím, alebo 
inou, alebo oni musia dokázať, že to bolo spôsobené predpätím. Ďakujem.



p. primátor Pavol Burdiga
Poprosím pána Mgr. Halyáka.

p. Mgr. Juraj Halyák
V liste, ktorý nám prišiel z poisťovne, kde bola popísaná likvidácia tejto udalosti, tak taký bol 
záver poisťovne, že pravdepodobne prepätím, takže ja som musel tak aj napísať do materiálu. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn ešte s otázkou.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
To, toto ja nepovažujem za, za niečo čo, ako keď napíšu oni, že pravdepodobne. Nech to 
dokážu. Nech dajú vyhotoviť, nech poisťovňa dá vyhotoviť nejaký súdny posudok, znalecký, 
že to naozaj bolo spôsobené predpätím. Lebo to, že niekto, niekto nejaký, nejaký likvidátor 
napíše,  že  pravdepodobne,  no  ja  ako  osob...  ja  ako  fyzická  osoba,  keby  som  mal  takto 
poistený majetok, tak by som sa určite ohradil voči tomu a...

p. primátor Pavol Burdiga
Budeme reagovať? Nech sa páči reagujte. Pani Ing. Leskovjanská.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Ja by som poprosila kolegu, nech ide hore si pre materiál, pretože keď my sme to na škodovej 
preberali tak ten posudok tam bol napísaný a na základe toho toto poisťovňa tam napísala. 
Lebo on to tak, ten posudok je tam tak, že to vzniklo pravdepodobne. Tam je ten materiál. 
Dones to Ďurko. Ale je tam napísané aj v tom posudku, že je to pravdepodobne. Áno, áno, 
áno, áno, áno. Nie znalecký. Odborný. Tam je ten odborný posudok o tej... dones ho. Fakt tam 
je to. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte bude reagovať aj pán Ing. Hanuštiak.

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Dámy páni dobrý deň. Ja by som chcel doplniť  len kolegov v tom, že na tieto kamerové 
systémy sa vzťahuje výluka z poistenia. Ešte to je problém, ku ktorému došlo v rámci tejto 
pravdepodobne poistnej udalosti. Tzn., že aký veľký vplyv má na to, či to bolo spôsobené 
prepätím, alebo nie, ale to, že poistná zmluva nezahŕňa takéto poistné krytie. A to je, to je 
podstata  vo  veci,  takže.  Lebo  v tejto  veci  spolupracujeme  úzko  s pánom  Lazárom,  so 
škodovou komisiou, keďže my spravujeme tieto kamerové systémy. Snažili sme sa čo najviac 
hospodárne vyjsť z tejto situácie, ale žiaľ Bohu situácia je taká, aká je.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec ešte. Nech sa ti páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Dobre.  Toto je  ako jasné vysvetlenie  len táto  informácia  nie  je  v tom materiály.  Tam sa 
uvádza, že pravdepodobne a ani sa nespomína, že bol znalecký posudok, takže preto som sa 
pýtal. Lebo pravedepodobne...

p. primátor Pavol Burdiga



Áno. Máš pravdu ako. Ešte niekto do diskusie? Keď nie tak uzatváram diskusiu, prečítam 
návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s riešením škody na majetku mesta vo výške 4 
500,- eur, uvedenej v dôvodovej správe podľa odporúčania Škodovej komisie pri Mestskom 
úrade v Rožňave. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 12-ti.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

Takže majetko-právne náležitosti máme za sebou. 

Bod č. 12 je Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2018
Opäť poprosím náčelníka MP pána Ing. Hanuštiaka o príhovor.

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Takže opätovne vážený pán primátor, vážení poslanci, dámy, páni. V súlade s uznesením MZ 
č.  201/200  predkladám  správu  o činnosti  MP  Rožňava  za  I.  polrok  2018.  Správa  je 
spracovaná tak, že postupne máte uvedené plnenie hlavných úloh až po tie najmenej dôležité 
úlohy, ktoré plnila MP. Stručne spomeniem, že v súlade s uznesením MZ 130/2013 bol prijatý 
1 nový príslušník MP, ktorý nastúpil na miesto príslušníka, ktorý od nás odišiel. Ďalej úlohy 
boli  plnené  v súlade  s plánom činnosti  na tento  rok a,  a v zmysle  katalógu  preventívnych 
činností,  ktorý  je  zameraný  na  vyktimačnú  prevenciu  najmä  na  seniorov  a školskú 
a predškolskú mládež.  Ďalej postupne bola zvyšovaná odborná úroveň našich MP, vrátane 
pokračujúcej asertívnej prípravy. Bol realizovaný úspešný projekt v tomto polroku Bezpečný 
domov, ktorý bol realizovaný a zameraný na našich seniorov. Súčasne chcem podotknúť, že 
v tomto období sa nám podarilo síce prijať 1 príslušníka, ale až na 3x a s týmto problémom sa 
budeme  potýkať  aj  naďalej,  nakoľko  aj  v tomto  týždni   sme  mali  opakované  výberové 
konanie, kde na miesto 1 príslušníka sa až na druhý krát prihlásil až 1 príslušník, hej. Ďalej 
celkovo  v hodnotenom  období  MP  vykonala  408  hliadok,  čo  je  porovnateľný  počet 
s predchádzajúcim  obdobím.  Riešili  sme  1  348  priestupkov,  čo  je  síce  pokles  o 112 
priestupkov oproti porovnateľnému polroku predchádzajúceho obdobia, ale k poklesu došlo 
najmä u priestupkov v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, čo sú tzv. dopravné 
priestupky. Ale k nárastu došlo o 103 priestupkov v oblasti porušení ustanovení VZN mesta. 
Je to spôsobené systematickou prácou, že snažíme sa upúšťať od tlaku na riešenie týchto 
dopravných priestupkov a snažíme sa presadzovať záujmy mesta, ktoré schvaľujete práve vy. 
U dopravných  priestupkov  samozrejme  závažné  priestupky  riešime  nekompromisne,  ale 
snažíme sa byť kompromisní u tých menej závažných priestupkov. Pokračovali sme v odchyte 
psov, kde sme odchytili 44 psov, vyriešili sme 54 priestupkov v oblasti povinnosti držiteľov 
psov. Celkovo štatistiku riešených priestupkov máte v prílovo... v prílohových častiach, ktoré 
sú rozdelené cielene do 2 strán. Na, v prílohe č. 1 máte súhrn celkovo riešených priestupkov 
a pretože mohlo by vás zaujímať viac práve riešenia priestupkov v oblasti VZN tak to máte 
vyňaté  v prílohe  č.  2.  V ďalšom období  budeme plniť  úlohy podľa  plánu  činnosti.  Bude 
podaná, alebo už v podstate bola podaná žiadosť na realizáciu projektu pod názvom Bezpečný 
domov II., kde budeme nadväzovať na projekt Bezpečný domov z predchádzajúceho obdobia 
a v tomto  týždni  bola  podaná  aj,  alebo  v minulom  týždni  bola  podaná  aj  žiadosť  na 
zabezpečenie  tzv. občianskych hliadok. Ďalej 2 naši príslušníci v ďalšom období nastúpia 
odbornú  prípravu  príslušníkov  MP  a budeme  sa  snažiť  o dopĺňanie  počtov  v súlade 
s uznesením č. 130. Ďakujem za pozornosť.

p. primátor Pavol Burdiga



Ďakujem pán inžinier. Ja tiež ďakujem za vašu prácu. Ja ešte využijem pred tým, ako by som 
otvoril diskusiu k tomuto domu, keď dovolíte dostali sme aj 1 ďakovný list. Ja by som ho 
prečítal. 
Z prezídia PZ, NAKA, Národnej protizločineckej jednotky z expozitúry východ z Košíc. Je to 
aj mne adresované za ústretovosť a nezištnú pomoc poskytnutú mestom Rožňava pri plnení 
úloh NAKA, Prezídia PZ. Veľmi pochvalne by som si dovolil vyzdvihnúť prácu príslušníkov 
MP Rožňava,  ktorá  viedla  k objasneniu  obzvlášť  závažnej  drogovej  činnosti.  Vyslovujem 
poďakovanie a úctu k vašej zodpovednej a náročnej práci a touto formou vám chcem popriať 
aj  veľa ďalších úspechov v práci.  V Košiciach 02. 07. 2018 podplukovník doktor Jaroslav 
Grega, riaditeľ NAKA. 
Takže ja si myslím aj to je uznanie pre našu MP. Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec 
Balázs nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Je, je úžasné, že takto súvisia tieto 2 príspevky za sebou a chcem sa tým pádom opýtať, lebo 
spomenutá bola fluktuácia,  výmena policajtov v policajnom zbore MP. Tým pádom s tým 
nesúvisí len to, že sa vymieňalo, súvisí s tým, že sú spojené, spojených množstvo nákladov. 
Tých policajtov  treba vyškoliť,  obliecť,  zaučiť,  návyky atď.,  atď. Takže  toto sú obrovské 
finančné prostriedky,  ktoré  sa  na  toho policajta  vynakladajú  a potom následne ten  kolega 
policajt odíde. A či, kde je, kde je ten, kde je ten problém prečo tí policajti z toho policajného 
zboru odchádzajú. Predpokladám, že to bude v odmeňovaní. Vo výške platov. Tým pádom sa, 
jak bolo spomínané, sa prihlási 1 policajt na výberové konanie, nie viacej a tým pádom to ani 
nenazvime, že výberové konanie, lebo vyberáme len z 1 policajta a keď sa nad tým zamýšľam 
musí to mať dopad na kvalitu policajného zboru v Rožňave. Či nevie, keď, keď sa zamyslím 
nad tým, že keď nevieme v Rožňave preobsadiť policajný zbor na základe týchto platov, ako 
sa im to podarí v Nitre, Trnave, alebo v Bratislave. Alebo tým pádom aké máme možnosti na 
to,  aby sme tým MP to odmeňovanie,  ale nemusíme sa rozprávať len o finančnom, ale aj 
ostatných benefitoch pri zamestnávaní, ako vieme dosiahnuť to, aby to povolanie MP bolo pre 
tých, pre tých záujemcov lukratívnejšie. Neviem, neviem sa ja k tejto problematike vyjadriť, 
nie som v tejto problematike odborník. Poprosil by som v podstate náčelníka MP, aby skúsil 
na toto hľadať riešenie, alebo, alebo nám aspoň naznačil, akým smerom sa nám treba uberať, 
aby sa táto situácia zlepšila. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Poprosím ešte pána inžiniera, aby reagoval.

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Ďakujem  za  podnet.  V prvom  rade  vyvrátim  tú  myšlienku,  ktorú  naznačil  pán  poslanec. 
Kolega, ktorý od nás odišiel, odišiel viac menej do predčasného dôchodku, takže neodišiel pre 
to, že po roku sa mu táto práca nepáčila, ale odpracoval u nás viac ako 27 rokov, takže za čo 
mu  patrí  verejná  vďaka.  Sme  sa  dôstojne  s ním  rozlúčili  a na  jeho  miesto  prišiel  nový 
príslušník.  Pre  to,  aby  sa  nám  náklady  nestrácali  po  vyškolení  nových  príslušníkov 
v súčinnosti s personálnou zamestnankyňou sme zapracovali do podmienok, že pokiaľ týchto 
ľudí vyškolíme a zaodejeme a oni odídu skôr, ako sa nám to vráti tak sú povinný nám tieto 
náklady vrátiť. Rovnako je to tak isto, keď nespravia tú odbornú spôsobilosť, tzn. že neuspejú 
na  preskúšaní.  Táto  odborná  spôsobilosť  stojí  konkrétne  teraz  450  euro  na  jedného 
príslušníka,  skúša ich komisia vymenovaná prezidentom PZ, tzn.  sú to príslušníci  Odboru 
poriadkovej polície  prezídia PZ. Akonáhle tento náš príslušník neuspeje,   je povinný nám 
vrátiť všetky náklady, ktoré sme do neho investovali. Tzn. v tomto sa snažíme byť hospodárni 
a súčasne  aj  trochu  motivovať  tých  ľudí,  aby  k tomu  pristupovali  zodpovedne.  Môžem 



povedať, že počas mojej éry sa mi ešte nestalo, aby niekto z našich príslušníkov nespravil 
a dokonca čo mám referencie naši príslušníci patria medzi najlepších počas skúšok. Ďalej ako 
motivovať  týchto ľudí.  Jedna vec je  finančné a sociálne  zabezpečenie  a na tomto úspešne 
spolupracujeme aj s vedením mesta, aj s vedením odborového zväzu, kde sa zapracovali určité 
benefity aj pre príslušníkov MP do kolektívnej zmluvy. Ale celkovo máme v rámci regiónu 
problém s tým, že ľudia nechcú pracovať. Nie sú naučení pracovať a tí, ktorí nepracujú už 
o žiadnu prácu väčšinou nemajú záujem. Pretože  spolupracujeme aj s príslušným ÚPSVaR, 
tak isto aj s ďalšími agentúrami. Keď ste si všimli pre to, aby sa nám podarilo naplniť toto 
miesto, nechal som už vypracovať také náborové plagáty, hej, je to možno až na smiech, ale 
je  to  tak.  Ale s týmto sa potýka aj  samotný PZ.  Nie je  to  problém len MP, ale  rovnaký 
problém má aj  PZ naplniť  svoje počty.  Takže  nie  sme žiadna výnimka.  Pevne verím,  že 
benefity  vyplývajúce  z aktuálnej  kolektívnej  zmluvy,  ktorá  nadobudne  účinnosť  01.  10. 
Súčasne s tým, že je predpokladané, predpokladaný nárast miezd o 10% od 01.01. tak, ako 
garantovala vláda nám zabezpečí to, že budeme môcť vyberať z väčšieho počtu uchádzačov. 
No napriek tomu, že máme ten minimálny počet, napriek tomu my sme si kritériá neznížili 
a išli sme tou cestou,  že radšej by sme nevybrali  žiadneho, ako máme vybrať príslušníka, 
ktorý by nespĺňal tie kritériá, ktoré požadujeme. Stačí tak pán poslanec? Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte faktická pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne za vysvetlenie. Takže vlastne problém nie je v systéme, ale, ale ten problém 
je regionálny, že tí ľudia v spoločnosti nechcú pracovať, ak dobre rozumiem. Takže odmeň... 
odmeň... všetky benefity sú v poriadku, vlastne v systéme je problém. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s diskusným príspevkom. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja ako pacifista si veľmi vážim činnosť MP, ako takej a som veľmi 
rád,  že  je  to  jedna  z inštitúcií,  ktorá  na  pôde  mesta  je  dôveryhodná,  alebo  jedna 
z najdôveryhodnejších. Ja som to už x krát hovoril pod vedením pána inžiniera MP naberá ten 
charakter, ktorý má mať podľa mojich predstáv a som veľmi rád, že teda takýmto spôsobom 
sa mu darí. Ja 2 veci som chcel. Prvá vec prosím nezabudnime v mestskom rozpočte požiadať 
o ďalšie rozšírenie kamier bezpečnostných, keď to len trocha bude ten priestor, aby sme to 
tam k dispozícii  mali,  pretože  súdiac  podľa,  podľa  týchto  výsledkov sa  to  osvedčuje  a aj 
napriek tomu, že možno sa to viacerým ľuďom nebude páčiť, ale v zmysle bezpečnosti, resp. 
toho rozsahu, na ktoré sa používajú tie kamery myslím si, že je to dobré. A druhá vec, ktorú 
chcem povedať, vôbec sa mi nezdá smiešny ten plagátik. Práve naopak. V súvislosti s tým, že 
spolupracuje MP s personálnou, s personalistkou ako takou, napadlo ma 6 mesiacov skúšobná 
doba. Samozrejme otázkou či to teda je prípustné v rámci tohto, resp. určite ste to preberali aj 
s personalistkou, aby sa tie prostriedky vrátili.  To nechám na vás. Je cesta samozrejme tú 
skúšobnú dobu natiahnuť. Ale iná vec je, ja by som možno mal taký nápad a to, aby MP tak 
ako robí osvetu po ZŠ, možno by stálo za zváženie, ak sa to nedeje, lebo nemám spätnú väzbu 
zo stredných škôl, robiť túto osvetu aj na stredných školách a možno aj  tam vysvetľovať, 
alebo teda prezentovať, že je tam priestor, aby tí mladí ľudia po čase, resp. uvažovali nad tým, 
že pokiaľ by mali chuť a možnosť uplatniť sa teda v MP. Pretože čím si ich skôr vychováme, 
tým  máme  lepšiu  generáciu  a lepších  odborníkov  v tomto  smere,  čo  si  myslím  je  tiež 



pozitívum. Takže toto sú moje 2 nápady do tohto, ak by bol priestor sa tým zaoberať na pôde 
MP, resp. na mestského úradu budem rád. Ďakujem pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ešte náčelník požiadal o slovo. 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Môžem aj hneď zodpovedať pán poslanec. Pokračujeme priebežne v rozširovaní kamerového 
systému. Hľadáme však efektívne spôsoby rozširovania tohto. Aktuálne montujeme 3 kamery 
do  severnej  časti,  kde  máme  najväčší  problém.  Riešime  to  však  už  v rámci  finančných 
možností  ta,  že  kde  nepotrebujeme drahú otočnú kameru montujeme statické  zoomovacie 
kamery. Takže aj teraz nám pribudnú, alebo pribudli už 3 nové kamery, ktoré nám vykryjú 
problémové miesta, spolupracujeme aj s finančným odborom na ďalší rok máme zase nejakú 
čiastku naplánovanú na rozširovanie. Čo sa týka tej skúšobnej doby nie je možná 6 mesačná 
skúšobná  lehota  v zmysle  zákona,  len  u riadiacich  funkcionárov.  Máme  zapracovanú  3-
mesačnú skúšobnú lehotu, ale napriek tomu som presadil, že títo ľudia sú prijímaní na dobu 
určitú jedného roka, kde mi zistíme, či sú vhodní, alebo nie sú vhodní a pokiaľ sa osvedčia, čo 
sa zatiaľ vždy stalo, tak táto skúšobná lehota im je, alebo táto pracovná doba, alebo pracovný 
pomer je predĺžený na dobu neurčitú. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči pán zástupca s faktickou.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.  Je  príjemné  počúvať  slová  chvály  a uznania  a ja  sa  k nim  pripájam  v tejto 
miestnosti, ale je dôležitejšie, že tak to vnímajú aspoň v mojom okruhu známych aj v meste 
obyvatelia, návštevníci mesta. Takže ešte raz veľké ďakujem. Zároveň by som chcel požiadať 
verejne  tak,  ako  sme  sa  dohodli  s pánom  náčelníkom  o dohliadku  a kontrolu  priestorov 
v rámci participatívneho rozpočtu, kde vznikli tie nové objekty, aby sa na nich troška pozrelo. 
Ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusie. Nikoho neevidujem. Takže pán náčelník vďaka aj od 
vedenia mesta. A ja si myslím, že celkom dobre padli tieto slová. Prečítal by som návrh na 
uznesenie. 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Rožňave  berie  na  vedomie  Správu  o  činnosti  Mestskej  polície 
Rožňava za I. polrok 2018.  Nech sa páči kolegovia hlasujte. Hlasovali ste 10-ti.
10 za, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 

Bod č. 13 Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava – odvolanie prokúry a zmena v zložení 
dozornej rady
Materiál  máte predložený.  Finančná,  podnikateľská odporúča schváliť  tento bod. Otváram 
diskusiu. Pán poslanec Beke a potom pán poslanec Balázs.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Vzhľadom na to, že v tomto bode moja osoba je dotknutá, takže 
momentálne opustím miestnosť. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.



p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne za slovo a chcel by som poďakovať kolegovi Bekemu ešte kým je tu za to, že 
pri svojej pracovnej zaneprázdnenosti si našiel čas na to, aby počas obdobia, keď kolegyňa 
konateľka  chýbala  ju  zastúpil,  zobral  na  svoje  plecia  úlohu  prokuristu,  zobral  na  seba 
zodpovednosť a túto pozíciu,  myslím, pol roka zvládol,  viedol  televízne štúdio a odovzdá, 
odovzdáva teraz späť pani konateľke, ktorá sa vrátila z materskej dovolenky. Ďakujem pekne. 
Chcel  by  som  tuná  dať  do  pozornosti  všetkým  kolegom,  že  sa  nerozprávame  len 
o operatívnom riadení mestského televízneho štúdia, ale sa bavíme hlavne o zodpovednosti za 
svoje  konanie,  činy  a rozhodnutia  za  uvedené  obdobie  voči  dodávateľom,  odberateľom, 
úradom a štátnej  správe.  Kolega  tým pádom,  že  zastupoval  televízne  štúdium,  štúdio ako 
prokurista túto zodpovednosť za uvedené obdobie berie na svoje plecia. Zároveň mi dovoľte, 
aby som navrhol  za  toto  obdobie  aspoň nazval  by som to,  áno,  symbolickou,  formálnou 
odmenou za, za, za čas a energiu strávenú s tým štúdiom, aspoň dajakých 100 eur mesačne, 
tzn. 500 eur jednorazovú odmenu kolegovi Bekemu za to, že vlastne toto televízne štúdio 
zastupoval v uvedenom období. To je poslanecký návrh. Ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ďalší do diskusie. Keď nie, tak uzatváram diskusiu a aký to bol teraz... 
Trošku som nedával pozor, áno, priznám sa, návrh. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Aby  sme  toto  náročné  zastupiteľstvo  odľahčili,  áno,  tak  som  to  nazval,  že  skúška 
z matematiky s kolegom. 6 mesiacov x 100 eur jednorazovú odmenu vo výške 500 eur. Tak, 
tak  jednorazovú  odmenu  vo  výške  500  eur  za  obdobie  kým  prokur...  výkonu  funkcie 
prokuristu mestského televízneho štúdia. Takto.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre pán poslanec, ale uzavreli sme diskusiu my. Dobre. Budeme hlasovať najprv o návrhu 
pána poslanca Balázsa. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 9-ti. Teraz už 11-ti.
Za 9, proti 1, zdržal sa 1 pán poslanec.

A teraz budeme komplet za všetko. Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby primátor mesta v pôsobnosti valného 
zhromaždenia spoločnosti Mestské televízne štúdio, s. r. o. Rožňava 
a) odvolal prokúru udelenú Zoltánovi Bekemu 
b) menoval Zoltána Bekeho za člena dozornej rady
c) odvolal Mgr. Eduarda Mihóka z funkcie člena dozornej rady 
a po 2. žiada primátora mesta zvolať valné zhromaždenie spoločnosti. Nech sa páči hlasujte. 
Áno. Samozrejme. 

Dobre páni kolegovia, páni kolegovia len jedna právna úprava, len sa vrátime k tej odmene. 
Dobre? To hlasovanie, ktoré bolo to zrušíme a pán poslanec Balázs vám hneď povie, že aká je 
tam zmena. Nie je tam veľká zmena, ale je tam slovíčko. Hneď len si to pripraví. Môžeš pán 
poslanec?  Už  sa  ospravedlňujeme,  ale  iba  to  bolo  aj  po  právnej  forme  tak  napísané 
a odsúhlasené, ako to má byť. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tzn. navrhujem odmenu 500 eur, poslaneckú odmenu v zmysle od... poriadku odmeňovania 
poslancov. Takto áno?



p. primátor Pavol Burdiga
Tak  toto,  keby  ste  boli  tak  dobrý.  Teraz  môžete  hlasovať,  aby  to  bolo  ošetrené  právne. 
Hlasovali ste 12-ti.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. 

Pani doktorka je to v poriadku, nemusíme to druhé hlasovanie, ktoré tam prebehlo akurát som 
ho ja už necitoval. Dobre ďakujem páni kolegovia.

Bod č.  15  návrh  na prerozdelenie  zisku Mestského televízneho  štúdia...skočil  som? Fúka 
vietor. Mestské televízne štúdio, s.r.o. Rožňava – súhlas so zvýšením základného imania
Prepáčte mi. Komisia finančná odporúča schváliť tento bod. Otváram diskusiu k nemu. Nech 
sa páči. Uzatváram diskusiu. Pán poslanec Kováč ešte. Nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja len na doplnenie informácie,  resp. na motiváciu tohto celého. Mestské televízne štúdio 
v poslednom čase za vedenia terajšej riaditeľky dosahuje veľmi sympatické úspechy a zvýšilo 
svoju sledovanosť veľmi rapídne a robí ďalšie kroky na to, aby zvýšilo svoju sledovanosť 
a sledovanosť všetkých príspevkov, ktoré a v spolupráci s ..... televíziami, ktoré robí, myslím 
si, že po dlhom čase môže mestské televízne štúdio dospieť k nejakej modernizácii a preto 
sme sa ako dozorná rada, a ja ako člen dozornej rady tiež hlasoval za, navrhli, aby teda táto 
modernizácia prebehla s tým, že sme zaviazali  mestské televízne štúdio aby v pokračovaní 
svojho vysielania, resp. získavanie ďalších zákazníkov zo strán občanov, aj rozšírením dvbt 
vysielania,  terestri...ciálneho  a aj  šírenie  týchto  vecí,  aby  čo  najviac  občanov  bolo 
informovaných prostredníctvom tejto televízie. Stáva sa z nej veľmi silné mediálne, mediálne, 
mediálna súčasť nášho mesta. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slová uznania, iste aj v mene konateľky spoločnosti. Pán 
poslanec Takáč s faktickou.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Navrhujem,  aby  sa  časť  finančných  prostriedkov,  ktorá  bola  navrhnutá  na  kúpu  nábytku 
presunula  do  rezervného  fondu  televízneho  štúdia  pre  budúce  nepredvídateľné  výdavky. 
Ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga
Teraz je 14 súhlas so zvýšením základného imania. 

p. poslanec Ľubomír Takáč
Joj pardon. 

p. primátor Pavol Burdiga
To čo si hovoril...

p. poslanec Ľubomír Takáč
Preskočil som jeden bod, pardon ospravedlňujem sa.

p. primátor Pavol Burdiga



Potom príde  15.  Ešte  máme  niečo  k 14-tke.  Je  to  zvýšenie  základného  imania.  Keď nie 
uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Rožňave  súhlasí  so  zvýšením  základného  imania  spoločnosti 
Mestské  televízne  štúdio,  s.  r.  o.  Rožňava  o  vecný  vklad  -  10-ročný  nájom  nebytových 
priestorov  v  budove  Mestského úradu  Rožňava  v  hodnote  podľa  znaleckého  posudku 24 
572,90 eur. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 13-ti.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 

No a     teraz je 15. Návrh na prerozdelenie zisku  Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava   
za rok 2017
Finančná  komisia  po  prerokovaní  predloženého  materiálu  odporúča  MZ schváliť  použitie 
dosiahnuté zisku na vytvorenie rezervného  fondu,  s tým  že  rezervný  fond  môžu  použiť 
na rekonštrukciu štúdia. Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Finančná komisia si dovolila trošku tú žiadosť, alebo návrh mestského štúdia upraviť a to 
z jediného dôvodu. Všetky tie nákladové položky, ktoré, ktoré pani konateľka chce, finančné 
prostriedky,  ktoré  chce  použiť  na,  na  rekonštrukciu  štúdia,  zariadenia  štúdia,  prípadne 
techniky budú nákladovou položkou už roku 2018. Takže vlastne finančná komisia odporúča 
MZ schváliť použitie dosiahnutého zisku na vytvorenie rezervného fondu s tým, že rezervný 
fond sa následne v roku 2018 použije na, na uvedenú rekonštrukciu štúdia. Zároveň tuná už 
ako predseda dozornej rady by som chcel tak, jak kolega Karol Kováč, sa pripájam k jeho 
slovám o rozvoji  mestského televízneho  štúdia.  Vrátilo  sa  mestské  televízne  štúdiou späť 
k terestriálnemu vysielaniu, alebo teda znovu vysiela terestriálne  a s týmto by som takouto 
formou  chcel  dať  do  povedomia  tvorivosť  štúdia.  Plánuje  s 6  kandidátmi  na  primátora, 
nazvime  to,  že  okrúhly  stôl,  v ktorom  pani  konateľka  aktívne  v tejto  činnosti  vlastne 
pokračuje, napreduje. O všetkých, všetky informácie s týmto súvisiace bude mestské televízne 
štúdio  distribuovať  rôznymi  informačnými,  reklamnými  kanálmi  a zároveň  týmto  by sme 
chceli dosiahnuť to, aby si ľudia, ktorí majú terestriálne v dosahu toto štúdio, alebo ho vedia 
prijať na svojich prijímačoch, aby sme vlastne týmto predvolebným obdobím trošku zneužili 
toto predvolebné obdobie na propagáciu mestského televízneho štúdia. Ďakujem pekne.

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

p. poslanec Ľubomír Takáč
Sa ospravedlňujem, že som preklikol náhodou bod programu. Zopakujem ešte raz svoj návrh. 
Navrhujem čiastku  5 100 eur,  ktorá  má byť  použitá  na  kúpu nábytku dať  do  rezervného 
fondu. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  veľmi  pekne.  Ja  chcem  podporiť  a nadviazať  na  slová  kolegu  Balázsa.  Ak  by 
mestské televízio,  teda mestské televízne štúdiou nefungovalo tak, ako funguje určite som 
jeden z prvých, ktorý bude navrhovať aby sa mestské televízne štúdio zrušilo, aby sme ušetrili 
prostriedky, ktoré do toho idú. Niekoľkokrát som to povedal a mnohokrát to aj opakujem, 
alebo  som  to  opakoval  pri,  pri  týchto  príležitostiach.  Mestské  televízne  štúdio  vďaka 
konateľke  nabralo  trend,  ktorý  je  s...  ktorý  smeruje  a teraz  poviem  veľké  slová 



k verejnoprávnej televízii oblastného charakteru. Tým, že vyvíja pani konateľka aktivity na 
prepojenie tejto televízie s ostatnými lokálnymi televíziami, umožňuje vlastne informovať na 
väčšej ploche o tom, čo sa tu deje, pochváliť sa úspechmi, pochváliť sa akciami, činnosťou 
a mnohými  inými  vecami  a takýmto  spôsobom  prezentuje  mesto  Rožňava.  My  takýmto 
spôsobom a tým trendom, ktorý pani konateľka nabrala, vytvárame pre budúce zastupiteľstvo 
a pre  budúce  konanie  priestor  na  oveľa  lepšiu  propagáciu  mesta  ako  takého  v rámci 
cestovného ruchu. Ja predpokladám, že MZ, ktoré príde po komunálnych voľbách bude mať 
tú vôľu a tú silu, aby si za jednu z priorít vzalo propagáciu tohto malého pekného regiónu 
v širšom slova  zmysle,  tzn.  že  budeme mať  k dispozícii  pre  kohokoľvek  v rámci  záujmu 
o turistický ruch krásne šoty a informácie o tomto meste a budeme to môcť propagovať nielen 
teda v lokálnych televíznych štúdiách, ale aj priamo v CK, ktoré poskytujú lokálne informácie 
a pre každého turistu,  ktorý bude sem chcieť  prísť bude tu priestor  v miestnych hoteloch, 
penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach, reštauračných zariadenia na základe nejakého 
slučkového záberu tieto informácie získať. Ďalší priestor tam je v tomto mestskom televíznom 
štúdiu  je  rádiové  vysielanie,  resp.  vysielanie  na  FM  vlnách,  alebo  teda  na  vlnách 
internetových ako rádiá, keď je v podstate za využitím tých istých priestorov za pomerne malé 
náklady opäť môžeme byť servisne k dispozícii turistom, ale aj občanom a môžeme takýmto 
spôsobom ich promptnejšie informovať nielen o dianí,  ale aj  o veciach,  ktoré ich bytostne 
zaujímajú  a ktoré  sú  dôležité  pre  ich  život.  Takže  tam ten  priestor  je.  Opakujem stojí  to 
v súčasnosti na, na konateľke ako takej, ktorej elán zatiaľ nemá, nemá dno, čo je úžasné a na 
tomto by sme toto verejnoprávne médium mestské mali stavať ďalej. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán  poslanec  za  tvoje  slová.  Nech sa  páči  ešte  niekto  do  diskusie?  Uzatváram 
diskusiu.  Najprv  budeme hlasovať  o návrhu pána  poslanca  Takáča.  Pán poslanec  ten  tvoj 
návrh. Tak ono teraz som chcel povedať, že vlastne je to jedno a to isté, ale môžeme potom, 
keď sa stotožníš s tým, alebo, alebo budeme hlasovať o, o návrhu finančnej komisie, čo je aj 
návrh pána Takáča, len to je čierne v bielom, alebo čiernobielom. Skúste sa zhodnúť a... Aby 
figurovalo  tam aj  meno finančnej  komisie  a aj  pána Takáča,  lebo je  to  to  isté.  Buď taký 
láskavý prečítaj to potom. Dajme slovo pánovi Takáčovi, pánovi poslancovi Takáčovi.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Takže navrhujem, aby finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ 
schváliť použitie dosiahnutého zisku na vytvorenie rezervného  fondu,  s tým  že  rezervný 
fond  môžu  použiť  na rekonštrukciu štúdia.

p. primátor Pavol Burdiga
Super. Porozumeli sme všetci? Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 13-ti.
13 bolo za, proti nebol nikto, ani sa nezdržal hlasovania.

Bod č. 16 Technické  služby mesta  Rožňava –  rozšírenie hlavnej činnosti
Finančná a podnikateľská komisia odporúča schváliť tento bod. Otváram diskusiu k bodu č. 
16. Neevidujem diskutujúceho. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. 
Mestské  zastupiteľstvo  v  Rožňave  schvaľuje  rozšírenie  hlavnej  činnosti  príspevkovej 
organizácie  Technické  služby  mesta  Rožňava  o  „prepravu  osôb  pre  subjekty  v 
zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Rožňava“  s  účinnosťou od 01.  10.  2018.  Nech sa  páči 
hlasujte. Hlasovali ste 13-ti.
13 za, proti 0, zdržalo sa 0.



Bod  č.  17  Žiadosť  o  zmenu  v  sieti  škôl  a  školských  zariadení  Slovenskej  republiky, 
spočívajúca  vo  vyradení  Elokovaného  pracoviska,  Štítnická  201/10,  Rožňava  ako  súčasť 
Základnej  umeleckej  školy,  Akademika  Hronca  3490/9B,  Rožňava,  zo  siete  a  následné 
zaradenie  Elokovaného  pracoviska,  Akademika  Hronca  100/9A,  Rožňava  ako  súčasť 
Základnej umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava, do siete
Komisia  vzdelávania,  kultúry,  mládeže  a športu  odporúča  Mestskému  zastupiteľstvu  v 
Rožňave súhlasiť s týmto bodom, finančná tiež odporúča schváliť tento bod a Obecná školská 
rada  v Rožňave  tiež  odporúča  MZ  v Rožňave  súhlasiť  s týmto  znením.  Takže  otváram 
diskusiu k bodu č. 17. Faktické pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pán  primátor  ja  sa  ospravedlňujem a chcem požiadať  aj  o dobrú  vôľu  ostatných  kolegov 
poslancov, mohol by pán riaditeľ technických služieb aspoň jednou vetou vysvetliť,  prečo 
potrebuje rozšíriť služby? Lebo ne... nestihol som v diskusii zatlačiť v predchádzajúcom bode. 
Aby riaditeľ technických služieb vysvetlil, prečo rozširujeme bod podnikania. Ak, ak by tu 
bola vôľa poslancov. Ja som nestihol zatlačiť.

p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka ti odpovie dobre? 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Hej, hej, ďakujem pekne. Ospravedlňujem sa ešte raz kolegom.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Práve naopak. Nerozširujeme podnikateľskú činnosť, ale rozširujeme hlavnú činnosť. Tzn. to 
je  činnosť,  ktorá  je  hradená  z príspevku  od  zriaďovateľa,  pretože  to  7  alebo  9  miestne 
motorové vozidlo, ktoré tu ostalo po CVČ sme odovzdali do správy technickým službám, ale 
technické služby nemajú v podnikateľskej činnosti taxi služby. Pretože ak by to auto malo byť 
využívané aj na objednávku pre iné subjekty, alebo pre kohokoľvek museli by mať licenciu na 
taxi službu. Preto sme sa rozhodli, že bude lepšie, keď rozšírime hlavnú činnosť a to tak, že 
o prepravné výkony pre subjekty,  ktoré sú v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta,  pretože už 
majú hlavnú činnosť na prepravné výkony pre malé obecné služby. Čiže len ďalej rozširujeme 
subjekty. 

p. primátor Pavol Burdiga
Len poďme k téme. Pán poslanec Takáč. Dúfam k téme. Nech sa páči.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ja sa vraciam k téme. Mňa by zaujímalo, aký je ďalší zámer s týmto vyradeným pracoviskom 
na štítnickej 201/10 po vyradení. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pani doktorka budeš odpovedať? Poprosím o odpoveď, možno reakcie pani doktorku Janku 
Mičudovú. Máme tu aj pani riaditeľku ZUŠ, takže keď budú smerovať otázky na ňu tak, tak 
isto poprosím o zodpovedanie. Ďakujem pekne.

p. PaedDr. Jana Mičudová
Dobrý deň všetkým. Trošku ma prekvapilo, že práve táto otázka odznela ako prvá, pretože 
čakala  som,  že  dostane  najprv  slovo  pani  riaditeľka,  aby  vysvetlila  v rámci  svojho 



strategického  plánu,  prečo  sa  rozhodla  zmeniť  Elokované  pracovisko  zo  Štítnickej  na 
Elokované pracovisko v rámci nádvoria, teda bývalej budovy CVČ a potom by sme uvažovali 
o tom, ako sa pýtate, že čo, aký je zámer. Neviem čo máte na mysli. Či budovu máte na mysli, 
či  ľudí  máte  na  mysli,  alebo....  Čo sa  týka  budovy  tak  toto  ja  vám momentálne  k tomu 
neodpoviem. My sme budovu ako takú neriešili. My riešime elokované pracovisko, riešime 
zamestnancov, ich podmienky výučbu detí atď. Takže....

p. primátor Pavol Burdiga
No takto. Počas diskusie určite sa možno ešte vrátime k tomu, ale ja by som dal slovo aspoň 
na chvíľu pani riaditeľke, dobre, že by trošku tú tému navodila, aby ste vedeli o čo tu šlo, lebo 
nehovorím, že je to zložité, alebo bolo zložité. Teraz sa to dalo ako tak do poriadku, ale pani 
riaditeľka úplne v krátkosti, aby možno páni poslanci, hej, lebo tí, ktorí sú tam v rade školy 
vedia o čom to je, aj my s pani doktorkou vieme o čom to je, lebo sme boli aj pri 1 aj pri 2 
veci, ale možno ostatní poslanci. Ale možno v skratke, keď vás poprosím. Ďakujem pekne.

riaditeľka ZUŠ
Dobrý deň prajem. Tak vzhľadom k tomu, že vieme, že budova na Štítnickej ulici je v takom 
stave  v akom  je,  a že  žiaľ  nenašli  sa  finančné  prostriedky  na  to,  aby  sa  táto  budova 
v celkovom rozsahu jej poškodenia zrekonštruovala, tak sme pristúpili k takémuto novému 
strategickému plánu, že sme sa presťahovali teda z budovy na Štítnickej do bývalej budovy 
CVČ, kde nám mesto vyšlo v ústrety a nám vytvorilo podmienky, aj čo sa týka sály vzhľadom 
k tomu, že na Štítnickej tam sme mali veľkú koncertnú sálu. V budove na, v budove bývalého 
CVČ na prízemí sa nám v priebehu letného obdobia podarilo vytvoriť takú menšiu sálu. Nie 
je až v takom rozsahu, čo sa týka divákov, ako bola na Štítnickej, ale po dohode s vedením 
mesta sme sa dohodli teda, že pre také tie väčšie podujatia, ktoré budeme mať nám mesto 
ochotne vyšlo v ústrety, že nám bude dávať na tieto koncerty k dispozícii radnicu a sobášnu 
sálu. Z mojej strany asi toľko.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Pre to, na to navodenie. Samozrejme ďakujem. Pán poslanec Kossuth faktická.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Sťahujem. Ja som chcel ku technickým reagovať na kolegu Kováča takže....

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ok. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. Ty chceš ku ZUŠ-ke?

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Áno ja  chcem ku  ZUŠ-ke.  No v prvom rade  chcem poukázať  na  to,  že  už  na  finančnej 
komisii,  keď  sa  prezentovalo  uznesenie  rady  školy,  tak  nebolo  prezentované  vo  svojej 
komplexnosti. Takže som vtedy požiadal, aby teda to uznesenie bolo zaradené do materiálu, 
ktorý dostanú poslanci a teda na moje prekvapenie nie je, nie je tam celé, resp. to uznesenie 
Rady školy k tejto téme má 3 body a z tých 3 bodov v materiály, ktorý poslanci dostali je len, 
len bod č. 2. Čiže ja prečítam tie, tie 3 body uznesenia Rady školy. Uznesenie č. 1/2018/2019 
Rada  školy  súhlasí  s aktuálnym  využívaním  budovy  bývalého  CVČ,  Akademika  Hronca 
100/9A v Rožňave. Uznesenie č. 2/2018/2019 Rada školy súhlasí so zaradením budovy ZUŠ 
na Ulici akademika Hronca 100/9A v Rožňave do siete škôl ako elokované pracovisko ZUŠ 
v Rožňave a zároveň súhlasí s vyradením Elekovaného pracoviska v budove na Štítnickej č. 
10 v Rožňave zo siete škôl. A potom nie, o nič menej podstatné uznesenie č. 3/2018/2019 
Rada  školy  považuje  uznesenia  č.  1  a č.  2/2018/2019  za  dočasné  riešenia  a vyzýva 



predstaviteľov mesta, aby vyčlenili finančné prostriedky na komplexnú rekonštrukciu budovy 
na Štítnickej č. 10 v Rožňave. Po rekonštrukcii by sa mohla budova využívať na koncerty 
vyplývajúce z výchovno-vzdelávacieho procesu ZUŠ. Toto uznesenie č. 3 je, je dôležité aj 
v náväznosti na to, čo sa pýtal kolega Takáč, aký bude ďalší osud budovy na Štítnickej. Teda 
či ďalší krok bude návrh na niektorom ďalšom zastupiteľstve už, už zrejme novozvolenom, 
aby sa táto budova dala do zoznamu prebytočného majetku a ponúkla na predaj, alebo mesto 
sa  bude  snažiť  získať  prostriedky.  Buď  ich  nájsť  v rozpočte  mesta,  alebo  získať  nejaké 
mimorozpočtové  prostriedky,  fondy EÚ, nórske fondy,  nejaké štátne  dotácie,  či  už,  či  už 
charakteru ekologického, čiže zatepľovanie, znižovanie energetickej náročnosti budov, alebo, 
alebo nejaké fondy na podpor....podporu kultúry,  umenia,  súkromné dotácie.  Toto,  toto je 
druhá možnosť, ktorú teda ja osobne preferujem a aj ostatní členovia Rady školy a prikláňajú 
k tomu, že mesto by sa malo snažiť túto budovu zrekonštruovať tak, aby opäť mohla slúžiť 
ZUŠ-ke. To súčasné riešenie, ktoré máme predložené a za ktoré teda budem hlasovať, tie, tie 
zmeny v zaradení, vyradení elekovaných pracovísk sú dočasné. Tie priestory nie sú optimálne 
pre,  pre koncerty.  Jedna sála je menšia,  druhá je  dosť veľká,  ale,  ale je to sála,  ktorá sa 
používa na rôzne iné účely na radnici. Pre ZUŠ-ku je potrebné, aby mala vlastnú koncertnú 
sálu. Tak ako futbalistu potrebujú futbalový štadión, ako hokejisti potrebujú hokejový štadión, 
ako basketbalisti potrebujú športovú halu, tak ZUŠ-ka potrebuje koncertnú sieň. No. Myslím, 
že to je všetko, čo som chcel povedať. Prípadne ešte...

p. primátor Pavol Burdiga
Keď ťa napadne.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
...do diskusie sa zapojím. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Len  chcel  by  som upozorniť.  Sú  tam všetky  3  uznesenia.  Aj  v elektronike,  aj  v písanej 
podobe. Všetky 3 sú tam.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ale nie je kompletné to uznesenie. Aspoň, aspoň teda keď ja sa na to pozerám...

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Je, sú tam.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
...je tam Obecná školská rada a potom na ďalšej strane je Rada školy pri ZUŠ a je tam len to 
uznesenie č. 2.

p. primátor Pavol Burdiga
A 3 je celkom na kon... či 2 je celkom na konci. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
1 a 3 sú na prvej strane.

p. primátor Pavol Burdiga
Áno a 2 je celkom na konci na 3 liste. Všetky sú tam.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 



Aha. Takže nie sú v tej tabuľke. Dobre. Ja som rovno prešiel na tú tabuľku, kde sú....

p. primátor Pavol Burdiga
Nevadí. Však ja len opravujem, že je to tam. Pán poslanec Balázs nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne. Hneď na začiatku by som chcel pani riaditeľke poďakovať za jej činnosť 
a rozvoj tejto ZUŠ-ky a ona hľadá riešenia na to, aby v podstate s rozpočtom v danom roku 
predpokladám vyšla. To bol asi dôvod sťahovania, však, tohto. Tým pádom, keď technický 
stav je nevyhovujúci, bavili sme sa o tomto na finančnej komisii,  bavíme sa, všetci veľmi 
dobre viete, hlavne kolega Kuhn dobre vie, že o niekoľko 100 tisíc eurách, možno o 1 milióne 
eur  na  rekonštrukciu  tejto  budovy.  A teraz  školská  rada  ZUŠ-ky odsúhlasí  prečítam vám 
faktúru opravu elektroinštalácie a vymaľovanie priestorov ZUŠ, máme kolegov tuná 4-roch, 
ktorí sú členmi školskej rady, a následne potom odsťahujeme túto školy z týchto priestorov. 
Kolegovia má toto, kolegovia má toto dajaké rácio? Táto umŕtvená investícia? Má toto dajaké 
rácio, že opraví sa elektroinštalácia, umŕtvená investícia, lebo tým pádom sa teraz tá budova 
nebude  využívať  a,  a potom  stade  školu  odsťahujeme.  Väčšinou  zvykneme  maľovanie 
nazývať, že hygienická maľba predtým, keď sa dakde sťahujeme a my vymaľujeme a potom 
stade odsťahujeme školu. Kolegovia nie sú toto trošku vyhodené peniaze?

p. primátor Pavol Burdiga
Slovo, slovo si pýtajte páni kolegovia dobre?

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Viete školská rada, školskej rady sa pýtam, že, že tieto kroky či sú, či sú úplne, úplne, úplne 
v poriadku. No. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre a teraz poďme na faktické. Ja vás poprosím kolegovia, ja by som tiež chcel reagovať 
a slušnosť káže vyčkať kým ostatný dohovoria, hej. dobre? Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
No pán kolega Balázs tu už hádzal milión. Ja si myslím, že prvý krok by mal byť, že mesto by 
malo osloviť nejakého kvalifikovaného odborníka, ktorý by posúdil technický stav budovy 
a urobil by nejaký rámcový, rámcový rozpočet technický podľa toho, že čo je potrebné všetko 
zrekonštruovať. A potom sa môžeme k tomu kvalifikovane baviť, že o akej sume hovoríme.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Chcel som reagovať emotívne v zmysle pusu na čelo si zaslúžiš od najkrajšej ženy v tejto 
miestnosti.  Ale  chcel  som zároveň  poprosiť  pána  primátor,  on  má  najviac  informácií,  aj 
o jednotlivých krokoch je informovaný, keby bol taký dobrý prezentovať pred nami, ako to 
dospelo k tomuto. Ak som to teda.

p. primátor Pavol Burdiga
Môžeme ešte pred tým? Hej. dobre. Takže mali sme zasadnutie Rady školy. Tam Rada školy 
sa uzniesla,  alebo tam bola, vystala požiadavka na to, že ZUŠ potrebuje na svoju činnosť 
každopádne pódium. Pódium potrebuje každopádne každý deň, hej, toto pódium. My sme sa 



s pani doktorkou zúčastnili tohto sedenia. To bolo niekedy myslím v januári, v zime to bolo, 
že potrebuje každopádne tieto priestory, aj keď my sme ich chceli presťahovať. Ale nevadí, 
my sme s tým súhlasili,  pretože Rada školy povedala,  že, alebo súhlasila s tým, že predsa 
nech tam ostanú a nech to pódium tam je urobené a samozrejme aj ostatné úpravy, ktoré tam 
treba urobiť, ale najzávažnejšou úpravou bolo to, že neexistovala revízna správa na elektriku. 
Hej,  že  preto  tá  budova nemohla  fungovať.  Takže  ja  som sa tam zaviazal,  že  ja  nájdem 
finančné prostriedky na to, aby tá ZUŠ na tom mieste, kde je fungovala, tzn. aby sme urobili 
novú elektrickú inštaláciu v tejto budove, aby to mohlo byť zrevidované a mohla ZUŠ-ka túto 
školu  používať  naďalej.  Samozrejme  vedeli  sme  aj  o tých  veciach,  že  na  tej  škole  treba 
vymeniť okná, treba nám opraviť strechu. Ale najakútnejšia vec bola elektrika, aby sme mohli 
ďalej  pokračovať.  Čiže táto elektrika  sa urobila,  hej,  revíznu správu na toto máme,  škola 
zatiaľ mohla byť, alebo je plne funkčná, ale samozrejme tie veci, o ktorých hovoríme o týchto 
stavených úpravách a tak ako vy hovoríte, že samozrejme odborníka tam treba dať, keby sme 
išli celú zrekonštruovať, aby sa zhodnotila koľko treba do tej budovy dať. Ani ja si, ja sa to 
neopovážim zhodnotiť teraz tu tú prácu, ktorú tam treba urobiť. Určite milión to nie je, ale 
treba nám okná povymieňať, treba nám strechu dať dokopy, hej, a rôzne iné stavebné úpravy. 
Ale elektriku máme v takom poriadku, že naša škola, alebo keď tam niečo iné sa presťahovalo 
dovtedy,  zatiaľ  môže  existovať  a žiť.  Takže  zatiaľ  taká,  taký  je  to  výstup.  Tak  je  pani 
doktorka. Sme sa zúčastnili toho. To, čo žiadali po nás tak to sa aj urobilo. Táto zmena prišla. 
Ja nie som proti tejto zmene vôbec, pretože keď môžem povedať koncepčne mi to celkom 
vyhovuje, lebo ZUŠ-ka bude na jednom mieste, bude aj v tej budove, aj keď ako hovoríte pani 
riaditeľka,  nie  je  tá  miestnosť  taká,  no,  ako  by  mala  byť.  Ale  do  budúcna  určite  treba 
rozmýšľať s touto budovou čo urobíme.  Odpredať určite  nie.  Možno fakt,  keď sa budúce 
zastupiteľstvo zhodne, preveríme čo tam treba urobiť, vznikne nejaká cenová kalkulácia, tak 
možno nám vznikne ďalšia nejaká taká budova, ktorú zveľadíme a budeme vedieť používať 
na ďalšie verejné prospešné veci. Takže asi toľko z mojej strany. Pán poslanec Bischof nech 
sa ti páči.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Stiahol som faktickú, lebo ste vyčerpali obsah toho, čo sme 
chceli  zrekonštruovať,  ten časový sled udalostí.  Ďakujem pekne. Trošku širšie. Mesto ako 
živý  organizmus  potrebuje  na  svoje  fungovanie  rôzne  veci.  Jednou  z nich  je  aj  výchova 
a vzdelávanie mládeže.  Máme školy, máme aj ZUŠ-ku. ZUŠ-ka nie je krúžok, ZUŠ-ka je 
škola. Pre svoj výchovo-vzdeláv... výchovno-vzdelávací proces ZUŠ-ka nevyhnutne potrebuje 
sálu s pódiom. V tejto sále s pódiom prebieha vyučovací proces podľa ŠVP a obsahuje také 
veci ako je hudba, tanec, literárna, literárno-dramatický odbor a podobné záležitosti, ktoré pre 
svoje fungovanie potrebujú takúto sálu. Ten zákrok, ktorý bol učinený v zime, investícia do 
elektrických rozvodov, išiel práve v tomto smere. Zachrániť výučbu, ktorú škola potrebuje 
v tomto priestore. Na ďalších rokovaniach Rady školy nám bolo oznámené, že ten stav, ktorý 
okrem elektrických rozvodov tam je, škola, škola v takomto stave teda nemôže poskytovať 
výučbu v priestore na Štítnickej a práve preto im bolo ponúknuté, im boli ponúknuté priestory 
na  Akademika  Hronca,  bývalé  CVČ.  Čiže  nie  preto,  že  by  sme  utápali  nejaké,  nejaké 
investície do budovy, ale v snahe zachrániť priestory, ktoré sú ďaleko vhodnejšie pre výučbu 
v priestor.... teda výučbu ZUŠ-ky. Ešte iný pohľad. Mesto predalo nedávno kino. Výbornú 
sálu s výborným ozvučením. Ďalší  kultúrny priestor,  ktorý poskytoval svoje služby nielen 
škole samotnej, ale aj verejnosti. Momentálne podľa návrhu ideme vyradiť, vyradiť zo siete 
škôl. Veľmi dobre sa spýtal pán kolega Takáč, čo s tou budovou ďalej, pretože to je kľúčová 
otázka.  Čo  s tou  budovou  bude  ďalej.  Tá  budova  je  ďaleko  vhodnejšia  na  poskytovanie 
výchovno-vzdelávacieho procesu ako súčasné priestory po bývalom CVČ a práve preto si 
myslím,  že  mesto  potrebuje  kultúrne  priestory  a nie  sa  ich  zbavovať,  ale  udržiavať  ich 



v dobrej kondícii. A pre fungovanie, kvalitné fungovanie ZUŠ-ky tu tú budovu podľa môjho 
názoru nevyhnutne potrebujeme. Čiže ja by som dal aj návrh na rozčlenenie hlasovania podľa 
navrhnutého  uznesenia.  Teda  osobitne  hlasovať  o bode  1  a osobitne  hlasovať  o bode  2. 
Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs s faktickou.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Diskusný.  Aby  sme  sa  chápali.  Poukazujem  presne  na  to,  že  keď  treba  tú  budovu,  tak 
hľadajme na to peniaze, alebo budúce zastupiteľstvo už o koľkých 100 tisícoch sa bavíme, ta 
tak jak pán primátor povedal, nech sa na to hľadajú prostriedky či z vlastných, či z cudzích 
zdrojov, či z eurofondov, nech sa na to hľadajú peniaze a nech sa to urobí. Ale doma nikto 
z vás, ani ja, predpokladáme nezvykneme robiť tak, že najprv minieme 25 000 eur a potom, 
kolega  ešte  jedna  taká  pripomienka.  Faktúra  je  z 27.  08.  a splatnosť  faktúry  je  20.  09., 
september, 20. 09., a my 27. 09. hlasujeme o presťahovaní ZUŠ-ky z tejto budovy. Takže nie 
o zimnom období sa bavíme. Septembrová splatnosť je tejto faktúry. Takže nikto doma nerobí 
tú investíciu tak, že najprv niečo za 25 000 eur prerobím a potom budem rozmýšľať, že čo 
s tou budovou. V princípe o tomto sa bavíme len, že tých 27 000 eur, či 25 000 sa mohlo 
niekde  tohto  roku  použiť  a potom komplexne  hľadať  riešenie,  čo  s tou  budovou,  ako  ju 
zrekonštruovať.  Len  s týmto  mám  problém.  Že  ja  ju  považujem  vyslovene  za  umŕtvenú 
investíciu. Momentálne by som ju nazval aj tak, že neefektívne použitie peňazí, lebo nebude 
v tej budove teraz nič a to maľovanie bolo trošku zbytočné, keď tam rok, dva nič nebude, lebo 
bude treba zase maľovať. Ja len o tomto hovorím kolegovia. Nie o tom, že treba s budovou 
niečo  robiť,  alebo  že  tam ZUŠ-ka nemôže  ísť  späť,  ale  treba  hľadať  riešenia  a zbytočne 
nevyhadzovať peniaze. Skôr na to narážam. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč s faktickou.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Aj ja sa prikláňam k návrhu pána poslanca Bischofa aby, aby táto budova ostala, aby sme 
hlasovali tak, ako navrhoval a si myslím asi toľko.

p. primátor Pavol Burdiga
By som len chcel napraviť tieto emócie. Nikto túto budovu nedáva nikde. Aspoň do 10. 11. 
nie. Dobre? Preto hovoríme, že, že to je všetko ok, všetko chceme aby to tam bolo. Nie je  
nikde napísané, že ju niekto chce predať, alebo niekto ju chce vymeniť. Dobre? Tak ostaňme 
v tom, v tej rovine. Pán poslanec Bischof nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za tieto slová. Pán Balázs často krát sme sa stretávali v slovných stretoch, kde som 
mal pocit, že logika, logika niekedy hapruje, ale môže to byť len môj subjektívny pocit. Áno 
investícia  išla  naozaj  v tom zmysle,  že  mi  tam chceme  zachovať  výučbu  aj  v aktuálnom 
školskom roku. Keď sa o tom rozhodovalo, ja neviem pani, pani vtedy ani nebola pri moci...

p. primátor Pavol Burdiga
Faktická bola pán poslanec. Pán poslanec Kováč nech sa páči.



p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  pekne.  Pár  faktických  vecí.  Poprosím  potom  aj  pani  vedúcu  odboru,  aby  ma 
opravila. Pán riadit... pán primátor aj s pani vedúcou odboru nám prisľúbili a aj svoje slová 
naplnili. V decembri na Školskej rade ZUŠ, kedy teda Školská rada spolu s Radou rodičov sa 
postavila  za  to,  aby  ten  priestor  zostal  ZUŠ-ke  ako  taký.  Pán  primátor  pod,  sa  nechal 
presvedčiť argumentmi a prisľúbil, že zabezpečí revíziu elektrického zariadenia a pripraví tú 
budovu tak, aby to v školskom roku bolo zabezpečené.  Bola vyhlásená aj verejné, verejná 
súťaž  mám taký pocit,  boli  tam riadene títo.  Bohužiaľ  dodávateľ,  ktorý  vyhral  a preto  tá 
faktúra je z prázdnin, pán kolega, preto tá faktúra je z prázdnin, lebo nevedel nastúpiť podľa 
mojich  informácií,  môže  ich  potvrdiť  vedúca  odboru,  skôr  na  nástup  rekonštrukcie 
elektrického zar...zvedenia ako, ako v tom termíne, ktorý bol. Mám informácie, že 2x alebo 
3x preložil ten termín, lebo mal iné väčšie zákazky, alebo dôležitejšie zákazky. Takže možno 
preto  tá  faktúra  za  opravu elektriky  išla  možno neskôr  ako vo februári,  alebo v nejakým 
časovým odstupom. A, a maľovanie to je mimo Školskej rady, lebo o maľovaní nebola reč. 
Ďalšia vec je veľmi dobre tu padla téma okolo, okolo, alebo teda začali sme okolo využívanie 
nových  priestorov.  Ja  by  som  v celku  bol  za,  keby  tento  priestor,  tak  ako  povedal  pán 
primátor,  že sa s ním nebude hýbať do 10. 11.,  že to garantuje  ako primátor,  veľmi si to 
vážim,  a aby  tento  priestor  zostal  aj  do  budúcna  nejakým  spôsobom  garantovaný,  alebo 
s vecným bremenom v úvodzovkách, že je to priestor pre budúcu ZUŠ-ku. Pretože aj napriek 
tomu, že sa tie veci, tie reči nezakladajú na pravde predpokladám, hovorí sa veľa, že teda, 
alebo  špekuluje  sa  veľa,  že  tá  budova  ide  na  predaj,  že  bude  v prebytočnom  majetku. 
Našťastie to nie je dokazova... nie je dokázané a nie sú na to pádne argumenty. Ale poviem to 
nahlas, pretože naozaj sme sa s tým stretli na Rade rodičov, resp. na Rade školy, že takéto 
názory tam padli. Takže ak tam tá garancia nejaká bude tohto charakteru, tak si myslím, že 
budeme mať všetci pokojnejšie spanie. Jedna vec. Druhá vec opakujem ešte raz čo sa týka 
toho sledu tých úprav  elektrika  a,  a maľovanie  to  treba  pa...pani  vedúca  odboru to  povie 
presne,  kto,  kedy  nastúpil,  kedy  mal  zaplatené  a prečo.  Myslím,  že  všetko  je  vyplatené. 
A tretia vec,  ktorú som chcel povedať.  Pán primátor povedal veľmi zaujímavú myšlienku, 
s ktorou sa ja stotožňujem. Je fajn, že teda ZUŠ-ka je pokope, hej, na jednom priestore, na 
jednom mieste.  Jej  jedinou  tou  nevýhodou  je,  že  pár  tých  odborov,  alebo niekoľko tých 
odborov, ktoré sú, nemajú tú veľkú koncertnú sálu, kde teda môžu, môžu nacvičovať v tej 
voľnosti  a v tých  potrebách  akú  majú.  A mám  taký  pocit,  že  mesto  nejakým  spôsobom 
vychádza  v ústrety  využitím  ďalších  tých  priestorov,  ktoré  sú.  Ale  vrátim  sa  k tomu. 
Podstatou tohto pre mňa aspoň je nejaká garancia toho, že ten priestor naozaj nebude, alebo 
prísľub neviem či je to možný, v prebytočnom majetku nie je určený na predaj, alebo niečo 
iné, ale je garantovaný pre ZUŠ-ku a ak sa nájdu prostriedky a bude v záujmu ďalšieho MZ 
aby bolo trocha zaviazané v tomto smere,  aby táto budova bola späť pre ZUŠ-ku. 4 vec, 
o ktorej sa chcem rozprávať, je, že v súvislosti  s týmto treba ešte do budúcna brať ohľad aj na 
to, že v súčasnosti v meste máme ďalšie 3 spoločenské priestory, v ktorých je možné riešiť 
kultúru  v rôznych  formách.  Takže  možno  pre  budúce  MZ  bude  námet,  aby  sa  týmto 
spôsobom zaoberalo a dalo tento priestor ešte aj v takýchto náležitostiach. Ďakujem. Toľko 
som chcel v diskusnom príspevku.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne.  Ja zopakujem moje slová.  Do 10. 11.  určite  nikto ani  neuvažoval  z MÚ 
o predaji a kým ja som primátorom tá budova určite na predaj nepôjde a dúfam, že bude to aj 
takto do budúcna, aj keď sme tu možno 3 kandidáti na primátora, ale ja by som si dovolil 
v pohode vyhlásiť, možno aj za kolegov, že určite v budúcnosti hociktorý z nás by tu bol, 
takúto budovu len tak dať niekde to určite, určite nie. Takže 4, pardon, nie 3, 4. Ťažko sa mi 



to niekedy počíta. Takže možno je to taká, také verejné priznanie sa k tomu, ale tak ako pán 
poslanec  Kováč povedal,  je  to  dôležité,  aby ľudia  vedeli  o tom,  aby nevychádzali  z tejto 
rokovacej  miestnosti  potom  dezinformácie,  že  niekto  niečo  chce  predať.  Nie.  A musím 
povedať ani nebol úmysel MÚ, čiže opäť je to výmysel niekoho. Takže v žiadnom prípade 
taká budova sa predávať nebude. Pán poslanec Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Sme  poslanci  mesta  a sme  tu  pre  to,  aby  sme  rozhodovali  o koncepčných  rozhodnutiach 
mesta,  tzn.  dlhodobých.  Ešte  raz  zdôrazňujem,  keď  sa  v auguste  opraví  elektrika 
a v septembri sťahujeme, nie je to koncepčné rozhodnutie. Poznámka. Ak dobre viem, táto 
budova nie je v nadbytočnom majetku mesta, takže nikto sa nebaví o predaji tejto budovy, ale 
celkom iná téma tu je. Takže nerobme z tohto zastupiteľstva dajakú predvolebnú kampaň, 
lebo táto téma tu nebola, že tá budova sa má predávať. Nie je v nadbytočnom majetku mesta. 
Nerobme z toho kampaň z tohto zastupiteľstva.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. A ešte možno na to, aby sme sa nevracali k tomu, kedy sa to robilo. Veľmi dobre viete 
aj v ZŠ, MŠ, všade opravy údržby sa robia cez prázdniny. Nie sú tam deti, čiže tu sme tak isto 
pristupovali k tomu, aby to bolo vtedy, keď tam nie sú vyučovacie procesy, čiže preto sa to, 
preto  sa  to  urobilo  takýmto  spôsobom.  Nech sa  páči  poďme ďalej  k tomu.  Pán poslanec 
Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Len na upresnenie. Výstupy rady škôl sú reakciou na návrhy, ktoré prichádzajú zo zboru. Čiže 
to nie sú naše iniciatívy, že my sa rozhodujeme vymeniť elektrinu v auguste a v septembri 
presťahovať.  My  rokujeme  o návrhoch,  ktoré  prídu  a posudzujeme  a dávame  k nim 
stanoviská. Dobre? Takže takto. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca s faktickou nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Na  dokreslenie  tej  mozaiky  len  takú  poznámočku.  Mne  sa  marí,  že  tento  materiál, 
v podobnom duchu, s týmto zámerom o sťahovaní sme už niekedy v minulosti prejednávali. 
Bolo  zamietnuté,  že  nie.  A ďalšia  mozaika  do  obrazu  na  území  mesta  ešte  pôsobí  jedna 
súkromná ZUŠ-ka. Ďakujem.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja nebudem reagovať na poznámky mimo tejto témy. Ja sa chcem 
opýtať,  takže  bola  by  tu  nejaká  vôľa  kolegovia,  aby  sme  pomohli  pánovi  primátorovi 
garantovať to, že tá  budova bude naďalej  určená ZUŠ-ke,  školstvu,  pokiaľ sa teda opraví 
v takomto smere ako potrebujeme a vyraďujeme v súčasnosti len pre to, aby nebolo finančnou 
záťažou ZUŠ-ky? 

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ako autorizovaný bezpečnostný technik  chcem upozorniť na vyhlášku 508 o vyhradených 
technických zariadeniach, ktorá hovorí o tom, že každý prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť 
bezpečnú  prevádzku  týchto  zariadení,  čo  mesto  splnilo  tým,  že  dalo  urobiť  reví... 
rekonštrukciu elektrického zariadenia.  A keď sa to prevádzkovalo pred tým bez revíznych 
správ tak to bolo akože veľmi rizikové. To už malo byť dávno urobené. Ďalšia vec... Pardon.



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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem nebudem reagovať.

p. primátor Pavol Burdiga
Poslanec Bischof faktická. A. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Preskakujete sa.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno. Áno. A to je to milé. Takže ja opakujem ešte raz svoju otázku. Hľadám vôľu pre takéto 
nejaké verejné prehlásenie pre rodičov a deti ZUŠ-ky, či tu taká vôľa je, nebude to mať určite 
žiadny právny charakter, skôr morálny a etický charakter, že by sme také vyhlásenie tu ako 
poslanci MZ urobili. To je všetko. Ďakujem pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga
Neviem,  že  či  nájsť  nejakú  formu,  lebo  zatiaľ  nie  je  nikde  napísané,  že  by  sa  to  malo 
predávať, lebo... Nie je ani predmetom toho. Ako nie v zlom, hej, lebo sme sa tu zaručili a ja 
si tiež myslím, že zatiaľ moje slovo platí tu a dovtedy určite to nebude a či to budete hlasovať 
za to, či nie určite, určite nebude, hej, len... Neviem, že teraz o čom by sme mali hlasovať. 
No. Dobre? Však jasne. Diskutujeme. Pán poslanec Lach nech sa páči a potom pán poslanec 
Takáč za ním.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Celú túto búrlivú debatu vyvolal nejaký anonymný Jozef Kováč, ktorý rozosielal...

p. primátor Pavol Burdiga
Pán Kováč....

p. poslanec Ing. Ján Lach
Hovorím anonymný, podotkol som anonymný. Čiže sa tu rozvinula debata, ktorá zapadá do 
predvolebnej kampane, zisťujem. A to, že či tá budova zostane v majetku mesta, alebo či sa 
stane prebytočným majetkom záleží len od poslancov. Budúcich. 

p. primátor Pavol Burdiga
Je škoda, je škoda, že v tomto aj v niektorom inom období sú takéto, alebo takýto ľudia, ktorí 
takéto niečo rozširujú. Neviem prečo, že či má ďaleko má prísť do MÚ alebo ma nájsť na 
ulici,  alebo možno vás poslancov a opýtať sa to a pustí  takéto hlúposti  vonku a potom sú 
z toho takéto, takéto debaty, ktoré vôbec nie sú založené na nejakej pravde. Ale asi tomu sa 
neubránime zhruba ešte asi mesiac. Asi mesiac ešte. Pán poslanec Takáč a opäť ideme pán 
poslanec Kemény, Kováč, Bischof. Môžeme.

p. poslanec Ľubomír Takáč



Navrhujem nevyradiť toto elokované pracovisko na Štítnickej  10 a navýšiť  rozpočet  ZUŠ 
o náklady  na údržbu.  Aby to  ostalo.  Tie  náklady na  túto,  tie  náklady  na prevádzku  tejto 
budovy tak či tak niekto iný bude musieť znášať. A či to bude mesto, technické služby, alebo 
ZUŠ-ka je to v podstate jedno.

p. primátor Pavol Burdiga
Páni, páni, páni. Každý má právo povedať si svoje. Tak isto aj pán poslanec Takáč. Hej. Keď 
chcete tak sa prihláste a zareagujte na to potom. Dobre? Každý má právo si povedať, aj keď 
povedal  zlú  vec  a nedobrú,  alebo  nelogickú,  ale  má  právo  na  to.  Prepáčte  mi  to.  Pani 
riaditeľka ste sa vy hlásila prvá. Ja mám trošku prehľad, lebo vidím na vás, že kto. Nech sa 
páči.

riaditeľka ZUŠ
Ak mi dovolíte páni, ešte reagovať, tak chcela by som čo sa týka najprv revízie. Tak mi sme 
tú revíziu mali, iba že už sa blížil termín, že by nám bola vypršala a náš bezpečnostný technik 
nám avizoval, že ak sa s tým niečo neurobí, tak už novú revíziu nám na to nedá.

p. primátor Pavol Burdiga
Tak.

riaditeľka ZUŠ
Preto sme riešili toto. Reagovala by som ešte snáď ešte toľko, že ak je to teda mestská budova 
a nejde sa vyraďovať, tak ja si myslím, že tým, že sa tam urobila aj tá elektrika tak sa hodnota 
tej budovy len znásobila. Takže ja si myslím, že do budúcnosti, už či to bude tak, alebo tak,  
ale myslím si, že tá sála sa bude dať využívať či už pre ZUŠ-ku, alebo pre hocikoho iného. 
Dúfam, že teda my by sme sa na tomto tiež mohli podieľať. Ale čo by som ešte chcela ak by 
to bolo možné, čo sa týka nášho rozpočtu neutiahneme 4 budovy. Preto sme aj žiadali teda 
o vyradenie Elokovaného pracoviska na Ulici Štítnickej. Ďakujem za slovo.

p. primátor Pavol Burdiga
Áno. Ja by som ešte dal mikrofón pani vedúcej odboru školstva, aby sme vedeli, čo nás stojí 
ZUŠ-ka ročne. Pani vedúca povedz nám to, lebo to je najjednoduchšie niečo zvýšiť, ale skade 
ubrať a kde to tam dať.

p. PaedDr. Jana Mičudová
Nejde  o to  teraz,  či  utiahne  ZUŠ-ka  4  budovy,  alebo  neutiahne.  Pokiaľ  tam  nebude 
vyučovanie v tej budove a neva... nevyradíme ju zo siete, proste tam sú nejaké podmienky na 
zaradenie a vyradenie. A nemôžeme viesť Štítnickú ako elokované pracovisko, keď sa tam 
nevyučuje. Proste to nefunguje. Môžeme teraz urobiť zmeny, ktoré sú navrhnuté a pokiaľ tá 
budova by sa dala do poriadku v rámci výziev, alebo, alebo nejakých programov, ktoré pôjdu 
na budúci rok, alebo v roku 2020 znovu tu zasadnú poslanci a znovu vieme urobiť zmeny. Tu 
nie je problém v tom, len momentálne je taká situácia, že tým, že tam nebude ten vyučovací 
proces, alebo vzdelávací tá budova nemôže byť v sieti ako elokované pracovisko. To proste, 
to sa nedá takto. Dobre? Čiže ja teraz hovorím to stanovisko, ktoré je v rámci tej možnosti. 
Pokiaľ sa deti presťahujú zaradí sa bývalá budova CVČ ako elokované, ale tým pádom sa 
musí  to  vyradiť,  lebo  to  nebude  funkčné.  Opäť  môžu  nastať  zmeny,  keď  sa  dohodnete, 
zopakujem to.  Pokiaľ  bude budova zrekonštruovaná,  alebo sa rozhodnú poslanci,  ktorí  tu 
budú v ďalšom volebnom období, však sa to dá vyriešiť. Toto nie je problém. Lebo ja vždy tu 



vidím problém s budovou, nevidím problém s tým, že niečo vyradiť a zaradiť, pretože zmeny 
v sieti sa robia každý rok. Však ako to nie je zabetónované, že raz sa to urobí a už sa to nedá. 
To tak nefunguje  v živote.  Ale sa muselo vymaľovať,  keď sa urobila  elektrické  rozvody, 
nemôžu nám majstri nechať ryhy a drážky. To ako vyzerá. Viete, my sme mali jednanie s pani 
riaditeľkou v máji  pred koncom školského roka, kde nám predstavila svoj strategický plán 
a my s pánom primátorom sme si vypočuli ten strategický plán a jednoducho sme potom preto 
podľa toho postupovali, ale tieto práce už boli vysúťažené. Lebo súťaž na práce, elektrinu sa 
robili skôr, ako realizácia. Realizáciu my nemôžeme urobiť cez školský rok, keď sa mi deti 
učia. Čiže preto to je tak, že v januári sme boli s pánom primátorom na zasadnutí Rady školy, 
tam sme si  povedali,  že  ideme do elektriky,  hej,  tak  to  bolo.  Dali  sme to  vysúťažiť,  ale 
vysúťažilo  s realizáciou  cez  prázdniny  a medzi  tým  sme  riešili  s pani  riaditeľkou  v máji 
strategický plán ZUŠ-ky na ďalší  školský rok,  lebo to riešime s každou školou, nielen so 
ZUŠ-kou. A tam nás pani riaditeľka informovala aké zmeny budú čo sa týka technického 
zabezpečenia, čo sa týka personálneho atď. Proste to, čo tie plány obsahujú. Takže z mojej 
strany asi toľko. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ja by som len zvýraznil ten dôvod. Nevidím dôvod teda zaoberať sa budovou. Nie 
je to predmetom rokovania. Predať, nepredať, aby sme nevyvolali nejaké, nejaké zbytočné 
efekty.  Nie  je  to  bodom  programu.  To  zaručuje  už  samotné  o tom,  že  nie  je  zámerom 
súčasného  vedenia,  zastupiteľstva  túto  budovu  predať,  alebo  likvidovať.  Nech  sa  s tým 
zaoberá  nové  zastupiteľstvo,  ktoré  bude  sfunkčnené  niekedy  možno  začiatkom  budúceho 
roku. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč faktická.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pán primátor  za  slovo,  ďakujem za  slovo.  Ja  navrhujem podporiť  pána  Takáča 
nevyradiť túto budovu. Očakávam od pani vedúcej odboru, že teda mi vysvetlí jednu vec na 
základe nejakého právneho, právneho podkladu, citácie nejakej vyhlášky zákona. A viem si 
predstaviť, že to bude v majetku ZUŠ-ky, nebude sa tam vyučovať. Lebo či bude s tým mať 
mesto náklady, a nebude sa v tom vyučovať, na temperovanie a nejakú drobnú údržbu, alebo 
to bude ZUŠ-ka robiť, to sú tie isté peniaze.

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

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Skúsme trošku zdravo uvažovať. Počuli sme pani riaditeľku, počuli sme pani vedúcu odboru, 
že to takto nie je dobré. Prečo to teraz ideme meniť a dávam návrh kvôli tomu, že aj my 
potrebujeme jesť a o jedenástej tu budú obyvatelia, aby sme... či o jednej tu budú obyvatelia, 
aby sme si zachovali úctu k nim, aby sme tu o jednej mohli byť dajme teraz prestávku a za 
tým sa bude pokračovať v tomto bode, lebo nemá konca tento bod.

p. primátor Pavol Burdiga



Môžeme  hlasovať  o tomto?  Dávam  hlasovať  o prerušení  tohto  bodu  a budeme  naďalej 
pokračovať, keď obyvatelia dorečnia. Keď budú. Keď nie tak budeme samozrejme poobede 
pokračovať. Nech sa vám páči hlasujte. 
Takže o 13.00. 

Malý mikrofón majú? Dobrý deň. Nech sa vám páči. 13.00 – 13.30 pre obyvateľov mesta 
Rožňava.  Tam  máte  mikrofón.  Poprosím  vás,  keby  ste  sa  predstavili,  povedali  nám váš 
problém, aby sme boli presní, pretože máme ešte veľmi veľa rokovania. Nech sa páči tam je 
mikrofón, skúste si... Keď sa nenahneváte za kolegov poslancov ja nemôžem hovoriť, ja som 
tu načas, takže.

Občan mesta
Takže asi funguje. Hej. Bobko Rožňava, poznáme sa. Že na minulom zastupiteľstve a potom 
v rámci  zákona  o podávaní  informácií  som mal  niekoľko otázok.  Neboli  mi  zodpovedané 
v takom duchu, ako boli položené otázky. Prvá vec sa týkala odpovede na otázku, že či mesto 
porušilo  zákon.  Mesto  osadilo  určité  svoje  zariadenie  na  súkromnom  pozemku,  nikde 
v materiáloch nebolo uvedené, že poskytlo primeranú náhradu. Moja otázka znela porušilo 
mesto zákon, alebo neporušilo. Odpoveď, že mesto ani nejednalo nie je úmerná otázke. Čiže 
požadoval  by som. Podpísaný ste tam vy pán Halyák. Ja som sa pýtal,  či  porušilo mesto 
zákon, alebo neporušilo. Vy ste mi dali odpoveď, že nejednalo.

p. primátor Pavol Burdiga
Od koho prišla odpoveď? Pána Halyáka. Poprosím pán magister zober mikrofón a odpovedz.

p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Tak dostali ste tú písomnú odpoveď na túto otázku. Ja som to vydával, 
pani prednostka to podpísala a na odpovedi trvám.

Občan mesta
No nebolo mi odpovedané, či porušilo mesto zákon, alebo neporušilo.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán Bobko, ale možno si to mesto vysvetľovalo svojím spôsobom, vy tak isto. Ja tiež možno 
nie som spokojný s niektorými odpoveďami, hej, takže. Ako môžete sa dotazovať ešte raz.

Občan mesta
Toto bola už opakovaná žiadosť.

p. primátor Pavol Burdiga
Aha.

Občan mesta
Odpoveď, že mesto nejednalo. Mesto môže vydať rozhodnutie, dotyčná osoba sa môže predsa 
odvolať.  Prejednané.  Pán Halyák vy viete  jak sa vybavujú  takéto  požiadavky.  Čiže  moja 
otázka či porušilo mesto zákon, alebo neporušilo ostáva. Druhá nezodpovedaná otázka bola: 
na  jednom  z tých  zasadnutí  ste  vyzvali  pani  Balážovú,  aby  zaujala  stanovisko  ku,  ku 
pripomienke  pána  Balázsa.  Ona  odpredaj  pozemkov,  jednoducho  to  poviem,  áno,  ale  za 
podmienky,  že  sú  využívané  iba  s Rožňavčanmi.  Nikto  to  nepripomienkoval,  ani  vy,  ani 
z poslancov. Máme s kamarátmi určitý zámer a nechceme, aby to skončilo na tom, že nebola 



splnená podmienka, že ju, komunikáciu využívajú iba Rožňavčania. Ja som žiadal odpoveď 
na otázku, ako mesto zabezpečí aby po predmetnej komunikácii chodili iba občania mesta 
Rožňavy. Pán Halyák vaša odpoveď bola: poslanci o tom nehlasovali. Ja som sa pýtal nie či 
hlasovali,  budú  hlasovať.  Ako  mesto  zabezpečí  splnenie  tejto  podmienky  a slovo  pani 
kontrolórky má veľkú váhu, ako som sa mal možnosť presvedčiť pri jednaní na, ohľadom 
Jovickej. Keď som sa trebárs pána Mihóka spýtal, že prečo zmenil svoje stanovisko povedal, 
že  ho presvedčili  argumenty  pani  kontrolórky.  Čiže  stanovisko pani  kontrolórky je  brané 
veľmi vážne a nechceme,  aby sme investovali  peniaze do niečoho, ktoré potom skončí na 
výroku pani kontrolórky. Čiže otázka tiež nezodpovedaná. Ja som sa pýtal kým spôsobom 
zabezpečí mesto to, aby sme bez problémov mohli trebárs dávať peniaze do určitého zámeru. 
Ostali  mi  nezodpovedané  otázky.  Pýtal  som  sa  trebárs  ohľadom  ceny.  Nájomné  pani 
Drengubiakovej platilo mesto 10 centov. Zmenou majiteľa pozemkov na pána Fabiána stúpla 
cena na 3 eurá.  Pýtal som sa, že či rozhodujú mená, alebo aké kritérium. Na to som tiež 
odpoveď nedostal. Nedostal som odpoveď ani na to, keď išlo o bytovku na ulici Okružnej. 
Vplyvom zlého zamerania, čiže vinník je známy, mesto tam zaplatilo vyše 5 000 eur za to. 
Dotknutí obyvatelia toho bloku neboli im zvýšené ani nájomné, ani nič. Že prečo sa mesto 
nezachovalo aj voči nám tak isto. Tam tiež vinník predchodca úradu bol známy, na Kúpeľnej 
ulici to bolo to isté. Na to som tiež odpoveď nedostal. Potom som pripomienkoval VZN-ku 
k verejnému poriadku, otázka fajčenia. Dostal som odpoveď od vás pani prednostka. Je škoda, 
že tie vaše odpovede nie sú v tom VZN-ku. Vaše odpovede boli jednoznačné, aj čo sa týka 
areálu škôl a súkromných pozemkov v ich blízkosti, lenže vo VZN-ku to nie je. Išlo potom 
o fajčenie v motorových vozidlách, osobných. Asi som jediný, kto má potvrdené z úradu, že 
vo svojom aute si môžem zapáliť cigaretu. Nie fajčiť, iba zapáliť cigaretu. Odvolávate sa tam 
na jeden zákon. Máte pravdu, lenže vo VZN-ku to nie je a bezduché odpisovanie zákonov, 
ktoré platia na celom Slovensku, to má úrad toľko peňazí a pracovných síl, že opisujú platné 
zákony? Otázka dráhových vozidiel v tom istom VZN-ku, odvolávate sa tam na jeden zákon. 
Ten zákon a ten paragraf začína letiskami. Prečo sa trebárs neobjavilo letisko, ale iba dráhové 
vozidlá. Robil som  v oblasti cestnej dopravy nie rok, dva, ale nejaké desiatky rokov. Vaše 
odpovede sú správne. Je škoda, že toto nie je vo VZN-ku. Ja si osobne neviem predstaviť MP 
ako chodí na rýchlik Zvolen – Košice kontrolovať zákaz fajčenia. To by bolo k tomu VZN-
ku. Či by nebolo jednoduchšie ho upraviť, lebo o tom mám len ja vašu odpoveď. Zatiaľ je 
povinnosť každého ho dodržiavať. Potom ešte k otázke kontroly. Už som to minule ukázal na 
tej dôvodovej správy. Nesúhlasia s tým, čo sa potom na základe dôvodových správ zrejme by 
sa  malo  prijímať  návrh  na  uznesenie  a uznesenie.  Posledný  príklad  zasadnutie  minulého 
zastupiteľstva.  Prejednávali  ste  tam zámenu  pozemkov  Vilka  Kúpele  a tam hore.  Keď si 
pozriete  do  záznamu  v zápisnici  je  výsledok  hlasovania  12:1  a tam  ako  sú  tie  tabuľky 
k jednotlivým hlasovaniam, materiál 15/9 tam je výsledok hlasovania 9:3:1. Ako sa dá potom 
veriť dôveryhodnosti materiálov, ktoré sú tu predkladané, keď v takej zásadnej veci ako je 
oficiálny dokument je taký kiks. No ešte pán primátor na svojej stránke sa vyznávate z láske 
k mestu a k občanom. My, tá skupina, ktorá .... vec, ktorá sa tu ťahá od novembra minulého 
roku,  my  nepotrebujeme  také  prejavy  lásky.  My  by  sme  boli  oveľa  radšej,  keby  bola 
objektivita v rozhodovaní. Tak ako ste sa zachovali ku ľuďom z Kúpeľnej ulice, z Okružnej 
ulice. Mne by plne stačilo, aby vy, alebo váš nástupca, to je jedno tam, ktorý bude, aby tá 
miera objektívnosti sa vzťahovala na občanov rovnako. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán Bobko ja sa na svojej stránke nevyznávam z lásky. Opravme si tieto frázy dobre, lebo. 
Dobre. Ale máte svoj názor samozrejme. Ja ho beriem určite. Nech sa páči ďalší.

Občan mesta



Dobrý deň prajem. Vážení  prítomní dovoľte mi,  aby som sa predstavil.  Volám sa Michal 
Drengubiak a mám tu niekoľko podnetov na dnešné MZ. Po prvé 28. 06. 2018 prebehlo MZ, 
kde  moja  manželka  položila  3  jednoduché  otázky.  Prvá  sa  týkala  rekonštrukcie  Šípkovej 
ulice. Tej sa budeme neskôr venovať pri prejednávaní tohto bodu programu MZ. Ďalšie 2 
body sa týkali rekonštrukcie chodníka na Južnej ulici a taktiež podomového predaja rôznych 
výrobkov  zahraničnými,  väčšinou  zahraničnými  občanmi,  ktoré  sú  dosť  obťažujúce.  Pán 
primátor povedali ste, citujem „dostanete písomnú odpoveď potom dobre?“ Do dnešného dňa, 
prešli 2 mesiace, písomná odpoveď nedošla. Pýtam sa či je tu nejaká lehota, alebo kedy bude 
zodpovedané. Teraz sa budem venovať hlavne tej Južnej ulici. Rekonštrukcia prebehla v prvej 
polovici roku 2018. Bola tam, bol tam opravovaný chodník. Poprosím fotku, ako to vyzerá 
dnes.  Prvá  polovica  roku  2018  takto  vyzerá  chodník.  Chodník  je  pod  úrovňou  miestnej 
komunikácie. Akonáhle zaprší chodník je úplne nefunkčný a ako vidno na obrázku, ustúpim 
sa, môžeme dať kolovať, je tam veľká kopa štrku, piesku, ja neviem či to z rekonštrukcie tam 
ostalo,  kto bol realizátorom tejto rekonštrukcie,  prečo ten chodník po 3 mesiacoch vyzerá 
takto. Je mi to záhadou. V prípade, keď nie mesto bolo re... bolo realizátorom stavby, pýtam 
sa,  prečo mesto nevyzve realizátora stavby, aby to uviedol  na pravú mieru? Dobre.  Ďalej 
budem pokračovať Letnou ulicou. V letných mesiacoch prebehla rekonštrukcia cesty. Bol tam 
položený nový asfaltový koberec a hneď vedľa chodníka, prebehol som sa tam asi 2 týždne 
dozadu, sú diely v asfalte. Pri realizácii stavby je problém ohradiť tento priestor, aby tam autá 
neparkovali 1, 2 dni, aby ten asfalt dokázal vychladnúť, aby nedochádzalo hneď bezpostre.... 
bezprostredne  po  realizácii  rekonštrukcie  k jej  znehodnocovaniu.  Táto  komunikácia 
samozrejme bude narušovaná a znova nebude plniť asi účel. Kľudne sa tam môžete pozrieť. 
Stade nemám fotky, ale keď zaprší pekne vidno preliačeniny od vozidiel. Prejdem od ciest 
k iným záležitostiam. Spomeniem, obrátili sa na mňa obyvatelia z Edelényskej 20. Máme tu 
problém s parkovacími miestami. Kompetentným dávam do pozornosti, že je  tam už dlhšiu 
dobu  odstavené  vozidlo  audi  bez  ŠPZ.  Blokuje  parkovacie  miesto  bezdôvodne.  Bolo  by 
možno  vhodné  sa  týmto  venovať.  A zo  severu  mesta,  konkrétne  ulice  Čučmianska, 
Komenského, Sama Czabana mám z posledných dní, keď sa nám rozfúkal vietor, zaujímavú 
skúsenosť. Kontajnery na komunálny odpad boli prepchaté, boli kopcom, všade naokolo už 
bol tiež odpad. Či by nebolo možné prehodnotiť frekvenciu vysypávania týchto kontajnerov, 
odvozu  tohto  komunálneho  odpadu.  Začal  fúkať  vietor,  celé  sídlisko  bolo  plné  papiera. 
Možno by bolo na mieste trošku častejšie vyniesť a tým pádom by sa ušetrilo plno pracovnej 
sily, ktorá by mohla byť využitá na iné účely ako zbierať rozfúkané papieriky. Ďalší podnet, 
posledný. Podľa § 14, ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám je možné podať 
žiadosť aj elektronickou formou a preto sa pýtam, to len taký môj malý postreh, lebo som 
v posledných dňoch takúto žiadosť chcel podať. Na stránke mesta v sekcii mesto, samospráva, 
slobodný prístup k informáciám som e-mailovú adresu kde to mám poslať, nenašiel. Našiel 
som  tam  mailovú  adresu  kde  mám  adresovať  svoje  sťažnosti,  ale  na  žiadosť  o prístup 
k informáciám som nenašiel. Tak isto som takýto kontakt nenašiel ani pri kolónke kancelária 
prvého kontaktu, príp. podateľňa. To len na dopresnenie v prípade, že občania majú záujem 
podať tak, takúto žiadosť, bolo by možno vhodné uviesť tam na ktorú adresu to majú posielať. 
V prípade,  že  mi  bude  odpovedané  môžete  brať  tieto  moje  príspevky  a otázky,  že  boli 
vyslovené v súlade s týmto zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán Drengubiak. Pani Palme ospravedlňujem sa, že tá odpoveď potom nešla. 
Aj  pánovi  Drengubiakovi  do  stredy budúceho  týždňa  budeme  odpovedať  na  všetky  vaše 
otázky, aby sme sa aj my pripravili, pretože vy ste mali dostatok času sa pripravovať, tak dajte 
aj nám tiež toľko času a fakt sa ospravedlňujem za to, že tá odpoveď nešla. Ja vyvodím z toho 



už svoje dôsledky potom. Dobre? A to číslo, o ktorom hovoríte, pozrite si tú stránku, lebo je 
tam. Je, je, je, je, je. Ale nevadí. Nech sa páči ďalší. 

Občan mesta
Dobrý deň prajem. Ja sa volám Milan Capák. Prišiel som sa pozrieť na vás a tiež mám takú 
fotku jednu, tak poprosím Martinku, keby nám ju dala na kameru. Ďakujem. Áno. Ja by som 
sa chcel spýtať, že to auto, sa mi zdá, že to je naše auto, nie? Ako mestské. Ja neviem, pán 
primátor, kto ho tam zaparkoval. Nevedeli by ste to zistiť? Lebo je tam taká tabuľka. To je pri 
Amálii, hej, zákaz parkovania. Podľa mňa dakto nevedel prečítať, alebo čo sa stalo. Buďte 
taký láskavý odpovedzte mi, prečo tam je to auto. Kto ešte jazdí s ním.

p. primátor Pavol Burdiga
Tak ja jazdím s tým autom. Ale neviem či, nemám pocit, že by sme boli niekde na polícii 
a mali tu nejaký výsluch, hej, že kde zaparkujem. A keď zaparkujem a niekto... Ja som si vás 
vypočul. A keď niekde zaparkujem a niekto ma bude pokutovať za to, je to na mne. 

Občan mesta
Áno. Ďakujem. Výborne ste mi odpovedali a teraz preto dávam otázku pánovi Jánosdeákovi...

p. primátor Pavol Burdiga
A ešte s vrátim k tomu dobre, lebo ste veľmi rýchly, hej. 

Občan mesta
Viete jak ja šup, šup...

p. primátor Pavol Burdiga
My máme s Amáliou, my máme s Amáliou... Áno šup, šup. Vy ste taký šup, šup. My máme 
s Amáliou  svoje  vzťahy  a ja  s Amáliou  bývam tam už  vyše  20-tich  rokov.  A keď u mňa 
zaparkujú autá z Amálie aj  pred mojím rodinným domom, žiadny problém z toho nemám. 
Keď ja prídem domov ja tiež som zaparkoval aj na tej strane. Čiže to, že to tam vadilo, tomu 
pánovi,  ktorý  možno  to  odfotil  a vám,  Bohu  žiaľ,  to  sú  možno  naše  dohody,  hej.  Ja  to 
nebudem  riešiť  zase  s vami.  Nič  zlého  som  neurobil  a keby  ste  tej  Amálii  aspoň  toľko 
pomohli ako ja, tak by ste tu potom mohli do mikrofónu hovoriť. Ďakujem pekne.

Občan mesta
Ďakujem. Veľmi inteligentnú odpoveď ste mi dali. Som veľmi rád. A preto sa obraciam tu na 
pána Hanuštiaka, nech mi vysvetlí teda, prečo dávate tú papuču, nie, to je také moderné teraz 
v meste a hlavne cudzie značky a na tú značku BL čo mala Edita Buková ste dali papuču, no 
a dostala pokutu. Tam sa to zjedalo pred mojimi očami z 30 na 20 eurá. Dobre aspoň 10 eurá 
ste jej ušetrili. Ale potom prečo mne ste dali za 30. Kedy sa dáva za 20 a kedy za 30. Mám tu 
bločky od vás. Podľa kolesa alebo podľa čoho. 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Takže opätovne pekný deň prajem všetkým. Som rád, že ako bývalý poslanec sa priznávate aj 
k tomu,  že  skúšate  porušovať  zákon,  ale  aspoň  každý  vidí  teraz,  že  na  každého  zákon 
prihliada  rovnako  a MP  obzvlášť.  Tzn.  blokovacie  zariadenie  je  možné  v zmysle  zákona 
využiť vtedy, keď vodič motorového vozidla stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou 
značkou, alebo to vyplýva zo všeobecnej úpravy cestnej premávky a vodič sa v blízkosti tohto 
vozidla  nenachádza.  To bol aj  váš prípad pán exposlanec.  Takže toto sme využili.  Výška 
blokovej pokuty, teda sankcie má smerovať k náprave páchateľa, tzn. keďže vy ste predtým 



mali  opakovane  uložené  napomenutie  a toto  neslúžilo  k vašej  náprave,  tak  sa  pristúpilo 
k udeleniu blokovej pokuty a tak pristupujeme ku každému, lebo tak nám to ukladá zákon 
372/90 o priestupkoch. Stačí?

Občan mesta
Ja neviem o tom napomenutí. Aké myslíte.

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Ja viem, pretože evidujeme to v systéme, je elektronický systém ... centrálna evidencia správy 
deliktov a priestupkov, takže. Pán poslanec už som vám na začiatku povedal, že nehľadajte 
smietku v oku druhého, keď sám máte v oku brvno. Skúste sa toho držať a budete spokojný, 
aj ľudia okolo vás. 

Občan mesta
Ja vám verím.

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Takže pekný deň prajem všetkým.

Občan mesta
Ja len sa chcem spýtať na tú výšku pokuty. Čiže vtedy, keď je tam vodič tak je 20? A keď 
som nemal šťastie, bo som šiel klince kúpiť, viete, do Garantu, takže ma nenašli tam tak 30. 
Hej vtedy? 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Ukladanie sankcie je závislé na posúdení policajta, ktorý objasňuje priestupok. Hej. Je tu aj 
pán kolega,  ktorý slúžil  ešte dávnejšie,  môže to potvrdiť.  A táto pokuta,  resp.  sankcia po 
novom má smerovať k náprave páchateľa. Tzn. má to mať výchovný účinok, to ako pedagóg 
sám viete určite posúdiť a pokiaľ nestačí v minulosti menšia musí prísť väčšia. Nabudúce to 
možno bude ešte väčšia pokuta atď., aby sme prevychovali obyvateľov. Ja sám by som bol 
rád, keby sme nemali  žiadne pokuty v meste ale preto, lebo všetci ľudia budú zodpovední 
a nebudú nám robiť žiadne priestupky a porušenia zákona.  

Občan mesta
Som veľmi rád, že  to takto vidíte. Ináč sa sám čudujem tomu, lebo teraz nechávam auto kade, 
tade, hore, dole. Už ma nenapomínate,  že tá 30 asi už dosiahla svoje maximum, nie, a už 
nebudú  viac  pokuty.  Ďakujem  veľmi  pekne.  Keďže  je  to  posledné  zastupiteľstvo  želám 
všetkým,  zvlášť  uchádzačom  o primátora  veľa  šťastia,  zdravia,  nech  sa  im  dobre  darí 
a s radosťou nech teda ideme voliť. Ďakujem pekne. Želám pekný deň. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán Capák. Nech sa páči pán poslanec Džačár máš faktickú.

p. poslanec Peter Džačár
Milan, môžem ti tak povedať Milan? Áno. Ty ako vodič, by si mal vedieť, že to čo si povedal, 
že je tam značka to nie je značka. Takéto značky neexistujú. Ty nemáš stáť na mieste, kde 
brániš  výjazd a vjazd.  Ale keď pán primátor  má dohodu s tým,  s tou osobou,  alebo s tou 
organizáciou, ktorá tam je a ona mu to dovolí, tak nevidím v tom problém. Áno. To by si mal 
vedieť ako vodič. Áno. 



Občan mesta
To ja prečo mám vedieť o dohodách. 

p. poslanec Peter Džačár
Ale o tej značke. 

Občan mesta
Hovorím o aute.

p. poslanec Peter Džačár
O tej značke. 

Občan mesta
Ta ja neviem, ja len toľko viem, že ....

p. poslanec Peter Džačár
Hej. To nie je značka.

Občan mesta
...z  našich  daní  je  to  auto  kúpené,  nie?  A kde  je  tam značka  zákaz  státia.  Však  tam sú 
postihnuté deti tak každý, kto vie slovensky čítať, tak to tam nepoloží. No ja to skúsim, tam 
dať svoje auto a nejak sa dohodnúť s nimi tiež. No. Dobre aj tak. Ďakujem pekne. Pekný deň 
želám.

p. primátor Pavol Burdiga
Nech  sa  páči  ešte  niekto  z obyvateľov  chce  podať  nejaké  podnety,  otázky.  Neevidujem 
nikoho. Končím diskusiu obyvateľov. 

Pokračujeme  bodom  č.  17  a     to  je  Žiadosť  o     zmenu  v     sieti  škôl  a     školských  zariadení.   
Nebudem celý názov čítať. Nech sa páči prihláste sa do diskusie, ktorý si myslíte, že chcete. 
Keď nie uzatvorím diskusiu a budeme hlasovať. Uzatváram diskusiu. Áno ja mám ich. Pán 
poslanec Bischof ty si bol prvý. Ja ťa veľmi pekne poprosím, buď tak dobrý nám povedať, že 
o čom budeme teraz hlasovať. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Ok. Po predchádzajúcej konzultácii s pani kontrolórkou vyvstala otázka, 
že ak rozdelíme body môže sa stať, že schválime vyradenie a neschválime zaradenie. Čiže tu 
by som rád apeloval na kolegov, aby zvážili dôkladne svoje hlasovanie, pretože vyučovanie, 
vyučovanie  v priestoroch  dvora  radnice  už  prebieha.  A teda  ten  návrh  znel  môj 
predchádzajúci, rozdeliť a hlasovať osobitne a teda dovolím si prečítať ten prvý bod.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s vyradením Elokovaného  pracoviska, Štítnická 
201/10,   Rožňava   ako   súčasť  Základnej   umeleckej   školy,   Akademika  Hronca   9B, 
Rožňava zo  siete  škôl a školských zariadení k 31. 12. 2018. S ukladacou časťou budova 
nebude zaradená do zoznamu nepotrebného majetku. 

p. primátor Pavol Burdiga
Porozumeli sme kolegovia? Pýtajte sa ešte teraz pred hlasovaním keby nie. No pýtaj sa však, 
však nie je problém.  Áno, áno, áno.



p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem sa opýtať, že môžeme o tom hlasovať, že budova nebude zaradená do prebytočného 
majetku? Ja len, ja veľmi rád za to zahlasujem, len či to má dobrú formu, lebo, lebo hlasuje sa 
o zaradení budovy do prebytočného majetku nie o nezaradení, ale hovorím, veľmi rád za to 
zahlasujem, len forma sa mi zdá čudná. Ďakujem. Druhý, druhý, druhú otázku riešim kolegu 
Bischofa, že nezaradíme budovu do prebytočného majetku. Túto druhú otázku riešim, keď 
kolega nepot....

p. primátor Pavol Burdiga
Pani doktorka.

p. PaedDr. Jana Mičudová
Ja by som trošku do toho vstúpila. Môžeme si dať, teda vy, môžete si dať uznesenie, alebo 
nejakú  dodatočnú  časť,  alebo  ako  myslíte,  ale  ja  potrebujem  jednoznačné  uznesenie  pre 
Ministerstvo  školstva,  ktoré  nebude  mať  žiadnu  ukladaciu  časť,  pretože  ja  potrebujem 
vyriešiť  vyradenie zo siete  a potrebujem následne vyriešiť  zaradenie.  A neviem ako sa dá 
ďalej tieto vaše požiadavky akceptovať. Už pani hlavná kontrolórka by asi vedela, že kde sa 
to dá, do ktorej ukladacej časti zaradiť. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec. Nehnevaj sa, že sa spýtam, ale radšej debatujme o tom ako máme odsúhlasiť čo 
nebude dobré mať. Alebo nebudeme mať dobrú právnu formu, tak. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ok. Podľa môjho vedomia a svedomia sa tieto 2 veci vzájomne nevylučujú. Pretože ako som 
prečítal ten prvý bod hovorí, že súhlasí s vyradením elokovaného pracoviska. Tá druhá časť je 
ten  súhlas  všeobecný,  ktorý  tu  konsenzuálne  zaznel  mimo  diskusiu,  alebo  teda  v rámci 
diskusiu,  mimo hlasovania,  že  mi  tu,  ktorí  sedíme,  s týmto  súhlasíme.  Čiže  iba  som ten 
konsenzus previedol do uznesenia. A tieto 2 veci sa vzájomne nevylučujú. Pre ministerstvo je 
to jednoznačne odkaz súhlasíme s vyradením elokovaného pracoviska. Čítam, čo je napísané. 
Ok. Technicky aby som nespôsobil žiaden zmätok môžeme to vytvoriť ako bod 3 pre nás. 
Čiže  úplne,  úplne  veľmi  dobre.  Čiže  navrhoval  som rozdeliť  hlasovanie.  Hlasujme  teda 
o bode 1 a tú navrhovanú moju ukladaciu časť formulujem ako návrh bodu 3.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec. Skúsi pani prednostka, aby to malo právnu nejakú formu, hej. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Nech sa páči. Nie som právnik. Nech odborníci prehovoria. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja  by  som len  v takom prípade,  ak pre  ministerstvo  školstva  nie  je  prijateľné  žiadne  iné 
uznesenie len také, ako je návrh formulovaný, tak by som odporučila prijať k tejto veci 2 
uznesenia. Pretože to nevylučuje ani zákon o obecnom zriadení, ani náš rokovací poriadok. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobre, čiže ten bod 3 je potom adekvátny, alebo nie je adekvátny, aby sme vyvŕbili sa z tohto 
celého? 

Prednostka



Do ďalšieho uznesenia.  K tomuto istému bodu budú prijaté  2 uznesenia  MZ, ktoré by sa 
navzájom nemali vylučovať, nemali by kolidovať.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ok.  Tak  potom je  zbytočné  deliť  bod 1,  2.  Zahlasujme  spolu  a to  čo  som navrhoval  do 
uznesenia dáme na osobitné hlasovanie. Veľmi dobre. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Môže byť takto kolegovia?

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Veľmi dobre. Teším sa z konsenzu. A počujeme nie. Aha tak nie.

p. primátor Pavol Burdiga
Nie však, každý nech si povie, však my s tým nemáme problém. Pán poslanec Balázs aký máš 
problém s tým?

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
S týmto nemám problém. Mám problém len s tým, že hlasovať o tom, že nezaradíme.

p. primátor Pavol Burdiga
Nie. Nepočúvaš. Nepočúvaš. To čo tu je napísane je OK. Aj pán poslanec povedal. Len tam 
bude ten dodatok v ukladacej časti. Áno.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tak. A 3 je? Tým pádom skúsme 3-ku.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof poprosím.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Bude ďalšie. Dobre.

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte raz, keď ťa poprosím pán poslanec Bischof, povedz nám to. Dobre? Aby sme vedeli 
presne  za  čo  zahlasujeme  a bude  to  OK.  Ale  nebráňme  sa  tejto  diskusii,  lebo  vidíte,  že 
dôjdeme potom k tomu, čo má byť. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobre.  Jasne.  Viac hláv,  viac rozumu.  Samozrejme.  Budeme ústretoví.  Čiže ešte raz 1, 2 
spolu zahlasujeme a to čo som navrhoval do uznesenia bude znieť: budova na Ulici Štítnická 
201/10 nebude zaradená do zoznamu prebytočného majetku. Mesta. Áno. Samozrejme mesta. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
.... nech sa páči takto sa to dá zrealizovať, ale nie opačne. 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Je  to  tak  pán  poslanec  Balázs  ako  hovoríš,  ale  my  sme  sa  s pánmi  poslancami  vonku 
rozprávali, že nie je toto predmetom rokovania tohto bodu, aby sme riešili majetok mesta, ale 



môžete o tom zahlasovať, ak pán poslanec na tom trvá, ale v takom znení, ako ty si povedal, 
že  o prebytočnom majetku sa hlasuje,  ale  bude sa záporne,  nakoľko nechceme tuto,  tento 
majetok predávať, alebo sa ho zbavovať. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ach jaj.

p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie. Poďme ešte raz, lebo... Ešte mám tu pána zástupcu a pána poslanca Džačára, lebo už 
keď kom, diskutujeme tak.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ešte raz prízvukujem,  že toto  čo chceme navrhnúť nie  je  predmetom rokovania.  Preto ja 
navrhujem,  aby  sme  rokovali  o pôvodnom  uznesení  a bez  nejakých  dodatkov  a nejakých 
našich vyhlásení atď. Nech to rieši ďalšie zastupiteľstvo. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec, pán poslanec Džačár bol ešte.

p. poslanec Peter Džačár
Pán  kolega.  Matúš.  Načo  budeme  hlasovať  o niečom,  ako  ty  hovoríš,  ako  nemám s tým 
problémy, keď príde nové zastupiteľstvo a bude hlasovať o niečom inom. Si môžu to hneď 
zmeniť, hneď si to môžu zmeniť. Či bude zaradené, či nebude zaradené. Áno. Čiže to úplne 
zbytočné hlasovanie, ale nemám s tým problémy. My zahlasujeme teraz, že áno súhlasíme 
aby  nebolo  zaradené  do  prebytočného  majetku  a príde  nové  zastupiteľstvo  a prvým 
zastupiteľstvom môže zmeniť to. Takže zbytočné hlasovanie.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ja by som opatrne formuloval slová, že čo je, alebo nie je zbytočné. Nebol by som až taký 
odvážny vo formuláciách, ale každého osobná vec. Ak si dobre spomínam bolo xy hlasovaní 
o tom, že rušíme nejaké uznesenie zastupiteľstva. Xy. Presné číslo vám nepoviem. Možnože 
takmer každé zastupiteľstvo malo nejaký bod, kde sme rušili uznesenie nejaké. Vyjadril som 
uznesením vôľu, ktorá tu zaznela a konsenzuálne v diskusii, že sa nechceme...

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja si celkom nemyslím, že, že v tomto prípade sa dá aplikovať ten princíp, ktorý používame 
pri predajoch majetku, keď je žiadosť niekoho, niekto chce kúpiť majetok. Naformuluje sa 
teda žiadosť, že, že, že ako predaj a potom vlastne to hlasovanie je za predaj,  alebo proti 
predaju. Že nemá byť, že hlasujeme proti, hlasujeme za, za nepredaj. Ale v tomto prípade ide 
o, o záväzok mesta, že nezaradí. To nie je ako keby, keby bol, keby niekto prišiel s tým, že, že 
chceme zaradiť, tak môžem povedať, že navrhujem kolegom, aby hlasovali proti zaradeniu. 
Ale tuná prichádzame s novým uznesením, s úplne novým uznesením, kde, kde vyjadrujeme 



záväzok, že nezaradíme ho. Áno nezaradíme ho. Nebudem, nebude predsa, nebudem predsa 
ja,  ktorý  chcem  aby  sa,  aby  s to  nezaradilo  dávať  návrh,  že  predkladám  uznesenie,  že 
zaraďuje do majetku a zároveň dávam návrh že, že hlasujte proti. Akože to je zase logicky 
tiež logický nezmysel.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ale nie,  toto,  nie,  nie,  nie,  toto  nemá vôbec  nič  spoločné  s rokovacím poriadkom.  To je 
elementárna logika.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem  za  slovo.  Vzhľadom  na  to,  že  sa  tu  veľmi  dajak  púšťame  do  dajakých  debát 
a odbočujeme od materiálu, ktorý máme predložený, jednak navrhujem, aby sme sa vrátili 
k tomu  a zaujali  dajaké  stanovisko  k navrhnutým  uzneseniam,  ktoré  sú  tu  a zároveň 
doporučujem, aby sme ukončili diskusiu ohľadne toho bodu. Ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach ešte môže dohovoriť.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Naskytla  sa  otázka,  že naše uznesenie o nezaradení  do prebytočného majetku  mesta  bude 
nakoľko záväzné pre, záväzné pre budúci, ce zastupiteľstvo. Keď príde, keď bude vôľa to 
zaradiť, tak toto uznesenie sa zruší a príjme sa uznesenie o zaradení. To je celé. Čiže zbytočne 
tu mlátime prázdnu slamu už pol hodiny.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn. Jáj. Áno. Áno. Takže budeme hlasovať o ukončení diskusie, keď prejde 
tak ukončili sme, keď nie tak pokračujete. Nech sa páči hlasujte o ukončení diskusie. Zaznel 
tu návrh. Hlasovali ste 12-ti.
Za ukončenie diskusie 9-ti, proti 3, nikto sa nezdržal.

No to je všetko v poriadku, len dajme návrh. Takže nie, nie, nie. Pán poslanec Bischof bol 
prvý. Tzn. ja mu to právo odobrať nemôžem a vy musíte hlasovať tak, ako to je podľa vášho 
svedomia a vedomia. Tak pán poslanec povedz ešte raz ako a ideme hlasovať.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Udivuje ma schopnosť niekoho vstupovať niekomu do, do svedomia a do slov a nasilu mu 
vnucovať niečo, čo si myslíme. Každého osobná vec, ako rozmýšľa. Dobre. Úplne prvý môj 
návrh bol rozdeliť toto hlasovanie. A ostanem pri ňom. Budem sa.....

p. primátor Pavol Burdiga
Čiže dáme hlasovať o tom, či rozdelíme to hlasovanie?

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Osobitne, rozdeliť, áno.



p. primátor Pavol Burdiga
Takže  teraz  budeme  hlasovať  najprv  o rozdelení.  Či  chcete  aby  sa  to  rozdelilo.  Dobre? 
Rozdeleniu bodov 1 a 2. Tak pán poslanec? Áno.

p. primátor Pavol Burdiga
Áno.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ja mám pocit,  že  som jediný, ktorý tu dáva pozor,  niekedy.  Dobre,  dúfam, že sa mýlim. 
Dúfam, že sa mýlim, aby ste boli všetci spokojní. OK. Tretí krát snáď to prečítam už asi.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s  vyradením Elokovaného  pracoviska, Štítnická 
201/10,  Rožňava  ako  súčasť Základnej  umeleckej  školy,  Akademika Hronca  3490/9B, 
Rožňava zo  siete  škôl a školských zariadení SR k 31.12.2018. Nebudem tam dávať žiadne 
uznesenie. Navrhujem hlasovať o tomto 1. bode ako najprv. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ale, ale tak pán poslanec. Najprv zahlasujeme o tom, či to chceme rozdeliť dobre?

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
No, veď áno...

p. primátor Pavol Burdiga
Tak pochopte aj mňa hej?

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
....ja som to prečítal, lebo nevedeli o čom chceme hlasovať. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte raz. Budeme hlasovať o rozdelení týchto 2 bodov. Dobre? Či to, či chceme osobitne, 
alebo budeme naraz hlasovať. Chápeme sa? Či chcete rozdeliť, alebo nerozdeliť. Hlasujme. 
To je prvý krok. To je prvý krok. Snáď dôjdeme ku koncu. Hlasovali  ste 11-ti  o tom, či 
budeme rozdeľovať tento bod.
Za rozdelenie ste boli 3, proti ste boli 7-dmi, a 1 pán poslanec sa zdržal.

To znamená nebudeme tento bod rozdeľovať. Pán poslanec ty si mal tam ešte niečo, lebo 
nechcem ťa ubrať. Potom bol tam ešte  prihlásený pán Takáč a Kováč sa na niečom stotožnili, 
či už nejdeme do toho? Takže pán Takáč nie, pán Kováč áno. Takže buď tak dobrý povedať 
ten pozmeňovák, alebo budeme o tom a potom budeme kompletne. Ešte do mikrofónu, aby 
sme ťa lepšie počuli.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Chcem aby sa hlasovalo proti vyradeniu.

p. primátor Pavol Burdiga
Ale to nie je pozmeňovák. Proti hlasovaniu.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Proti  vyradeniu.  To bola moja formulácia.  Nič viac sme neformulovali  iné.  Áno. Nie, nie 
pozmeňujúci návrh som nemal. 



p. primátor Pavol Burdiga
Jaj dobre.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som len hovoril, že proti hlasovaniu.

p. primátor Pavol Burdiga
Ja som sa preto pýtal, lebo ste boli tu napísaní obidvaja.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Hej, hej, aj on proti a teraz sa vzdal...

p. primátor Pavol Burdiga
Som sa preto pýtal....

p. poslanec Ing. Karol Kováč
...ja áno proti.

p. primátor Pavol Burdiga
...aby som vás nevynechal.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne pán primátor. Ja som mal proti. 

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Takže môžem prečítať návrh na uznesenie, hej. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s  vyradením Elokovaného  pracoviska, Štítnická 
201/10, Rožňava ako súčasť Základnej  umeleckej  školy,  Akademika Hronca  3490/9B, 
Rožňava  zo   siete   škôl  a  školských zariadení  SR k  31.  12.  2018 a po  2.  so  zaradením 
Elokovaného  pracoviska,  Akademika   Hronca  100/9A,  Rožňava  ako  súčasť  Základnej 
umeleckej školy, Akademika Hronca 3490/9B, Rožňava do siete  škôl  a školských  zariadení 
SR od 01. 01. 2019. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 11-ti.
Za 8, proti 1 a zdržali sa 2 páni poslanci. 

Bod č.  18 Predloženie žiadosti  o poskytnutie  dotácie  na projekt  „Výdajňa pitnej  vody na 
kreditný odber v Rožňave“
Komisia  výstavby,  územného  plánovania  odporúča  sa  zapojiť  do  tejto  výzvy.  Komisia 
finančná po prerokovaní materiálu tiež odporúča súhlasiť so zapojením sa do tejto výzvy. 
Otváram  diskusiu  k danému  bodu  č.  18.  Neevidujem  diskutujúceho.  Uzavriem  diskusiu, 
prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zapojením mesta Rožňava do výzvy č. VIII na 
predkladanie  žiadosti  o  poskytnutie  dotácie  v  pôsobnosti  Ministerstva  vnútra  Slovenskej 
republiky na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých 
situácií  rómskej  komunity  a po  2.  schvaľuje  predloženie  žiadosti  o  poskytnutie  dotácie  v 
pôsobnosti  Ministerstva  vnútra  Slovenskej  republiky  na  podporu  sociálnych  a  kultúrnych 
potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity pod názvom: Výdajňa 
pitnej vody na kreditný odber v Rožňave zabezpečenie spolufinancovania projektu zo strany 
žiadateľa minimálne vo výške 5% z celkove, z celkove oprávnených výdavkov, maximálne vo 
výške 350 eur. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 9-ti.



Za 9, proti nebol nikto, ani sa nezdržal hlasovania.

Bod  č.  19  je  to  Predloženie  žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  „Zvýšenie 
zamestnanosti  a  zamestnateľnosti  ľudí  žijúcich  v  prostredí  MRK  poskytovaním  miestnej 
občianskej poriadkovej služby v Rožňave“
Sociálna pois..., sociálna, zdravotná a bytová komisia súhlasí so zapojením mesta do uvedenej 
výzvy.  Komisia  ochrany  verejného  poriadku  tak  isto  odporúča  schváliť  MZ  žiadosť 
o nenávratný  finančný  príspevok  a finančná  komisia  po  prerokovaní  tak  isto  odporúča 
schváliť tento bod. Otváram diskusiu k bodu č. 19. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na 
uznesenie.
Mestské  zastupiteľstvo  v  Rožňave  súhlasí  projektu  Zvýšenie  zamestnanosti  a 
zamestnateľnosti  ľudí  žijúcich  v  prostredí  MRK  poskytovaním  miestnej  občianskej 
poriadkovej  služby  v  Rožňave  pričom  ciele  projektu  sú  v  súlade  s  platným  programom 
rozvoja  obce a  so  zabezpečením  povinného  spolufinancovania  projektu  t.j.  min.  5% z 
celkovo  oprávnených  výdavkov,  max.  vo  výške  2 500  eur.  A schvaľuje  samozrejme 
predloženie žiadosti o NFP pod názvom Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti.... opäť 
nebudem vám toto celé čítať. Je to tam napísané. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 12-ti.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok „ WIFI pre Rožňavu“
Komisia finančná po prerokovaní predloženého materiálu odporúča schváli  a súhlasí  sa so 
zapojením mesta Rožňava do tejto výzvy. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram 
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so  zapojením  mesta  Rožňava  do  výzvy  na 
predkladanie  žiadosti  o  poskytnutie  nenávratného  finančného  príspevku  a schvaľuje 
predloženie žiadosti, opäť keď dovolíte nebudem celé čítať. Hlasujte. Hlasovali ste 12-ti.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

Poprosím vás kolegovia, keby ste, prichádzame k bodu  Petícia proti výstavbe obytnej zóny 
mestskej časti Nadabula. 
Ja som sa s petičným výborom dohodol, že 3 prídu do miestnosti, ktorí zastupujú obyvateľov. 
Keby ste boli tak láskaví niektorí ich zavolali potom. Vás poprosím, vy ste všetci petičný 
výbor? Lebo tí, ktorí nie ja vás poprosím, aby ste vyčkali potom vonku, hej, lebo nemáme 
toľko priestoru, aby sme sa tu všetci. Ja si myslím, že títo 3 vás zastupujú. Pani Mátrayová ja 
som vás poprosil. Keby bola miestnosť väčšia nemám s tým problém, ale keď sme sa dohodli, 
tak. Však ako je to verejné, my nehovoríme o tom, že to nie je verejné. Ste všetci? Ste všetci? 
Poprosím pani hlavnú kontrolórku, aby nás oboznámila s petíciou. Dobre?

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážení prítomní, vážení páni poslanci. Dňa 03. 09. 
2018 bola na MÚ v Rožňave doručená petícia  občanov,  ktorú by som aj  prečítala,  alebo 
respektíve úvod petície. Je to petícia proti plánovanej výstavbe obytnej zóny v mestskej časti 
Nadabula  na  C-KN parc.  č.  480,  481,  82  a  83.  My  podpísaní  obyvatelia  mestskej  časti 
Nadabula  žiadame  primátora  mesta  Rožňava,  aby  ochránil  ohrozený  verejný  záujem. 
Vyjadrujeme  nesúhlas  s výstavbou  obytnej  zóny v mestskej  časti  Nadabula  na  uvedených 
parcelách z dôvodu predimenzovania tejto stavby, zmeny miestnych pomerov, negatívneho 
vplyvu na život osôb v okolí, zníženie hodnoty nehnuteľností a celkovej kvality života v danej 
lokalite. Tieto snahy sú vedené v rozpore s komunálnymi záujmami nás, obyvateľov mestskej 
časti  Nadabula.  Nezohľadňujú  regulatívy  územného  rozvoja.  Naše  námietky  proti 
umiestneniu tejto stavby zdôvodňujeme neúmerným zahustením dotknutej lokality,  vrátane 



zintenzívnenia  dopravy.  Z uvedených dôvodov sa nižšie  podpísané osoby rozhodli  petíciu 
podporiť  a upozorniť  príslušné  úrady  na  negatívne  dôsledky  plánovanej  výstavby  a preto 
žiadame primátora mesta Rožňava, aby nesúhlasil s týmto zahusťovaním v danej lokalite, aby 
na základe tejto petície začal konať a aby bolo všetkými zákonnými prostriedkami,  najmä 
v príslušnom  územnom  pláne,  čo  najvýchodnejšie  zabezpečené,  aby  sa  na  predmetných 
pozemkoch nerealizovala v budúcnosti žiadna prehustená výstavba, ktorá by narúšala súčasný 
stav a umiestnenie individuálnej výstavby v predmetnej lokalite. Žiadame, aby sa na, aby na 
predmetných pozemkoch bola zvážená výstavba maximálne 6 rodinných domov, ku ktorým je 
aj v súčasnej dobe zabezpečený prístup existujúcimi komunikáciami a tým by bol zachovaný 
in, plán individuálnej výstavby v danej lokalite. Petíciu podáva Mgr. Kvetoslava Mátrayová, 
Nadabula 249, Rožňava,  ktorá je poverená na zastupovanie styku s orgánom vybavujúcim 
petíciu.  Bolo,  táto  petícia  obsahuje  10  petičných  hárkov  so  125  podpismi.  Neskôr  bola 
doručená  dňa  07.  09.  2018  žiadosť  o zmenu  územného  plánu  v lokalite  mestská  časť 
Nadabula, Rožňava, ktorú podávajú žiadatelia Ing. Vladimír Karas, Nadabula 225, Rožňava, 
osoba  poverená  na  zastupovanie  styku  s orgánom  vybavujúcim  žiadosť  a pán  Ľubovír, 
Ľubomír Mátray, Nadabula 249, tak isto osoba poverená na zastupovanie styku s orgánom 
vybavujúcim žiadosť. Pre informáciu občanov a poslancov, ktorí neboli na komisiách, kde sa 
táto  problematika  prerokovávala,  bol  materiál  predložený  do  komisie  finančnej  a teda 
výstavby. Ešte prečítam k tomu ďalšiu genézu. Investori stavby Ing.  Peter Fabián, bytom 
Alej Antona Kissa 111/6, Rožňava a Ladislav Tököli, bytom Jarná 353/27, Rožňava podali na 
stavebnom úrade  v  Rožňave  návrh  na  vydanie  rozhodnutia  o  umiestnení  stavby  „Obytná 
zóna“ na tých parcelných číslach 479, 80, 81, 82 a 483 v mestskej časti Nadabula,  v k. ú. 
Nadabula.  Zámerom je  na  riešenom území  vytvoriť  14  stavebných  parciel  vhodných  pre 
umiestnenie 14 samostatne stojacích prízemných rodinných domov s využitím podkrovia, bez 
podpivničenia  s  valbovou  strechou  a  zároveň  dobudovanie  dopravnej  komunikácie  a 
technickej infraštruktúry. Mesto Rožňava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 
zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom poriadku  v  platnom  znení  v 
nadväznosti  na  §  5  písm.  a)  zákona  608/2003  o  štátnej  správe  pre  územné  plánovanie, 
stavebný poriadok a bývanie v platnom znení a v spojení s § 5, 13 zákona o obecnom zriadení 
č. 369/1990 Zb. v platnom znení a § 36 ods. 1 v súlade s § 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000, 
ktorou  sa  vykonávajú  niektoré  ustanovenia  stavebného zákona  oznámil  začatie  územného 
konania a zároveň nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 04. 09. 
2018 o 13.00 hod so stretnutím všetkých účastníkov konania v zasadačke MsÚ Rožňava na 3. 
poschodí. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy sú súhlasné, prípadne 
s podmienkami, prípadne pripomienkami a podmienkami. Ich pripomienky a podmienky budú 
zahrnuté  do  podmienok  predmetného  územného  rozhodnutia.  Ústneho  pojednávania  sa 
zúčastnili  aj  zástupcovia  Mesta  Rožňava,  poslanci  mestského  zastupiteľstva,  investori, 
projektant a susedia priľahlých stavieb a pozemkov, ktorých práva môžu byť rozhodnutím 
dotknuté. Podaný návrh na vydanie územného rozhodnutia „Obytná zóna“ v mestskej časti 
Nadabula bol konzultovaný s hlavným architektom mesta Rožňava. Navrhovaná obytná zóna 
je  v  súlade s  Územným plánom mesta  Rožňava.  Na ústnom konaní  dňa 04.  09.  2018 sa 
upustilo od miestneho šetrenia s tým, že príslušný stavebný úrad opätovne určí deň na mieste 
šet.., na miestne šetrenie za prítomnosti všetkých účastníkov konania a hlavného architekta 
mesta Rožňava. Účastníci vzniesli na konaní námietky, ktoré písomne doložili po ukončení 
ústneho pojednávania. Dňa 12. 09. 2018 sa uskutočnilo zasadnutie komisie výstavby na tvári 
miesta  za  prítomnosti  investora,  hlavného  architekta  a  zástupcov  občanov.  Čiže  to  je  tá 
genéza, čo sa do doby vypracovania tohto materiálu uskutočnilo. Čo sa týka petície podľa 
zákona č. 85/1990 zbierky o petičnom práve v znení neskorších predpisov § 1 ods. 1 hovorí 
Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného 
spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. Petícia 



nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov EU, popieraniu 
alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv. Petícia musí obsahovať predmet 
verejného alebo iného spoločného záujmu. Keďže táto petícia bola adresovaná primátorovi 
Mesta Rožňava, napriek tomu sme si nedovolili,  alebo ja som si nedovolila tento materiál 
nepredložiť na rokovanie MZ, keďže tu ide o občanov, ktorí sú v počte 125, vyjadrili určitú 
svoju vôľu a chcú, aby sa teda, majú určitú požiadavku na MsÚ, alebo na mesto, aby sa ich 
žiadosti  vyhovelo.  Preto tento materiál  prejednávame.  Čo sa týka komisie,  ktorá,  ktoré sa 
zaoberali  týmto.  Komisia  verejného  poriadku  na  svojom  zasadnutí  dňa  11.  09.  2018 
predloženú petíciu zobrala na vedomie. A komisia výstavby na svojom zasadnutí dňa 12. 09. 
2018 predloženú petíciu prerokovala a Mestu Rožňava, resp. stavebnému úradu odporúča, aby 
postupoval v zmysle zákona. Zatiaľ z mojej strany toľko. Nech sa páči. 

p. primátor Pavol Burdiga
Milí  obyvatelia.  Aby  ste  vedeli  akým  spôsobom  sa  to  robí.  Najprv  prehovoria  poslanci 
a potom, keď prehovoria poslanci tak dostávate potom zástupkyňa petičného výboru, hej. aby 
ste si nemysleli, že vám nedám slovo. Takže nech sa páči páni poslanci. Pán poslanec Balázs 
a potom pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Musím uznať, že plne chápem ľudí, ktorí sú tu, lebo možná že nikto z nás by nebol nadšený 
z toho,  keď,  keď,  keď  na  každých  300  m2 za  záhradami,  alebo  každých  200,  či  aká  tá 
informácia  beží,  vyrástol  rodinný  dom.  Na  druhej  strane  by  som  chcel  poprosiť  mesto 
prostredníctvom buď hlavného architekta,  kontrolórky, stavebného úradu, aby nám skúsilo 
polopatisticky vysvetliť,  že či my poslanci vieme v tejto záležitosti  občanom pomôcť, ako 
vieme my byť nápomocní. Lebo ja zatiaľ som sa v tomto nenašiel. Nie som stavbár, takže 
poprosím o pomoc.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Pán poslanec Kováč ešte.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  pekne.  Ja  by  som  chcel  najskôr  doplniť  informácie  pani  hlavnej  kontrolórky 
o aktivity občanov, ktoré boli dodané stavebnému úradu a potom by som predniesol návrh na 
uznesenie. Takže ak dovolíte všetky tie náležitosti sa naozaj uskutočnili, všetky tie stretnutia 
naozaj boli tak, ako pani hlavná kontrolórka citovala s tým, že my sme ako občania Nadabulej 
požiadali  autora územného plánu, čo je zaujímavé, že stavebný úrad to ne, teda stavebný, 
stavebná  komisia  to  neurobila,  ani  hlavný  architekt  mesta  to  neurobil  a požiadali  sme  aj 
ďalšiu autorku územného plánu pani architektku Šimkovú o vyjadrenie k tomuto zámeru. A 
ak dovolíte prečítam. Tieto náležitosti boli dané, dodané stavebnému úradu elektronicky, tak 
ako boli poskytnuté občanom. 
Pán Ing. arch. Vojtech Zelina autorizovaný architekt a konateľ spoločnosti 24. 09. 2018. Dňa 
12. 09.  ste  ma požiadali  ako autora Územného plánu mesta  Rožňavy,  schváleného v MZ 
uznesením 28/2009  zo  dňa  26.  02.  2009  o vyslovenie  názoru  na  plánovanú  výstavbu  14 
rodinných domov (ďalej  RD) v k.  ú.  obce Nadabula k predmetnému plánu developera ste 
zaslali  nasledovné podklady:  zámer  investora,  situácia,  územný plán  mesta  Rožňava  časť 
komplexného návrhu Nadabula, kópia katastrálnej mapy – dotknutá časť, názor občanov na 
realizáciu  RD  podľa  UPN.  Po  posúdení  vami  predložených  podkladov  zasielam  vám 
v predmetnej veci nasledovné stanovisko. Plánovaná výstavba 14 RD v k. ú. obce Nadabula je 
lokalizovaná v nadmerných záhradách južnej  časti  obce.  Vzhľadom na plánovaný výrazný 
stavený  zásah  do  celkovej  urbanistickej  koncepcie,  dopravnej  obsluhy  územia  vrátane 



statickej dopravy, tzn. parkovia, parkovanie pre občanov a vedenia trás verejného technického 
vybavenia navrhujem vypracovať urbanistickú štúdiu mestskej časti Rožňava Nadabula, ktorá 
by  prehĺbila  schválený  územný  plán  mesta  z roku  2009  na  zonálnej  úrovni  a komplexne 
riešila územný rozvoj obce, pri zohľadnení všechných, všetkých funkčných zložiek území. 
Toľko citácia  architekt  Zelina.  Citácia  pani Ing. arch.  Mariany Šimkovej,  Revital  Projekt, 
Jarná 23, Poproč, autorizovanej architektky SKK, registračné číslo 1081AA.
Vec: Posúdenie projektovej dokumentácie pre územné konanie „Obytná zóna“. V Poproči 25. 
09. 2018. Dolupodpísaná Ing. arch.  Mariana Šimková vám na základe objednávky zasielam 
ako spracovateľka urbanistickej štúdie zástavba RD mestskej časti  Nadabula,  vypracovaný 
v máji  2012 pre mesto Rožňava,  stručné posúdenie projektovej  dokumentácie  pre územné 
konanie Obytná zóna v lokalite Nadabula, s ktorou obyvatelia tejto mestskej časti nesúhlasia. 
Po  preštudovaní  dostupných  materiálov  musím  konštatovať  nasledovné  skutočnosti. 
Predmetný projekt nie je vypracovaný v súlade s platnou územno-plánovacou dokumentáciou, 
t.  j.  Územný plán  mesta  Rožňava.  Dochádza  k zmene trasovania  prístupovej  komunikácie 
a technickej infraštruktúry a nie je dodržané ani VZN č. 41 Mesta Rožňava zo dňa 26. 02. 
2009 k ÚPN Mesta Rožňava v oblasti 4. Zásady a regulatívy umiestnia dopravno-technického 
vybavenia  územia,  konkrétne  vybudovať  nové  miestne  obslužné  komunikácie  do 
navrhovaných lokalít v kategórii MO 6/40, MO 7/40, MO 6,5/50, MO 7/50, MO 7/50. Po 
druhé. ÚPN Mesta Rožňava je pre celú mestskú časť Nadabula schválený počet navrhovaných 
RD 40. Je neprípustné, aby 35% z navrhovaného počtu RD, bolo umiestnených na ploche 0,5 
ha,  kde  jednotlivé  pozemky majú  rozlohu  250,  resp.  300  m2 vrátane  objektu  samostatne 
stojacich  rodinných  domov  a parkovacích  miest.  Predmet,  po  tretie.  Predmetný  projekt 
nerešpektuje  ani  závery  urbanistickej  štúdie  zástavby  RD  mestskej  časti  Nadabula, 
vypracovanej  v máji  2012  pre  Mesto  Rožňava,  v ktorej  odporúčam  Mestu  Rožňava  dať 
vypracovať zastavací plán pre celú riešenú lokalitu po vyhodnotení jednotlivých alternatív 
riešenia  UŠ – urbanistickej  štúdie.  Výkresy a podklady dokumentácií  sú opäť k dispozícii 
stavenému úradu. Po štvrté. Nakoľko predmetný projekt pre územné konanie Obytná zóna 
v lokalite Nadabula nie je vypracovaný v súlade s platným územným plánom Mesta Rožňava, 
investor je povinný požiadať Mesto Rožňava o obstaranie zmien a doplnkov územného plánu 
Mesta  Rožňava  v danej  lokalite,  mal  by  znášať  náklady  spojené  s obstarávaním 
a spracovaním  týchto  zmien  a doplnkov  ÚPN  Mesta  Rožňava  v zmysle  §  19  staveného 
zákona, ak sa mesto nerozhodne financovať tieto zmeny a doplnky samo, a až následne po 
schválení zmien a doplnkov ÚPN Mesta Rožňavy v danej lokalite,  môže byť vypracovaný 
ďalší stupeň projektovej dokumentácie, t. j. projekt pre územné konanie. 
Preto  navrhujem  v zmysle  tohto  aby  MZ  petícii  v zmysle  návrhu  na  uznesenie  bod 
A vyhovelo tejto petícii. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Neevidujem žiadneho poslanca diskutujúceho. Pán poslanec Balázs, potom je pán poslanec 
Kuhn.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte raz by som chcel poprosiť niekoho kompetentného, aby sa nám k tomu vyjadril, či vieme 
my tento proces, ktorý si myslím, že je smerovaný kompetentne stavebný úrad, či ako vieme 
my v tomto byť nápomocní. Dakto nech buďte tak dobrý sa k tomu vyjadriť, že na koho toto. 
Karol Kováč, si stavbár, buď taký dobrý skús sa k tomu vyjadriť, že do akej miery to je na 
zastupiteľstvo a do akej miery na stavebný úrad. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn ešte pred tým. Predbehol ťa pán poslanec Kováč.



p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja to  len špecifikujem.  Ja  by som chcel  požiadať  o vyjadrenie  hlavného architekta  mesta 
k týmto  informáciám,  ktoré  tu  zazneli.  Hlavne  pokiaľ  ide  teda  územný plán  mesta  a tiež 
vedúceho odboru výstavby.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec ešte budeš ty hovoriť a potom dáme slovo hlavnému architektovi a pánovi Ing. 
Porubánovi?  Nech  sa  páči  pán  Ing.  Porubán  a potom  poprosím  pána  architekta  Tešlára, 
hlavného architekta.

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Ja len veľmi v krátkosti,  aby ostala debata vecná. Celý ten 
problémy by som rozdelil asi na 2 časti.  Jedna časť je súčasný stav a druhá časť bola ten 
nadväzný  stav,  ktorý  je  navrhovaný  ako  neskôr.  Čo  sa  týka  súčasného  stavu  v krátkosti. 
Súkromný  investor  na  súkromných  pozemkoch  chce  zrealizovať  nejakú  výstavbu  so 
susediacimi súkromnými pozemkami a súkromnými vlastníkmi.  Čiže tento problém v tejto 
rovine je mimo mesta, mimo MZ, lebo tento priestor zatiaľ organizuje platný územný plán 
z roku 2009. K nemu by sa mal vyjadriť stavený úrad, že či tento návrh je v súlade, alebo nie 
je, poprípade po vznesení námietok odvolací orgán, čiže okresný úrad predpokladám. To je 
časť súčasná.  Tá časť,  ktorá ide do budúcna.  Ja  sa plne stotožňujem s názorom, ktorý tu 
odznel,  že  ten problém treba  riešiť  nejakým.  No takto.  Tam sú 2 možnosti.  Aktualizácia 
súčasného územného plánu, čo je dosť problematická záležitosť, lebo by bolo treba riešiť celú 
lokalitu,  čiže  celú  Nadabulu  povedzme.  Alebo  aktualizáciu,  alebo  nie  aktualizáciu,  ale 
vytvorenie  nového územného plánu zóny,  tej  zóny,  ktoré  si  určíme,  ktoré  by sme chceli 
preriešiť a to je vecou budúcnosti, lebo tam treba podľa mňa vyčísliť nejaké cenové náklady, 
možnosti mesta, kto to zaplatí, ako to tu všetko prebehlo. Čiže z tohto uhlu pohľadu, čo som 
tam si vypočul, lebo tie podklady, ktoré pán Ing. Kováč čítal som nemal od architekta Zelinu, 
ale on sa vecne vyjadril k tomu, že by sa mal tie veci prehĺbiť územným plánom zóny. Ale to 
je vecou budúcnosti. Čiže tu sme vlastne v dvoch rovinách. To je všetko. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán Ing. Porubán za stavený úrad.

Ing. Ferenc Porubán
Dobrý deň prajem. Ja túto vec by som rozdelil na 2 časti. Stavebný zákon ako v prvej časti 
hovorí  o územnom  plánovaní.  Územné  plánovanie  je  originálna  činnosť  samosprávy. 
Stavebný úrad v tejto veci ako len bere fakt, na čo je ako, o čom ste rozhodli vy. Hodnotí ako 
každé podanie na základe toho, či je v súlade s legislatívom, predpis, ostatnými predpismi, 
normami a samotným územným plánom. Konkrétnemu prípadu ako nemienim sa vyjadriť, 
nakoľko že to ako teraz prebehlo ako konanie. Túto vec rieši na stavebnom úrade samostatno 
odborná  referentka,  ktorý  má  ako  preskúmať  odborne  vyhodnotiť,  či  mal  všetky  ako 
predpoklady ako toto podanie, keď nie, tak ako, ako navrhnúť prípadne ako nejakú zmenu 
a na základe toho potom konečne rozhodnúť. Voči konečnému rozhodnutiu samozrejme, že 
ako účastníci konania majú právo sa odvolať. 

p. primátor Pavol Burdiga
Máme tu aj pani Breznenovú. Ešte tam, buďte tak dobrý, mikrofón jej podať, pretože ona je tá 
pracovníčka vlastne, ku ktorej ide tento materiál. Aby sme mali ucelené informácie.



p. Ing. Jarmila Breznenová
Prajem vám pekné príjemné poobedie. Za stavebný úrad, áno, konám v tejto, v tomto prípade 
ja. Tak ako už povedal pán Ing. Kováč a ako povedal pán hlavný architekt stavebný úrad 
zvolal miestne šetrenie za účasti tých účastníkov, ktoré menovala pani kontrolórka. Keďže je 
to veľmi citlivá téma, je to umiestnenie obytnej zóny, ktorý sa, ktorá sa dotýka celej mestskej 
časti  Nadabula,  tak  účastníci  tohto  konania  sa  rozhodli  o miestne  šetrenie  za  účasti  pána 
architekta s tým, že stavebný úrad na to, aby správne rozhodol musí teda pre, prešetriť, alebo 
teda preveriť územný plán mesta. Lokalita, v ktorej sa má tá obytná zóna teda vystavať je 
funkčne  lokalita  pre  RD  a zástavbu.  Keďže  počas  konania  a vďaka  teda  podkladom 
a názorom pána architekta Zelinu a pani architektky Šimkovej, ktorý má odporúčací charakter 
pre dané konanie, čo sa týka územného, na vydanie územného rozhodnutia. Stavebný úrad 
teda  vlastne  zobral  na  vedomie  aj  ich  vyjadrenia  a pre  to,  aby  to  bolo  objektívne 
a transparentné celé konanie prerušil. Vyzval investora, aby teda urobil nápravu v projektovej 
dokumentácii, aby bola v súlade s platným územným plánom mesta. Čiže aby boli dodržané 
koeficienty zastavanosti, aby teda bola dodržaná, dodržané parametre technického vybavenia 
danej lokality. Investor na, na vykonanie nápravy, alebo opravy, alebo vyjadrenia sa, dostal 
30 dňovú lehotu. Takže stavebný úrad počká na jeho vyjadrenie. Stavebný úrad počas toho 
konania teda vyhodnotil aj námietky účastníkov konania a preto sa rozhodol tak, že to konanie 
preruší a teda bude požadovať od investora opravu projektovej dokumentácie. Čiže zatiaľ toto 
konanie je v štádiu riešenia. Počkáme na vyjadrenie projektanta, ktorý pripravoval projektovú 
dokumentáciu pre územné konanie a následne vyroz, sa zvolá nové miestne šetrenie, oznámia 
sa nové skutočnosti, ktoré sú v tomto konaní a následne na to stavebný úrad sa rozhodne tak, 
ako mu to káže zák, stavebný zákon a ako teda je urobený územný plán mesta. A plne, teda 
ešte na záver pán architekt vyhodnotil územný plán. Stotožňujem sa s jeho názorom, teda je 
na zváženie vás poslancov, či teda pristúpite k zmene vykonania, k zmene územného plánu 
časti Nadabula. Ja teda ako zamestnanec stavebného úradu by som teda doporučovala, aby ste 
sa k tejto  zmene kladne vyjadrili,  pretože pomôže to ako obyvateľom obce,  pomôže to aj 
stavebnému úradu pri ďalšom rozhodovaní v prípade, že sa teda takéto konanie opäť objaví na 
stavebnom úrade. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte pani hlavná kontrolórka sa hlásila.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Takže by som pokračovala vo svojom vystúpení asi tým smerom, že ja plne chápem občanov 
tejto mestskej časti Nadabula v ich požiadavkách, ktoré predostreli MsÚ, alebo stavebnému 
úradu. Druhá vec je ale v rovine tej, že čo môže toto MZ, v čom môže rozhodnúť a ako môže 
rozhodnúť  a čo  patrí  do  kompetencií  stavebného úradu.  Ja  pri  príprave  materiálu  na  toto 
rokovanie som si našla rozsudok Krajského súdu v Žiline, z ktorého by som časť citovala. Ide 
o podobný  prípad  ako,  o akom momentálne  hovoríme.  Bola  to  spisová  značka,  to  nie  je 
podstatné, zo dňa 17. 03. 2015 kde sa uvádza: obecné zastupiteľstvo nie je zákonom poverené 
na vykonávanie preneseného výkonu štátnej správy. Pretože pôsobnosť stavebného úradu na 
úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku je preneseným výkonom štátnej správy, 
pri  rozhodovaní  o právach  a povinnostiach  fyzických  a právnických  osôb  je  obec  ako 
príslušný stavebný úrad zo zákona povinná túto vykonávať výlučne len v intenciách platných 
zákonov  a VZN.  Prípadné  stanovisko  obecného  zastupiteľstva,  resp.  ním  zriadeného 
poradného  orgánu,  komisie,  pre  účely  správneho  konania,  ktoré  vedie  starosta  obce  ako 
prenesený výkon štátnej správy, je pre neho nezáväzné a právne bezvýznamné, lebo je bez 
opory  v zákone.  Odvolanie  sa na  petíciu  občanov,  ktorí  v nej  mali  vyjadriť  nesúhlas 
s výstavbou taktiež nemá oporu v zákone. Stavebný úrad nie je príslušný na vybavenie petície 



a nie  je  obsahom  viazaný.  Podanie  petície  taktiež  nemôže  byť  dôvodom  na  prerušenie 
územného konania v konkrétnej veci, kým sa na základe petície neobstará územný plán zóny 
tak, ako to niektorí odvolatelia namietali. Čiže to je citácia rozsudku súdu. Prečítala som to 
pre to, aby ste vy ako poslanci mali jasné, že čo môžete a čo nemôžete schváliť.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno presne, presne toto sa chcem pýtať. Ako nie to hádzať za hlavu, ale hľadať riešenie. 
Neviem či som dobre rozumel kolegu Kováča, že vlastne investor má dať vypracovať nový 
územný plán na náklady investora? Dobre som v texte rozumel? Odporúčanie. Zase hovorím, 
že nie som stavbár, neviem, beží dajaké, dajaké stavebné konanie tam, alebo dajaký proces, 
ktorý  bolo  prerušené.  Ja  si  myslím,  že  to  je  už  jedna  obrovská  vec,  ktorá  sa  podarila 
dosiahnuť,  ja  ako amatér,  že  sa  toto  prerušilo  na základe  týchto  podkladov,  alebo týchto 
problémov.  A presne to som sa chcel  opýtať,  že aký je  rozdiel  medzi  stavebným úradom 
a stavebným odborom. Ale toto bolo teraz vlastne vysvetlené, že do akej miery môžeme my 
ako z pozície poslancov mesta zasahovať do kompetencií stavebného úradu. Dobre my z toho 
vychádza, že my tam nemáme na to dosah? Tak, tak potom poďme o krok zase ďalej. Mám to 
tu, to prerušené konanie. Teraz ďalšia otázka by bola moja taká, že počas bežiaceho konania, 
resp.  prerušeného konania môže sa meniť  územný plán?  Je toto vlastne cesta,  keď sa dá 
územný plán meniť? Lebo vlastne tým pádom dakomu, pýtam sa, či nemaríme investíciu, 
ktorá, ktorá je rozbehnutá. Zase amatérska otázka odo mňa. A tým pádom, keď na tieto otázky 
bude zodpovedané, tak, tak vieme z pozície mesta sa obrátiť v podstate na nejaký vyšší úrad 
ako je stavebný úrad, keď, keď si so stavebným úradom neporadíme, tzn. na dajaký krajský 
stavebný úrad, ministerstvo, alebo by sme požiadali mesto, nech nám na toto urobí právnu 
analýzu, ako v tomto vieme my ako poslanci byť nápomocní. Ale, ale zatiaľ sa neviem nájsť 
v tejto  problematike,  za  čo  máme  my  zahlasovať,  lebo  pred  chvíľou  odznelo  od  pani 
kontrolórky, že vlastne darmo budeme my hoci ak hlasovať, toto sa nemá brať do úvahy. 
Dobre som to pochopil? Takže na tieto otázky by som potom do budúcna poprosil, prípadne 
tú právnu analýzu dať vypracovať z pozície mesta, ako ďalej.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Raz.  Ďakujem.  Ďakujem pekne  za  názory  pána  hlavného  architekta  aj  vedúceho  odboru 
výstavby. Ako to povedal pán hlavný architekt táto vec má 2 roviny. Súčasný stav, ktorý je 
v pohybe a tá budúcnosť. Začnem tou druhou záležitosťou, tou budúcnosťou. Súdiac podľa 
toho, čo sa deje a akým spôsobom obyvatelia reagujú na výstavbu akéhokoľvek charakteru 
v rámci územného plánu, resp. vidíme to inak ako stavebný úrad ten územný plán, znamená, 
že ako konštatoval aj pán architekt Zelina aj pani architektka Šimková, ten pohľad na ten 
územný plán,  alebo to vypracovanie územného plánu nie je  v takých podrobnostiach,  aby 
stavebný úrad mohol rozhodnúť veľmi jednoznačne. Stavebný úrad teraz v tejto situácii má 2 
možnosti.  Buď sa prikloní k tomu, že teda nie je to podľa územného plánu, táto výstavba, 
alebo povie, že nie je to v rozpore s územným plánom. Táto citlivá hranica medzi tým je 
veľmi  tenká.  My  zdieľame  zatiaľ  iný  názor,  ako  komisia  výstavby,  resp.  zúčastnení  na 
poslednom stretnutí,  pretože si vykladáme tento názor inak, alebo teda pohľad na územný 
plán a preto sme požiadali o pomoc aj pánov architektov. My si myslíme, že to, čo navrhuje, 
nie je v poriadku a dodali sme všetky podklady pre stavebný úrad, aby sa vedel kompetentne 



rozhodnúť, či to teda je, alebo nie je v zmysle územného plánu. Toto je v súčasnosti konanie, 
ktoré naozaj poslanci v súčasnosti nevedia inak ovplyvniť, len že morálne podporia svojich 
občanov  Nadabulej  a povedia,  že  vyhovuje  petícii  v tom  tex,  v tej  textácii,  ako  tam  je 
napísané,  bez  akéhokoľvek  právneho  dosahu.  Lebo  naozaj  právny  dosah  tu  nie  je,  ide 
o morálnu  podporu  týchto  obyvateľov.  Druhá  vec  je  zase  použijem  slová  pána  hlavného 
architekta, ktorý kompetentne k tomuto povedal. Je vec budúcnosti. Charakter samotnej obci 
Nadabulej, jej rázovitosť a vôbec to, že ten územný plán nie je detailne dopracovaný, nech je 
to z akéhokoľvek dôvodu, umožňuje takéto špekulatívne, špekulatívne územné riešenia. Pre 
budúcnosť  tzn.  na  viacerých  lokalitách  môžu  vzniknúť  takéto  prehustené,  prehustené 
výstavby, ktoré svojím spôsobom nielen znepríjemňujú život najbližších susedov, ale znepru, 
znepríjemňujú,  resp. zaťažujú infraštruktúru obce ako je samotná hlavná cesta jedna alebo 
druhá, ktorá už v súčasnosti kapacitne nestačí, kvôli parkovaniu ľudí na, na tej ceste, kvôli jej 
šírke, zaťaženosti atď., atď., atď. A toto by mali poslanci v rámci tohto teraz riešiť a na toto 
títo občania poukazujú. Takže opakujem ešte raz. Ak MZ vyhovie tejto petícii, bude to veľká 
morálna podpora pre občanov Nadabulej ako takej s tým, že my predpokladáme, že stavebný 
úrad na akomkoľvek stupni rozhodne v prospech teda občanov ako takých, ktorých zastupujú 
tieto 2 názory, ktoré sme prezentovali a tieto 2 pohľady na územný plán. Do budúcna, ale je 
potrebné povedať a týmto jasne poviete, že mesto musí ako pán architekt, hlavný architekt 
navrhol buď aktualizovať územný plán a to celkovo, resp. v tejto danej lokalite, v tejto danej 
oblasti mestskej časti, aby bola zachovaná rázovitosť tejto mestskej časti a charakter, ktorý je 
daný  podľa  nás  územným  plánom,  tzn.  zastavanosťou,  uličnej  čiary  rešpektujúc  veľké 
záhrady  a zastavanosť  obce,  kde  pozemky  majú  byť  min.  600  m2 stavebné,  alebo  akým 
spôsobom  ďalej  postupovať,  aby  sa  zamedzilo  alebo  zabránilo  takýmto  špekulatívnym, 
špekulatívnym skupovaním pozemku a výstavby. O čom som presvedčený, že to špekulatívne 
z obchodného  hľadiska  je.  Špekulatívnym  nerozumejte,  že  je  zlý.  Využíva  niekto  dieru 
v zákone,  resp.  dieru  v legislatíve,  ako  to  je.  Takže  to  sú  2  roviny.  Preto  som  požiadal 
a opätovne žiadam aby MZ hlasovalo za bod A a to vyhovelo petícii  a takýmto spôsobom 
morálne podporilo miestnych obyvateľov a dalo jasne najavo, že túto medzeru eviduje a urobí 
všetko pre to, aby sa do budúcna z legislatívneho hľadiska takáto vec neopakovala a stavebný 
úrad sa k týmto veciam vedel jednoznačne na základe platnej zmeny územného plánu, vedel 
vyjadriť v prospech toho, čo tí občania, resp. čo občania chcú, čo je v územnom pláne ako 
takom. Ďakujem pekne za priestor.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobre. Ešte raz by som upriamil pozornosť na odborné stanovisko autorov územného plánu 
a skonštatoval tu už raz síce prednesenú, ale, ale snáď je to potrebné zdôrazniť. V územnom 
pláne mesta je pre celú mestskú časť Nadabula schválený počet navrhovaných RD 40. Je 
neprípustné, aby 35% z navrhovaného, navrhovaného počtu RD bolo umiestnených na ploche 
0,5 ha, kde jednotlivé pozemky majú rozlohu 250 m2. Predmetný projekt nerešpektuje ani 
závery urbanistickej štúdie Zástavba RD v mestskej časti Nadabula vypracovane v máji 2012. 
Nakoľko predmetný projekt Obytná zóna nie je vypracovaný v súlade s platným Územným 
plánom Mesta Rožňava, investor je povinný požiadať mesto o obstaranie zmien a doplnkov 
územného plánu. Kľúčové slová autora, ktorý sa podieľal na tvorbe územného plánu. Čiže ten 
človek,  ktorý,  ktorý  vytvoril  územný  plán  hovorí,  že  navrhovaný  projekt  nie  je  v súlade 
s územným  plánom.  Teda,  teda  doslova.  Teda  vráťme  sa  k predmetu  rokovania  a to  je 
vyjadrenie sa k petícii.  Áno pani kontrolórka uviedla citácie,  máme to aj  v materiálu.  MZ 
nemôže prijať záväzné nejaké uznesenie a riešiť problém, pretože to nie je naša kompetencia. 



V poriadku. A preto my kľudne môžeme hlasovať s tým, ako uviedol kolega Kováč, morálne 
podporiť  obyvateľov  v tejto  petícii.  Ak  sa  má  ďalej  pokračovať  a určite  sa  bude  ďalej 
pokračovať  v konaniach,  na  rade  je  stavebný úrad.  Čiže  orgán štátnej  správy,  dobre  som 
pochopil? A ten vydá záväzné rozhodnutie bez ohľadu na to, na čom mi sa tu teraz uznesieme, 
pretože on nie je zo zákona viazaný tým rešpektovať naše uznesenie. V poriadku. Bodka. Čiže 
ja si myslím, že kľudne môžeme hlasovať. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník s faktickou.

p. poslanec Roman Ocelník
Otázka možno pre hlavnú kontrolórku. Prípadným prijatím petície hrozí niečo mestu? Nejaká 
sankcia? Alebo či môže hroziť. 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Týmto uznesením by som povedala, treba sa spýtať stavebného úradu, či bude rešpektovať 
uznesenie MZ. 

p. poslanec Roman Ocelník
Tak sa pýtame stavebného úradu, či bude rešpektovať.

Ing. Ferenc Porubán
Stavebný  úrad  v konaní  musí  preskúmať  a vyhodnotiť  všetky  stanoviská,  pripomienky, 
námietky a patrične o tom rozhodnúť a odôvodniť vlastnom rozhodnutí. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec  Balázs.  Ešte  pán poslanec  chceš  ešte  ďalej?  Áno samozrejme  dajme,  dáme 
priestor. Prehoďme to. Ale môžeš, lebo si prepnutý už. 

p. poslanec Roman Ocelník
Hej.

p. primátor Pavol Burdiga
A tú faktickú vyhoďme stade.

p. poslanec Roman Ocelník
Či teda stavebný úrad, pre stavebný úrad či bude záväzná petícia. Lebo prehodnotí všetko, 
čiže prehodnotí aj petíciu. 

Ing. Ferenc Porubán
Žiadne pripomienky, námietky nie sú záväzné. Záväzné sú, záväzné stanoviská dotknutých 
orgánov štátnej správy. Takže ako...

p. poslanec Roman Ocelník
Dobre takú odpoveď som chcel.

Ing. Ferenc Porubán
...kontrolórka už vyslovila, že peti, stavebný úrad neni orgánom, ktorý hodnotí petície. Ale 
námietky, pripomienky účastníkov konania áno musí vyhodnotiť a o tom rozhodnúť. 



p. poslanec Roman Ocelník
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Si myslím to, že to keď sa zahlasuje za je to len morálna podpora týchto ľudí tu. Pán zástupca 
nech sa ti páči.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem  za  slovo.  Táto  problematika  dlhodobo  sa  tu  rieši.  Aj  tieto  diskusné  príspevky 
smerujú k tomu, sú rozporuplné. Fakt že ja som tu určite nejeden rôčik, aj mnohí kolegovia, 
ale  s takýmto  sme  sa  nestretli.  Nikdy  nebola  vôľa  uškodiť  a,  a nejakým  spôsobom 
neobjektívne posúdiť veci. Všetky tie pripomienky, odborné stanoviská sú tu oprávnené. Žiaľ 
my nehodnotíme, alebo uznesenie nie je, že morálne. Každý z nás, keby sme boli v opačnej 
situácii  riešime a reagujeme tak.  Ja som sa tak aj  vyjadril  s obyvateľmi a mnohí z nás pri 
konzultáciách. Chápte aj nás, že tá bezradnosť naša kvázi v úvodzovkách naoko niečo, niečo 
odobriť, ja osobne a predpokladám, že aj ostatní kolegovia nemáme s tým problém. Takže aby 
sme  dospeli,  keď len  takouto  intenciou  a možnosťou  môžeme disponovať,  tak  to  učiňme 
a uvidíme  čo  prinesie  ďalej  riešenia  orgánov a tých,  ktorí  sú  v tomto  smere  kompetentní. 
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja sa chcem spýtať. Zaznelo tu, že, že by sa mala urobiť teda zmena buď teda územného 
plánu, alebo tej zóny. Či teda už mesto začalo vyvíjať nejaké kroky, alebo je potrebné, aby 
k tomu bolo prijaté nejaké uznesenie MZ, ktoré, ktoré, ktoré... No územný plán máme platný 
územný plán, ale keď ako rozmýšľame aj do budúcna, tak bude asi potrebné ten územný plán 
zmeniť, alebo upresniť, tak, ako to narozprával pán hlavný architekt. Čiže otázka je, či už 
mesto začalo konať z vlastnej  iniciatívy,  alebo je potrebné,  aby sme k tomu prijali  nejaké 
uznesenie. A otázka je, že teda, na pani hlavnú kontrolórku, či je, či je možné prijať nejakú 
ukladaciu správu pri, pri prejednávaní tejto petície, alebo to musí byť samostatný potom bod.

p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka teraz reagovať na túto technickú časť.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne za slovo. Ja som veľmi rada, že konečne padla nejaká konštruktívna otázka, 
alebo nejaký posun vpred teda,  pretože naozaj aj  text  petície  hovorí o tom, ten doplnený. 
Takže obyvatelia aj žiadajú, aby sa, aby sa urobila, alebo aby sa urobil územný plán zóny, 
alebo  aktualizácia.  Čiže  o tomto  by  ste  určite  hlasovať  mali.  Pretože  toto  je  výlučne 
v kompetencii MZ, či sa bude meniť územný plán, alebo nebude. Druhá otázka, aj áno, to čo 
čítala aj pani hlavná kontrolórka, to sú kompetencie stavebného úradu v stavebnom konaní.

p. primátor Pavol Burdiga
Chceš reagovať pani doktorka tiež?

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja by som možno pomohla. Neviem či niekto si osvojí takýto návrh na uznesenie, alebo nie, 
resp.  preformulujte,  doplňte.  Lebo  zatiaľ  navrhnuté  uznesenie  jednoznačne  vyhovujeme, 



nevyhovujeme petícii,  hej. Ale ako to už odznelo ani jedna, ani druhá forma nevyrieši váš 
problém. Takže by som to sformulovala asi tak, že MZ prerokovalo petíciu občanov proti 
výstavbe Obytnej zóny v mestskej časti Nadabula. Z dôvodu, že prebieha stavebné konanie 
MZ nemôže uznesením zasahovať do konania stavebného úradu, ale zároveň ukladá MsÚ 
začať,  alebo  riešiť  žiadosti  občanov  vo  vypracovaní  územného  plánu  zóny  mes...,  dobre 
hovorím,  hej.  Čiže  to  dať,  takto  nejako  sformulovať  a  +  ukladacia  časť  pre  MsÚ začať 
realizovať žiadosť občanov, lebo tá žiadosť tu je o zmenu územného plánu a vypracovaniu 
územného  plánu  zóny  mestskej  časti  Nadabula.  Neviem,  či  je  to  takto  schodné. 
Porozmýšľajte.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs. Prosím vydržme, majme úctu.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Vadí mi na celej  záležitosti  to, že tvárime sa tu, že ideme prijať petíciu a morálne ideme 
podporiť občanov a nič s tým nevyriešime. Toto mi na celom vadí. Že to je také posledné 
zastupiteľstvo pred voľbami, toto mi na tom vadí, žiadne konštruktívne riešenie sa tu nedáva 
na stôl, ako im pomôcť. Prijmeme petíciu, ktorá morálne má podporiť obyvateľov, ale nič 
sme  tým  nevyriešili,  takže  s netvárme,  že  dačo  riešime  kolegovia.  Takže  skúsme  dačo 
konštruktívne tuná povedať. Buď takýto návrh, alebo niečo si osvojiť, lebo ešte stále neviem, 
nemám jasno v tom, že začnime robiť nový územný plán, či to bude mať vôbec vplyv na 
terajšie  prebiehajúce,  resp.  prerušené  konanie,  či  nie.  V tom  úplne  nemám  jasno.  Takže 
absolútne sa cítim ako nekompetentná osoba v tomto rozhodovať, alebo ako 1/13-tina tohto 
poslaneckého klubu v tomto rozhodovať, ale mám taký dojem, že aj to, čo ste navrhli, sami 
hovoríte, že, že to nemá riešenie. Takže hľadajme dajaké také riešenie, ktoré dajak pomôže. 
Takže ja, keď môžem, ja si tento návrh osvojím, a keď máme taký pocit, že týmto vyriešime 
trošku  viac,  tak  skúsme  dajakou  cestou  ísť  a,  a,  a hľadať  riešenie.  Ale  to,  že  morálne 
podporíme ľudí a potom sa uvidí, že čo z toho bude. Ja si myslím, že to im dávame do ruky 
niečo chyťte to, ale to je nič. Takže, takže toto mi na tom vadí. Územný plán tu odznelo, že je 
platný. Tým pádom pravdepodobne bude treba schvaľovať nový územný plán. Tiež mi nie je 
jasno, ako vlastne sa to dotkne investora, ako sa to dotkne týchto obyvateľov, nie je mi jasné 
tým pádom,  že ten investor,  jak tu  Roman s pýtal  Ocelník,  či  potom bude nárokovať  od 
poslancov, od stavebného úradu v podstate dajakú zmarenú investíciu, resp. nie. Takže je tu 
strašne  veľa  nevypovedaných  otázok.  Nezodpovedaných.  A my  s množstvom  otáznikov 
máme  o niečom hlasovať.  Ešte  navrch  zdôrazňujem ešte  raz  to,  že  nič  tým nevyriešime. 
Konanie je prerušené. A ešte tu mám. Hlavná otázka je, či ten nový územný plán bude mať 
vplyv  na  túto  situáciu,  ktorú  tu  riešime.  To  je  moja  hlavná  otázka,  ktorú  tiež  nemám 
zodpovedanú. Ďakujem. Ale osvojujem si ten návrh pani kontrolórky. Keď môžeme dajme 
hlasovať, hlasovať o tomto.

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte niečo? Pán poslanec Lach faktická.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ešte jedna otázka ma napáda. Čo tá zmena územného plánu bude stáť. To by sme si tiež ešte 
mali  tu  povedať,  nie  len  ako  na  základe  veľkých  emócií  prijať.  Áno,  sú  tu  oprávnené 
požiadavky  ľudí,  ktorí  nechcú ten  stav,  ktorý  má nastať.  Ale  čo  bude  stáť  vypracovanie 
územného plánu a dokedy bude trvať. Či to vôbec nejakým spôsobom v konečnom dôsledku 
pomôže tejto veci, alebo nie. 



p. primátor Pavol Burdiga
Chcel by som sa spýtať pána architekta, či náhodou, ja viem, že to je veľmi ťažko povedať, že 
čo to môže niečo podobné stáť. Určite to nie je v rád, v stovkách, ale, ale ináč. Predsa máš 
s tým väčšie skúsenosti.

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár
Ja len krátko. Aby sme sa pochopili. Rozdiel medzi územným plánom mesta, ako teraz, ktorý 
je  platný  a územným  plánom  zóny.  To  sú  2  rozdielne  stupne  dokumentácie  územno-
plánovacie. Ten rozdiel je hlavne v tom, že ten územný plán zóny ide do menších merítok, 
alebo  z tohto  uhlu  pohľadu do,  k vyššej  problematike,  čiže  rieši  už  veci  v úrovni  mierke 
1:200, 250. Kdežto tento platný územný plán rieši veci čiastočne na, na mierke 1:1 000 čo je 
mierka katastra. Keď si uvedomíte, že jedna čiara, to je milimeter, robí meter v reáli. Hej, čiže 
tam sú tie polemiky o tom, že kde čo zasahuje a prečo. Čiže ak by sme aktualizovali územný 
plán len v tejto časti, súčasne platný, je to podľa mňa relatívne dlhý časový proces, lebo tam 
musia prebehnúť nejaké prieskumy, rozbory, nejaké návrhy a vlastne aj tak by sa tam len 
zmenili  funkčné ukazovatele.  Máme ten územný plán,  máme záväznú časť a smernú časť. 
Hej. V tej smernej časti je tam funkčné využitie. Plocha, ktorá tam je, to sme preberali aj na 
tom ústnom prejednávaní a potom tam je ukazovateľ.  A tie záväzné ukazovatele,  tie by sa 
mali  zmeniť  a povedať  si,  že  v tom  priestore  by  sme  chceli  mať  takéto,  takúto  výšku 
výstavby, také % zastavanosti a toto. Ale to sa stále bavím o veci budúcnosti. Čiže to nerieši 
tú situáciu, o ktorej som hovoril v tom prvom kole. A tá cena. No bavíme sa o 10 tisícov euro. 
Hej. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Džačár s faktickou. 

p. poslanec Peter Džačár
Ja len som chcel nadviazať na to, ja viem, že to určite stojí nejaké tie peniaze, ak tu pán 
architekt nám povedal. Ale keď už máme meniť, tak by som dal radšej ne aby sme menili plán 
zóny, aj keď to bude menej stáť, ale plán mesta, nakoľko aj v minulosti sme sa stretli s takým 
problémom. Ten stožiar tam sme mali, potom ten dom na Kasárenskej sme mali a tým pádom 
by sa vyriešilo už celé mesto. Keď už fakt do toho máme investovať, tak už investujeme tak, 
že budeme vedieť, čo kde môže byť. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč nech sa páči s faktickou.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne.  Ja  chcem povedať,  že  riešenie  pre  pána  Balázsa  jasne  formulovala  pani 
doktorka Balážová s tým, že, s tým, že je jasne daná pre túto záležitosť morálna podpora a do 
budúcna  pre  týchto  dobrých  ľudí,  aby  žiadny  developer  v budúcnosti  nerealizoval  takéto 
projekty,  aké  teraz  sú  v konaní,  ktoré  týmto  hlasovaním  nijak  inak,  ako  morálne 
neovplyvníme. Necháme vypracovať zmenu a tak isto ako pán architekt povedal buď to bude 
zmena územného plánu a teraz využívam možnosť teda diskusie v rámci, v rámci diskusného 
príspevku, alebo to bude celého územného plánu. Zmena zóny... Môžem?

p. primátor Pavol Burdiga
Môžeš.



p. poslanec Ing. Karol Kováč
Zmena zóny stojí rádovo 6 – 7 tisíc euro. Zmena zóny, tzn. tej časti, ako je Nadabula. Zmena 
územného  plánu  tak,  ako  povedal  pán  hlavný  architekt  je  rádovo  niekoľko  10 tisíc  euro 
v závislosti od podrobností ako toho celého. Takže tak ako povedal pán Džačár, jednoznačne 
zóna  je  lacnejšia,  otázkou  je,  čo  ďalej  s územným  plánom,  keď  sa  vyskytuje  viacero 
problémov, alebo viacero Damoklových mečov. Či, toto už asi nie, ale ďalšie MZ bude mať 
záujem, aby sa územný plán menil. Ale myslím si, že formulovať to uznesenie tak, ako ho 
navrhla  hlavná  kontrolórka  pani  Balážová,  je  veľmi  rozumné  v tejto  chvíli.  A to  z toho 
dôvodu, že urobíme prvý ústretový krok toho, aby sa došlo k zmenám, aby sa táto situácia, 
nech už dopadne akokoľvek pre obyvateľov a tento zámer, ktorý developer chce realizovať, 
nech už dopadne akokoľvek, dúfajme, že v prospech obyvateľov rozhodnú stavebné úrady, 
resp. možno až súd, aby sa toto v budúcnosti neopakovalo a nevyužíval nikto tieto medzery 
a neničil sa zbytočne ráz tejto mestskej časti a keď schválime, alebo keď MZ ďalšie schváli 
zmenu územnému plánu, aj iných častí tohto mesta. Rád by som ti ukázať. Je mi ľúto, že, že, 
že v tomto bode som zlyhal a neposlal som mestským poslancom územný plán tejto mestskej 
časti  tak, ako je schválený. My v súčasnosti,  alebo stavebný úrad je na vážkach či vľavo, 
alebo vpravo kvôli  niekoľkým štvorčekom, ktoré tam nie sú v územnom pláne zakreslené 
a ktoré si my v rámci tohto vysvetľujeme inak ako, ako, ako pán architekt, ktorý projekt ako 
taký prezentoval za investora. Toto je jediná vec, ktorá to je a môžem ti to ukázať na, asi na, 
asi na kamery to neviem, či to bude možné, alebo nie, ale rád by som sa o to pokúsil, pretože 
sa naozaj jedná o štvorčeky. O nič viac, o nič menej a je to naozaj postoj stavebného úradu 
a nezávidím pani  Breznenovej  v tomto,  v tomto  smere.  Pretože  my si  myslíme,  že  máme 
pravdu, lebo tie štvorčeky tam jasne dané sú a investor, resp. pán architekt si my..myslí, že ten 
priestor na jeho návrh tam je. Takže toto je otázkou toho. Môžem to ukázať pre prípad. Jak to 
pomôže. Budeš vedieť? Ja to postavím tam, aby si nato lepšie videl.

p. primátor Pavol Burdiga
A svieti.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Takže poprosím ešte  raz ten záber.  Ďakujem pekne. Vľavo hore...  Môžem tam 
ukazovať? Ďakujem pekne. Požičiam si ceruzku. Musím takto nejak. Toto je návrh investora, 
kde je nakreslených tých 14 rodinných domčekov na parcelách. Plocha parciel je zhruba 300 
m2 a toto je, toto je územný plán tak, ako je k dispozícii na, schválený od roku 2009. A toto 
vám teraz chcem ukázať.  Kde zásadný rozdiel  v našom ponímaní  výstavby RD je  ten,  že 
pokiaľ tu máme cestu, tak isto ako tu, tak charakter výstavby RD v Nadabulej je na uličnej 
čiare,  kde  RD  sú  postavené  blízko  ciest  a komunikácií  a preto  si  myslíme,  že  keď  táto 
komunikácia je určená ako účelová na prístup k RD, investor môže stavať, predĺžiť si túto 
cestu  a stavať  RD  k tejto  ceste  ako  takej  na  jednej  strane  pozemku,  na  druhej  strane 
pozem...cesty teda, aj tu pri tejto ceste. Toto je náš rozdiel ponímania územného plánu. On má 
takýto návrh. Hej ukazujem. Toto je cesta.  Náš návrh je rodinný domček na jednej strane 
cesty, na druhej strane, na jednej strane cesty a on chce to urobiť tak, že urobí kolmo zástavbu 
takto, ako to je k dispozícii. Áno. S tým, že toto by mala byť jednosmerná komunikácia, toto 
je obojsmerná komunikácia, toto je zase jednosmerná komunikácia. Takže toto je nám, my, 
my, my nie sme proti tomu aby sa stavalo,  ale myslíme si, že územný plán hovorí jasne. 
Domčeky majú byť orientované k uliciam, k uličným čiaram tak, ako to je všade inde, alebo 
v celej  Nadabulej.  Nie  takýmto  spôsobom  zahltiť  jeden  pozemok  14  rodinnými,  resp.  2 
pozemky 14 RD. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga



Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja  som si  pôvodne len  chcel  osvojiť  ten  návrh  pani  hlavnej  kontrolórky,  ale  tam už  ma 
predbehol kolega Balázs, ale, ale teda ja nesúhlasím s názorom pána Balázsa, že, že proste 
tuná sa snažíme si nejak pred voľbami robiť kampaň atď. myslím, že, že tuná jasne zaznelo 
to,  čo  prečítala  pani  hlavná  kontrolórka,  že  to  nie  je  kompetencia  MZ,  aby,  aby  o tom 
rozhodovalo  takže,  takže  bolo  to  myslím,  že  veľmi  zrozumiteľne  povedané.  Ale  čo  je 
kompetencia je tá budúcnosť, lebo dnes vlastne to, čo sa deje, sa deje na základe nejakého 
rozhodnutia z roku 2009, keď väčšina z nás tu nebola. Niektorí, niektorí tu už sedeli aj v tom 
2009-tom a mohli ovplyvniť územný plán, keď sa vtedy schvaľoval. Možnože je naša chyba, 
že sme sa tých 8 rokov nedostali k územnému plánu, aby sme ho prehodnotili, lebo veci sa 
vyvíjajú. Ja som rád, že máme konečne Rožňava má po dlhom čase, alebo neviem, či vôbec 
niekedy mala hlavného architekta. A teda okrem toho, že teda v tom uznesení, ako navrhla 
pani  hlavná kontrolórka  by sa mal  spomínať  teda  ten  plán úz...územný plán  zóny,  tak  si 
myslím,  že by sme mali,  predpokladám, že asi  komisia  výstavby, odbor výstavby, hlavný 
kontrolór by sa mali  pozrieť aj na, aj na územný plán mesta.  Lebo výstavba sa chystá aj 
v iných,  alebo pripravuje a niekde možnože už sú vydané rozhodnutia  aj  v iných častiach 
mesta a môžeme mať podobných problémov aj v budúcnosti, ak ich dneska nezačneme riešiť. 
Tuná už s týmto nič neurobíme, keďže tá chyba s možno stala v tom 2009, keď, keď nebol ten 
územný plán zón vypracovaný tak podrobne, aby sa zabránilo tomu. Asi, asi možnože, aby 
som nekrivdil  bývalým kolegom, asi,  asi nikto nepredpokladal, že by sa niečo také mohlo 
stať, že, že na pozemkoch pre 3 domy im niekto bude chcieť postaviť 14. Ale v tejto chvíli to 
je len na, to je len na štátnom orgáne. My do toho nemôžme zasiahnuť. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
.... kolegu Kováča by som sa chcel opýtať. Ten pôvodný, pôvodný územný plán, alebo vlastne 
podľa návrhu územného plánu, ako si ukazoval na záberoch, je možná táto výstavba, lebo 
mám zase také informácie, že tam boli stavebné povolenia na RD, neviem čo tam ešte ďalej, 
neviem či sú skolaudované, ale tým pádom sú prekážkou toho, aby ten pôvodný územný plán 
mohol byť zrealizovaný. Neviem, či mám dobré informácie. Preto sa pýtam, že či, či. Dobre. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
V roku 2012 pani architektka Šimková vypracovala návrh na zmenu územnej časti a som rád, 
že si  dal túto otázku. Ušetrili  sme diskusný príspevok. Kde to je,  tuto je jasne stanovené 
a jasne definované. Táto krát, táto krátka komunikácia, ktorá je tu naznačená, ktorú ukazujem 
ceruzkou, je existujúca účelová komunikácia a tieto pruhované čiary červeno-biele hovoria 
o tom, aký charakter má mať v budúcnosti zástavba RD v tejto časti. Tuto je komunikácia, 
ktorú  mesto chcelo  vybudovať  okolo mestskej  bytovky,  ale  narazila  na nevôľu majiteľov 
pozemkov  v inej  časti  Nadabulej,  takže  tá  cesta  neexistuje.  Ale  pre  nás.  Neexistuje,  ani 
nebude existovať, možno. Ale pre nás ako laikov nám z toho vyplýva, že aj tu je zadefinovaná 
tá zástavba RD okolo tých, okolo tej ulice. Nech je to akákoľvek ulica v Nadabulej, ukážem 
ulicu, na ktorej býva kolega Kossuth, hej, sú jasne situované tie RD k chodníku. Tuto je to 
jasne nakreslené zase k chodníku, k ceste, tuto zase k ceste, tuto zase k nejakej ceste, tuto zase 
k ceste.  Nie  takto  kolmo  a jeden  vedľa  druhého.  A toto  je  tá  podstata,  z ktorej  my 
vychádzame.  Netuším  prečo  táto  zmena  neprešla  MZ  v roku  2012  a asi  sa  k  tomu 
nedopátrame, ale pani architektka v tej chvíli navrhla viacero riešení. Ukážem ďalšie, ak teda 



ešte má zastupiteľstvo chvíľku čas. Hej. zase nejaké iné riešenie nejakej komunikácie, nejakej 
cesty  a takýchto  riešení  je  tam 6.,  ktoré  všetky  hovoria  o tom,  a to  je  ten  charakter  toho 
celého, ako ho vnímame my a chceli by sme, aby aj stavebný úrad to tak vnímal. Všetky RD 
sú k ulici, k uličnej čiare. Všetky RD sú k uličnej čiare, všetky RD sú k uličnej čiare a toto je 
tá podstata, ktorú my chceme presadiť u stavebného úradu. Toto je ale odborná diskusia, resp. 
odborné  stanovisko.  To naozaj  asi  takto  neovplyvníme  inak ako  morálnou  podporou.  Do 
budúcna  ale  by  sme  chceli  pokiaľ  takéto  niečo  je  vypracované,  buď  teda  ešte  nechám 
vypracovať niečo iné, na základe tohto a tá cena je zhruba tých 5 tisíc + nejaké obstarávanie 
tisíc  euro  ak  som  dobre  pochopil  z tých  ponúk,  ktoré  som  dostal  prvotné  a pomôžeme 
obyvateľom Nadabulej do budúcna, alebo, alebo to skončí tak, že investori  si budú môcť, 
developeri robiť v Nadabulej, čo uznajú za vhodné v zmysle územného plánu a budú nám to 
nezmyselne zastavovať. Ďakujem pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs ešte.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
...cesty stojí RD, alebo neviem, či je skolaudovaný či nie, ale stavebné povolenie určite bolo 
naňho vydané. A nerozumiem ani to, lebo zase kolega Ocelník býva presne kolmo na, na tieto 
ulice, takže, ale nie som stavbár. Len či, či tá línia môže byť ďalej budovaná, keď tam stojí 
RD.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pán Ocelník býva v inej  časti  Nadabulej.  Ešte raz.  Ani jeden RD, ani jeden RD, ktorý je 
v súčasnosti v Nadabulej vystavený, vystavaný nie je proti tomto, čo sme ukazovali v tejto 
časti  za  mestskou bytovkou.  Všetky sú stavané,  dokonca aj  základy v tejto  časti,  o ktorej 
rozprávame,  o ktorú  má investor  záujem,  nehovorím o celej  časti,  všetky  uličné  domy sú 
posta...všetky domy sú postavené k uličnej čiare. Dokonca aj 2 základy nových budúcich RD 
sú postavené k uličnej čiare a tak ich stavebný úrad aj schválil. Ja predpokladá, keď sú tam 4 
RD, 3 RD schválené  na uličnej  čiare,  stavebný úrad sa prikloní  k výstave  RD k účelovej 
komunikácii  z obidvoch strán a k existujúcej  komunikácii  smerom k pánovi Kossuthovi po 
pravej strane. Toto je náš zámer, toto je naša snaha, toto je snaha obyvateľov Nadabulej. Nič 
viac,  nič  menej.  Nechceme  kolmo  na  túto  účelovú  komunikáciu  žiadnu  komunikáciu 
a žiadnych 14 RD, lebo si myslíme, že to je proti územnému plánu. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pani Mátrayová.

Občan mesta
Takže volám sa Má...

p. primátor Pavol Burdiga
Skúste sa zapnúť. Chalani choďte tam zapnite ten....

Občan mesta
Volám sa Mátrayová Kvetoslava. Zastupujem obyvateľov mestskej časti Nadabula. Priamo sa 
ma to aj dotýka, pretože tá navrhovaná obytná zóna by mala susediť práve s naším domom, 
ale neberieme to nejak osobne. Fakt sa na to pozeráme z pohľadu totej budúcnosti, pretože 
vlastníme tam ďalšie pozemky a vieme, že vlastníkom aj tých ďalších pozemkov je práve 



jeden z investorov, čiže nás to ohrozuje aj do budúcnosti. Sám pán investor sa v tom zmysle 
vyjadril, že by sa nebránil ani tomu, keď tam v budúcnosti postaví nejakú bytovku a teda my, 
my sa veľmi snažíme a sme aj vďační, že ste nás tu vypočuli, že nás beriete na vedomie, nejak 
tomuto  zabrániť.  Myslíme si  fakt,  že  tie  domčeky,  ktoré  navrhuje  investor  sú proti  tomu 
súčasnému územnému plánu. Je to len nejaký taký nápad využitia tej, toho zákona, že je tam 
nejaký koeficient zastavanosti, ale mali by sa jednoznačne rešpektovať súčasné komunikácie, 
ktoré tam sú. Mrzí ma, že som nezačala tým, prvá veta mala byť, my nie sme proti výstavbe 
v Nadabulej.  My sme veľmi  za  výstavbu,  dokonca  jednému z tých  investorov,  ktorý  toto 
navrhujú sme pomohli vybaviť ten stavebný pozemok, čiže my sme nikdy proti tomu neboli. 
Boli  by sme veľmi radi, keby tam stáli  domy, keby tam prišli  noví ľudia, pretože sa tam 
vytvorila v súčasnosti fakt taká dobrá komunita mladých ľudí s kopu deťmi, lenže toto, čo 
chce ten investor urobiť veľmi ohrozí aj cestnú bezpečnosť, nemáme tam chodníky a proste sa 
nám to nepáči. Preto sme zároveň podali aj žiadosť na to, aby bolo to, čo tu bolo spomenuté, 
urobená  aspoň  minimálne  tá  zonácia.  Aby  tam  bolo  presne  stanovené,  kde  má  byť  ten 
domček,  alebo koľko má byť tých domov,  lebo je  to,  je  to  veľmi nepríjemné a nechcem 
hovoriť o tých ďalších veciach,  o tom ako sa naruší celkové bývanie, o tom ako tam bude 
určite  kolaps  dopravy,  ktorý  už  aj  momentálne,  keďže  dá  sa  povedať  my  sme  taká 
jednosmerka okolo Nadabulej, ako, ako s ohrozí bezpečnosť našich detí, ako sa znížia ceny 
našich nehnuteľnosti, proste je tam veľa tých vecí. Nechcem o tom rozprávať. Ja si myslím, 
že dosť to tu bolo tak, aj pán Ing. Kováč to povedal, dosť tak, tak, aby to každý pochopil. My 
nechceme, aby sa nestavalo. My chceme aby sa stavalo, ale nech to má hlavu a pätu a nech je 
to tam dodržané ako to tam je. Nič iné nechceme. A preto by sme boli radi, aby ste podporili 
ten návrh toho, aby teda bola vytvorená min. tá zonácia. Aj keby som ja momentálne prosila 
za všetkých občanov Rožňavy, pretože mám informácie, že toto sa chystá aj v iných me...v 
iných častiach Rožňavy. To hovorím otvorene a môže byť, že o týždeň tu máte petíciu na 
Podrákoši ďalších 17 domčekov s nejakou novovytvorenou ulicou a nie je to príjemné.  Ja 
viem, že je to otázka peňazí, ale aj my platíme dane, tak možnože by sa to mohlo z toho 
zaplatiť. Ja som laik v tejto oblasti, ale budeme veľmi radi, keď podporíte aj našu petíciu, 
a keď podporíte  aj  tú  žiadosť,  aby teda  bol  vypracovaný nový územný plán  aj  pre  zónu 
v Nadabulej,  prípadne pre celú Rožňavu. Nech to už nie je len otázka peňazí,  ale fakt do 
budúcnosti.  Máme informácie aj  v iných mestách,  je to veľmi nepríjemné,  riešilo  sa to aj 
prostredníctvom médií, čo my by sme nechceli. V prvom rade komunikovali sme, keď chcete 
vedieť stanovisko, nie je tu pán investor, ani jeden, ani druhý. My sme s ním komunikovali, 
my sme hľadali taký konsenzus, riešenie, ale pre nás nie je konsenzus, že on nám povie, že 
tam postaví  o 3  domy  menej.  Viete  celkovo  sa  naruší  tá  ulica.  Konsenzus  by  bol,  keby 
postavil  domy od hlavnej ulice a prípadne z tej  ulice, ako ste videli  a tým pádom mu tam 
vyjdú tie domy. Ale bolo by to zachované, bolo by to, bolo by to aj pekné, my by sme sa 
potešili, že máme nových susedov a veľmi by sme to podporili. Asi toľko. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. My sme sa myslím že rozprávali vonku na túto tému a to som čakal, kedy to 
poviete, že nie ste proti tej zástavbe, hej, lebo to by bolo dosť zlé, keby sme sa prezentovali 
tým, že do mestskej časti Nadabula, ktorá je časťou Rožňavy, by sme nechceli, aby sa stavali 
tam RD. Aj to chápem tým spôsobom, akým sa to navrhlo, že nie je to dobrý spôsob. Čiže ja 
ďakujem pekne, že ste to povedali, lebo ja som to chcel povedať. Si myslím, že veľmi veľa sa 
tu povedalo o tomto. Ja, ako som vám povedal, určite stojím na vašej strane. To som vám 
povedal.  Zaznelo  tu,  zaznelo  tu  jedno také  uznesenie.  Ja  ho  skúsim ešte  raz  prečítať,  že 
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo petíciu občanov proti výstavbe obytnej zóny v mestskej 
časti Nadabula. Z dôvodu, že prebieha stavebné konanie MZ nemôže uznesením zasahovať do 
konania stavebného úradu, čo sme si povedali. To je to, to je to uznesenie, čo pani hlavná 



kontrolórka povedala. Chcem sa spýtať, je to uznesenie, ktoré by sme vedeli a vedeli aj vy 
akceptovať? Čo som prečítal? Lebo to je, to je to čo sme sa o tom rozprávali.  To je moja 
otázka  len to  zase nemusí  byť práve toto schválené,  len ja  som to,  ja  som to,  ja  som to 
prečítal, ale pre mňa je dôležité, pre mňa je dôležité, pardon, aby sa aj ľudia vyjadrili. Lebo 
my  sme tu  už  toho.  Určite  vám to  prečítam.  Mestské  zastupiteľstvo  prerokovalo  petíciu 
občanov,  čo  sme  prerokovali,  proti  výstavbe  obytnej  zóny  v mestskej  časti  Nadabula. 
Z dôvodu,  že  prebieha  stavebné  konanie  MZ  nemôže  uznesením  zasahovať  do  konania 
stavebného úradu. Čo tam je? Dobre, dobre vydržte, vydržte. Len to je písané už jej rukou 
a mne sa to  ťažko číta.  Nie okuliare  nie,  len ta  tiež  škrabeš  ako ja.  Buď tak  dobrá.  Tak 
doktorské. Vydržte dobre?

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ešte by som potom doplnila pána primátora. Je na vás, či budete 2x hlasovať, alebo to dáme 
do jedného uznesenia,  že MZ ukladá Mestu Rožňava riešiť vypracovanie územného plánu 
zóny v mestskej časti Nadabula. Termín rok 2019.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč. Skúsme jednotne, pekne, tak ako doteraz sme rozprávali, každému ja 
dám slovo.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Môžeme. Ja mám jednu otázku na pánov zo stavebného úradu a pána hlavného architekta.

p. primátor Pavol Burdiga
Počúvajme.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Prvá otázka  je,  či  to je  formulácia  stavebné konanie,  alebo územné konanie,  aby to  bolo 
zákonne  presné.  Lebo  toto  by  bolo  treba  zadefinovať.  Druhá  vec  tá  dobrá  vôľa,  ešte  tá 
morálna podpora by tam mala byť niekde odzrkadlená aj napriek tomu, že legislatívne nie, ale 
morálne áno. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán inžinier chceš k tomu?

Ing. Ferenc Porubán
V tomto čase prebieha územné konanie. 

p. primátor Pavol Burdiga
A teraz to skús prečítať aj s tou morálnou. Nie, on už povedal. Áno. Trošku strpenia, aby sme 
to formulovali, lebo aby to bolo dobre urobené.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Takže  ešte  raz  ak  dovolíte  formulujeme tu  za  pochodu.  Ešte  raz.  Mestské  zastupiteľstvo 
prerokovalo petíciu občanov proti výstavbe obytnej zóny v mestskej časti Nadabula. Poslanci 
MZ vyslovujú morálnu podporu obyvateľom mestskej časti Nadabula. Z dôvodu, že prebieha 
územné konanie MZ nemôže uznesením zasahovať do konania stavebného úradu. To bude po 
prvé  a po  druhé  MZ  ukladá  Mestu  Rožňava  riešiť  vypracovanie  územného  plánu  zóny 
v mestskej časti Nadabula. Termín roky 19 – 20. Podľa, trojročné 20 – 20, 19 – 21. 



p. primátor Pavol Burdiga
Čo poviete na to. Červené musí svietiť. Hej.

Občan mesta
Poviem,  poviem  za,  veľmi  by  sme  boli  spokojní,  keby  tam  bolo  to  morálne  hľadisko 
z dôvodu, že chceme vedieť aký je postoj aj poslancov k nám obyvateľom jednoznačne, ale 
nemyslím si a to by sme sa museli odborne poradiť, že 2019, 2020, keďže vidíte, že to môže 
o mesiac podať ten investor opäť nejaké....proste máme z toho obavy, že kým sa vypracuje tá 
zonácia, tak vlastne dovtedy on môže postaviť. Ja neviem, ako by sa to dalo ošetriť. Lebo, 
lebo  nemyslíme  si,  nie  je  to  zase  taká  veľká  oblasť  a keď  sú  tam  vypracované  nejaké 
podklady, ktoré by sa dali využiť, ja som laik, ja som pedagóg, nie inžinier ani stavebný. Ale, 
ale tak rozumne uvažujem, ako aj toto veľmi rýchle prebieha. O týždeň môžete tu mať, opäť 
môže byť nejaké územné konanie o ďalšie 2 pozemky ďalej. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán inžinier chcem sa spýtať, prepáčte, že som vám do reči skočil.  Tam nejaké lehoty zo 
stavebného zákona atď.,  atď.,  to  by to  malo  zastaviť  potom.  Neviem,  ja  tiež  nie  som už 
absolútne v tomto, ale.

Ing. Ferenc Porubán
Platí všeobec...všeobecný predpis o správnom konaní, takže ako každé podanie treba vybaviť 
do 30 dní, najneskôr do 60 dní.

p. primátor Pavol Burdiga
Ale na územný plán, na územný plán.

Ing. Ferenc Porubán
Keď konanie je prerušené, tak vtedy sa nepočítajú lehoty.

Občan mesta
Ale vždy by platil ten súčasný územný plán.

Ing. Ferenc Porubán
Prepáčte.  Každý  správny  orgán,  vrátane  stavebného  úradu  musí  rozhodnúť,  preskúmať 
a rozhodnúť  v reálnom  čase  a na  základe  platných  legislatív  v tomto  reálnom  čase.  Aké 
legislatívy, aké STN, prípadne aký územný plán platí v tom reálnom čase. 

Občan mesta
No veď práve, práve. To je v poriadku. My, my sme si vedomí, že momentálne my sme v tom 
konaní, my vieme, že je prerušené, my budeme vznášať námietky. Ale nám ide o to, že, že či 
toto pomôže. Rozumiete ma. Keď on podá v priebehu mesiaca ďalšie, ďalšie žiadosti, stále 
platí  súčasný územný plán.  Nepomôže nám to.  Nemôžme,  ale ja som fakt laik,  nemôžme 
vziať do úvahy už vypracované, vypracovaný napr. aj názor pani Ing. Šimkovej? Však to už 
je vlastne vypracované. No ale je to.... Dobre názov, ja neviem sa tak vyjadrovať. Však sa 
ospravedlňujem. Ale je to architektka, ktorá...

p. primátor Pavol Burdiga
Poprosím vás neskáčme si do reči. Dobre? 



Občan mesta
Ja, ja viem, že asi nie ste nám všetci naklonení, ja viem, že my to berieme emotívne, my tam 
bývame, všetko, ale aj  pán, pán Ing. Marko, keď tam prišiel,  len sa tam prvý krát pozrel  
a povedal, že toto je aká hlúposť. Rozumiete? My tam žijeme. Naše deti tam budú žiť a už tie 
domy sa nezbúrajú, už tam budú. Proste asi, asi potom len umožnime tomu investorovi rýchle 
sa ponáhľam, dám ďalšie žiadosti a my sme tam, kde sme boli a bude to ešte horšie. Prepáčte, 
ale rozmýšľam.....

p. primátor Pavol Burdiga
Nevadí, však, ale diskutujeme. Jasne. Pán Ing. Kováč nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Otázka bude asi na hlavného architekta. Pokiaľ by sme teoreticky dneska prijali uznesenie, čo 
najrýchlejšie vypracovať územný plán na danú časť, aké časové obdobie to zhruba obnáša 
prakticky.  Lebo  teoreticky  čo  sa týka  zastupiteľstva  ako takého,  najbližšie  zastupiteľstvo, 
ktoré bude môcť schvaľovať, alebo zaoberať sa územným plánom je až marec 2019. Tzn., že 
môj návrh je, aby, pokiaľ je to možné a nech sa k tomu vyjadrí pán hlavný architekt, aby do 
konca roka bola vypracovaná táto zmena, aby sa nové MZ mohlo zaoberať touto zmenou, 
tejto územnej časti, resp. časti ako takej, aby najneskôr v marci, ak teda dôjde ku konsenzu, 
bola táto situácia do budúcna pre obyvateľov vyriešená, pokiaľ poslanci neuznajú za vhodné 
po slávnostnom zasadnutí  MZ urobiť ešte  nejaké mimoriadne zasadnutie,  kde túto vec na 
obranu občanov v Nadabulej schvália. Ale čo potrebujeme je určite čo najskôr vypracovať 
zmenu územného plánu pre túto časť. Ale z praktickej časti asi skôr pán architekt.

p. primátor Pavol Burdiga
Môžeme poprosiť?

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár
Tam sú tiež,  tam je viacej rovín. Treba si uvedomiť, že jedna z tých rovín je tá, že sa tu 
bavíme o verejnom majetku,  čiže  bude musieť  prebehnúť nejaké  verejné  obstarávanie,  na 
ktoré  bude  treba  dať  nejaké  zadanie.  To  zadanie  má  špecifikovať  tomu  tvorcovi, 
spracovávateľovi,  nie autorovi,  aby sme už doniesli  všetko na správnu vec,   nie sú autori 
v územných  plánoch,  iba  spracovávatelia.  Tomu  spracovateľovi  budúcemu,  ktorý  vyhrá 
verejné  obstarávanie  na  spracovanie  toho  územného  plánu  zóny  treba  pripraviť  nejaké 
zadanie.  To je vecou možná ľudí, odborníkov, občanov. Druhá vec je, že aj tam prebieha 
schvaľovací proces. Čiže tu nie je len toto, čo pani kolegyňa na, povedzme nakreslila, aby 
sme  to  tak  povedali.  To  všetko  bude  podliehať  procesu  schvaľovania  jednak  účastníkmi 
konania, jednak občanmi, jedna majiteľmi pôdy, čiže všetkým tým, ktorým vyhraníme ten 
priestor, ktorý sa má riešiť. Čiže tu sa kľudne môže stať aj taká situácia, že tu čo sa bavíme 
teraz o tomto sa môže stať vo februári, že sa tak isto budeme o tom baviť a budú súhlasy, 
nesúhlasy,  súhlasy,  nesúhlasy.  No keď  to  zobereme  optimisticky  treba  pripraviť  zadanie, 
povedzme to by sa dalo relatívne rýchlo spracovať, povedzme do nejakých 10, 14 dní. Potom 
by malo prebehnúť nejaké verejné obstarávanie. To neviem, na to nie som odborník, že koľko 
by trvalo, tiež minimálne nejakých 30 dní predpokladám a stále sme v tom, že ešte to musí 
byť v nejakom rozpočtovom rámci, lebo ja nemám predstavu, ako je finančne pokryté toto do 
konca  roka,  hej.  takže  vidím to  reálne  tak,  že  to  prebehne povedzme nakreslením v tom 
januári,  hej.  S tými  všetkými  odsúhlačkovačkami,  kde  sú  30  dní  má  každý  správca  sietí 



a neviem kto na vyjadrenie sme vo februári a nakoniec sme zase v tom marci, kde by mohlo 
prvý krát o tom MZ rokovať. Zhruba. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tuná sa dohadujeme s kolegom, lebo tak, jak pani Mátrayová hovorí sme asi zhruba iste na 
jednej úrovni v stavebníctve. Toto čo tuná celé riešime bude mať vplyv na toto konanie, alebo 
nebude mať vplyv. Takto znie otázka. Toto je otázka na mieste, že, že či to bude mať na to 
vplyv, alebo nie. Lebo riešime termíny. Toto je otázka.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ja by som mal otázku na pani Mátrayovú, že či by nebolo možné skúsiť s investorom jednať, 
či by nepristúpil k vašim podmienkam o maximálnej zástavbe 6. Nie, nebol prístupný?

p. primátor Pavol Burdiga
Prosím, ja vás poprosím do mikrofónu, aby bola nahrávka.

Občan mesta
Nám nejde o to, či to bude, tam môže byť aj 8 domov. My sme tak počítali, keby, keby, len 
my proste nechceme tú ulicu v ulici. Nech stavia od tej hlavnej cesty, koľko mu dovoľuje, od 
tej zadnej cesty. Jeden, druhý, jeden, druhý, čiže tam nám 6 až maximálne 8 domov, ale on 
nesúhlasil.  On  keď  klesol  na  tých  11,  ktoré  nám  ponúkol,  ale  to  bolo  stále  na  tých  2 
pozemkoch. Viete, tam sú ďalšie pozemky. Takže my nechceme tam tú ulicu. Tá ulica nám 
strašne tam skomplikuje život, tá jeho jednosmerka. To, to bude, to bude veľmi zle. A naruší 
sa to, lebo si predstavte teraz máme každý jedného suseda, druhého suseda, zadného suseda. 
A my budeme mať napr. 7 a o nejakú 2 m cestu ďalších 7. 14 susedov. Chceli  by ste tak 
bývať? Čínska štvrť. A, na, vlastne územné, stavebný úrad, neviem rýchle, môže vlastne to 
územné konanie prerušiť a keď ho preruší na základe námietok môžeme dôjsť aj k tomu, že 
bude nový územný plán a potom budú musieť brať nový územný plán do ohľadu. Ale ja tiež 
tak tajne dúfam, že na základe tohto, keby si to vypočul ten investor, čo ma mrzí, že tu nie je, 
možno, že to sleduje, že tiež by nad tým popremýšľal, možnože príde k nejakému konsenzu, 
ale na základe toho, čo sme s ním rozprávali neprišlo. Nechce ustúpiť, jemu to vraj finančne 
nevyjde. On to vidí cez investície viete, my to vidíme cez tú budúcnosť, život atď. je to veľmi 
ťažké. Takže. A má tam tie ďalšie pozemky, tým sa netají, takže to nás veľmi ohrozuje. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Chcel som sa opýtať akým spôsobom teda tento proces môžeme spustiť, resp. či to uznesenie, 
ktoré by sme prijali,  ktoré navrhol,  resp. ktoré si  osvojil  kolega Balázs,  či  by sme vedeli 
nejakým spôsobom, alebo či  by bolo rozumné a legislatívne správne toto časovo nejakým 
spôsobom ohraničiť. Tzn., že naozaj požiadať o to, aby bolo vypracované zadanie v lehote do 



14  dní,  potom  v rámci  toho  verejné  obstarávanie  a potom  v rámci  toho  vypracovanie 
územného plánu do čo najskoršieho možného termínu. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Počkajte, kto to riadi.

p. primátor Pavol Burdiga
Sa riadite všetci už. Ešte stále pán poslanec Kováč rozpráva.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno správne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte stále má čas.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pán  primátor  má  pravdu.  Ja  s...  Nemyslím  si,  že  keby  bola  vôľa,  že  by  sme  neurobili  
mimoriadne zastupiteľstvo kvôli tejto veci, aby sme v roku 2018 schválili tieto peniaze. Lebo 
keď jedná sa o záujem polovici obyvateľov Nadabulej, myslím si, že to stojí za to, aby sa 
takéto niečo urobilo.  Je to samozrejme na nás, sa rozhodnúť,  resp. na pánovi primátorovi 
zvolať takéto stretnutie, ale myslím si a doporučujem a počuli ste názor občanov, aby sme 
naštartovali  tento  proces  čo  najskôr,  aby sme nezačali,  resp.  aby sme boli  pripravený na 
preteky, ktoré možno pán investor, alebo iný developery spustia v tomto prípade. Tzn., že 
budú  žiadať  v tom  krátkom  čase,  v zmysle  toho  územného  plánu,  ktorý  je  platný,  ak 
vysvetľujeme si ho dvojstranne, bude využívať tieto medzery. Ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Chcem  sa  spýtať  teoreticky,  kedy  by  mohol  investor  začať  s výstavbou?  Dátum.  Vieme 
nejaký presný dátum, kedy by mohol zastať, začať s výstavbou? Dobre, pokračuje, sa obnoví 
to konanie, kedy by teoreticky po obnovení mohol začať. 

Ing. Ferenc Porubán
Keď bude mať platné stavebné povolenie.

p. poslanec Ľubomír Takáč
To je  samozrejme,  že  áno,  ale  teoreticky,  keby všetky  podklady predložil,  aký dátum.  3 
mesiace? Dovtedy stihneme záležitosti? 

Ing. Ferenc Porubán
Ja v mene investora sa neviem vyjadriť. 

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ako za odbor výstavby. Keby všetky náležitosti  splnil  investor, kedy by mohol začať.  Či 
stihneme my tie, či stihneme urobiť kroky, aby sme pomohli občanom dovtedy. 

Ing. Ferenc Porubán



Platí zákon o správnom konaní, kde sa píše, že každé podanie treba vyriešiť do 30 dní, zložité 
prípady do 60 dní. Do tej lehoty sa nezapočíta, keď je podanie, ako konanie prerušené. Takže 
ako ideálny prípad, keď netreba prerušiť a každé konanie treba vybaviť do 30, resp. do 60 dní.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Otázkou nie je, kedy investor začne stavať, lebo to nie je podstatné a poprosím pánov, pána 
architekta,  pána  Porubána,  aby  ma  opravili.  Podstatou  je  to,  že  bojíme  sa,  my  sa  toho 
obávame, my sa toho obávame, že investor v tomto krátkom čase, tzn. do nejakej možnej 
platnosti zmeny, resp. územného plánu požiada stavebný úrad o povolenie ďalších takýchto 
nezmyselných pre nás výstavieb v danej lokalite, alebo v inej lokalite mesta, lebo využije tú 
medzeru, ktorá tu je. To nejakým spôsobom začínajú preteky teraz. To nejde o to. Tu začínajú 
preteky týmto pádom. Otázkou je, kto dobehne prvý. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník. Vydržte, povedal som, že najprv sú poslanci.

p. poslanec Roman Ocelník
Pán primátor beží mi čas. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ja rád odpoviem aj jednému, aj druhému, čiže musíš vydržať, keď chceš....

p. poslanec Roman Ocelník
Ale už som zapnutý, už mi začne pípať.

p. primátor Pavol Burdiga
Tak ti ho vynuluje. Buďte taký dobrý vynulujte pánovi poslancovi jeho čas. Ja mám tam aj 
obyvateľov a slušne im odpovedám.

p. poslanec Roman Ocelník
Ale mne bežal čas.

p. primátor Pavol Burdiga
Ja vediem túto schôdzu. Nie ty. Kým ju ja vediem, ja budem hovoriť, kto bude hovoriť. Hej. 
Bohužiaľ, že to musím takto povedať. Skúste mu ešte raz vynulovať, dobre, aby mal čas. 

p. poslanec Roman Ocelník
Dobre. Trošku si oddýchnem. Potom sa prihlásim. Dobre? Môžete ma vypnúť. 

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči. Vzadu ste sa hlásili.

Občan mesta
Mňa to mrzí, že odišiel pán poslanec Balázs, lebo presne jemu som chcela odpovedať na tú 
otázku, že či to môže ovplyvniť vlastne to rozhodovanie stavebného úradu, či môže ovplyvniť 
výstavbu...



p. primátor Pavol Burdiga
Ešte keď vás poprosím skúste sa predstaviť ako sa voláte, a kto ste.

Občan mesta
Prepáčte, tie vášne vo mne asi spôsobili....

p. primátor Pavol Burdiga
Vášne máme všetci, ale nesmieme zabúdať na základné veci.

Občan mesta
...že som sa nepredstavila. Volám sa Kerekešová Viktória, som advokátkou a jednu vec mi 
nedá nepovedať. Nie je pravdou, my nie sme jasnovidci a my nemôžeme vedieť, ako skončí 
prerušené územné konanie. Však to územné konanie môže skončiť aj ta, že bude zastavené, že 
bude vyzvaný ten investor, aby doložil ďalšie podklady, možno ich nedoloží a následne bude 
musieť podávať nový návrh a ten už môže byť v zmysle nového územného plánu. Takže ja si 
myslím, že je nesprávne vyvodzovať z toho taký záver, že on v podstate my už nič neurobíme, 
ten investor už aj tak bude, aj tak bude stavať podľa aktuálneho, resp. podľa územného plánu 
z roku 2009. Nie sme jasnovidci, nevieme, ako prerušené územné konanie skončí. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Máme k tomuto  bodu schválené  už  2,  nemáme  schválené.  Máme 2  návrhy  uznesení  a ja 
v rámci tohto teda sa chcem opýtať, či by bola vôľa poslancov sa stretnúť na mimoriadnom 
zasadnutí do 3 týždňov, kde by sme schválili zmenu rozpočtu na rok 2018 o sumu 7 000 euro 
na zmenu územného plánu v tejto mestskej časti. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pani Ing. Leskovjanská. 

p. Ing. Klára Leskovjanská
K tomu mimoriadnemu MZ. Nemusíme sa kvôli  tomu stretávať,  pretože to sa dá zmluvne 
dohodnúť, že keď sa vypracuje tá zmena, tak faktúra bude uhradená v priebehu budúceho 
roka. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec  Ocelník  nechceš?  Roman? Nie?  Chce ešte  niekto  obyvatelia?  Pán poslanec 
Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja  sa  chcem  len  kolegom  poslancov,  resp.  spýtať  a zároveň  legislatívne  opýtať  teda,  či 
naštartovanie toho procesu, v úvodzovkách naštartovanie procesu, o ktorom sme tu rozprávali 
a ktorý nám načrtol hlavný architekt mesta, či na to potrebujeme nejaké hlasovanie, alebo 
nejakú inú vôľu prejaviť, teda inú vôľu, aby sa táto vec začala konať čo najrýchlejšie, vďaka 
teda tomu čo pani Leskovjanská povedala, že finančne to v podstate máme ošetrené. Ďakujem 
pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga
V každom prípade. V každom prípade. 



p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pán primátor  chcem ťa poprosiť  o 5 min.  prestávku,  aby sme mohli  naformulovať  toto  3 
uznesenie k tomuto bodu. 

p. primátor Pavol Burdiga
Dohodnime sa ešte, či budeme diskutovať, lebo potom uzavrieme diskusiu, dáme si prestávku 
a po prestávke už naformulované a ideme hlasovať.  Dobre? Chce ešte  niekto do diskusie. 
Dobre. Takže vyhlasujem 5 min. prestávku. Dobre? Dohodneme sa na formulácii uznesenia 
a budeme hlasovať. 

Páni kolegovia, vážení občania buďte tak dobrí privrime tie dvere, dobre? Môžem poprosiť? 
Ďakujem veľmi pekne. Skúste sa páni kolegovia, páni kolegovia poslanci posadiť. Môžem ťa 
poprosiť pán poslanec Balázs, že by sme to najprv prečítali. Dobre? Na čom sme sa uzniesli.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Uznesenie 1,2 by som spojil do jedného bodu a prečítam ho takto v celku.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo petíciu občanov proti výstavbe obytnej zóny v mestskej 
časti Nadabula. Z dôvodu, že prebieha územné konanie MZ nemôže uznesením zasahovať do 
konania  stavebného  úradu.  MZ ukladá  Mestu  Rožňava  pripraviť  vypracovanie  územného 
plánu  zóny  v mestskej  časti  Nadabula.  A poslanci  MZ  vyslovujú  morálnu  podporu 
obyvateľom mestskej časti Nadabula. Toto je uznesenie č. 1. 

p. primátor Pavol Burdiga
Áno.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
1, 2 spojená do jedného bodu. 

p. primátor Pavol Burdiga
dobre a ešte má pán poslanec Kováč. Počkajte, ešte vydržte. Prečítame druhé a potom už dám 
hlasovať. Dobre? 
Pán Kováč ako....

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Na zastupiteľstve. Ďakujem. Uznesenie ďalšie v poradí.
Mestské  zastupiteľstvo  ukladá  Mestu  Rožňava  riešiť  žiadosť  občanov  mestskej  časti 
Nadabula zmenou Územného plánu Rožňava, mestskej časti Nadabula. Termín: bezodkladne. 

p. primátor Pavol Burdiga
Páni kolegovia.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Zmenou územného plánu mestskej časti  Nadabula.  Zmenu územného plánu mestskej časti 
Nadabula. Zmenu, nie zmenou, zmenu.

p. primátor Pavol Burdiga
Ale zónu.

p. poslanec Ing. Karol Kováč



Zóny. Áno.

p. primátor Pavol Burdiga
Pozor. To si povedzme, že zóny, zóny.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Zóny mestskej časti.

p. primátor Pavol Burdiga
Áno, áno. Áno, áno, áno.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Zóny mestskej časti Nadabula.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre  páni  kolegovia.  Takže  budú  hlasovania  za  návrh  pána  Balázsa  aj  za  návrh  pána 
Kováča. Takže ideme najprv na ten prvý. Netreba vám ho ešte raz čítať už? Nech sa páči 
hlasujte. Pán Balázs. Pán poslanec Balázs. Pardon. Hlasovali ste 13-ti.
13 ste za, nebol nikto proti, ani sa nezdržal hlasovania. Ďakujem pekne.

Pán poslanec Kováč, alebo za návrh pána poslanca Kováča hlasujeme. Rozumeli  sme mu 
áno? Dobre. Hlasovali ste 12-ti, 13-ti.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem veľmi pekne.

Ďakujeme aj vám obyvateľom. Dúfam, že nám to vyjde spoločne. Takže sekundu počkáme, 
kým odídu, aby nebol hluk. Kolegovia my ideme ďalej, dobre?

Bod č. 21/2 Petícia za opravu cesty na Cintorínskej ulici v Rožňave
Poprosím opäť hlavnú, pani hlavnú kontrolórku o oboznámenie nás s touto témou.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Takže pokračovali by sme v téme petícia.
Dňa 28.8.2018 bola na Mestský úrad v Rožňave doručená petícia občanov za opravu miestnej 
komunikácie  na  Cintorínskej  ulici  v  Rožňave.  Petícia  bola  doručená  v  zmysle  zákona  č. 
85/1990 Zbierky o petičnom práve v platnom znení, obsahuje 4 petičné hárky s 91 podpismi. 
Osoba zastupujúca obyvateľov: Alojz Horváth, Cintorínska 1306/6, 048 01 Rožňava. Občania 
v petícii žiadajú: Ako zhotoviteľ tejto petície za opravu cesty miestnej komunikácie na Ulici 
cintorínskej  v Rožňave  vám,  ako  príslušnému  orgánu  územnej  samosprávy  predkladám 
podpísaný hárok petície, v ktorom občania na Ulici cintorínskej žiadajú o urýchlenú opravu 
miestnej komunikácie z dôvodu, že komunikácia na Ulici cintorínskej je v dezolátnom stave. 
Prístup  k našim  nehnuteľnostiam  je  sťažený,  automobily  sa  nevedia  dostať  k domom 
a v prípade dažďov je situácia ešte horšia. Treba tu povedať, že MZ každoročne schvaľuje 
plán  opráv  komunikácie  a chodníkov  a zároveň  na  tieto  akcie  sú  schválené  finančné 
prostriedky z rozpočtu mesta. Ulica, ktorá je predmetom petície nebola do tohto plánu opráv 
na  rok  2018  zahrnutá.  Oprava  tejto  ulice  si  vyžaduje  väčšiu  investíciu,  vypracovanie 
projektovej  dokumentácie  a vyriešenie  odvodnenia  dotknutého  územia.  Ešte  by  som  tak 
podotkla, že taká istá situácia je aj na uliciach Strmá, Splavná a Klobučnícka. Týka sa to tejto 
severnej  časti.  To  sú  všetko  také  strmé  ulice,  kde  vlastne  vplyvom  dažďov  dochádza 
k zmývaniu či dá sa tam štrk, či proste nejaký, upraví sa povrch. Nie je to odvodnené a tým 



pádom je  to  také  momentálne  neriešiteľné.  Vyžaduje  si  to  podľa  mňa nejaký komplexný 
návrh  na  riešenie  týchto  ulíc.  Komisia  verejného  poriadku  predloženú  petíciu  zobrala  na 
vedomie. To je všetko z mojej strany, nech sa páči.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Ešte pred tým, ako otvorím diskusiu, ja by som sa tiež k tomuto chcel vyjadriť. Ja 
plne chápem obyvateľov tejto severnej časti. Po tom, čo uvideli, pretože keď sa rozhliadneme 
po severnej časti, tak sme urobili predĺženie Ulice jasnej až úplne k rómskemu klubu a potom 
sme vyasfaltovali  asi  400 m úsek k nášmu starému cintorínu.  Čiže úplne pochopím, že aj 
ostatné ulice by to chceli mať. Ja deklarovať môžem len jednu vec, že tie ostatné ulice, možno 
trošku to potrebujú ošetriť aj ináč, pretože sú strmšie a samozrejme aj podľa toho názvu Strmá 
atď.  Je  potrebné  a musíme  sa  tam najprv  zamyslieť  najprv  nad  odvodnením týchto  ulíc, 
pretože to nie je len vodorovná ulica, ale je strmá, takže nad tým sa zamyslieť a tak isto ako 
ostatné  ulice,  ktoré sme tam začali  v severnej  časti  asfaltovať  podľa možností  finančných 
mesta. ja verím tomu, že aj do budúcoročného plánu údržby aj asfaltovania Mesta Rožňava 
môžu  byť  tieto  ulice  zahrnuté.  Tak  ako  som  povedal,  najprv  musíme  aj  to  odvodnenie 
vyriešiť, ale tak isto sú aj tieto ulice možné zaasfaltovať a ja dúfam, že aj možno nové vedenie 
mesta aj s poslancami tak isto odsúhlasia ten plán asfaltovania tak, ako to bolo teraz. Ale, 
a dostane sa aj na asfaltovanie týchto ulíc. Ja viac neviem k tejto téme dodať, ja ako som 
povedal úplne na začiatku, úplne chápem týchto ľudí, keď videli, že aj tie, tie ulice, ktoré som 
spomínal sa rozbehli a asfaltovali sa. Proste všetko naraz sa urobiť nedá. Ja len dúfam, že aj 
v budúcom roku vyjdú financie tak, že budeme tam môcť opäť, možno nie všetky, opäť jednu 
možno ulicu urobiť, aby sme všade v meste vedeli ostatné tie ulice, ktoré tiež nie sú v takom 
stave, v akom by mali byť, zaasfaltovať. Nech sa páči otváram diskusiu.
Neevidujem  diskutujúceho.  Uzatváram  diskusiu,  prečítam  návrh  na  uznesenie,  alebo  sa 
dohodnime  na  tom uznesení.  Niekto  by  mohol  navrhnúť.  Skúste  poslanci  navrhnúť.  Pán 
poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som navrhoval prijať túto petíciu a MZ, ktovie, koľkí z nás tu budeme, koľkí nie. Do 
budúcna uložiť MZ v rámci finančných možností do budúcna pristúpiť k riešeniu, jak kolega 
hovorí, alebo k asfaltovaniu situácie na týchto uliciach a v podstate spojazdniť tieto ulice na 
lepšiu úroveň. 

p. primátor Pavol Burdiga
A samozrejme dajte do zaradenia plánu opráv. Áno. Tak potom, tak je to, síce je to investičná, 
no. Tak keď budeme odvodňovať, tak určite bude treba nám aj,  aj  stavebné povolenie na 
odvodnenie tých ulíc. Hej. ja si myslím, že áno. Len dajme tam podľa finančných možností 
mesta a zaviazať mesto, aby sa staralo o vypracovanie projektovej dokumentácie na to. Lebo 
či tam bude bývať jeden, alebo druhý určite to bude, bude treba raz urobiť. Len mám ešte pred 
tým, ako budete súhlasiť s tým, aby sme hlasovali aj to, že všetko je v priadku, že na tých 
uliciach to urobíme, ale nebudem to veľmi rozvádzať, len tí, ktorí aj tú petíciu podpísali opäť,  
ja ich veľmi chápem, len ja ich prosím, možno cez tento priamy prenos, ak je to možné, tam 
to vidieť, aby si aj oni splnili svoje občianske povinnosti. A určite viete čítať medzi riadkami 
o čom hovorím. Ďakujem. Toľko. Takže skús pán poslanec ešte raz naformulovať.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Navrhujem  prijať  túto  petíciu  a poveriť  mesto  podľa  finančných  možností  v budúcnosti 
pristúpiť k oprave uvedených komunikácií.



p. primátor Pavol Burdiga
Môžeme. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 13-ti.
Za...severná časť. Za 12, proti 1, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne.

21/3 Petícia za opravu miestnej komunikácie na Šípkovej ulici v     Rožňave  
Poprosím opäť pani doktorku, hlavnú kontrolórku mesta, aby nám predniesla tento materiál.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno. Takže  dňa 20.  07.  2018 bola na Mestský úrad doručená petícia  občanov za opravu 
miestnej komunikácie na Šípkovej ulici v Rožňave. Petícia bola doručená v zmysle zákona č. 
85/1990 Zbierky o petičnom práve v platnom znení, obsahuje 6 petičných hár...hárkov s 84 
podpismi.  Osoba  poverená  na  zastupovanie  s  orgánom  verejnej  správy:  Mgr.  Michal 
Drengubiak, Šípkova 31, Rožňava.
Obyvatelia  žiadajú  opravu  miestnej  komunikácie  na  Šípkovej  ulici  novým  asfaltovým 
povrchom v celom profile vozovky, nakoľko bola osadením nových vodovodných rozvodov 
narušená  celistvosť  cestného  telesa.  Na  predmetnej  komunikácii  boli  v  celej  dĺžke  ulice 
vykonané výkopové práce v šírke 0,9 – 1,7 m a taktiež vykonané priečne výkopové práce so 
šírkou  0,6  –  1,8  m.  v  počte  24.  Obyvatelia  v  petícii  uvádzajú,  že  pokiaľ  sa  uvedená 
komunikácia bude rekonštruovať iba čiastočným asfaltovaním v miestach výkopov, v blízkej 
budúcnosti  bude dochádzať k sadaniu podložia  a tým budú tvorené prekážky v plynulom 
užívaní komunikácie  na účely na ktoré bola zhotovená a je v súčasnosti určená.  Uvedené 
skutočnosti budú mať negatívny vplyv na kvalitu života obyvateľov uvedenej ulice ako aj 
všetkých užívateľov predmetnej komunikácie. Mestom Rožňava bolo v súlade so zákonom č. 
369/1190 Zb. o obecnom zriadení vydané  záväzné stanovisko  pod číslom 2668/2013-29239- 
VYST zo dňa 17. 05. 2013, ktorým mesto Rožňava súhlasilo s realizáciou líniovej stavby 
Rožňava, ul. Šípková a Páterová – rekonštrukcia vodovodu za určených podmienok.
Východoslovenská  vodárenská  spoločnosť,  a.s.  Košice   ako  investor  danej  stavby  listom 
značky 30113/2016 zo dňa 13.4.2016 požiadala mesto Rožňava o prehodnotenie uvedeného 
záväzného  stanoviska,  týkajúce  sa  spätných  povrchových  úprav  miestnych  komunikácií  z 
celej šírky  na úpravy v mieste výkopu. Mesto Rožňava v súlade s § 4 ods.3 písm. d) a § 13 
zákona  o  obecnom  zriadení  na  základe  žiadosti  investora  stavby  zmenil  v  poradí  druhú 
(poslednú)  vetu  v  podmienke  č.1  záväzného  stanoviska  nasledovne:  Mesto  Rožňava  ako 
vlastník  a  správca  výstavbou  dotknutej  miestnej  komunikácie  požaduje  realizovať  spätnú 
povrchovú úpravu miestnej komunikácie v šírke výkopu pre vodovodné potrubie. Na základe 
týchto  požiadaviek  Odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  vydal  dňa  20.  12.  2016 
rozhodnutie pre stavebníka Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť povolenie na zmenu 
stavby- rekonštrukcia vodovodu Rožňava, Šípková ulica a Páterová ulica, podľa požiadaviek 
vlastníka a správcu dotknutej miestnej komunikácie. Podľa miestneho zisťovania dňa 10. 09. 
2018 sa práce realizujú  v súlade s  uvedenými rozhodnutiami  dotknutých orgánov.  Z toho 
dôvodu vyhovieť petícii občanov  podľa môjho názoru už momentálne nie je možné, nakoľko 
uvedené práce už momentálne k dnešnému dňu sú aj ukončené. Komisia verejného poriadku 
predloženú petíciu zobrala na vedomie. To je všetko.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pani doktorka. Myslím, že máme tu aj zástupcov petičnej, petičného výboru, 
alebo petičnej akcie. Nech sa páči skúste sa predstaviť a povedať aj vy niečo k tomu a potom 
by sme mali poslancov v diskusii.

Občan mesta



Takže ešte raz. Príjemný dobrý deň všetkým. Moje meno je Michal Drengubiak. V prvom 
rade by som ešte doplnil text petície, pretože ešte pokračoval ďalej. A to jest, že na základe 
vyššie  uvedených  skutočností  žiadame,  aby  Mesto  Rožňava  prerokovalo  s VVS,  a.  s. 
možnosti  spoločného  financovania  opravy  a rekonštrukcie  v celom  profile  a uviedlo 
predpokladané  náklady  na  túto  opravu.  A ďalej  žiadame  Mesto  Rožňava  aby  dôsledne 
vyžadovalo od zhotoviteľa prác v súvislosti s výmenou vodovodného potrubia na Šípkovej 
ulici dodržiavanie platnej legislatívy v súvislosti s vykonávaním opráv na majetku mesta, t. j. 
vrátenie poškodených, alebo inak znehodnotených častí miestnej komunikácie do pôvodného 
stavu.  Žiadame  tiež  o dôsledné  uplatňovanie  prípadných  reklamácií  vzniknutých  po 
nedostatočnej,  resp.  nekvalitne  prevedenej  oprave  rekonštrukcií  zhotoviteľom.  To  len  na 
doplnenie tej petície. Bolo to tam na druhej strane. A teraz. Áno, táto petícia sa mnohým bude 
zdať,  že už je pozde.  Áno sčasti  je už pozde a poviem aj prečo.  Pán Burdiga budem vás 
parafrázovať, čo ste mi povedali do telefónu 18. 09. 2018. Položili ste mi otázku, že o čo mi 
ide. Teraz sa pokúsim zodpovedať. Zodpovedať nie len vám, tak isto som na vás adresoval 
žiadosť,  aby  ste  zabezpečili  prítomnosť  na  tomto  pojednávaní  zástupcu  generálneho 
riaditeľstva  VVS,  a.  s.  Košice,  ako  zhotoviteľa  stavby.  A mám na to  niekoľko dôvodov. 
V prvom rade celá genéza, história tohto projektu sa začala v roku 2013, keď bolo vydané 
záväzné stanovisko mesta. Nebudem to celé čítať, pani hlavná kontrolórka niektoré veci už 
spomenula.  Ale  v stručnosti.  V 2013-stom  mesto  žiadalo,  aby  bola  zabezpečená  výmena 
obrusnej vrstvy krytu vozovky v celej šírke. Následne v marci 2014 nadobudlo právoplatnosť 
rozhodnutie  Okresného úradu v Rožňave,  Rekonštrukcia Šípovej a Páterovej ulici  a kde sa 
v závere uvádza: zabezpečenie výmeny obrusnej vrstvy krytu vozovky v celej šírke. V článku 
2 č. 16 sa uvádza termín ukončenia stavby december 2015, ešte raz december 2015. V júni 
2016 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie Mesta Rožňavy o povolení zvláštneho užívania 
miestnej  komunikácii  v Rožňave  –  Šípková  č.  1401/2016-23680  VYST,  kde  sa 
v podmienkach  realizácie  uvádza  v bode  5  spätnú  povrchovú  úpravu  výkopových  rýh 
realizovať  spolu  so zabezpečeným,  zabezpečením výmeny obrusnej  vrstvy  krytu  vozovky 
v celej šírke. Ďalej ešte raz tie dátumy 24. 06. 2016 to nadobudlo právoplatnosť. V bode 10 sa 
uvádza: toto povolenie platí do 30. 06. 2016. 6 dní, ale vykonateľnosť bola až od 01. 07. 
2016.  Mesto  vydalo  rozhodnutie,  ktoré  malo  platnosť  6  dní  a bolo  nevykonateľné. 
Pokračujem.  V apríli  2016  žiadalo,  žiadali  VVS,  a.  s.  Košice  o prehodnotenie  záväzného 
stanoviska a odôvodnenie prečítam: v regióne Rožňavy spravujeme vodovodné siete, ktoré sú 
tesne  pred,  alebo už  po  dobe životnosti.  Na mnohých vetvách  sú časté  poruchy,  ktorých 
odstraňovanie  si  vyžaduje  vysoké  finančné  náklady.  Realizácia  povrchových  úprav 
komunikácií  v celej  šírke  odčerpáva  finančné  prostriedky  v neúmernej  miere,  čo  má  za 
následok odsun potrebných rekonštrukcií  vodovodných sietí  a tým nárast strát  vody a tým 
nevyhnutnosť  rozkopávok  komunikácií  vo  zvýšenej  miere.  VVS ako  investor  predmetnej 
stavby  žiadal  aj  o zmenu  stanoviska  v prípade  Páterovej,  aj  v prípade  Šípkovej  ako  celej 
stavby. Obidvoch stavebných objektov. Na pozornosť dávam stavebný objekt č. 2 Páterová 
bola  rekonštruovaná  v celom  profile.  25.  04.  vydáva  Mesto  Rožňava,  podpísaný  Pavol 
Burdiga zmenu záväzného stanoviska k stavbe a mení v podmienke č. 1 záväzné stanovisko 
zo dňa 17. 05. 2013, ale iba stavebného objektu č. 1. Ulica Šípková. Z vety budem len záver 
čítať. So zabezpečením výmeny obrusnej vrstvy krytu vozovky v celej, celej šírke definuje po 
novom, miestna komunikácia v šírke výkopu pre vodovodné potrubie. V prípade stavebného 
objektu č. 2 Ulica Páterová naďalej trvá na svojej požiadavke. Na základe tohto rozhodnutia 
vydáva  v decembri  2016  Okresný  úrad  v Rožňave  povolenie,  ktoré  im  túto  zmenu 
akceptovalo. Tu jedna otázka. V projektovej dokumentácii,  ktorá bola súčasťou stavebného 
konania na vydanie stavebného povolenia v roku 2014 bolo, bolo toto, bola táto projektová 
dokumentácia prepracovaná a tak isto sa podľa nej potom pokračovalo v roku 2016? Bola 
súčasťou stavebného konania? To som už spomínal, že manželka sa pýtala na túto ulicu 28. 



06. 2018 na MZ. Opýtala sa, že či je potrebné, aby sme spísali petíciu. Niekoľkí občania tej 
ulice zvažovali,  že to spíšu. Bol som asi najrýchlejší,  preto tu teraz stojím, ale určite som 
v tom nebol sám. Takže tak. Nebudem tu, alebo prečítam aj toto. Budem citovať z vyjadrenia 
z MZ 28.  06.  2018 čo  bola  odpoveď,  že  kvôli  čomu sa  na  našej  ulici  nebude asfaltovať 
v plnom  profile.  Len  pre  upresnenie,  pardon,  len  pre  upozornenie  také  Páterová  nebola 
spolufinancovaná mestom a vodármi, takže to si mýlite. Lebo to bolo financované z vodární. 
Aby to bolo jasné a Šípková bude asfaltovaná v pol profile. A potom, podľa možností mesta 
bude doasfaltované, ale teraz nad tým neuvažujeme. Manželka na to podotkla, že to bol iba 
príklad. Len ste to uviedla, viete, ako spolufinancovanie, keď to bude niekto počuť, fuuu, to 
mesto dalo do toho. Mesto nedalo. A o tom bolo rozhodovanie vodární. Nie vodární. Vodárne 
žiadali, rozhodoval primátor mesta na základe žiadosti vodární. Fakt bolo tých výmoľov viac, 
teraz hovoríme o Páterovej, tak sa rozhodli pre túto alternatívu. Nerozhodli, len dodržiavali 
to, čo mesto od nich vyžadovalo a čo bolo v platnom stavebnom povolení. Teraz je takáto 
dohoda,  že  zatiaľ  je  to  v pol  profile.  Je  to  v záruke.  Keď  ste  si  všimli,  každým  rokom 
pristupujeme k asfaltovaniu rôznych chodníkov a ciest  a keď príde na to Šípková, po tejto 
oprave a náhodou bude fakt v katastrofálnom stave, tak určite pristúpime k tomu. Ste takí istí 
obyvatelia, čiže žiadna výnimka. Koniec citátu. Tu uvediem všimli sme si, ale všimli sme si 
hlavne posledné 3 mesiaci  pred voľbami.  Čo sa týka asfaltovania.  Neviem či  ste boli  na 
Šípkovej  ulici  a pozreli  ste si.  Je asfaltovaná v pol  profile? Ale tu ste  to uviedli  2x.  Áno 
chytám. Ale rovnako dokážete aj vy chytať druhých ľudí za slovíčka a preto chytám. Kto 
rozhodol. Pýtali ste sa ma aj do telefónu o čo mi ide. A otázka znie, aj ste mi odpovedali 
vtedy, že tá naša ulica nebola v takom zlom stave, ale potom, keď sa to, keď sa to vlastne 
riešilo  v roku  2016,  ale  v 2014-tom,  keď  sa  o tom  rozhodovalo  a keď  sa  to  dostalo  do 
stavebného povolenia boli iné podmienky? Bola v inom stave? Ja si myslím, že vtedy bola 
ešte v lepšom stave ako v roku 2016. Takže nevidím logiku toho, prečo sa to má zrazu inak 
posudzovať. Teraz pôjdem ku samotnej realizácii tejto rekonštrukcie. Nemám informáciu, či 
prebehlo kolaudačné konanie, ale min. by som chcel poukázať na niektoré detaily, čo sa týka 
realizovaných prác. Napr. dom pani Kolesárovej osadený uzáver presne v strede bránky. Ďalej 
schodíky  medzi  ulicami  Šípková  a Ernesta  Rótha  vyzerá  v dnešnej  dobe  takto.  Toto  bol 
priamy  dôsledok  rekonštrukčných  prác.  Tam  boli  betónové  schodíky.  Do  dnešného  dňa 
betónové schodíky nie sú. Za chvíľu nám začne pršať, blato. Neviem, kto to dokončí, keď 
v bode 3 poveno...povinnosti stavebníka v ods. 3 stavebného povolenia je uvedené: škody, 
ktoré vzniknú realizáciou stavby Rožňava Ulica Šípková, Páterová – rekonštrukcia vodovodu 
na cudzom majetku, čiže aj na majetku mesta je stavební povinný uhradiť v zmysle platných 
právnych predpisov. Tieto škody vznikli v priamom dôsledku stavebných prác. Prečo neboli 
plochy pred plotmi obyvateľov vrátené do pôvodného stavu. Niektorý obyvatelia tam majú 
zámkovú dlažbu, niektorý vysypaný štrk, konkrétne väčšina z nich tam má trávnik.  Okolo 
nových vpustov bola vysypaná, bol vysypaný štrk. Už v súčasnej dobe na mnohých miestach 
je to prepadnuté, nevšimol som si, že by to niekto dosypal. Ďalšie obrázky ukážeme z procesu 
realizácie pokládky asfaltového povrchu. Ako si môžete všimnúť vyliaty je betón, kde nebola 
iba  obrusová  vrstva  asfaltu  odstránená,  ale  kde  boli  vykonané  aj  výkopy.  V niektorých 
miestach,  konkrétne tu na kraji  je vidno, že betón a nedostal  úplne všade,  kde mal.  Ďalší 
obrázok.  Tu  si  zoberiem  na  pomoc,  pardon,  takého  pomocníka.  Vydalo  to  Ministerstvo 
dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií a je to technicko-
kvalitatívne podmienky pre liaty asfalt. Je to verejne dostupné. Do pozornosti dávam hlavne 
tú hranu, kde je ukončené asfaltovanie a kde sa bude napájať ďalší asfalt. V bode 6.5 úprava 
spojov okraje plochy ukladacej zmesi a čiastkové pracovné zábery sa ohraničujú priamymi 
kovovými lištami,  tzn. vyasfaltujem, kovovú lištu dám preč, bude tam pekný spoj, kde sa 
napojí. Tu nevidím, kde je tá priama lišta, kde by mala byť osadená, alebo ako to bude ďalej 
vyzerať.  Môžeme  ďalší  obrázok.  Vo  vrchnej  časti  asfaltu  sa  prenášajú  všetky  praskliny 



z podložia.  Takto  vyzerá  asfalt  deň  pred,  pardon,  deň  pred  asfaltovaním.  Už  pred 
asfaltovaním je popraskaný. Áno všetky tie spoje sú vytreté impregnačným materiálom, resp. 
penetráciou dookola, ale betón, na ktorý bude naliaty asfalt a následne spracovaný je takto 
popraskaný. Môžeme ďalej. Na ces...celej komunikácii boli robené zárezy, v súčasnej dobe, 
toto je  fotené včera rovnako ako tie  schodíky,  chcel  som to mať úplne čerstvé,  tak takto 
vyzerajú zárezy. Každý, kto je stavbár vie, že kam sa dostane voda, je len otázkou času, kedy 
sa to znehodnotí. Nie som expert na asfaltovanie, ale myslím si, že toto by malo byť zaliate 
a zapracované tak, aby sa tam tá voda nedostala a hlavne nie pred zimou. Ďakujem. Teraz by 
som ešte nadviazal na to, prečo žiadali hlavný staviteľ, investor VVS, Generálne riaditeľstvo 
Košice o odpustenie asfaltovania v plnom profile a ako argument bolo, že je to nedostatok 
peňazí.  V skratke.  Vo výročných správach za roky 2016 a 2017, pardon to som preskočil. 
V roku 2015, keď mala byť uvedená investícia  realizovaná,  lebo som povedal,  uviedol na 
začiatku,  v stavebnom povolení  je uvedené,  že termín  ukončenia realizácie  tejto  stavby je 
december 2015. Takže v roku 2015 bol zisk VVS podľa Finstatu, verejne dostupné 787 000 
eur, v roku 2016 bol tento zisk, rok po tom, ešte stále necelých 200 000 eur. Takže argument, 
že v tom čase zle stáli možno by aj obstál, ale potom sa pýtam, prečo vo výročnej správe VVS 
za  rok 2015 sa uvádza,  že  medzi  najvýznamnejšie  stavby realizované  v roku 2015 patrili 
Rožňava, Ulica Šípková, Páterová – rekonštrukcia vodovodu. Ale zmienka o realizácii takejto 
stavby  v roku  2016  a 2017  chýba.  Len  pre  dopresnenie  Ulica  Páterová  v máji  2016  ešte 
nebola hotová.  Ulica Šípková sa začala  rozkopávať v októbri  2017. Zhrnul  by som to asi 
takto. Podľa etického kódexu voleného predstaviteľa Mesta Rožňava, čl. 2, ods. 2 pri plnení 
svojich funkčných vole...funkčných povinností volený predstaviteľ koná vždy so zreteľom na 
záujmy  občanov  a zdrží  sa  akéhokoľvek  konania,  ktoré  by  ohrozilo  dôveryhodnosť  jeho 
mandátu  a samosprávy.  Teraz  moja  odpoveď o čo  mi  ide,  ktorú  som položil  na  začiatku 
môjho príspevku. V prvom rade mi ide o ochranu majetku mesta, aby sa nezmyselnými a pre 
mesto  zjavne nevýhodnými rozhodnutiami  majetok  mesta,  takže  nás  všetkých obyvateľov 
neznehodnocoval, ale práve naopak zveľaďoval. Ešte jedna vsuvka. V príspevku diskusnom 
pri  sekcii  vystúpenia  občanov  som uvádzal  aj  ďalšie  komunikácie  v tomto  meste,  kde  si 
myslím,  že  mesto  nedostatočne  uplatňuje  prípadné  reklamácie  a tým  sa  úplne  zbytočne 
znehodnocuje náš majetok. Ďakujem za pozornosť.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán Drengubiak. Poprosil by som pána riaditeľa vodárenskej spoločnosti, aby 
zareagoval na tieto fakty, ktoré pán Drengubiak predložil. Pán Drengubiak vaša úloha bola 
splnená. Je tu zástupca. 

Riaditeľ VVS
Ďakujem  za  slovo.  Moje  meno  je  Stanislav  Prcúch.  Som  riaditeľom  závodu  v Rožňave. 
Nepočuť ma? Tak. Dobre. Nerozumiem tomu, že prečo ste s touto problematikou prišli na 
zastupiteľstvo a neprišli ste na vodárenskú spoločnosť, keď ste videli tieto nedostatky počas 
výstavby. Bol tam stavebný dozor, ktorého ste mali upozorniť, alebo prísť podať námietky ku 
nám. To je jedna vec, keďže tie technické veci sa dajú riešiť. Čo sa týka tých schodíkov, alebo 
pod.  sú  v štádiu  objednania,  bude  to  dokončené.  Všetko  sa nedá  naraz.  Čo  sa  týka  tej 
komunikácie. My máme 5 ročnú záruku. Čiže vy už dopredu predpokladáte, že, že sa diať 
veci budú tak, ako, že sa tu bude rozpadať celá tá komunikácia. 5 rokov držíme za to záruku, 
ako náhle zistíte treba informovať. Pani. Ďalej.  Navyše voči tomu, čo bolo vykopané sme 
asfaltovali  po vašich susedoch, po vás, niektoré prekopávky, ktoré dneska sú ešte ani nie 
zaasfaltované, pri niektorých domoch. Všimli ste si? Doplnili sme 15 m obrubníkov, ktoré 
vôbec nebolo v našej kompetencii dopĺňať, pretože to bolo súčasťou nezrealizovaných, alebo 
realizovaných plynových prípojok na tej ulici.  Z vlastných zdrojov sme to tam dali.  Čo sa 



týka celej tej Páterovej a Šípkovej ulici. Proces nastal v roku 2010, kedy my sme plánovali 
rekonštrukciu tých ulíc v Rožňave, ktoré sú veľmi poruchové, kde sú časté zásahy. V 2010-
tom začala vôbec myšlienka rekonštrukcie Ulice Páterovej, Šípkovej. V roku 2013, 14, sa mi 
zdá,  bolo konečne vydané stavebné povolenie.  Dovolili  sme si to zaradiť do plánu, plánu 
malých  investícií,  ktoré  realizuje  náš  závod  samostatne  z vlastných  zdrojov.  Čo  sa  týka 
Páterovej tak isto sme chceli odstúpiť od investícií rekonštrukcie verejného vodovodu z toho 
dôvodu, že my nie sme cestári, aby sme rekonštruovali komunikácie v celej šírke. Pretože je 
to odborná práca a nie sú na to finančné. My sme dodržali zákon tak, ako káže, čiže sme 
dávali komunikáciu do pôvodného stavu. Tam na naliehanie pána primátora a dlhé rokovania, 
za  čo  mu  vlastne  aj  vám  Rožňavčanom  chcem  poďakovať,  dlhé  rokovania  s vedením 
vodárenskej spoločnosti sme sa dokázali  dohodnúť, že urobíme ulicu Páterovú tak, v celej 
šírke, pretože charakter tej ulice si to vyžadoval. Je to nie obslužná komunikácia pre domy, 
ale je to komunikácia pre, pre celý Juh, lebo tam tá frekvencia áut je iná. Čiže urobila sa 
výnimka, nie je to pravidlo, výnimka, že sa išlo do asfaltovania celej šírky komunikácie. Čo 
sa týka Šípkovej naozaj robili tam naši ľudia čo vedeli a urobili to, myslím, že kvalitne. Tých 
5 rokov istotne bude. Tak isto si myslím, teraz, vás sa spýtam, vám vyhovoval ten stav čo bol 
predtým? Mali sme tam v roku 2017 10 porúch, 2018 sme nemali a ďalší rok a ďalší, každý 
by sme vám pridávali 10 a 10 porúch každý rok. Bol by ste spokojný, keby sme tam nešli 
investovať  do  rekonštrukcie  vodovodu a by  sme vám nechali  tie  prekopávky tam.  Ďalšie 
a ďalšie poruchy keby vznikali? Lebo nám zákon nekáže, že musím ísť vymieňať, asfaltovať 
a pod. Čiže bolo to vlastná iniciatíva a kdesi aj dohoda s mestom, že ktoré ulice, kde budeme 
rekonštruovať,  kde sú poruchové,  aby sme znížili,  znížili  sme potrebu,  alebo  požiadavku 
zákazníkov na dodávku vody včas a stále. Pretože, keď ste tam mali 10 porúch, 10 dní min. 
ste mali odstavenú vodu počas tých 10 dní. Čiže tento krát sa to nebude stávať. 50 rokov by 
mala byť v poriadku dodávaná voda. Teraz keby takto každá ulica postupovala ako vy, my 
prestaneme investovať  a ideme do iných obcí.  Dnes máme 99 obcí,  kde  nám treba  robiť 
rekonštrukcie  verejného  vodovodu,  pretože  naozaj  sú  zastaralé.  Peniaze  na  rekonštrukcie 
vodovodu,  každý  rok  sa  robia  plány  na  dlhšie  obdobie,  proste  sa  musia  naplánovať.  To 
nepozerajte na ten zisk. My sme  VVS, kde máme 9 závodov a tých 9 závodov každý robí 
rekonštrukcie. Prišli sme k tomu, že lacnejšie to je robiť našimi zamestnancami, ako to dávať 
dodávateľsky. O 50% dokážeme lacnejšie robiť. Takže ja nerozumiem, prečo ste neprišli na 
závod, pokiaľ ste mali takéto potreby a to prerokovať. Práve naopak, mali by ste byť radi, že 
sa vymenilo to vodovodné potrubie na tej ulici, lebo sú dediny, kde nás prosia starostovia, aby 
sme  prišli  vymeniť,  len  nemáme  finančné  zdroje.  A tu  opačne.  Miesto  aby  ste  kvázi 
poďakovali niekomu, že sa to riešilo, vy idete toto napádať. Viete čo môžete spôsobiť? Chcete 
aby Ulica Mikulíková, alebo Ernesta Rótha, alebo ďalšie sa nerobili? Kvôli tomu, že taký 
postoj negatívny máte k tomu? Ja sa vás pýtam len, no. Ako zvažujte  aj to všetko.  Však. 
Takže neviem, či som na všetko odpovedal, ale istotne ak sú tam nedostatky, my sme povinní 
to dávať do poriadku. Treba nás na to upozorňovať, hej. Takže buďte taký dobrý, keď sú 
nedostatky treba upozorniť, ale nie cez MZ, treba prísť za nami, povedať toto a toto je tam 
zle,  to  nám nepasuje.  Dobre?  Neviem či  všetko,  či  som dostatočne  odpovedal  na  to,  ale 
ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Je diskusia. 

Občan mesta
Keď mi...

p. primátor Pavol Burdiga



Ja by som vás poprosil. Je prihlásený pán poslanec a ten má prednosť pred vami. Dobre?

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Trošku ma zaskočila,  zaskočil  spôsob argumentácie pána riaditeľa.  Ak 
som dobre pochopil občan namietal zmenu stanoviska mesta a potom samotné prevádzanie 
prác a predpokladám argumentovať tým, že ozve sa občan, ktorý je zvedavý na dôvod, prečo 
mesto zmenilo stanovisko a namieta kvalitu prác, prečo by mu malo byť argumentované tým, 
že chce ohroziť investície  na Ulici  Ernesta  Rótha.  To mi nepríde ako korektné.  Ďakujem 
pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči páni poslanci, chce niekto ešte? Ja vás vidím pán Drengubiak, 
nebojte sa. Pán poslanec Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem.  Podľa  mojich  informácií,  čo  som  získal  ja  zase  od  ľudí  aj  z vodárenskej 
spoločnosti, nie od pána riaditeľa, od iných, že tieto práce sa vykonávali takým spôsobom, 
aby sa zvýšili finančné prostriedky aj na opravu iných častí v meste, preto takéto práce neboli 
urobené v takom rozsahu, ako mali byť.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja som sa prihlásil, aby som náhodou zase nebol, že, že som sa neprihlásil do diskusie, ale 
dám prednosť pánovi Drengubiakovi, nech sa vyjadrí.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán Drengubiak nech sa páči.

Občan mesta
Ďakujem za slovo. Vyjadrím sa prečo som oslovil mesto. Jednať s vodárenskou spoločnosťou 
mne ako súkromnej osobe za seba, si myslím, že v prvom rade by to malo mesto, lebo mesto 
je majiteľom a vlastníkom tých pozemkov. A keď ja upozorním mesto, že si myslím, že sa 
nekoná tak, ako sa má, tak myslím, že mesto je tým správnym a oprávneným orgánom, aby 
jednal s ďalšími tretími osobami. Keby sme sa chodili sťažovať a tu sused z Šípkovej ulice 
povie,  možno sa pristupuje ku nám inak, možno neviem, ale  každopádne ku komunikácii 
poviem len toľko, dozvieme sa o tom, že sa niečo ide robiť vtedy, keď nám zaparkuje bager 
na ulici. Možno aj preto bolo predmetom tejto petície, v podstate táto petícia prišla pozde, 
lebo my sme touto petíciou už nič zvrátiť nevedeli. My sme sa o všetkom dozvedeli pozde. 
Čo sa týka toho,  že prečo namieta.  Ani krivého slova by som nepovedal  v prípade,  keby 
v roku  2014  v stavebnom  povolení  bolo  uvedené,  že  mesto  žiada  vymeniť  iba  na  šírke 
výkopu. Absolútne vôbec by som sa ani na tom nepozastavil nad tým a akceptoval by som to 
ako oprávnený argument. Ja len tomu nechápem, prečo museli prísť, prejsť 2 roky, kedy už 
investícia  mala  byť  dávno zrealizovaná,  aby sa  vtedy niekto,  ja  neviem či  zbadal,  že  no 
v povolení  máme  niečo  iné  tak  teraz  to  ideme  riešiť.  Keby  to  bolo  riešené  v pôvodnom 
stavebnom povolení nemám absolútne ani slovo. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.



p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja by som najprv mal k, teda takú drobnú pripomienku k pánovi Prcúchovi, pretože to čo on 
tu hovoril tak to vyznelo, jak keby vodárne robili charitatívnu činnosť. Vodárne vykonávajú 
podnikateľskú činnosť. Ak, ak teda máte potrubia tak, tak dodávate vodu, za ktorú zákazníci 
platia, platia aj za odvedenie odpadovej vody. Ak vám táto infraštruktúra nefunguje, musíte ju 
stále opravovať, tak zákazníci vám neplatia za ten čas, keď, keď nemajú vodu, čiže, čiže to je 
úplne s, ako samozrejmá činnosť, že by vodárne mali udržiavať tú infraštruktúru v dobrom 
stave  priebežne.  Pokiaľ  ide  o uvedenie,  ako  zákon  hovorí,  hej,  že  treba  uviesť  kom... 
komunikáciu  po výkopových prácach do pôvodného stavu,  no áno,  to  je  taká  vec na,  na 
diskusiu,  čo je  pôvodný stav.  Keď sa robila  rekonštrukcia,  alebo výstavba kanalizácie  na 
Rožňava  bani  tak  celkom  chápem,  že,  že  sa  teda  asfaltovali  len  tie  výkopy,  lebo  tá 
komunikácia bola v takom stave, tak zaplátaná, jedna, jedna záplata na druhej, že keď sa tam 
potiahla jedna, jedna dlhá, dlhá záplata na tie výkopy, tak, tak to bolo v podstate uvedenie do 
pôvodného stavu. Možno aj do lepšieho stavu, ako bol ten pôvodný. Ale, ale Šípková ulica, ja 
som cez ňu chodil  občas autom, občas na bicykli,  občas pešo a sem tam, tam bolo niečo 
prekopané, ale v princípe to bol, to bol súvislý asfaltový koberec, ktorý mal síce nejaké roky, 
ale to nebola taká cesta, ako napr. Letná, ktorú sme nedávno rekonštruovali, ktorá bola tiež 
samá záplata. Čiže v tomto prípade za pôvodné uvedenie do, do pôvodného stavu beriem to, 
že sa tam natiahne teda súvislí, súvislí koberec. A v tejto súvislosti mám teda otázku na pána 
primátora. Prečo, keď v roku 2013 podpísal stanovisko mesta, záväzné stanovisko, na základe 
ktorého bolo vydané rozhodnutie, stavebné rozhodnutie, že aj Páterová, aj Šípková teda sa 
bude riešiť po ukončení rekonštrukcie súvislou vrstvou teda v, v celej šírke. Áno. Môžem to 
aj  zacitovať.  Výmena  obrusnej  vrstvy  krytu  vozovky  v celej  jej  šírke.  Prečo  v 2016-tom 
podpísal  súhlas  mesta  stým,  aby  na  Šípkovej  sa  to  tak  nerobilo,  na  Páterovej  sa  to 
zrealizovalo.  V čom  sú  obyvatelia  Šípkovej  ulice  obyvateľmi  druhej  kategórie,  že  si 
nezaslúžia rovnako upraviť cesty ako obyvatelia na Páterovej. 

p. primátor Pavol Burdiga
Obyvatelia Šípkovej nie sú druhotriedni. U mňa nie. Nikto nie je druhotriedny, ale každý je na 
1.  mieste,  čiže  nezavádzajme  týmito  slovami.  Dobre?  A celé  bolo  po  prerokovaní 
s vodárenskou spoločnosťou, ktorá povedala, že nemá toľko finančných prostriedkov na to, 
aby  mohla  investovať  ešte  aj  do  asfaltovania  celej  šírky,  pretože  je  pripravovaná 
rekonštrukcia ďalších ulíc od Mikulíkovej, myslím, že pán riaditeľ to má napísané, koľko ulíc 
budú ešte líniovo, budú líniovo ešte robiť v Meste Rožňava. Čiže ja niekedy musím pristúpiť 
aj k tomu, že mne záleží aj na ostatných uliciach, ako som spomínal, pre mňa sú všetci na 1. 
mieste. Ale niekedy treba aj takéto rozhodnutia, že aby boli aj ostatné ulice zrekonštruované, 
pretože vieme, že tieto vody, vodovody sú zastaralé, sú 50 ročné a ľudia aj za mnou chodia 
a sťažujú sa, že koľko doplácajú na vodu, pretože všetky úniky sú potom fakturované medzi 
ľudí. Čiže po dohode s vodárňami sme sa rozhodli týmto spôsobom, že aj ostatné ulice sa 
budú robiť, líniové časti týchto ulíc a preto sa bude toto dávať naspäť len do pôvodného stavu. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán riaditeľ. Mikrofón ešte buď... Pán riaditeľ buďte...

Riaditeľ VVS
Ja len to chcem povedať, že preto som na príkladne ulice Mikulíkovej, len čisto bol nástrel, 
ale jednoznačne vedenie spoločnosti, ako aj, je naším štandardom robiť rekonštrukcie s tým, 
že sa uvádzajú komunikácie do pôvodného stavu len v šírke výkopu. Neexistuje robiť celú 
šírku cesty, proste tam, kde by taká požiadavka bola, ustupujeme od investície. Čo sa týka 



tých  termínov.  V roku 2010 bola  len  požiadavka  na  projektové  práce.  Jak  a robí  projekt, 
vybaví  sa stavebné povolenie.  Ale vtedy ešte  sa nevie,  kedy budú tie  finančné zdroje.  Ja 
z roku 2018 mám tu asi ešte asi 5 akcií, čo sme vtedy 2010, čo bolo plánovaných ja neviem 
Dlhá  Ves  a pod.,  ktoré  sa  ešte  nezrealizovali.  Preto  my žiadame  o predĺženie  stavebného 
povolenia, lebo v tom roku, alebo do toho obdobia sa nedalo nájsť toľko finančných zdrojov. 
Počítal som si to, čo sme v Rožňave ako vodárenská spoločnosť preinvestovali. Je to skoro 
milión korún, milión korún, milión eurá na rekonštrukciu vodovodných potrubí. Mám to tu aj 
všetko,  vodovodných potrubí, niekde aj  kanálov a niekde aj  rozšírenie,  hej. To nehovorím 
o tom, čo sa robilo odkanalizovanie celej aglomerácie Rožňavy, skoro celej, teda nepodarilo 
sa všetky ulice tam a takže investícií my tu máme strašne veľa. Mesto Rožňava je okresné 
mesto.  Snažíme sa naozaj  riešiť  spoločne tú  problematiku,  aby občania mali  čo najmenej 
a najkratšie výpadky dodávky vody, lebo sami dobre viete, keď vám netečie voda, ste z toho 
sami podráždení, čo sme aj my. Nič iné nám neostáva, ako robiť tieto investície. Ale verte 
tomu,  niekde  na  dedinách  v akcii  Z,  kde  boli  postavené  vodovody,  sú  oveľa  vyššie 
požiadavky na to, aby sme tam išli do rekonštrukcií. Takže len z tohto dôvodu vám hovorím. 
Ja  vám poviem príklad,  aby ste  vedeli.  Rekonštrukcia  Šípkovej  ulice  70 000 eurá,  z toho 
21 000 asfaltovanie. Len kedy sme išli do šírky by to bolo 70 000 vodovod a 70 000 by bolo 
asfaltovanie. Čiže keď si to vy vezmete za svoje a prepočítate, nie je možné, aby sme my 
v Rožňave tých 21 akcií čo sme, aby sme 21 ulíc vyasfaltovali. Prosím nie sú na to finančné 
zdroje,  ani  zámer,  ani  zákonná  povinnosť  v celej  takej  šírke  asfaltovať.  Takže  len  do 
budúcnosti,  aby  sme  sa  vyhli  takým  malým  nedorozumeniam,  aby  sme  nemuseli  odísť 
z Rožňavy, s malými investíciami, rekonštrukciami z toho dôvodu, že musíme asfaltovať celé 
šírky komunikácie. To len na vysvetlenie. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Džačár.

p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Michal, kde by som asi začal. Ak, ak som pochopil celé toto začalo tým, 
že si sa dozvedel, že mala byť celá šírka vyasfaltovaná. Áno. Pán riaditeľ nám vysvetlil, že na 
to finančné prostriedky nie sú, tak od toho opustili  a tým začali  robiť iba čiastočné svoje 
vykopávky aby dali do pôvodného stavu. Čo sa týka, čo sa týka čo si povedal tu ako občan 
samozrejme, možnože nemáš, možno by pán riaditeľ ťa, pán riaditeľ ťa zobral, vypočul ťa, ale 
keď povie, že nemáš s ním čo jednať, mohol si kľudne prísť aj na mesto, tu jednať, alebo 
osloviť hocijakého poslanca,  že vidíš tam nejaké problémy, keď sa tieto cesty opravovali. 
Áno. Ako z druhej strany ti musím povedať, že som rád, že vodárenská spoločnosť robí tie 
obnovy tých potrubí v takých častiach, kde fakt boli veľa havarijné stavy a, a môžeme byť 
radi, aby ne, ne...nenastalo to, čo hovoril pán riaditeľ, že, že potom každý mesiac tam chodia, 
bagrujú  vám,  odstavujú  vám  vodu  a pod.  veci.  Ja  som  sa  bol  pozrieť  aj  ak  to  robili, 
samozrejme nie som stavbár, neviem, ale som sa išiel prejsť po tej ceste teraz. Áno. Ako ja 
dovolím si tvrdiť, že momentálne tá cesta je v dobrom stave. Urobená dobre, čiže čo sa týka 
prejazdu vozidla, tam nie je žiaden problém podľa mňa. Áno. Čiže to by som dal. Zasahuješ 
do toho, že už dopredu, že čo keď bude sa podpadať. Pán riaditeľ ti na to vysvetlil, nebudem 
sa  s tým zdržiavať,  že  je  tam 5  ročná  záruka.  Akonáhle  niečo,  mesto  vyzve  vodárenskú 
spoločnosť a dajú to do poriadku. Ja by som bol veľmi rád, že keby všade boli nové cesty 
v Rožňave, ale pred týmto bodom si počúval, aké sú rôzne iné cesty a boli by možno veľmi 
radi, keby aspoň takú cestu ako vy máte toto. Vaša cesta, keď som sa po nej prešiel iba očný 
klam tam je nejaký, že je tam tmavý asfalt a svetlý asfalt. Iba to. Lebo čo sa týka prejazdu je 
fakt, ja si myslím, že plynulý, dobrý, momentálne. Áno. Nezachádzajme do budúcnosti. A na 
margo celé toho iba takú perličku poviem. Vyas... povedali, že budú asfaltovať v celej šírke 



nejakú ulicu, áno. Prišla petícia a nie petícia, prišli sa sťažovať, že treba, vie sa, ale bolo fakt 
v katastrofálnom  stave  tá  ulica,  prišla,  prišli  s frézou,  vyfrézovali.  O pár  dní  sme  mali 
sťažnosť na komisii, práši sa nám. Oj dobre. Lebo oni nie jeden za druhým. Prídu asfaltéri, 
asfaltéri, vyasfaltujú o chvíľu prišla sťažnosť na mesto, rýchlo chodia autá tam. Iba, iba, ja 
nie, iba ti hovorím, že, že niekedy má to aj nejaké zmysly, že rýchlo chodia. Dali sme značku, 
povedali,  no  treba  tam  dať  spomaľovací  retardér.  Ja  ti  iba  hovorím  z príkladov,  ktoré 
zažívame tu v komisiách. Príde pani, chce spomaľovací retardér. Áno? Dobre. Kde pani. Tak 
k tomu susedovi. A hovorím: áno a máte súhlas od toho suseda? Prečo to nedáme ku vášmu 
domu, aby autá tam spomaľovali.  Lebo to počúva celé dni to búchanie tých áut. Iba preto 
hovorím, že iba som zašiel do, že aj keby bola vyasfaltovaná tá vaša ulica, možno, hovorím, 
by začali tam autá chodiť rýchle. A fakt ak tu pán riaditeľ spomenul Páterová a Šípková, čo sa 
týka prejazdnosti áut je veľký rozdiel. Veľký rozdiel tam koľko áut za, za možno za hodinu 
prejde, toľko čo na vašej ulici za celý deň. Áno. Ale nejde o to, ja viem, že si sa chytil toho, 
že si počul, že mala byť asfaltovaná. To bola, to bol hlavný dôvod asi. Nie? Lebo to si pred 
chvíľou povedal. Teraz si na konci toto povedal, že, že si ... Nepovedal si tak, že, že si počul, 
že, hej, tak potom pardon, lebo som takto pochopil to. Takže, že ako chápem vás, chápem vás, 
ale buďme zhovievaví k tomu  a buďme radi, že fakt vodárne toto robia a dajú to aspoň do 
takého stavu. Ale keď sa niečo naruší, verím tomu, že oni promptne na to reagujú, lebo aj dole 
pri nás ako náhle vidíme, že sa podpadá zavoláme a hneď reagujú na to. Posielajú tam a fakt 
sa snažia dať do pôvodného stavu. Všetko. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči. Skúste sa dohodnúť, ktorý z vás bude hovoriť.

Občan mesta
Prajem dobrý deň. Renáta Palme. Takže reagovala by som najprv na pána riaditeľa Prcúcha. 
My sme klienti  VVS, my platíme faktúry  za vodu.  My sme sa nerozhodli,  že  vy budete 
sprostredkúvať ten tranzit, teda my tu nie sme pre vás pán Prcúch. To vy ste tu pre nás. To je 
jedna  vec.  Druhá vec.  Neviem čo hovorí  zákon,  ale  môže byť také,  že zákon hovorí,  že 
každých 50 rokov je povinnosťou spoločnosti,  ktorá prevádzkuje tranzit  vody vymeniť tie 
potrubia? Neviem. Pýtam sa, lebo nejaká doba v zákone by mala byť, ktorá by toto ošetrovala. 
Nie?  Neviem. Pýtam sa. Ďalšia vec. Nepáčia sa mi tieto vaše vydieračské slová, že či my 
chceme, aby sa inde nevymieňali. No v žiadnom prípade nechceme pán Prcúch. V žiadnom 
prípade nechceme, ale jednu vec som si všimla. Keď je v Meste Rožňava odstávka elektrickej 
energie  je  to  zverejnené  na  webovej  stránke mesta.  My sme sa  nedozvedeli,  že  bude  sa 
prevádzať výmena vodovodného potrubia. Nás nikto o tom neupovedomil. Len ako hovoril 
manžel bager nám zastal pred domom. To je jedna vec. To je nekorektné z vašej strany, že ide 
sa tu robiť niečo pre nás a my sme tí poslední, čo sa to dozvieme. Že ľudia nevedia koľko dní 
nebudú mať prístup do vlastnej garáže? To je taký problém. Ďalšia vec. Tu sa mení fasáda na 
paneláku a pekne je tam tabuľa, kto to robí, aká je doba atď. na to tiež sú predsa nejaké 
legislatívne lehoty.  Tu prečo nebolo označené na začiatku,  na konci ulice,  že sa stavebné 
práce vykonávajú. Toto sú veci, ktoré ľuďom vadia. A ďalšia vec. Ja keď si prečítam zmluvu 
medzi VVS a mestom a vy sa zaviažete, vy sa zaviažete, že urobíte ten profil v celej šírke 
a zrazu  štatutár  mesta  bez  toho,  aby  sa  tu  s niekým  radil,  alebo  aby  to  predniesol  na 
zastupiteľstve, že ľudia počúvajte, je tu taká požiadavka vyhovieme, nevyhovieme? Nie pán 
Burdiga sa sám rozhodol, že vám vyjde v ústrety, lebo vy ste povedali, že zle stojíte finančne. 
Tam bola správa z Finsatu. Až tak zle ste nestáli. A ďalšia vec. Keď sa vypracúva projekt na 
nejakú stavbu, tak sa robí základná vec a tou je finančný rozpočet. Ja keď nemám peniaze, ja 
nejdem stavať dom. A vy ste si dovolili,  vy ste si dovolili  uviesť v roku, za rok 2015 vo 
výročnej správe, že  ste realizovali Šípkovú, keď výkopové práce na Šípkovej začali na jeseň 



2017.  O tomto  sa  bavíme  a nie  o tom,  že  či  ja  chcem,  aby  sa  inde  nepokračovalo 
v rekonštrukcii  vodovodov pán Prcúch. O toto mi ide,  o tú nekorektnosť a o to zavádzanie 
a o to, že odvádzate pozornosť. Aj o to, že pán Džačár tu rozpráva o nejakej tete, čo chce 
nejaký retardér. Mňa to nezaujíma. Ja žijem v 21. storočí a ja tu platím dane a ja mám nárok 
na to, aby tak isto bola moja ulica vyasfaltovaná ako majú susedia na Páterovej. A to čo sa 
stalo na Šípkovej,  to sa môže stať na ktorejkoľvek inej ulici  a preto sme tu a preto na to 
upozorňujeme, aby sa to už inde neopakovalo v takomto rozsahu a v prvom rade nech pán 
primátor nerozhoduje sám o takýchto veciach. Ja viem že zákon mu to dovoľuje, ale nikto 
z nás  nemá  patent  na  rozum a zato  ste  tu  a zastupiteľstvo,  aby  ste  spoločne  rozhodovali 
o týchto veciach. Ja si myslím, že máte právo sa vyjadriť k takýmto veciam, pretože tu nejde 
ani o môj majetok,  ani o váš, tu ide o majetok mesta. A tam tá ulica žije,  tam sa vymieňa 
generácia,  tam sa rodia ďalšie  deti  a pán primátor  sa vyjadril,  že v budúcnosti  ako mesto 
dofinancuje. My sme mohli mať fantasticky urobenú cestu, ale teraz všetci Rožňavčania sa 
budú ľuďom na Šipkovej skladať,  lebo keď sa to zdevastuje,  čo v konečnom dôsledku sa 
vyjadrili aj iní ľudia, že áno je tam veľmi veľký predpoklad, že sa to začne devastovať a videli 
ste  aj  fotografie,  neklameme.  Tak potom sa ľudia budú skladať obyvateľom na Šípkovej. 
A potom chýbajú peniaze na šport, na kultúru atď., atď. Ďakujem za pozornosť.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne, ale až by som to takto. Nie nebudem reagovať na toto vôbec ako. Nemá to 
zmysel. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Veci sa dostali do emočnej roviny, nakoľko to občanov trápi a pána 
riaditeľa pravdepodobne tiež, že veci nejdú tak, aby boli všetci spokojní. Mňa len v tejto veci 
pragmaticky zaujímajú 2 záležitosti. A prvá vec pokiaľ má mesto, alebo pokiaľ má investor 
stavebný dozor môže sa občan obrátiť priamo na stavebný dozor v zmysle svojich sťažností 
a je z toho, urobí z toho stavebný dozor nejaký zápis, alebo sa obracia priamo na MsÚ na 
oddelenie  a teraz  ktoré  by  bolo  možno  dobré  spomenúť,  aby  sa  týmto  veciam pomohlo. 
A druhá vec je, pevne verím, že informácia toho typu, že nebudete robiť Mikulíkovu, resp. iné 
ulice,  nebude  vodárenská  spoločnosť,  nesvedčí  o nesolventnosti  vodárenskej  spoločnosti. 
Lebo tým pádom sa asi budeme musieť pozrieť po inom správcovi. Dúfam, že vám nehrozí 
krach. Lebo tak si to prezentoval. Ak budú sa obyvatelia  sťažovať, tak, tak vy nebudete robiť 
ďalšie 2 ulice. Tak dúfam, že to nehrozí. Ďakujem veľmi pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Určite to nehrozí, pretože je korektná spolupráca medzi vodárenskou spoločnosťou aj Mestom 
Rožňava. Pán riaditeľ.

Riaditeľ VVS
Ja  nie  len  na  vysvetlenie  k tomu.  Hej,  že  ide  o to,  že  pokiaľ  by  bola  stále  podmienka 
asfaltovania celej šírky cesty, my zvažujeme potom investície, tam pôjdeme, kde to nebude tá 
požiadavka. To som chcel vysvetliť, lebo proste na toto vedenie spoločnosti nepristúpi. To nie 
je moje rozhodnutie,  to je rozhodnutie  vedenia spoločnosti,  ktoré povedalo,  budeme robiť 
rekonštrukcie  vodovodov  a budeme  robiť  len  vysprávky,  alebo  uvádzanie  do  pôvodného 
stavu, čiže šírke výkopu v zmysle toho. Takže v tom. Ja len v dobrom som to chcel. Teda vy 
ste, som vám povedal, robili sme asi 11, alebo 15 akcií, čo sme robili Nadabula, sídlisko pri 
kasárňach a pod., hej a tam sme išli  v ryhách. A toto bola prvá akcia,  ktorá sa urobila na 
Páterovej  a neprinieslo  to  nič  dobré,  iba  to,  že  sa  teraz  myslí,  že  všetky  ulice  sa  majú 
asfaltovať.  Tá  Páterová  bola  výnimočne,  aj  vďaka pánovi  primátorovi  to  bolo  nie  dňové 



rokovanie,  ale to bolo ročné rokovanie v rámci vodárenskej spoločnosti  a tam bol ústupok 
v rámci  vedenia  spoločnosti,  že  túto  komunikáciu  dobre.  Prelomilo  sa  to,  ale  to  nie  je 
pravidlo. To bola výnimka. To chcem povedať. A teraz vlastne sa bojím toho, že teraz každá 
jedna  rekonštrukcia  bude  požiadavka  na  celoplošnú  vysprávku  a s tým  sa  my  nevieme 
stotožniť.  To  vysvetľujem  aj  vám.  A čo  sa  týka  výmeny  potrubí,  tam  nie  sú  žiadne 
legislatívne obdobia, kedy sa to má meniť. My sme vám chceli urobiť dobre. Vám, nám. Lebo 
tam máme veľa porúch. Vy ste mali často zásahy. 46 zásahov ste mali za 7 rokov. Som si to  
tam.... 47 x sme vám rozkopali a prerušili dodávku vody. Chceli sme a máme ďalšie ulice, 
kde  to  takto  je  a ľudia  sú  tam radi,  že  sa  to  urobí,  ale  tu  z toho  tak  nastal  dajaká  taká 
nepríjemná situácia, doslova aj pre mňa je to nepríjemné tu vystupovať. Tie detaily tých prác, 
ja som tam nebol, bol tam, mal tam byť stavebný dozor a mal to kontrolovať. Ale čo sa zle 
urobilo,  my za to ručíme, hej. čiže keď niečo bude, tak to dorobíme. Tak isto tie schody 
a všetko.  Takže  toľko  k tomu.  Takže  istotne  investovať  budeme  ďalej,  veď  my  tu  sme 
investovali už 10-ročia. Už tu bolo viacej volebných období, kedy sme boli a, a to prináša, 
lebo nevyhnutnosťou je  to  pre ľudí,  pre nás,  však tá  voda je  čím ďalej  vzácnejšia,  takže 
dúfam, že už takéto nezhody nejaké s verejnosťou nebudeme mať. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pán Drengubiak.

Občan mesta
Ja by som zareagoval. Ďakujem za slovo a trošku tie emócie dal do normálu. A skúsil. My 
sme sa možno trošku nepochopili, že o čo mi ide. Tu nejde o to teraz či bola, nebola v plnom 
profile, nebola v plnom profile. Ide o to, ja aj beriem, že vodárenská spoločnosť nemôže robiť 
každú rekonštrukciu v plnom profile.  Tu ide o to,  aby všetci  tí,  ktorí  na tomto procese sú 
nejakým spôsobom zainteresovaní, aby robili svoje veci tak, ako majú. Tzn., že keď sa raz 
dostane  do  stavebného  povolenia  niečo,  tak  aby  sa  to  tam zmysluplne  dostalo.  A potom 
stavebné povolenie je o tom, že ho budeme dodržiavať. Tzn., že rozmýšľam dopredu a budem 
koncipovať požiadavky či už z jednej strany, či už z druhej strany, aby boli hneď na začiatku 
jasné, všetci vedeli čo bude predmetom rekonštrukcie, čo môžu očakávať. Na začiatku, keď sa 
to dá do toho povolenia, do stanovísk, nie je žiadny problém. Ale zareagujem tak isto Peter,  
mne nejde o to, že som sa dozvedel, že malo sa v plnom profile. Nejde iba o to, že v plnom 
profile.  Tak  ako  som  v príspevkoch  popoludní  uviedol,  keď  sa  nejaké  práce  v zmysle 
stavebného povolenia zrealizujú,  tak tie stavebné práce majú nejakú záruku a je to nejaký 
správca majetku, čo je majetok mesta, takže tým správcom je mesto. A to mesto je, nieže má 
podľa môjho názoru, je povinné sa o tento majetok starať a to sa bude starať tým spôsobom, 
že  keď  na  tomto  majetku  vzniknú  nedostatky,  chyby,  tak  práve  mesto  skrz  svojich 
zamestnancov,  ktorí  sú  oprávnení  v týchto  veciach  konať,  bude  konať.  Bude  vyžadovať 
reklamácie  tak,  ako  som uviedol  na  Južnej  ulici.  Ale  ja  zatiaľ  nebadám,  že  by  k týmto 
reklamáciám  dochádzalo.  Ja  na  toto  upriamujem  tú  pozornosť,  že  v prípade,  že  vzniknú 
nedostatky,  aby boli  aktívne  odstraňované.  Nie že budeme čakať,  príklad na Južnej  ulici, 
ďalšie 2 roky kým sa tá kopa piesku stade odstráni. A prečo to bolo urobené tak, že chodník je 
pod úrovňou tej komunikácie. Tak ako na našej ulici niektoré práce nie sú stále dotiahnuté. 
Neviem, či budú zrealizované, kým udrú mrazy. Ale keď na to upozorníme dostatočne včas 
a mesto je povinné na to upozorniť, týchto realizátorov stavby, tak ja si myslím, že by mali 
byť odstránené. Mesto je tu podľa môjho názoru na to. A určite som nenarážal na to, že koľko 
má alebo nemá vodárenská spoločnosť robiť investícií,  nerobiť investícií.  Tu ide o to, aby 



v tom bol poriadok. Aby sa takéto situácie do budúcnosti nestávali a aby boli pravidlá jasne 
nastavené a každý vedel, že čo má očakávať. Ďakujem.

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

p. poslanec Peter Džačár
Ja len v krátkosti Michal. Ešte raz. Si občan. Keby si prišiel s podnetom skôr, nemusel si na 
MZ, mohol si prísť skôr, možno ten piesok na Južnej už je odstránený, možno tie schody by ti 
vysvetlil pán riaditeľ, že sa bude robiť a tak. Hej. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte vydržte. Dokončí najprv svoj príspevok a ja vám dám slovo. 

p. poslanec Peter Džačár
Dobre, dobre iba preto hovorím, že...

p. primátor Pavol Burdiga
Buďte kľudní.

p. poslanec Peter Džačár
...každý občan môže sa obrátiť, nemusí prísť na zastupiteľstvo. Príde buď na mesto, alebo sú 
tu poslanci. Však vieš aj.... No. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Teraz vás poprosím o odpoveď. Dobre? Prepáčte mi, ale niekedy ja musím kultúru 
toho jednania...

Občan mesta
Je mi jasné. Musíme čakať. Beriem. Nie som na to úplne zvyknutý. Ďakujem. Peter odpoviem 
ti. Manželka tu bola vtedy, keď sme zistili, čo sa ide diať. Ak sa budú veci robiť. Začali sme 
to riešiť, začali sme riešiť aj s poslancami. Nebudem menovať, konkrétne som oslovil,  s 3 
poslancami som to konzultoval a odpoveď bola taká, že bohužiaľ je pozde. Vtedy, keď sme 
mali  na  to  informácie,  že  to  začneme  riešiť,  bolo  pozde.  V tomto  hovorím,  že  chýbala 
komunikácia od samého začiatku. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ešte niekto? Pán riaditeľ technických služieb.

PaedDr. M. Gregor
Ďakujem pekne  za  slovo.  Ja  len  snáď  toľko  za  tú  Ulicu  Južnú.  Niekoľkokrát  dneska  tu 
odznelo.  V priebehu minulého týždňa som bol  s pánom z Východoslovenskej  distribučnej, 
kde sme vlastne tú Ulicu Južnú riešili, kde je kopa piesku, nebolo, tá časť chodníka nie je 
v plnom  profile  zaasfaltovaná.  Čiže  zástupca  Východoslovenskej  distribučnej  prisľúbil 
nápravu. Takže v dohľadnej dobe príde firma, ktorá tú stavbu realizovala a dokončia. Takže 
prebehlo jednanie, bolo to v priebehu minulého týždňa. Takže toľko. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte niekto. Pán poslanec Laco.



p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ja ďakujem pekne za slovo. Nebudem dlhý. Troška čo som tu tak pozorne počúval. Došlo to 
troška aj do takej emocionálnej stránky atď. Ja veľmi dobre chápem aj obyvateľov, ktorí žijú 
na tej ulici. Ja keď som tak zhrnul, čo som tu počul, mám pocit a opravte ma, keď mám zlý 
pocit,  že  v podstate  im  išlo  tam  o tú  kvalitu  cesty.  O to,  že  nie  je  to  na  celú  šírku 
vyasfaltované a pod., atď. čiže to je merito veci, to je tá základná problematika. Ja si osobne 
myslím, myslím, že bolo tu dosť, dostatočne, mám ja taký pocit, nemusí to zdieľať ostatný 
samozrejme, že bolo tu dostatočne kvalitne vysvetlené, že prečo tá celá šírka tej vozovky, 
akože cesty nebola vyasfaltovaná.  Ja si osobne myslím, že tá kvalita teraz vyasfaltovanej, 
odovzdanej  cesty  vyhovuje  svojmu  poslaniu,  že  by  mal  slúžiť  obyvateľom.  Zároveň  tu 
odznelo aj to, že v prípade, keď k niečomu dôjde, poruchy a pod., že to bude opravené. Bol by 
som veľmi rád, a si osobne myslím, že nie len ja, ale všetci čo tu sedíme či poslanci, či pán 
primátor, či obyvatelia, skrátka všetci, čo tu sedíme, aby sme odchádzali z tejto miestnosti, po 
zasadnutí, po skončení tohto zastupiteľstva, skôr ešte takto po skončení tohto bodu s dobrým 
pocitom, s takým pocitom, že niečo sa tu prediskutovalo, niečo sa tu prejednalo, niečo s tu 
vysvetlilo,  dalo  sa  na  pravú  mieru,  aby  občan  odchádzal  s pocitom,  áno,  že  o jeho 
problematiku sa stará.  Ja viem, že občania niekedy majú taký užší záber tam kde žijú im 
vyhovuje mesto, aj vodárenská spoločnosť, bolo tu si myslím vysvetlené, musia mať širší, 
robia  širší  záber,  musia  viac  okolností  zobrať  do  úvahy,  by  každému vedeli  vyhovieť  a, 
a opraviť. Dobre odznelo tu, že aj páči sa mi to, že áno starať sa o to, aby mesto financiami 
vedelo šetriť aj na iné oblasti, tu čo povedala pani, áno, to tiež je v poriadku. Len treba si 
zvážiť,  že  aj  vodárenská  spoločnosť,  aj  mesto  musia  brať  do  úvahy mnohokrát  aj  širším 
záberom viac vecí. Ja osobne, ale opravte ma ešte raz zdôrazňujem, keď nemám pravdu, si 
myslím,  že  momentálne  tá  cesta  vyhovuje  svojmu poslaniu,  je  kvalitne  tak  urobená,  aby 
občania nemali pocit, že nejak sú stavaní do úzadia, alebo neviem čo, že sa im nevyhovuje. 
A v prípade nejakej poruchy samozrejme v záručnej dobe bude to opravené a nemusia mať 
obyvatelia obavu, že keď uplynie záručná doba, áno, že na tú cestu sa každý s prepáčením 
v úvodzovkách,  sa ospravedlňujem  za  to  slovo  sa  vykašle.  Kto  tu  bude  sedieť  na  týchto 
miestach, kto bude primátorom, kto bude poslancom, ja si myslím, že každému bude, bude 
prvoradý, každý bude mať prvoradý záujem, aby obyvatelia, je jedno bývajú na ktorej ulici, 
aby mali dobrý pocit. Či z vykonanej práce, či z toho, že o nich sa mesto stará.  A jedna vec to 
je len hranie na slovíčko, záverom, to 100% len hranie na slovíčko, neberte ma úplne za 
slovo, len troška, troška ma tá jedna veta tuná, že v rámci petície napísaná, že v miestach 
výkopov v blízkej budúcnosti bude dochádzať k sadaniu podložia atď. Ja osobne nekritizujem 
nikoho, kto napísal petíciu, ja by som takto to nevedel sformulovať, skôr tak, že môže dôjsť, 
lebo už dopredu vedieť, neviem to či sme jasnovidci, že už to bude sadať. Možno, neviem, 
nebývam na tej ulici. Neberem vám túto vetu, len ja by som tam možno, ja osobne dal to 
slovko môže dôjsť k tomuto.  Ale toľko som chcel  povedať  snáď aby sme  to  troška  tak 
komplexne chápali a videli. Čiže všetci tu sedíme na to, aby občania sa cítili dobre. A ja si 
myslím, že bolo to aj dostatočnej miere z každej strany, mám taký pocit, aj vysvetlené. Aby 
ste  mohli  stadiaľ  odísť  s dobrým pocitom.  Ďakujem  pekne  za  slovo.  Času  dodržal  som. 
Dobre.

p. primátor Pavol Burdiga
Samozrejme.  Pomaličky  sa  blížime  k tomu záveru.  Pán Drengubiak,  pani  Palme.  Ja  vám 
veľmi pekne ďakujem, že ste napísali aj túto petíciu, lebo možno raz, keď budete sedieť v tej 
stoličke, prajem vám, primátorskej, nie je to taká jednoduchá, to nie je primátorská stolička. 
Ja  to  musím povedať  do éteru,  aby ste  všetci  vedeli  aj  tí  kandidáti,  to  je  vytriezvovacia 
stolička, keď si tu raz sadnete. Bohovsky vytriezviete, keď si tu sadnete. A celé 4 roky človek, 
keď pracuje na tomto, na tejto pozícii, hej, musí niekedy prijímať aj také rozhodnutia, ktoré 



nie sú úplne populárne pre obyvateľov a stále musíte mať to slovíčko pred sebou napísané 
kompromis. Veľmi veľa krát sa toto slovíčko používa a bohužiaľ aj ja som sa s tým stretol, 
odkedy som primátorom. A viem vám povedať,  že keby som sa rozlial  úplne na kolomaž 
a každému urobil asfaltovú cestu, možno vydláždenú neviem čím, aj tak by nebolo dobre. Ja 
chápem aj vaše možno rozhorčenie, ale sú niekedy tie rozhodnutia, ktoré musíme prijímať 
a musím aj ja prijať. Vy samozrejme si hájite svoju ulicu, čo beriem, každý si ju háji, aj ja by 
som si hájil možno Košickú, tam kde bývam, vy tak isto aj túto. Čiže absolútne vám toto 
neberiem celé, hej. Ja vidím vo vás aj to, že chápete aj mňa, čo vlastne aj ja som povedal, že 
samozrejme možno po tej dohode a po tých jednaniach,  ktoré ja som mal aj s generálnym 
riaditeľstvom VVS nenastali tam slová nejaké výhražné, že by sem už neinvestovali. Určite, 
kým máme tu pána riaditeľa, tak investície vodárenské budú do, budú prichádzať do nášho 
mesta. Len musel som aj ja prijať ten kompromis, že chcem, aby sa aj ďalšie ulice urobili,  
chcem  aby  všetky  ulice  a všetci  ľudia  boli  spokojný  na  tých  uliciach,  pretože  ako  sme 
hovorili,  sú tie vodovodné rozvody veľmi zlé. Veľmi zlé. A chcel by som tiež, aby každá 
jedna ulica bola zaasfaltovaná. No proste pri tých jednaniach to nešlo. Nešlo a nešlo. Napr. 
Páterová tá sa podarila, Šípková teraz neprešla. Prosím prepáčte mi to, keď neprešla, nejdem 
si sypať popol na hlavu, ale nie každá jedna ulica prejde. Čiže zase bol ten kompromis. Čiže 
absolútne  vás  chápem.  Chápem aj  to,  že  ste  sledovali  práce  na vašej  ulici.  To absolútne 
beriem. Ani slovo nepoviem na to. Neviem, pán riaditeľ, či ona bola už skolaudovaná tá ulica. 
Keď nebola skolaudovaná ja  by som vás chcel  poprosiť,  aj  vyzvať,  buďte pri  kolaudácii, 
buďte snami tam. Povedzme vodárenskej spoločnosti, aké sú tam nedostatky a keď sa vrátia 
30x, tak sa vrátia 30x.  Neni v tom absolútne žiadny problém. Prosím komunikujte. Na mňa 
máte tiež telefón, zavoláte pozri s sem primátor, tieto veci, tieto sa mi nepáčia, alebo chcem 
byť pri tej kolaudácii. Nie je žiadny absolútne problém. Len prosím, aj ja som len človek, hej. 
ja tiež, lebo ste povedali, áno som tam podpísaný, ja denne podpisujem zhruba, aby ste vedeli, 
okolo 400 – 500 podpisov. Hej. Toľko je, toľko je obeh tých papierov, hej. To neznamená to, 
že by som ja všetko nečítal, len nestihnete všetko čítať. Toto ma neospravedlňuje z toho, čo ja 
hovorím.  Neospravedlňuje  ma.  Preto  hovorím ešte  raz  vďaka.  Veľmi  dobre je,  keď máte 
takéto postrehy, ktoré možno aj, aj vizitka pre týchto poslancov, ktorí sú tu, že zájdete aj na 
južnú, že zájdete aj na severnú časť, zájdete aj inde a poviete, aký je problém. Preto by som 
vás chcel poprosiť aj do budúcna, či tu bude Burdiga sedieť na tejto stoličke, alebo niekto iný, 
treba prísť, povedzte, možno ešte v zárodku vieme takéto veci riešiť. Čiže možno niekto by sa 
čudoval,  že  teraz  nenadávam na  vás.  Nie,  nie,  nie.  Nemám prečo  absolútne.  Máte  aj  vy 
pravdu. Ale chápem, lebo vás poznám, že aj na mojej strane je aspoň niečo. Hej. A toto, toto 
si, toto kvitujem u vás absolútne. Čiže nie je to žiadna výhovorka, ale je stále dobré mať aj 
takýchto ľudí ako ste vy, pozrite sa na ten problém, vyriešme ten problém. Možno toto je 
poučenie, ako ste povedali, aj do budúcna, že ten problém pozrime naňho skôr, ešte pred tým, 
ako sa urobí. Čiže absolútne nemám s tým problém. Ja vám ďakujem obidvom, sledujme to 
naďalej,  dúfam,  že  prijímame  aj  nabudúce,  alebo  inokedy  také  rozhodnutia,  ktoré  sú 
v prospech ľudí a ktoré, s ktorými rozhodnutiami budú ľudia spokojní. Ja vám ďakujem ešte 
raz. Pán zástupca.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Za to obdobie, ktoré sme spolu, tak asi si vzájomne čítame myšlienky. V podobnom 
duchu  som chcel  vystúpiť  a poďakovať  sa.  Manželku  poznám dlhšie  obdobie,  ešte  z čias 
školy a celý čas ju vnímam aj po tomto procese ako, ako aktívnu. Vás som spoznal ako, ako 
člena výkonného výboru pri participatívnom. Osobne si tak isto vážim a dávam vám za vzor, 
kiež by bolo viac takýchto obyvateľov, podnetných. Ja ako bývalý učiteľ tiež musím povedať 
aj to, že má to aj ten efekt, ako tu bolo spomenuté, ten edukačný, motivačný, východiskový 
pre ďalšie obdobie. Čiže boli tu, odzneli tu argumenty. Bol som zhodou okolností, keď už 



vyskladávam tú mozaiku, 5 rokov pracovníkom VVS. O Páterovej sa mi snívalo. Fakt roky, 
lebo som pracoval na pozícii, kde som prijímal a riešil tieto nedostatky a poruchy, takže som 
bol nesmierne vďačný a rád, že Páterová je v takom stave. Bolo to vysvetlené z akého titulu 
a dôvodu tak isto. Čiže určité ponaučenie si z toho spoločne každý musíme zobrať. Za chyby 
nie sme úplne každý v tom, alebo v tom  smere nie sme všetci nedokonalí. Takže nechcem 
dávať návrh na ukončenie, ale mám pripravený návrh na uznesenie a tuto ešte, alebo je tu 
ďalší  prihlásený,  takže  by  som  potom  predniesol  návrh  na  uznesenie  v tomto  prípade. 
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán zástupca. Pán poslanec Kováč ešte zareaguje, alebo niečo urobí.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno,  áno.  Rád  by  som  zareagoval.  V podstate  je  to  teoreticky  viac-menej  výzva  do 
budúcnosti,  ako,  ako nejaká  téza  k tomuto.  Ja  som diskusný príspevok aj  v júni,  aj  teraz 
pochopil  týchto občanov tak, že im ide o to aby prin...systém, ktorý sa nastaví stavebným 
povolením  je  dodržiavaný.  Jakmile  nie  je  dodržiavaný,  je  niekde  informácia,  že  došlo 
k zmene. Život je taký, každú chvíľu prináša nejakú inú zmenu. Podstatou je pri komunikácii 
o verejnom majetku, aby o tejto zmene bola verejnosť informovaná. Ďalšia vec v systéme je, 
aby ľudia pri  verejných stavbách vedeli  na koho sa obrátiť  v rámci  mesta,  pretože nie  je 
efektívne, ani rentabilné, aby oslovovali priamo zhotoviteľa, aby oslovovali subdodávateľov, 
dodávateľov  a mnohých  iných,  keď  partner  väčšiny  investorov  je  mesto.  Na  mestských 
pozemkoch.  Takže jakmile  je  tá vec takáto,  netvrdím,  že na líniových stavbách musí byť 
tabuľa uvedená, ale určite mala informácia o tom, že čosi sa chys....čosi sa deje a má to na 
starosti ten a ten človek, ktorý zabezpečuje styk občanov za mesto voči technickému dozoru, 
investor, resp. stavebnému dozoru a voči generálnemu zhotoviteľovi je určite vec normálna 
a principiálna. Na toto myslím, že upozorňovali títo občania. To že vodárenská spoločnosť zo 
zákona robí, alebo má robiť len to, čo má robiť je úplne v poriadku z môjho pohľadu, pretože 
každá investícia je robená u takých spoločností aj u mňa, ako podnikateľa tak, aby som na 
tom niečo zarobil. Tzn., že pokiaľ zákon aj oni uvážili, že teda treba dať veci do pôvodného 
stavu a toto sú schopný v rámci svojich investícií urobiť, tak je to v poriadku. Otázkou je, kde 
je chyba, že sa nedodržal technologický postup. A zase sa vrátim k tomu systému na koho sa 
ten občan má obrátiť,  keď zistí,  že  technologický postup nie  je  dodržaný.  Technologický 
postup tak ako keď je stanovený pri výstavbe akejkoľvek, alebo pri realizácii  čohokoľvek 
v rámci stavebníctva, ale aj iných vecí, keď nie je dodržaný občan má právo a ktokoľvek má 
právo myslieť si a byť presvedčený o tom, že tá vec, alebo to dielo nebude fungovať tak, ako 
je navrhnuté. Tzn., že keď je technologický postup porušený, buď je niekde napísané, alebo 
zverejnené  teda,  že došlo k zmene technologických postupov a dodávateľ  garantuje,  alebo 
nejakým iným spôsobom informuje týchto ľudí, pretože obyvateľ, pokiaľ sa jedná o práce na 
verejnom majetku, pretože si platí dane, má právo s k týmto veciam vyjadriť. Takže tu ide 
o tento princíp systému, kontroly, prác a diania sa na obecných komunikáciách ako takých. 
Toto obdobne nás o chvíľočku čaká aj pri práci firiem, ktoré robia telekomunikačné vedenia. 
Ich doslova v niektorých prípadoch barbarský prístup k mestskému majetku predpokladám, že 
niekde bude mať odozvu na meste a že teda k tomu sa postavia tak rázne, ako pán primátor 
zvykne. Takže toto, nie, nejedná sa v tomto prípade len o vodárenskú spoločnosť, aj napriek 
tomu,  že  teda  Šípková ulica  sa  tohto  jednoznačne  týka,  ale  jedná  sa o ten  princíp  vôbec 
nakladania s mestským majetkom, takýchto dodávateľov, ktorí takýmto spôsobom zhotovujú 
nejaký svoj investičný zámer na mestských pozemkoch. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga



Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Len by som chcel využiť situáciu, keď tu máme riaditeľa vodárne, lebo sa obávam, že keď 
budeme mať diskusiu poslancov a otázky poslancov, že už tu nebude. Keby neviem, či vie 
zodpovedať na otázku, v akom štádiu je nejaký predpoklad rekonštrukcie vodovodu v k. ú. 
Nadabula, lebo v podstate aj včera tam chlapci hľadali nejakú poruchu. Keď príde zima, tak 
predpokladám, že máš nejaké čísla, raz týždenne ste vonku, hej. Že či vieš mi odpovedať na 
otázku, či sa ráta s nejakou rekonštrukciou. 

p. primátor Pavol Burdiga
Prepáč. Samozrejme odpoveď.

Riaditeľ VVS
Viem o tom probléme v Nadabulej (chyba zvukového záznamu)

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem  pekne.  Ešte  niekto?  Ukončujem  diskusiu.  Poprosím  pána  zástupcu,  on  má 
pripravený návrh na uznesenie.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Dávam teda návrh po všetkých tých pripomienkach, konzultáciách, ktoré tu odzneli 
a k skutočnostiam, ktoré sú už nie  v našej kompetencii,  alebo sú už realizované,  návrh na 
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo prerokovalo petíciu a keďže v súčasnosti je rekonštrukcia tejto ulice 
ukončená a v 5 ročnej záruke, nie je možné petícii vyhovieť. Mestské zastupiteľstvo zároveň 
ukladá mestskému úradu priebežne dôsledne monitorovať  kvalitu  vykonanej  rekonštrukcie 
a v prípade  nedostatkov,  ktoré  sa  vyskytnú  v záručnej  lehote,  ich  následne  reklamovať 
u realizátora stavby. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ja by som možno ešte doplnil, keď nám pomôžete, aj že za obyvateľov tejto ulice možno vás 
prizvať k týmto jednaniam. Môže byť pán Drengubiak? OK. Ako prepáčte, že nie celú ulicu, 
ale keď ju budete zastupovať, tak. Môže byť kolegovia takto? Nech sa páči hlasujte. Hlasovali 
vás 12.
Za 9, proti 3, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. 
Ďakujem aj vám obyvatelia, alebo členovia tejto petície. Ja si myslím, že bolo dobré, že sme 
sa porozprávali, aj samozrejme tá emočná rovina tam niekedy musí byť, ale je to dobré a ja si 
myslím, že do budúcna čo sme si povedali, je dobre keď sa budeme stretáva a hovoriť a ten 
telefón existuje.  Ja tiež som ešte raz hovorím len človek, nevidím na všetky strany a keď 
takéto podnety prídu, ja budem len rád a keď budeme vedieť, tak ich vyriešime určite k vašej 
spokojnosti hlavne. Ďakujem ešte raz, že ste prišli. 

21/4 Zriadenie komisie na prešetrenie sťažnosti na hlavnú kontrolórku mesta 
Dňa 18.5.2018 bola na mestský úrad doručená  sťažnosť Ing.  Mariána Bobka na konanie 
hlavnej kontrolórky mesta Rožňava. V zmysle platných zásad na vybavovanie sťažností, ktoré 
boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 144/2017 zo dňa 29. 06. 2017 čl. 8 ods. 
2.,  je  na  prešetrenie  sťažnosti  proti  činnosti  poslanca  mestského zastupiteľstva,  primátora 
mesta, zástupcu primátora mesta, hlavného kontrolóra mesta a štatutárneho orgánu právnickej 
osoby,  ktorej  je  mesto  zriaďovateľom,  príslušná  kontrolná  komisia  zriadená  mestským 



zastupiteľstvom. Z uvedeného dôvodu primátor mesta Rožňava predkladá návrh na zloženie 
komisie na prešetrenie sťažnosti na činnosť hlavnej kontrolórky mesta Rožňava v zložení:
pán  poslanec  Takáč,  pán  poslanec  Beke  a  pán  poslanec  Mihók.  Nech  sa  páči  otváram 
diskusiu, ak sa chcete k tomuto niečo spýtať, alebo ozvať. Pán poslanec Kováč nech sa páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn a pán poslanec Ocelník. 

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Dobre. (chyba zvukového záznamu, hlasovanie bolo zapísané na základe 
videozáznamu)
Hlasovalo 12 poslancov.
Za 9, proti 2, zdržal sa 1. 

Chyba zvukového záznamu. Nasledoval bod 22 Podnety pre hlavnú kontrolórku 
V tomto bode neboli uvedené žiadne podnety pre hlavnú kontrolórku. 

Nasledoval bod Otázky a     diskusia poslancov   

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem  za  slovo.  Zrejme  každý  je  už  unavený,  pokúsim  sa  veľmi  stručne  a krátko. 
V podstate by som chcel dať nejaký návrh čiste z titulu toho, že máme skúsenosti s jarmokmi. 
Aby,  aby  tie  jarmoky,  teda  to  číslovanie  bolo  nejakým  spôsobom  už  vopred  pripravené 
a jednotné, aby sa to nemenilo. V prípade nepriazni počasia nám to robí problémy, nevieme to 
vyznačiť, sušíme to všeliak, je to nákladné. Ja neviem, asi je dajaká možnosť, alebo nájde sa 
tu dajaký pracovník na tomto MsÚ, ktorý vypracuje dajaký jednotný, jednotné číslovanie, čo 
sa  týka  jarmokov.  Za  chvíľu  jarmok  bude myslím aj  vianočný.  Môže  nastať  tam dajaká 
kalamita nebodaj, zasnežené. prosím, keď je to možné dajakým spôsobom uceliť to, zjednotiť 
to, aby to bolo rovnaké. To by bola jedna taká požiadavka. Druhú požiadavku by som mal na 
to, že vzhľadom na to, že začína mimovegetačné obdobie strašne sa nám kopia, kopia žiadosti 
na, na výruby, na orez. Orez by sme teoreticky mohli robiť aj, aj počas teda vegetácie, pokiaľ 
sa jedná o taký druh dreviny, ktorý s týmto, u ktorého si to môžeme dovoliť. Ale chcel by som 
poukázať na konkrétne na kasárenské bytovky. V spolu činnosti s MsÚ objednať arboristu. Aj 
na Vargovom poli,  že,  ja by som poukázal na konkrétne miesta,  že v ktorých úsekoch sú 
sporné veci, nezhoda, aby to posúdil a na základe teda ich návrhu, alebo návrhu toho arboristu 
zrealizujeme patričné opatrenia. Ešte pokiaľ teda mám to slovo, ja som veľmi rád, že dopadlo 
to  naše  jednanie,  alebo  či  to  bola  petícia,  či  to  nebola  petícia,  myslím  k spokojnosti, 
pokojnosti, utíšeniu hladiny v tej mestskej časti Nadabula, lebo určitým spôsobom mám taký 
pocit,  že väčšia ťarcha viny sa niesla na mňa. Musím to vydať zo seba. No ale čas ukáže 
všetko, jak to dopadne a z tohto titulu chcem poďakovať za pochopenie pre týchto občanov. 
Jedno čo ma tak kus akože určitým spôsobom mrzí, mrzí, no môžem povedať tak, že áno mrzí 
ma, že bolo tu opomenuté asi 2x, 3x komisia, komisia výstavby. Komisia výstavby veľmi 
dôrazne, veľmi dôrazne opakovala, preberala túto tzv. petíciu, neopodstatnenú petíciu. Ja si 
myslím, že, že bolo mi cťou a z tohto miesta môžem len poďakovať tým mojím kolegom, 
ktorí so mnou pôsobili v tomto volebnom období, lebo môžem jednoznačne konštatovať, že 
som  mal  vysoko  fundovaných  ľudí.  Takže  z tohto  miesta  im  musím  verejne  poďakovať 
a povedať veľké ďakujem. Takže, akože dajakým spôsobom spomínať tu, že nevedeli sme 
rozhodnúť, my sme nevedeli rozhodnúť tuná 13-ti, alebo aj s občanmi, ktorí petíciu napísali, 
nevedeli sme sa dajak vyhrabať z toho, ale no dopadlo to v podstate celkom dobre. Jedno čo 



ma zarazilo pri prestávke, ktorá bola teda vynútená pred tým, ako sme prijali dajaké opatrenia 
som vychádzal vonku a jedna pani stadiaľ, veľmi ťažkým srdcom som to prijal, spomenula: ta 
čo chcete, ta v tej Nadabulej sa neurobilo nič. No tak potom, keď v Nadabulej sa neurobilo 
nič, tak potom ja už neviem, kde sa urobilo. A vzhľadom na to, že je to koneč.... teda posledné 
toto naše pracovné stretnutie, alebo zastupiteľstvo, ja musím poďakovať aj kolegom všetkým, 
že  teda  stavali  sa  ku  tomu  tak,  že  tie  investície,  ktoré  boli  v tej  mestskej  časti  priamo, 
konkrétne v tej mestskej časti učinené, realizované, alebo ešte sa realizujú, musím vysloviť 
poďakovanie a, a povedať, že zase veľké ďakujem. Jedno mi ešte nedá, aby som opomenul 
nášho informátora, myslím pána Ocelníka.  Ja si myslím, že úplne sa zmenil, že tie jeho, jeho 
veci na webovej stránke sú hodné už teraz, veľmi vysoko si vážim, hodné poslanca tohto MZ, 
lebo, lebo tie veci, ktoré sme robili, alebo sme realizovali konečne ohodnotil tak, že aj jemu 
určitým spôsobom vďaka. Čo sa týka úplne záveru, tak len toľko, že sme  pred voľbami. Bolo 
to cítiť aj teraz, ja si myslím, že badateľne, ale, ale, ale bolo to tak jak to dopadlo takže....

p. primátor Pavol Burdiga
Upozornite. Keď ťa môžem prerušiť už 5:40, takže...

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Joj pardon. Dobre. Tak nedokončil som, chcel som, chcel ešte.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Myslím,  že  sme  ešte  mohli  dať  priestor  pánovi  Kosstuhovi,  aby  dokončil  svoju  reč,  tak 
neviem či mu dáme, nedáme, keď nie tak...

p. primátor Pavol Burdiga
Však prihlási sa, keď ešte

p. poslanec Roman Ocelník
Dobre ak sa prihlási. Bolo by to ešte veľa vecí, čo by sme vedeli, čo by som vedel povedať,  
alebo návrhy na riešenia, ale v tejto situácii, keď už sme tu posledný krát už nebudem mať 
žiaden koment tuto do mikrofónov a nechcem nejak zneužívať  tento mikrofón v tejto dobe, 
aby  som niečo  spomínal,  takže  ostáva  mi  len  poďakovať  vedeniu  mesta,  zamestnancom, 
mestským  organizáciám,  kolegom  poslancom  za  doterajšiu  spoluprácu.  Dúfam,  že  som 
nikoho nezabudol, takže vám ďakujem. Len toľko.

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

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za  slovo.  Ja  by  som sa  rád  vrátil  k, teda  k tomu  bodu,  čo  som chcel  povedať 
doobedu predpoludním.  V bode 4 Určovanie názvov ulíc  a iných verejných priestranstiev. 
Naozaj  aj  na príklade  pána poslanca Lacha bolo vidieť,  že,  že tu  nie  je  niečo dotiahnuté 
s názvoslovím, názvoslovím ulíc a máme veľký dlh, 30 ročný v meste, teda nemyslím len toto 
konkrétne  zastupiteľstvo,  ale,  ale  celých 30 rokov po revolúcii  voči  tomuto  mestu a voči 
osobnostiam Rožňavy. Čiže je veľmi nutné a nevyhnutné sa zamyslieť nad zmenami a nad 
poriadkom v systéme, v systéme názvov ulíc. Uviesť ich do gramaticky správneho tvaru, či už 



slovenského, alebo maďarského, to je samozrejme slušná nevyhnutnosť. To čo, to čo chcem 
pripomenúť a hovorím o tom 30 ročnom dlhu je, že tu máme stále niektoré názvy, ktoré, ktoré 
sú  ako  päsť  na  oko  a keď  sa  premenovávala  Gottwaldova  na  Zlatú,  tak  určite  sa  mali 
premenovávať aj ďalšie ulice. Keď tu máme takých rodákov a spoluobčanov, ako aktuálny 
János Kadár,  pani  Rajková,  pán Maurér,  Tököly Gábor a pod.,  mohli  by sme pokračovať 
ďalej. Je nevyhnutné a bude to jedna z prvých úloh ďalšieho zastupiteľstva urobiť v systéme 
názvov ulíc definitívny poriadok a túto veľkú reformu urobiť naraz a nie, nie po nejakých 
častiach.  Čiže,  ak,  ak  sa  bude  uvažovať  o nejakom  VZN-ku,  najprv  musí  zasadnúť 
názvoslovná  komisia,  dohodnúť sa  ,  všetky  návrhy  vyriešiť  racionálne  a potom predložiť 
VZN, ktoré zase na nejakú dlhú dobu upokojí túto, tento dopyt v Rožňave, pretože naozaj 
nemôžeme  meniť  názvy  ulíc  len  tak  na  počkanie  po  1,  alebo  2  rokoch.  Takže  ak  sa 
nasledujúce zastupiteľstvo bude s tým zaoberať, tak ešte pred tým musí zasadnúť názvoslovná 
komisia a dať veci do gramatického zákonného poriadku a nezabudnúť na, na ulice, ktoré, na 
ktoré sme zabudli 30 rokov. Ďakujem pekne.

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

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Mal by som 2 otázky. Požiadal by som, teda očak..., nepredpokladám, že mi ich teraz bude 
vedieť niekto zodpovedať. Stačí, ak tá informácia bude poskytnutá poslancom na najbližšie 
zastupiteľstvo. Neviem, či tu budem sedieť po voľbách na najbližšom zastupiteľstve, ale aj 
ako  občana  ma  budú  zaujímať  odpovede  na  tieto  2  otázky.  Čiže  tá  1.  otázka  sa  dotýka 
rekreačného  zariadenia  Lúč.  Chcel  by  som  požiadať  vedenie  mesta,  aby  na  najbližšie 
zastupiteľstvo  predložilo  informatívnu  správu  o prvom  roku  fungovania  rekreačného 
zariadenia Lúč. Teda koľko ľudí využilo toto rekreačné zariadenie, či už obyvatelia mesta 
Rožňavy, alebo aj  nejakých turistov mimo Rožňavy. Aké boli náklady na, na udržiavanie, 
prevádzku, aké boli príjmy a akým spôsobom mesto informovalo občanov mesta o tom, že je 
tu takéto zariadenie a že by ho mohli využívať. To je jedna vec a druhá tá sa týka, to je otázka 
na  pani  konateľku rožňavskej  televízie.  Hovorilo  sa  o tom,  že,  že  rastie  počet  ľudí,  ktorí 
sledujú rožňavskú televíziu, čo ma teší, ale zaujímalo by ma vlastne na základe akých, akých 
zdrojov,  informácií  vieme o tomto náraste.  Predpokladám,  že  pokiaľ  ide  o sledovanie  cez 
internet, tak tam, tam sa to dá zistiť počet pripojení, prípadne pokiaľ sú veci na youtube, tak 
sa dá pozrieť, že koľko bolo prezretí orig...tých ,tých originálnych užívateľov atď., ale koľko 
napr. je teda domácností, ktoré môže, môžu sledovať cez káblovú televíziu, cez poskytovateľa 
súkromného. Ja viem, že nie všetci to, to sledujú, ale teda teoreticky koľký majú to pripojenie 
vôbec. Lebo pokiaľ viem, zatiaľ je to len, len cez jedného káblov...poskytovateľa. A tak isto, 
aký je dosah signálu toho terestriálneho vysielania a či máme nejaké informácie o tom, že, že 
koľko  % domácností  vlastní  anténu  na  terestriálne  vysielanie.  Neviem,  možno  sú  nejaké 
celoslovenské údaje. Tá spoločnosť, ktorá zabezpečuje terestriálne vysielanie, možnože má 
nejaké také informácie. Takže toto by ma zaujímalo, že teda či vieme to nejakým spôsobom 
kvantifikovať,  ten  počet  ľudí,  ktorí,  ktorí  sledujú.  Čiže  ak  by  sa  to  dalo  do  najbližšieho 
zastupiteľstva hovorím, či už, či už tu budem sedieť ako poslanec, alebo sa prídem pozrieť len 
ako občan po voľbách, tak ma zaujímajú otázky na tieto, teda odpovede na tieto 2 otázky. 
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Takáč.



p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem. Mňa oslovilo niekoľko majiteľov chát na Betliarskej ceste, že boli informovaní od 
SPP ohľadne prekládky plynového zariadenia a boli vyzvaní na odstránenie svojich chatiek, 
svojich či už murovaných, alebo, alebo prenosných a ma poprosili o súčinnosť, aby sa mesto 
postavilo na ich stranu, lebo majú, majú prekladať, majú likvidovať, majú odstrániť stavby 
z plynového vedenia, z potrubí, ktoré tam postavili legálne a teraz sú bezradní, aké stanovisko 
majú  zaujať.  Či  majú  fakt  rozoberať  tie  svoje  prístrešky,  chalupy,  ktoré  mali  legálne 
postavené a skolaudované, alebo, alebo aký postup majú vlastne zaujať. 

p. primátor Pavol Burdiga
Hej? 

p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Jaj  zapnuté.  Dobre.  Ďakujem pekne.  Chcem len  krátko  a stručne  z tohto  miesta  vysloviť 
poďakovanie nie len za seba, ale aj za početné mesto obyvateľov mesta Rožňavy. Máme za 
sebou jarmok,  máme za sebou Dni mesta a práve preto z tohto miesta,  ako som spomínal 
a som začal  v mene  svojom,  ale  aj  v mene  mnohých  obyvateľov  mesta  by  som sa  chcel 
poďakovať  vedeniu  mesta,  všetkým,  ktorým sa  pričinili  o zdarný  priebeh  týchto  podujatí 
v rámci Dní mesta a v rámci jarmoku. Ja si osobne myslím a zdieľam, alebo tlmočím názory 
aj iných obyvateľov mesta, že ten kultúrny program aj sprievodné akcie, ktoré zdobili a boli 
súčasťou Dní mesta a rožňavského jarmoku boli veľmi, tie programy boli veľmi rôznorodé, 
pestré,  program bol  bohatý,  bral  do úvahy aj  vekovú štruktúru obyvateľstva,  národnostné 
zloženie mesta a podobné atď. veci. A keď som si myslel, že keď som minulý rok tiež z tohto 
miesta, si myslím, že tiež opodstatnene a zaslúžene sa poďakoval za tieto akcie a že kultúrny 
program  som  nazval  minulý  rok,  že  bol  jedným  z najlepších,  tak  dovolím  si  tvrdiť,  že 
tohtoročný ešte tromfol aj minuloročný. A keď to vydrží aj novému vedeniu mesta, tento elán 
a takto zložiť, tak si myslím, že obyvatelia mesta sa majú na čo tešiť. A keď už mám slovo, 
tak chcem tiež využiť, len ako postskriptum reagovať na to, čo povedal pán poslanec Bischof 
pred chvíľou, čo sa týka ešte určitých pozdĺžnosti, alebo určitých vecí v názve ulíc a pod. Tak 
len taká jedna perlička. Mohol by som viac ďalších takých pripomenúť, alebo povedať. Napr. 
máme ešte v Rožňave ulicu 9. mája a skoro 30 rokov to, čo my ešte spomíname aj názvom 
ulice 9. mája, už sa to oslovuje a spomína sa na to 8. mája. Ale mohol by som ďalšie, to len na 
dodatok, čo povedal pán poslanec, že je tu ešte veľa rezerv skrytých atď., ktoré by sa potom 
oplatilo  ešte  sa  zaoberať,  aby  sme  zase  nejak  komplexne  zase  niečo  aj  zadosťučinenie 
priniesli a opravili to, čo možno už troška tak, nechcem povedať archaicky, ale asi nie celkom 
sedí  v skutočnosti,  alebo  danej  realite.  Toľko  z tohto  miesta.  Ďakujem pekne,  že  ste  ma 
vypočuli.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Keďže tak obrazne povedané mám, máme tu takú poslednú večeru, tak pár takých 
myšlienok  a slov  a hlavne  poďakovaní  z mojej  strany.  Mnohé  už  odzneli,  mnohí  boli 
menovaní.  Ja v prvom rade ďakujem pánovi  primátorovi,  vedeniu mesta,  vám poslancom, 
pracovníkom MsÚ, riaditeľom, konateľom firiem, ktorí sú napojení na mesto, v neposlednom 
rade  si  vážim  aktivity  a kvitujem  ich,  ich  také  znovuzrodenie,  alebo  obohatenie 
spoločenského,  kultúrneho  života,  občianske  združenia  ako  partnerské  mestá,  Otvor  dvor 
a pod. veľmi hodnotné veci, akcie, ktoré, ktoré sú súčasťou a budú súčasťou života, čiže toto 



je opäť veľké plus. V neposlednom rade všetkým obyvateľom za dôveru a, hlavne dôveru. 
Len  na  druhej  strane  tých  poďakovaní,  aby  sme  to  nebrali  a nechápali  nejak,  nejak  fakt 
v ponímaní s budúcnosťou nás čakajú ešte aj ďalšie nejaké spoločné úlohy, ale verím, že či už 
v tomto  kvalifikovanom  kolektíve,  alebo  do  budúcna  inom  zložení  sa  budú  prijímať 
rozhodnutia, ktoré sú a budú v prospech mesta, verejnosti, rozvoju mesta, nerodia sa vždycky 
optimálne  a ľahko,  mnohí  si  to  už  niekoľko volebných  období  zažili.  Takže,  ale  aj  teraz 
v súčasnosti  nás  čakajú,  ešte  pred tými  spomínanými už voľbami,  niektoré  tie  povinnosti 
a chcel by som poprosiť obyvateľov a vyzvať v súčinnosti s vyhlásenými jesennými prácami 
pri  zveľaďovaní,  pri  jesennom upratovaní,  pri  zveľaďovaní  a skrášľovaní  mesta  o aktivitu 
a kladný prístup. Ešte raz veľké vďaka všetkým.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte niekto? Ešte keď dovolíte, tak sú ešte také oficiality, ktoré musíme my 
splniť a keď ste sa už toľkí poďakovali, tak sa poďakujem aj ja, pretože aspoň sa patrí. 4 roky 
uplynuli tak ako voda. Ani sme sa nenazdali a sme úplne na konci toho volebného obdobia 
a veľmi rýchlo to uplynulo a o 4 roky sme starší, ako sme si sadli tu vtedy, ale aj skúsenejší. 
Áno, máš pravdu, máš pravdu. 4 roky sme sa tu stretávali a teraz som pozrel, až  teraz mi 
došlo, že vlastne 29. zasadnutie. 29x sme sa tu stretli za tie, za tie 4 roky. To je obrovské 
množstvo a keby bolo dneska Karolovi prešlo ešte to jeho zvolanie zastupiteľstvo, tak by bola 
tá 30-tka Karol. No 29, pri 29-tke ostaneme. V prvom rade sa chcem poďakovať všetkým 
tým,  ktorí  možno  sedia  na  druhej  strane  tých,  tej  kamery,  alebo  obrazovky,  našim 
obyvateľom, ktorí po celé 4 roky možno nás, nieže možno, bombardovali rôznymi podnetmi, 
či už vás, nás vedenie mesta atď., čo je veľmi, je veľmi dobré. Určite radšej prijímam to, keď 
prídu tí ľudia za vami, alebo za nami, za mnou. Tie dvere stále boli otvorené. Určite je to 
lepšie povedať si to zoči-voči, ako niekde vypisovať, ale darmo. Doba je taká, že niekedy sa 
uchýlime k tomu. Už nebudeš môcť po mne. Už nie. Čiže, keď ešte vydržíte chvíľu, ja fakt 
nebudem dlhý, vydržte už toľko. Poďakovať sa ľuďom všetkým v našom meste. Ja si myslím, 
že sme urobili všetci kus práce, ktorú vidno za nami a všetci ste ju urobili, pretože ja sám by 
som  to  nedokázal.  Potreboval  som  k tomu  vás,  potreboval  som  k tomu  svojich  kolegov 
všetkých, ktorí sú tu a aj tých, ktorí nie sú tu, ktorí v tejto budove, budove pracujú. Veľmi 
veľa vecí sme urobili v prospech obyvateľov. Nebudeme sa ponárať do čísiel, že koľko to je, 
ale  sú  to  obrovské  čísla,  veľmi  významné  čísla.  Takže  záverom mi  dovoľte  poďakovať. 
Ďakujem  hlavnej  kontrolórke,  ďakujem  riaditeľom  príspevkových  organizácií,  ďakujem 
vedúcim odborom,  prednostke  mojej,  zástupcovi  môjmu za  tie  4  roky,  ktoré  sme vlastne 
presedeli tu, tých 29x a samozrejme aj v tých našich kanceláriách. Ďakujem Zoli tebe, Ivan 
tak isto, Matúš tak isto ti ďakujem, Karol za tie 4 roky, Ľubo tebe nie až tak, ale len za to, za  
to  kratšie  obdobie  ti  môžem poďakovať,  to  neznamená,  už zase si  to  doberáte,  len za to 
obdobie, ktoré sú tu, ktoré si tu bol, ten človek, ktorý bol pred tebou, samozrejme aj jemu 
ďakujem, možno niekto by sa čudoval, že nie, ale čert to zober. Roman tebe tak isto za tvoje 
príspevky a tak ako Lajči povedal a ďakujem aj za kritické, ale aj za tie kladné. Pretože, keď 
je tých kritických tiež dosť,  tak pracujeme všetci  na sebe a potom budú aj  kladné.  Takže 
Roman ďakujem ešte raz. Ďuri tebe tak isto. To sa mi páčilo, že ty si ten diskutér, ktorý, ktorý 
fakt diskutuje tiež ku každej téme a to je veľmi dobre, pretože je to stále lepšie, ako mať 
nejaké ticho tu.  Čiže ja som našiel  v tebe aj oporu aj  v komisii,  komisii  finančnej,  kde si 
vlastne tiež tú svoju úlohu odohral za tieto 4 roky, takže aj tebe obrovská vďaka. Peter tebe 
v tej komisii, ktorá tiež patrí medzi tie dôležité, hej, a zaoberá s dôležitými vecami. Tiež si 
mal tam fantastický kolektív, za ktorým ti, verím tomu, bude smutno. A tiež ste veľa, veľa 
kladných,  kladných rozhodnutí  doniesli  sem do tohto mesta.  Janko tebe tak isto ďakujem 
pekne za účasť v tých komisiách, za všetko. Prajem tebe tiež možno fakt tie úspešné voľby, 
hej, lebo prichádzajú. Takže ja si myslím, že aj to kamarátstvo medzi nami stále je a ja si ťa 



vážim, nemám žiadny problém s tebou. Edo ty pri svojej zaneprázdnenosti v škole si stále 
prišiel  kde,  kde  trebalo,  keď trebalo  v nejakej  komisii,  alebo  kde trebalo  možno niekoho 
zastúpiť,  alebo aby prišiel.  Fakt, človek, keď ťa zavolal si bol tam a keď sme aj posielali 
nejaké pozvánky, to vám musím všetkým povedať, Edo je, nieže je, ale bol medzi prvými, 
keď stále povedal OK prídem. Čiže človeku to dobre padne. Lajči u teba sa mi veľmi páčili tie 
tvoje výrobné porady, ktoré sme tu robili. Aj keď, aj keď sa stretávame každé ráno, hej, lebo 
niektorí  na technických povedali,  že ja som taká nočná mora technických služieb, pretože 
každé ráno som dole u vás a ma to zaujíma a prejdem si mesto a som u vás, takže s Lajčim 
sme veľa toho tiež prešli a veľmi veľa vecí prebrali, veľa smutných aj dobrých vecí. Niekedy 
sme sa aj poharkali. Tak je? Ale to patrí k tomu, ako chlapi, hej, to pivo sme si potom dali, 
čiže ten náš vzťah je fakt ten kolegiálny a veľmi dobrý. Čiže Lajči aj tebe ďakujem aj za 
vedenie  komisie  stavebnej,  pretože  tiež  nie  je  to  ľahká komisia  a bola  to  veľmi  dôležitá 
komisia počas celého, celého volebného obdobia. Árpi tebe tak isto ďakujem veľmi pekne za 
vedenie tvojej komisie, komisie športu, kultúry. Tiež je to jedna z tých neľahkých, neľahkých 
komisií, ktoré boli a hlavne tie zastupiteľstvá po 31. marci, keď ste museli rozdeľovať všetky 
tie veci, ktoré ste chceli rozdeľovať a keby ich bolo 100x viac tak stále ich je málo. Pretože 
tých peňazí je málo na ten šport, na tú kultúru, ale aj tam sme sa myslím, že trošku posunuli a, 
a tých peňazí mohli trošku viac rozdeliť. Ostatným vám tak isto, vedúcim, náčelníkovi tak 
isto, hlavnému architektovi. Človek, nehovorím pre to, že by som sa lúčil, že teraz okamžite 
odchádzam  niekde,  ale  ja  si  myslím,  že  na  tomto  fóre  sa  patrí  poďakovať  a mne  ako 
štatutárovi  tohto  mesta  každému za  jeho prácu,  za  jeho  prínos  v tomto  meste.  Všetci  ste 
priniesli pre toto mesto strašne veľa za tieto 4 roky. Aj keď sa možno niektorým občanom to 
nezdá, treba prijať aj tú kritiku, ale doniesli ste veľmi, veľmi, veľmi veľa. Takže dámy, páni 
dovoľte, aby som sa vám ešte raz poďakoval. Kolegovia, moji poslanci tak isto aj vám, držím 
vám palce vo voľbách, pretože viacerí kandidujte či už na post poslancov, alebo primátorov. 
Kľudne našepkaj mi, ja toho mám dosť. No samozrejme ja som zástupcovi už poďakoval,. 
Áno, áno, áno. Nepočul si. On, on fakt sa ujal tej svojej práce, tej svojej práce veľmi a Árpi 
ešte raz vďaka, ešte raz vďaka aj jemu. Obrovská vďaka, lebo sa, lebo sa ujal toho. Takže ešte 
raz všetkým, všetkým vám ďakujem za to, že sme mohli byť tu spolu tých 29 zastupiteľstiev.  
Veľmi pekne ďakujem. Teraz úplne posledný bod, už nikto nebude nič hovoriť, ale podľa 
protokolu si budeme musieť vypočuť hymnu SR. Dám si kabát ešte, počkajte ešte. 
Ďakujem kolegyne, kolegovia. Pekný zbytok ešte dnešného dňa. 

Pavol  B u r d i g a JUDr. Erika  M i h a l i k o v á
primátor mesta prednostka MsÚ
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Peter  D ž a č á r Ľubomír     T a k á č
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