Doslovný prepis zvukového záznamu zo
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Rožňave dňa 27.04.2017
...primátora mesta, aby na návrh Rady školy v súlade s § 3 ods. 2 zákona 596/2003 o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve vymenoval do funkcie riaditeľky Základnej školy
Ulice pionierov pani riaditeľku doktorku Eriku Mihalovičovú na dobu 5 rokov.
p. primátor Pavol Burdiga
dobrý deň prajem každému, aj televíznym divákom, samozrejme aj vám poslancom, pánom
poslancom, kolegyniam a samozrejme teraz v prvom rade našej pani riaditeľke, alebo
novozvolenej pani riaditeľke. Takže pani riaditeľka dovoľ, aby som ti zo srdca zablahoželal ja
si myslím k tomuto ďalšiemu úspechu, že si si ten svoj post riaditeľky našej z jednej
z najlepších škôl obhájila. Ja si myslím, že sme veľmi radi, aj v kútiku duše sa tešíme tomu, že
táto škola bude napredovať tak isto, ako po iné roky. Ja osobne ti držím palce a myslím, že
hovorím aj za svojich kolegov poslancov a určite aj za rodičov, za občanov mesta, takže dovoľ
aby sme ti zablahoželali k tomuto úspechu určite a dúfam, že toto blahoželanie nie je posledné,
pretože voľby sú stále a každých 5 rokov a dúfam, že o 5 rokov sa môžeme tu stretnúť a opäť
ti zablahoželať. Takže ešte raz veľa pracovných úspechov, zdravia a šťastia v tejto tvojej práci.
Blahoželám.
PadDr. Erika Mihalovičová
Ďakujem pán primátor. Dovoľte, aby som sa kratučko prihovorila. Veľmi si vážim podporu
z vašej strany, ktorú mám. Chcela by som teraz poďakovať hlavne členom Rady školy, ktorí
my tú svoju podporu preukázali tým, že ma aj naďalej odporučili vymenovať pánovi
riaditeľovi... primátorovi za riaditeľku a chcem sa zvlášť poďakovať vedúcej odbory....odboru
školstva doktorke Janke Mičodovej za pomoc, ktorú mi dáva a veľmi si to vážim. Ďakujem
veľmi pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže asi môžeme pokračovať v rokovaní alebo takpovediac začať rokovanie dnešného
Mestského zastupiteľstva. Túto milú chvíľu máme za sebou, takže vážení poslanci mestského
zastupiteľstva, vážení prítomní.
Podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov otváram 20. 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 samozrejme všetkých prítomných.
Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní.
Z celkového počtu 13 poslancov je prítomných desať, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Svoju neúčasť nikto neospravedlnil, ale pán poslanec Beke, Capák, Laczo mi oznámili trošku
neskorší príchod.
Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Kováča a pána poslanca Bischofa.
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 27.03.2017 bola vyhotovená a overovateľmi podpísaná.
Vážení poslanci, predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené
v pozvánke. Má niekto z poslancov pripomienky k predloženému programu alebo nejaké
doplnenie alebo odobranie niektorého bodu z rokovania? Hlási sa nám pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobrý deň, prajem každému dobrý deň. Chcel by som poprosiť vzhľadom k tomu, že sa objavili
nové skutočnosti o stiahnutie bodu 10 a vzhľadom k tomu, že súvisia body 25 a 26 chcem
navrhnúť výmenu poradia týchto bodov, tzn. 26 pôjde pred 25. Ďakujem veľmi pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší páni poslanci, keď majú nejakú zmenu. 12/25 a 26, aby sme
si rozumeli áno? Aj 10 áno. Všetko to sú lomené 12.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno.
Dobre. Nikto nemá žiaden iný pozmeňujúci návrh. Uzatváram diskusiu, dávam hlasovať
o zmene týchto bodov. Takže pán poslanec Balázs bod číslo 12/10 budeme sťahovať
z rokovania. Áno? Dobre tak teda hlasujme o tom.
Za boli 7 proti nebol nikto ani sa nezdržal hlasovania.
Takže 10 nám vypadá, alebo vypadla a ďalej je to 12/25 a 12/26. Čiže 26 bude 25 a 25 bude
26. Nech sa páči hlasujte.
Za ste boli 12, proti nebol nikto ani sa nezdržal hlasovania.
Ak dovolíte odsúhlasíme si celý program rokovania aj s týmito pozmeňujúcimi návrhmi. Nech
sa páči hlasujte páni kolegovia.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
Ďakujem. Konštatujem, že celkový program rokovania bol schválený.
Vážení občania. V súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave občania
mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokovávanému materiálu.
Predsedajúci im udelí slovo po tom, čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci. K danému
bodu je v rozprave možné vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5 minút.
V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, ak sa na tom uznesie
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V bode diskusia občanov, ak chcú vystúpiť
k problematike, ktorá nie je predmetom rokovania, časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5
minút v odôvodnených prípadoch môže byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa
na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Do programu rokovania sa
zaraďuje medzi 13.00 a 13.30 hneď po ukončení prestávky v rokovaní a trvá najdlhšie 30
minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený ak sa na tom uznesie nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov.
Občania mesta maďarskej a inej národnosti majú právo hovoriť na zasadnutí mestského
zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do

slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom NR SR
č. 184/1999 Z. z. o používaním jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.
Vážení poslanci, v súlade s § 9 ods. 2 rokovacieho poriadku „poslanec sa považuje za
prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú
čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby ste pred
opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z
hlasovacieho zariadenia.
V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné
riešenie.
Ďakujem pekne. Takže klasický úvod máme za sebou prejdeme k bodu č. 2 a to je plnenie
uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Nech sa páči otváram diskusiu. nikoho
neevidujem. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o plnení uznesení Mestského
zastupiteľstva v Rožňave. Nech sa páči hlasujte.
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.
Ďakujem pekne.
Hlavný architekt. Bod č. 3 hlavný architekt – urbanista mesta Rožňava.
Myslím, že ste čítali tú dôvodovú správu a samozrejme aj na základe vašich podnetov aj
samozrejme aj podľa môjho zmýšľania a rozhodnutia sme sa rozhodli vlastne takúto funkciu
vytvoriť, pretože ja si myslím, že v jednom takomto meste je to potrebné. Každopádne funkcia
hlavného architekta je veľmi dôležitá pre nás, pretože pri, je dôležitá pri rozhodovaní pri
niektorých pozemkoch, urbaniz...urbanizme mesta, architektúre mesta. Hlavne pre vás je to
dôležité ako, ako bod napríklad v komisiách a samozrejme aj zastupiteľstve, takže ja si myslím,
že možnože to už aj dávnejšie malo byť. Ale samozrejme je to na vašom zvážení. Nech sa páči
otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo a pekne vás vítam všetkých. Som veľmi rád, že po viacročnom
orodovaní tohto postu sa podarilo acholem, že sa pristúpi k takému kroku a určite som
presvedčený, že bude len dobrou vecou acholem pre Rožňavu a na zástavbu, alebo keď, keď
niečo acholem budú. Snáď ešte by bolo potrebné, čo taktiež viac krát som hovoril, nejakého
hlavného záhradkára, aby, aby vyzerala Rožňava ako onoho času, že je mestom, mestom ruží.
Veľa tých ruží nevidí človek. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
samozrejme musíme pristúpiť aj k tomu, že tie ruže, aby sme si nevyplienili a nevyšliapali tak,
ako aj na námestí sa to deje. Aj viacerými upozorneniami, tabuľkami a neviem čím, už aspoň
pomaly aj semafory budeme tam dávať, aby videli, že sú tam ruže. Ale je to samozrejme na
zvážení nás a našich obyvateľov mesta. Pán poslanec Bischof nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobre. Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem. Zaujal ma štvrtý bod materiálu
podrobnejšiu úpravu právomocí upraví samostatný organizačný poriadok orgánu. Tu by som
rád vyjadril presvedčenia chcel by som sa apelovať, aby tie právomoci hlavného architekta a
urbanistu mesta boli natoľko zaujímavé, aby, aby jeho slovo sa nestratilo niekde, niekde v mori
názorov, ale aby, aby jeho postavenie bolo v meste veľmi silné. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec za tvoj postreh. Určite je to dôležité, preto vytvárame túto pozíciu. Ako
ste sa dočítali, tak určite všetky tieto body, alebo vlastne návrhy v tom vyhlásení, alebo v tej,
v tom výpise bude prerokovávať komisia výstavby, takže keď máte chuť na najbližšej komisie
výstavby môžete sa aj vy poslanci zúčastniť, aby vlastne dostali sa tam také body, že ktoré sa
tam majú a aby sme, aby tie podmienky tiež vyhovovali aj vám, aj nám a myslím, že aj
každému. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne pán primátor. Pozdravujem všetkých kolegov, kolegyne a televíznych
divákov. Vytrhol si mi to z úst s tým, že nepredpokladám iný priebeh. Našťastie v tomto meste
to už funguje stále lepšie a lepšie. Tieto právomoci prejdú do komisie, komisia sa k nim vyjadrí,
potom príde na zastupiteľstvo, takže pevne verím, že to okrešeme tak, aby to bolo dobre.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Balázs
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem. Neodpustím si poznámku, že taktiež sa veľmi teším, že sa tu nebudeme musieť všetci
pasovať do funkcie polyhistorov a vševedov a architektov, že určite budeme mať jeden poradný
zbor. Možná že by som sa zamýšľal nad tým, do akej miery dať jednému človeku v podstate
celú tú kompetenciu, alebo tú silu jak kolega Bischof povedal, ale to určite bude na ďalšiu
komunikáciu. A k tej poznámke kolegu Bekeho tiež by som - možná že môžeme spojiť toho
záhradného architekta čiastočne s tým architektom hlavným a, a nie množstvo ďalších
v podstate funkcií v meste, ale vlastne keby táto možnosť záhradného architekta bola
v podmienkach ako vítaná. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči, ak ďalší máte ešte. Pán poslanec Džačár faktická.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Ja by som sa iba chcel spýtať pani hlavnú kontrolórku, že, že či je to
podmienkou tam prijať toho hlavného architekta 3/5 väčšinou, alebo ako si to my stanovýme,
alebo či nestačí nadpolovičná väčšina .
p. primátor Pavol Burdiga
Pani hlavná kontrolórka
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno. Pekný deň prajem všetkým prítomným aj pri televíznych obrazovkách. My sme to včera
konzultovali s pani prednostkou, lebo tiež sa nám to nezdalo, že taká, takéto až vysoké kvórum
by bolo potrebné na obsadenie tejto funkcie. Je to zakotvené v štatúte. Tam sme si takéto
kvórum dali, ale nič nám nebráni do najbližšieho zastupiteľstva dať návrh aj na zmenu štatútu.
Zákon neurčuje potrebný počet pri hlasovaní na zvolenie takéhoto funkcionára, alebo takúto,
na obsadenie takejto pozície. Tak ja si tiež myslím a mám taký názor, že stačila by aj
nadpolovičná väčšina poslancov.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. S faktickými pán poslanec Kováč a za ním pán poslanec Bischof.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja práve podporujem túto, túto záležitosť z rokovacieho poriadku 3/5-ovú a som veľmi rád, že
predkladateľ tohto materiálu, si možno podvedome, možno vedome uvedomili vážnosť pozície
hlavného architekta, z pozície funkcií, kompetencií minimálne toľko, čo hlavná kontrolórka,
takže ja budem určite za to, aby to boli 3/5. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof zapnite ho. Ja som len hovoril, že ....
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. No rovnako sa pripájam k názoru kolegu Kováča. Tie 3/5 sú oprávnené. Má
to byť silná pozícia, to je človek, ktorý nemá sa starať o ružičky, aby tu nedošlo k omylu, lebo
už počujem, že sa tu nejaké veci podsúvajú, ale to je človek, ktorý svoj...svojou víziou bude
formovať tvar mesta na dlhé roky dopredu. Dobre? Takže my sa nebavíme o ružičkách
a o záhradných úpravách na to si môžeme najať firmu. Má to byť človek so silnou
kompetenciou takže tie 3/5 sú oprávnené. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni kolegovia, určite sú to skvelé nápady, všetko podporujem, ja vás vyzývam zúčastnite sa
aspoň toho jedného bodu na komisii výstavby. Ja verím tomu, že tým 9 ľuďom, ktorí sú tam
uľahčíte určite aj rozhodovanie a o to jednoduchšie potom bude vaše rozhodovanie tu dole na
zastupiteľstve a ja si myslím, že sa to príjme ako sa už rozhodnete 3/5 alebo nadpolovičnou
väčšinou určite to bude na vás. Ja si myslím, že pri tomto bode dôjdime k tomu, chceme ho, a
keď ho chceme, čo vidím, že chcete všetci tak na tom, na tom, na tej komisii výstavby potom
pomôžte týmto ľuďom a, a budeme mať toho správneho človeka. Ďakujem za pochopenie.
Nech sa páči ďalší, ak chcete diskutovať. Keď nie uzatváram tento bod a prečítam vám návrh
na uznesenie.
Návrh na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s vytvorením funkcie hlavného
architekta – urbanistu mesta Rožňava. Žiada komisiu výstavby, územného plánovania,
životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave
o vypracovanie kritérií na vyhlásenie výberového konania. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. 12 za, proti 0, zdržali sa 0. Ďakujem veľmi pekne za pochopenie, tešíme sa na
to, že vyberieme toho správneho človeka.
Bod číslo 4 VZN o poskytovaní elektronických služieb – návrh. Otváram diskusiu. Uzatváram
diskusiu. Čítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje VZN
o poskytovaní elektronických služieb podľa predloženého návrhu. Nech sa páči páni kolegovia
hlasujte.
Hlasovali ste 13. Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
Bod číslo 5 VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – návrh na zmeny a doplnenie. Opäť vám otváram diskusiu,
nech sa páči ak sa chcete na niečo spýtať. Keď nie uzatváram diskusiu čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny a doplnenie VZN mesta Rožňava
o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, paragrafy nebudem čítať, podľa predloženého návrhu. Nech sa páči hlasujte.
Za 13, proti 0 a zdržalo sa 0.

Bod číslo 6 to je náš klasický, obľúbený, viacročný a viacmesačný bod. VZN o určení výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa
školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh. Nech sa páči otváram
diskusiu. Pán poslanec Bischof nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Dávam návrh, aby financovanie v tomto VZN-ku bolo 100%.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči páni poslanci máte niekto ešte nejaký pozmeňujúci... Pán poslanec Capák nech sa
ti páči.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja myslím, že už sme niekoľkokrát mali tento bod. Tam bolo jasne povedané 88, keď sa
nemýlim percent, alebo 100%. Ja len takú poznámku by som mal si všimnite, máme tam aj
cirkevné školy, ja nechcem vás uraziť, kto ste veriaci, chodíte do tých kostolov, tak to je dobre.
Však aj ja verím v nejakého Boha, ale už prvú odluku cirkvi urobil Napoleon a vedel veľmi
dobre prečo. A dodnes ja si dovolím tvrdiť, že nielen cirkev, ale aj súkromníci sú ďaleko pred
nami ako mestom, preto navrhujem, len aby to tak ostalo, ako je. Nieže mesto ešte bude
doplácať a ďalšia vec ja cítim trošku aj tak z tej strany, že diskriminácii Rožňavčanov, keď tu
príde rodič, donesie dieťa zo Štítnika, alebo poviem z menšej obce zos Henckoviec. Určite
menej platí tam odvodov – daň z nehnuteľností, zo smetí, ako Rožňavčan. Rožňavčan má 25
natvrdo povedané. Či sa mu páči, či nie. On zaplatí 7 eurá a tak isto dieťa je tu.
Nediskriminujeme náhodou trošku aj v tom smere? Tak ja si myslím, že práve pre tieto dôvody
by som nechal tak, ako bolo navrhnuté na 88 a 100. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec môžem to dávať ako pozmeňujúci návrh od teba za tých 88 alebo?
p. poslanec Mgr. Milan Capák
No a treba zvlášť na to? Tak potom samozrejme áno, môj návrh bude...
p. primátor Pavol Burdiga
Lebo som počul to....
p. poslanec Mgr. Milan Capák
aby....
p. primátor Pavol Burdiga
...to slovo navrhujem, hej, tak ja musím reagovať prepáč.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Áno, áno budem, tak láskavý, dajte to ako návrh tiež.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ďakujem pekne. Ja ešte ak dovolíte, pozrieme sa ešte na komisii, aby sme na ňu
nezabudli. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže odporúča schváliť alternatívu C, finančná
a podnikateľská správa majetku tiež alternatívu C odporúča schváliť. To len pre informáciu.
Pán poslanec Kováč s faktickou nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja opäť podporím 100%. Nebudem komentovať kolegov historický, historický
názor na vec. Právo na vzdelanie podľa Ústavy Slovenskej republiky, má každý občan
Slovenskej republiky rovnaký. Z toho vyplýva aj môj názor na túto záležitosť. Všetkým deťom
rovnaké podmienky na ktorejkoľvek škole na území mesta. To by mal byť náš záujem.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja len toľko, že Milan pletieš hrušky s jablkami, pretože tie deti s okolitých dedín, tie nechodia
len na cirkevnú školu, chodia aj na mestské školy. Takže to je úplne, úplne iný problém a my
tie peniaze dostávame na toho jedného žiaka. Čiže tu ide len o to, že či na to dieťa a ide teda
hlavne o rožňavské deti, ktoré chodí, ktoré sa rozhodne, alebo teda rodičia sa rozhodnú, že to
dajú do cirkevnej školy, či dostane rovnakú čiastku, ako dieťa, rožňavské dieťa, ktorého rodičia
sa rozhodnú, že ho dajú do štátneho alebo do mestskej školy.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Capák asi bude reagovať.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja by som teraz z inej stránky ešte to vysvetlil. Ja keď budem vás učiť gitaru, ako v súkromnej
škole verte mi, že popýtam si dneš v roku 2017 už 10 eur na hodinu. 2x v týždni príde vaše
dieťa ku mne, možno aj 3x. Keď si to spočítate, za mesiac vás to stojí 120 eur. Obyčajná mestská
škola umelecká pýta 7 eur. Tak si porovnajte 7 eur a 120 eur, nie je to rozdiel? A aký veľký.
Takže jednoznačne aj matematika. Mňa osobne aj z matematickej stránky si to vypočítam.
Zoberte si na 10 detí. Mesto dostáva na 10 detí koľko 70 eur. Ja na 10 detí dostanem 1 200. No
nie je dobre? Tak ja myslím, že z matematickej stránky aj vám to nevychádza. A prečo má byť
mesto tlačené do toho, že dodotovať všetko. Nie, podľa mňa určite nie. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. S faktickými bude reagovať pán poslanec Kováč a potom pán poslanec
Kuhn.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja pánovi poslancovi ešte raz pripomínam, je veľmi dobre, že má možnosť poskytovať aj
súkromné vzdelanie pre deti, ďakujeme za reklamný šot. Myslím si, že toto je to právo človeka
a dieťaťa slobodne si vybrať vzdelanie a mať v tomto základnom vzdelaní rovnaké podmienky
preto 100%. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Milan dobre si to vysvetlil, len si to zle pochopil. To čo si sám vysvetlil ostatným, si sám
nepochopil. Áno ak škola, obecná škola, alebo štátna škola dostane 100% dotácie tak môže od
rodičov pýtať len tých 7,50, pretože jej to stačí na pokrytie nákladov. Keď ten súkromník
dostane, alebo cirkevná škola dostane len 88% tak tých 12% musí preniesť na tých rodičov a to
je ten rozdiel medzi tými 7,5 a tých 10.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Čiže v podstate týmto hlasovaním nútiš rodičov, aby, aby teda platili viac hej?
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Budem podporovať návrh 100%. Nechcem aby boli rozdiely medzi deťmi na území nášho
mesta. Každý nech dostane to, čo si zaslúži. Neupierajme deťom nič. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof nech sa páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem. To došlo k takej zaujímavej argumentácii zo strany kolegu poslanca Capáka. Na
jednej strane argumentuje tým, že, že nechce nikoho diskriminovať a, a upierať niekomu právo,
ale tým, že rožňavské dieťa neštuduje v mestskej teda, alebo štátnej škole, ale študuje
v súkromnej škole, na čo má rodič podľa ústavy právo, tak tým, tomu rožňavskému dieťaťu
upierate, hej, nejaké, nejaké to % peňazí, len z dôvodu toho, že rodič si vybral inú školu. A to
je podľa mňa diskriminačné. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja opäť vám poviem, že keď si prezriete stav detí v školách tak zistíte koľko tu máme cudzích
detí tu z vonkajších dedín, bez ohľadu na to akej sú no, nevyjadrím sa, dobre. Aké sú, skade
a akého cítenia, alebo ináč to poviem a ešte by som chcel poprosiť pán primátor, či môže, mohla
by sa vyjadriť aj vedúca odboru školstva pani Mičudová k tomuto bodu.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno určite. Pán poslanec Ocelník a pán poslanec Kossuth môžeme toto pred vašim, alebo
chcete ešte hovoriť. Môže. Pani doktorka skús aspoň krátko pár slovami dobre? Lebo určite si
už viac krát o tomto hovorila. Je to na rozhodnutí samozrejme poslancov.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Takže ja by som sa vrátila už po niekoľko, niekoľký krát k tomuto bodu. Chcela by som
povedať jednu vec. Je to skutočne na rozhodnutí poslancov či sa rozhodnú, že podporia cirkevné
a súkromné školy rovnakým percentom ako školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Ja vám môžem odporučiť len zákon, ktorý nám skutočne dovoľuje ako zriaďovateľom škôl

možnosť financovať tieto školy minimálne čiastkou 88% z čiastky, ktorú dostanú školy, ktoré
sú v našej zriaďovateľskej pôsobnosti. To znamená, že musíte sa rozhodnúť sami, ja som vám
predostrela zákon, ktorý vám hovorí 88% pre súkromné, cirkevné. Ak sa rozhodnete, že budete
financovať inými percentami, tzn. v intervale medzi 88 a 100 je to skutočne na, na vás na
každom ako ste to poňali, ako to chápete, ako to cítite, preto sme pripravili variant 100%, 94%
a 88%, to čo ukladá zákon. Takže bohužiaľ viacej k tomuto. To je všetko. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pani doktorka. Pán poslanec Ocelník si sa odhlásil hej? Dobre. Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Navrhujem ukončiť diskusiu vzhľadom na to, že tento bod rokovania už
niekoľko krát bol prepieraný na tomto mieste a ja si myslím, že pristúpme k hlasovaniu.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Odznel tu návrh na ukončenie diskusie, hlasujme a uvidíme čo bude ďalej.
Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12, už teraz aj 13. Za ukončenie diskusie ste boli 9, proti ukončeniu ste boli 4
a nikto z vás sa nezdržal takže diskusiu sme schválili pristúpime k hlasovaniu.
Najprv tu bol pozmeňujúci návrh pána poslanca Bischofa na financovanie 100% takže páni
poslanci hlasujme 100% financovanie.
Hlasovali ste všetci 13. Za 100% ste boli 6, proti ste boli 5 a 2 ste sa zdržali.
Ideme na pozmeňujúci návrh pána poslanca Capáka na 88%. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste opäť všetci 13. Prejavujete svoj názor, to je dobre. Za ste boli 7, proti ste boli 5
a 1 pán poslanec sa zdržal. Dobre s týmto bodom sa opäť stretneme, je to klasické však. Si
tréning robiť z človeka.
Bod číslo 7 zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na doplnenie. Nech sa páči otváram
diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje doplnenie zásad hospodárenia s majetkom mesta v §12 ods.
4 podľa predloženého návrhu. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovalo 12 pánov poslancov. Za ste boli 11, proti nebol nikto a jeden pán poslanec sa zdržal.
ďakujem
Bod číslo 8 je návrh na schválenie predĺženia termínu čerpania úveru. Otváram diskusiu
k tomuto bodu. Nech sa páči. Uzatváram diskusiu. prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predloženie žiadosti o predĺženie termínu čerpania úveru
z úverovej zmluvy, nebudem to opäť celé čítať tie čísla a schvaľuje podpísanie dodatku
k úverovej zmluve o termínovanom úvere, opäť ak dovolíte, nebudem čítať všetky tie čísla
a dátumy. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste všetci 13. Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
Bod číslo 9 je spáva z vykonania inventarizácie za rok 2016. Otváram diskusiu k bodu
inventarizácie. Nech sa vám páči ak sa chcete spýtať. Neevidujem nikoho. Uzatváram diskusiu.
Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu
o inventarizácii majetku a záväzkov vedeného v účtovníctve mesta Rožňava k 31.12.2016
a ukladá realizovať odporúčania ústrednej inventarizačnej komisie podľa správy z vyhotovenia
inventarizácie. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovalo 11 poslancov. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.

Bod číslo 10 prerozdelenie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava v roku 2017 pre
športové kluby, kultúrne kluby, mládežnícke, spoločenské a sociálne organizácie a združenia
pri školách. Predtým ako otvorím diskusiu, ale môžem ju otvoriť, ja by som aspoň v jednej
minútke chcel zhrnúť túto vec ohľadom prerozdelenia finančných prostriedkov. Stretli sme sa
s poslancami z mestského zastupiteľstva, pretože bol tam odo mňa návrh navýšenia dotácie z 30
tisíc na 60 tisíc euro, ale túto čiastku 30 tisíc euro som podmienil, alebo aj teraz vlastne
podmieňujem tým, že 30 tisíc euro ďalších prerozdelíme, alebo pustíme až vtedy, keď sa schváli
VZN, nové VZN o dotáciách, pretože by sme to všetci chceli a ja tak isto by som to chcel, aby
to bolo v správnej miere rozdelené podľa možno nejakej šablóny, VZN a preto sme sa k tomuto
stretli. Poslancom mestského zastupiteľstva bol odovzdaný materiál o všetkých nákladoch na
kultúru a šport, pretože je to taká informácia, že aby každý vedel to nie je len 30 tisíc na
prerozdelenie kultúry a športu, ale sú to oveľa vyššie čiastky, ktoré mesto vynakladá na kultúru
a na šport. Samozrejme boli tam veci skrytých dotácií atď. a ja ako primátor mesta som sa
rozhodol, aby všetky tieto veci boli vyčistené, aby bol konečne, bolo také konečné VZN-ko,
s ktorým budú páni poslanci spokojní, ktorie, ktoré VZN odsúhlasia v plnej miere, bez nejakej
diskusie a možno a to si želám aby bolo aj pre možno ostatné mestské zastupiteľstvá, ktoré
budú, alebo pre možno ďalších poslancov v ďalšom volebnom období také memento, že to
nebudú musieť meniť, pretože prídeme na to, že je to dobré, možno je to správne. Som človek
praktický, viem, že určite každého vlastne neuspokojíme tým VZN-kom, lebo, lebo sa to nedá,
hej, hocijako chceme byť spravodlivý, hej, ale chcem aby sme sa priblížili k tej spravodlivosti
prerozdelenia k takej, o ktorej vlastne rozhodnete vy. Ja som dlho rozmýšľal aj o tej veci, trošku
som bol naštvaný aj z toho prerozdelenia, to sa musím priznať a, a nechcel som pustiť ani túto
sumu 30 tisíc euro vonku, ale sme sa s pánmi poslancami dohodli na tom stretnutí, čo som bol
veľmi rád, že prišli a korektne pristúpili k tomu a pomohli aj mne pri rozhodovaní v tom, že
tých 30 tisíc euro, ktoré sú na tento rok by sme pustili, samozrejme po tom, keď si to odsúhlasíte
tie dotácie a prerozdelenia, že ich pustím, lebo možno pre niektoré kluby a organizácie by to
bolo likvidačné, keby sme to nepustili vonku. Ale chcem povedať to, že nechcem extra meniť
svoj názor, ale keby sme, teraz to podmieňujem tým, že aj tých ďalších 30 tisíc euro, ktoré ja
som sľúbil, a ktoré máme my tohto roku by sme pustili vonku, samozrejme podľa starého
prerozdelenia, ale dovtedy, je to 30, tých 30 tisíc euro nepustíme vonku, kým to VZN nebude
schválené na mestskom zastupiteľstve a keby ste ho schvaľovali tak ja by som bol rád, keby to
bolo k dátumu 01.01.2018. S takým dátumom a vtedy, keď to bude schválené tak tých 30 tisíc
euro ďalších pustíme aj tohto roku. A či to bude mesiac jún, či to bude mesiac september, alebo
november, alebo október, to už závisí od nás asi všetkých, pretože ja chcem aby aj na tú kultúru
a šport ešte išli peniaze, ale skúsme dosiahnuť spoločnými silami, aby to, aby to VZN-ko bolo
spravodlivé asi pre všetkých. Čiže prepáčte takýto predslov, hej, ale je dôležité povedať aj, aj
tieto veci. Takže otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Len malú úpravu v tej tabuľke si dovoľujem navrhnúť v kategórii kultúrne,
mládežnícke, spoločenské organizácie, je tam 5., 6. bod Dom Matice Slovenskej v Rožňave,
dve akcie, odsúhlasená suma komisií 800 eur. Dovoľujem si navrhnúť 400 eur mínus a týchto
400 eur vložiť do kluby, organizácie, športové kluby, Basket Rožňava, Loptoši, Deň detí 300
eur. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Ďžačár.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof

400, 400 áno. Po, polovica áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja to budem aj tak vyzývať potom, keď budeme, vieš aby si to opäť zopakoval, aby sme vedeli
za čo hlasujeme, ale ďakujem pekne za tvoj návrh. Určite je rozumný. Pán poslanec Džačár.
p. poslanec. Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Taktiež by som chcel dať pozmeňujúci návrh a zahrniem tam v mojom
pozmeňujúcom návrhu aj tých Loptošov, keď o nich sa bavíme. Ja si myslím, že ak sme dostali
tie tabuľky, stále si myslím, že najmasovejší šport v Rožňave, alebo čo sa týka mládeží je futbal.
Ta by som chcel dostať tú mládež k futbalu aspoň na úroveň toho basketbalu, preto hlavný
dôvod je ten a tak isto tým Loptošom a niekomu by som tam chcel pridať, niekomu máličko
ubrať. Našiel som tam aj rezervu, by som chcel odňať pre občianske združenie pre materských
a základných školách vo výške 1 700 eura, ktorých, 1750, ktorých zriaďovateľom je mesto len
z toho dôvodu, že tieto subjekty majú možnosť požiadať priamo mesto o poskytovanie
finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mesta na príslušný rok, ako to robia napr. divadlo
Actores, Gemerská knižnica, Banícke múzeum. Áno. Čiže aj s tými peniazmi by som dával ten
môj pozmeňovací návrh a môj pozmeňovací návrh by asi vyzeral takto: Taekwondo 600
Skúsme tak pomalšie, lebo aby kolegovia si vedeli značiť...
p. poslanec. Peter Džačár
Pomalšie....áno
p. primátor Pavol Burdiga
...lebo budeme to ešte raz opakovať.
p. poslanec. Peter Džačár
Basketbalový klub ŠPD 2 400, Loptoši baskt 500 eurá, hokejový klub 1350, Klub gemerských
begministoni.....begmintonistov 1 100, TJ Elán 300, Klub športovej kynekológie 500...
p. primátor Pavol Burdiga
Kynológie lebo trošku také
p. poslanec. Peter Džačár
Kynológie áno pardon
p. primátor Pavol Burdiga
.....by vedeli povedať tá gynekológia je iná, ale je to zlaté a pekné no.
p. poslanec. Peter Džačár
Áno...TJ Geológ Rožňava 3 450, ženský basketbalový klub 6 000, futbalový klub 6 000,
Olympijský klub Gemer 200. Čiže to je môj pozmeňujúci návrh.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že došlo k posunu, k dobrému alebo lepšiemu z môjho
pohľadu, z ná.. k náh...alebo teda k postaveniu sa k tomuto materiálu. Som veľmi rád, že teda

takéto pracovné stretnutie pán primátor zvolal. Najväčšia váha tak či tak je na pleciach
primátora a mesta pri tvorbe tohto, tohto VZN-ka. My máme tú výhodu, že diskutujeme
a môžeme sa k týmto veciam vyjadrovať a, a prikladať svoj názor. Mrzí ma, že som nebol
účastný na tom, na tom pracovnom stretnutí a som veľmi rád, že pán primátor tak otvorene
rozpráva o rôznych skrytých financiách, resp. o rôznych skrytých možnostiach financovania
kultúrnych a športových klubov, krúžkov, podujatí, pretože si myslím, že pokiaľ transparentne
sa k týmto veciam bude mesto stavať, tak ako k mnohým iným veciam a bude viditeľné, že teda
kto, koľko a prečo, je, je to potom spravodlivé aj voči ostatným, ktorí žiadajú o peniaze, resp.
ktorý sa uchá.., ktorý sa uchádzajú o peniaze v rámci, v rámci rozpočtu mesta Rožňava. Ja by
som mal tiež taký maličký pozmeňujúci návrh. Ak by to bolo možné tak ja by som z partnerstva
V4, to je Rodičovské združenie pri Základnej škole akademika Hronca a partnerstvo krajín V4.
Pardon ospravedlňujem sa, zle, detská atletika, ospravedlňujem sa pardon, riadok 3, zobral 400
euro a dal to kynológom. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže v prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi primátorovi, že sa našlo kompromisné
riešenie vzhľadom k tomu, že tie kluby musia aj počas roku 2017 žiť a fungovať a našlo sa
takéto riešenie, aby čiastočne boli uspokojení a keď sa VZN vytvorí, tak sa udejú ďalšie kroky.
Musím, musím povedať, že nehnevajte sa, určite nebude nikdy tzv. spravodlivé riešenie
a spravodlivé prerozdelenie týchto finančných prostriedkov. Určite to VZN pomôže tomuto
prerozdeľovaniu peňazí, ale stále tam bude dajaká miera subjektivity v tom. Nie je to jedno či
sa bavíme o počte mládeže pri individuálnom a pri kolektívnom športe. Nie je to jedno, či sa
bavíme o výšky, o, o vlastne úrovne súťaže pri individuálnom alebo kolektívnom športe. Nie je
to jedno, či dakto potrebuje len pre syna na svoje športovanie, alebo potrebuje napr. hokejový
štadión, alebo klzisko. Takže nikdy to prerozdelenie peňazí nebude spravodlivé povedzme si to
úprimne tuná takto na rovinu, ale to VZN určite veľmi pomôže. Takže je možné, že toto VZN
sa bude rodiť dajakú chvíľu a to aby kluby boli bez peňazí celý rok určite by nebolo dobré,
keby sme pripustili. Takže ešte raz ďakujeme pekne a budeme pracovať na VZN-ku.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte je potrebné pochopenie aj od týchto klubov, ale ja si myslím, že sme vyjadrili tento svoj
názor a ešte raz ja vám sa chcem poďakovať všetkým poslancom, že ste to zobrali na vedomie,
zúčastnili sa tohto. Ešte možno informácia pre možno štatutárov, alebo aj obyvateľov, že
s poslancami sa stretneme, alebo stretneme vedenie mesta aj v mesiaci máj, kde už budú prvé
návrhy, možno prvé doplnenia k tomuto VZN-ku. Takže budeme sa snažiť, aby to bolo čím
skôr a hlavne aby to bolo samozrejme spravodlivé, čo bude veľmi ťažko, ale ja budem určite
apelovať na poslancov, aby sa dohodli a konečne tu dole odsúhlasili krásne VZN-ko. Pán
poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Len kratučko. Ja len neviem teraz, ktorý kynologický klub sa tu hlási, pretože pokiaľ viem, sa
dištancovali od mesta so všetkým. Tak teraz a ako som videl, bol tu ešte pred chvíľou pán
Hlatký, ale zas odišiel. Predtým tu bol pán Jánespál, Laco Hlatký zas odišli aj vtedy. Teraz
škoda, lebo mohol nám to vysvetliť.
p. primátor Pavol Burdiga

Jedno je isté, že to je kynologický nie gynekologický, hej, na to sme už prišli, áno. Neviem pán
poslanec Džačár, že ty, videl som, že aj ty si hovoril s ním, jedná sa o tento klub, alebo? O tento
klub, hej, lebo ja som nemal vedomosti, či sa to delí alebo nie, hej. Tak sú to psíčkari, možno
ich je viac klubov, neviem. Ale diskutujme ďalej. Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Ja by som rád navrhol 15 minút prestávky kvôli tomu, že došlo tu k trom
návrhom na zmeny v tabuľke a keď si to vieme rýchlo dohodnúť, tak to bude konštruktívne,
pre toto rokovanie a vieme sa ujednotiť aj vzhľadom na to, že pre nejaký konkrétny klub padli
rôzne sumy v návrhu, tak aby sme sa dohodli. Myslím si, že to bude prospešné.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Ja si myslím, že veľmi rozumné riešenie, ale ako stále dám hlasovať
o tomto, hej, aby sme mali krátku prestávočku. A ja budem rád, keď sa dohodnete a za tých 10
minút to odsúhlasíme behom minúty. Takže nech sa páči hlasujte o tom, že budeme mať takú
10-15 minútovú prestávku, na ktorej by ste sa dohodli. Páči sa hlasujte. Veľmi dobre pán
poslanec, bol to rozumný návrh. Takže vyhlasujem 15 minútovú prestávku, určite keď to bude
skôr tak začneme skôr, takže. Popracujem na tom.
Páni kolegovia dohodli ste sa. Verím tomu, že dobre. Môžeme sa vrátiť k tej obrazovke kde
boli prihlásení páni poslanci? Lebo tam myslím, že ešte boli niektorí. Vynikajúce, vynikajúce.
Dobre. Pán poslanec Bischof ty ešte niečo budeš hovoriť? Ale myslím, že ešte dodaj a tak
pôjdeme ďalej. Hneď, hneď. Hej? No vynikajúce. Hej. Nemôžme vynulovať a znovu sa
prihlásia alebo ideme? No je to technika, tak určite, musíme trošku byť trpezlivý. A keď dáte
diskutovať pána poslanca Kováča? Skúsme to tak a pán poslanec Bischof bude potom, alebo
ak urobíme, skúsme len či to ide, u pri pánovi poslancovi Kováčovi.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno mne to ide. Ja som si za......
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof môže byť táto zámena, prihlásiš sa? Hej, zlatý si, ďakujem pekne. Dobre.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som si predplatil príjem. Ja vo svojom diskusnom príspevku len chcem stiahnuť svoj návrh,
nakoľko došlo k veľmi priaznivému a veľmi príjemnému kompromisu a dohode a podporím
teda Dža, návrh pána Džačára v tomto prípade morálne hlavne. A ešte by som jednu vec len tak
do pozornosti. Páčilo sa mi, že v komunikácii medzi mestským úradom a poslancami mestský
úrad predložil na diskusiu a participáciu občanov na niektorých, na niektorých závažných
veciach činnosti, resp. života mesta ako takého a ja by som len chcel poprosiť poslancov, keby
niekde do pamäti do podvedomia si dali, že možnosť, a možno aj rozvoj športu a kultúry by
mohlo byť svojím spôsobom participatívne vyriešené. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo a po vzájomnej dohode ja stiahnem svoj návrh. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja budem hlasovať za preložený návrh kvôli tomu, že je to kompromisný návrh a možno sa zdá,
pre niektorých, ktorí...niektorých žiadateľov ako nespravodlivý, ale ako tu odznelo do budúcna,
teda v priebehu tohto roka by sa mali rozdeliť ďalšie peniaze, keď prijmeme VZN-ko a tieto
žiadosti, ktoré boli podané v riadnom termíne, budú ešte stále v hre. Čiže budú môcť teda byť
prerozdelené prostriedky aj pre tých žiadateľov, ktorí teraz neuspeli, alebo nie sú splnené ich
predstavy. To je jedna vec a druhá vec. Každý rok sa tu takto handrkujeme, alebo teda vedieme
vášnivé debaty o tom ako prerozdeliť tie peniaze a myslím si, že príčinou toho je, že absentuje
nejaký materiál, ktorý by mal dlhodobejší charakter nie VZN-ko, ale nejaká koncepcia rozvoja,
kde by sa stanovili priority. Všetci vieme, že v Rožňave basketbal, futbal, stolný tenis sú
tradičné športy, ktoré fungovali, fungu....fungujú a každý rok žiadajú a každý rok prispievame.
Myslím si, že to by sa dalo nejak ukotviť, že tieto, prípadne ďalšie kluby, ktoré sú ešte by
dostávali automaticky príspevok na činnosť. To isté v kultúre. Mesto ako také si stanový
priority, ktoré športy, ktoré kluby chce podporiť a tie by podporovalo. Ďalšia vec, samozrejme
treba podporiť aj dobré návrhy, kreativitu a to čo by sa prerozdelilo to by bolo na nejaké
projekty, alebo teda žiadosť o dotácie pre inštitúcie, ktoré alebo pre spoločenstvá, ktoré by prišli
s nejakou aktuálnou vecou. Vieme, že európska únia, neviem kde aké organizácie vyhlasujú, že
ten rok sa, sa venuje niečomu. Povedzme v roku, olympijskom roku olympionizmus vystupuje
do popredia, tak keby chcel niekto organizovať vzhľadom na aktuálnosť v tom čase, tak to by
sme mali rozhodovať, že či podporíme, alebo nie. To by mali byť tie projekty, ktoré sú také by
som povedal mimo plánu, ale organizácie, ktoré vyvíjajú stabilne činnosť, tak tam neviem prečo
každý rok sa tu máme handrkovať a nejakým spôsobom si vysvetľovať, alebo sa presadzovať
budú tí, ktorí majú širšie ramená, alebo sú výrečnejší alebo tak. Proste nájsť nejaký spôsob
financovania, ktorý by bol všeobecne akceptovateľný. Ďakujem za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, že, myslím, že, myslím, že to je to isté, čo som ja povedal, hej. Len je to možno
v zelenom, hej, ale o to nám všetkým ide a pre to ja som vás žiadal pán poslanec o vašu pomoc,
preto vás, som vás volal, aby ste takýto materiál tvorili. Treba sa na to pripraviť o ten mesiac,
hej, a keď vytvoríme tento materiál v pohode môže ísť. Ja určite do týchto dotácií ako primátor
nezasahujem. Ja sa snažím o to, aby chod mesta bol vynikajúci, aby sme mali peniaze na to,
hej, ak vidíte, že keď mesto funguje dobre, vieme nájsť aj ďalšie peniaze, ďalšie peniaze rozdať,
takže toto je, toto je moja úloha, hej, a, a, nechcem sa toho zbaviť, ale vaša úloha bola to, aby
sme, aby sme tie dotácie rozdelili tak, ako máme. Takže spoločnými silami ešte raz hovorím,
dúfam že dôjdeme k tomu konsenzu, že aspoň my tu budeme spokojní. Pán poslanec Kemény,
pán zástupca.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Dobrý deň prajem každému. Zámerne som predbehol pána predsedu komisie, lebo
predpokladám, že on to celé zhrnie. On je najkompetentnejší, najskúsenejší, najdlhšie sa týmto
zaoberá. Je to nevďačná úloha. Nebolo tu dneska ešte spomenuté to, čo občas pripomienkujem,
alebo teda prízvukujem, že stále sa bavíme o nenárokovateľnej časť...finančnej čiastke na
podporu týchto aktivít. Je dobré, že dlhodobo a v podstate stále každý rok sa našli určité
prostriedky a aj sa treba poďakovať, že aj v tomto štádiu sú navýšené. Iste nesplnia očakávania
mnohých, najmä štatutárov, takže to je dôležitý aspekt, že sa našli a je vôľa. Verím, že sa do
budúcna stanovia objektívnejšie podmienky na prerozdelenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Beke nech sa páči.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne. Som taktiež rád, že sa podarilo acholem takto dohodnúť ohľadom rozdelenia
tých dotácií. Len chcel by som sa opýtať na jednu vec. V tabuľke čo sme, čo sme dostali tak
v záhlaví je písané, že rozdelená dotácia sa poskytuje nie na projekt, ale pre klub. Teraz by som
sa chcel opýtať, lebo, lebo pri športe vidím acholem, že kluby sú, ale to sa vzťahuje potom aj
na spoločenské organizácie. Lebo ja osobne by som navrhol, aby aj u nich bolo dané nie na
projekt, ale ako pre, pre tú spoločenskú organizáciu.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani doktorka budeš reagovať? Nech sa páči pani doktorka Mičudová.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Je to skutočne na projekt a zároveň pre tú organizáciu, ktorá tento projekt podala. Len takto to
je napísané v tabuľke. Ale je to pre tú organizáciu aj kultúrnu, aj spoločenskú aj športovú.
p. poslanec Zoltán Beke
Nielen športový klub.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Nie, nie, nie. My podporujeme aj kultúru aj spoločenské organizácie.
p. poslanec Zoltán Beke
Dobre len tu, len tu bolo trošku. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Beke stačí odpoveď?
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Prosím. Pán poslanec Laco. Predseda komisie športu, školstva nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne za slovo. Vážení prítomní len toľko. Odznelo tu už veľa pri tomto bode veľa
slov, aj vďaky, aj chvály a pod. Chcem sa aj ja z tohto miesta poďakovať sa prítomným
poslancom za konštruktívny prístup k tomuto materiálu a zároveň viete všetci, sedia tu poslanci,
ktorí sú členmi tejto komisie kultúry, mládeže, športu, že tento bod keď prejedávame je jeden
z najožiehavejších bodov, najdlhšie nám trvá a vždy sa snažíme to čo najobjektívnejšie
pripraviť. Keď som sa poďakoval tu prítomným pisla...poslancom, pred hlasovaním za tento
konštruktívny prístup, chcem sa z tohto miesta poďakovať všetkým členom komisie a zároveň
pri prerokovaní tohto bodu aj všetkým prítomným na zasadnutí komisie, či to bola vedúca
odboru školstva, či tajomníčka komisie a všetci ostatní. Čiže sme sa snažili tak pripraviť ten,
ten bod, keď je tu počúvam prítomných, sledujem, že naozaj bude konštruktívne a dobré
hlasovanie a do budúcna je tu tá perspektíva, ktorá tu odznela, že keď prijmeme nové VZN
snáď uľahčí robotu nielen členom komisie prácu, ale aj všetkým poslancom, ktorí o tomto bode
potom vždy hlasujú. Takže toľko som chcel na zhrnutie poďakovať sa všetkým za vynaloženú
námahu, úsilie pri koncipovaní, alebo pri tvorbe uznesenia k tomuto bodu. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Ešte chce niekto do diskusie prispieť príspevkom? Keď nie, tak
keď dovolíte, uzatvorím diskusiu a poprosím pána poslanca Džačára, pretože už len tvoj
pozmeňujúci príspevok ostal, lebo ostatní sa vzdali toho, tak skúsme si to celé zrekapitulovať,
aby sme si to aj my mohli poznačiť, aj keď to je na zvukovom zázname, ale... Nech sa ti páči
dávam ti slovo.
p. poslanec. Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Tak bez...tak ešte raz by som predložil môj pozmeňujúci návrh: Taekwondo
600 eurá. Dobre? Basketbalový klub ŠPD 2 400, Basket Loptoši 500, hokejový klub 1 350,
klub bedmintonistov 1 100, TJ Elán Rožňava 300, TJ Geológ Rožňava 3 450, klub.... 3 450
áno. Klub kynológie 500, ženský basketbalový klub 6 000, futbal 6 000, Olympijský klub
Gemer 200 a po vzájomnej dohode ešte v prestávke by som si osvojil taktiež ešte pozmeňujúci
návrh podzložky kultúry z Adventného koncertu 2007...2017 by som to dal na1 500 a prišla tu
no...nová vízia, že Banícke múzeum potrebuje na propagačnú brožúru 500. Čiže tam by som
zobral 500 a by som dal na propagačnú brožúru 500. Tam by som iba vymenil tieto.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne.
p. poslanec. Peter Džačár
Ostatné ostáva samozrejme.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Môže byť takto? Ty...tých 1 750 občianskych združení tie ide preč, hej?
p. poslanec. Peter Džačár
Áno tie ide preč samozrejme, lebo to už sú prerozdelené v ostatných.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre takže ten konsens bol cez prestávku, o tomto ste sa dohodli, budeme môcť o tom
hlasovať? Môžeme? Nech sa páči hlasujme páni kolegovia.
Za 11, proti 0, 1 pán poslanec sa zdržal. Ďakujem veľmi pekne.
Bod číslo 11 návrhy na ocenenie: Cena predsedu Košického samosprávneho kraja, otváram
diskusiu k tomuto bodu. Komisia vzdelávania a školstva odporúča mestskému zastupiteľstvu
prerokovať predložené návrhy na ocenenie ceny Košického samosprávneho kraja. To je
vyjadrenie komisie, nech sa páči diskusia. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave navrhuje na Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja
pre doktora Eidi Hakimiho a doktora Ondreja Rozložníka. Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste
všetci 13.
13 za, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. Prechádzame na majetkoprávne. No tých máme aj
dosť.
1/12 Mgr. Erika Adamiová, Edelényska 2, Rožňava, otváram diskusiu, predaj pozemku mesta,
nech sa páči. Pán poslanec Balázs najprv s diskusným príspevkom.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Z podkladov finančnej komisie, na finančnej komisii sa tam nenašiel žiadny osobitný zreteľ.
Pozemok pre mesto z hľadiska budúcnosti využívateľný asi nebude, lebo sa nevyužíva. Takže

vlastne, keď tak je možný predaj podľa zásad hospodárenia s majetkom mesta formou verejnej
obchodnej súťaže. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Keďže sa jedná o pozemok, ktorý v minulosti jeho využívanie spôsobovalo nezhody na tom
hornom konci. Susedia, ktorí tam teda bývajú v susedstve tohto pozemku sa aj súdili s pánom
kolegom Capákom kvôli tomu, že tam pásol zvieratá, oni si to nepriali, lebo bol tam smrad,
muchy a ďalšie veci. Divím sa teda pani Adamiovej, mamke pána Capáka, že sa dáva na toto
prepožičať, lebo keď predáme tieto pozemky, tak vlastne požehnáme to, čo najvyšší súd zakázal
– pasenie domácich zvierat pod oknami susedov a požehnáme to, aby tam mohol otravovať
život ľuďom, občanom Kúpeľnej ulice, no a preto navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo
neschválilo odpredaj tohto pozemku. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem. Ja by som mal len taký kozmetický návrh. V rámci zachovania štábnej kultúry by
som poprosil kolegov poslancov, aby sme nezverejňovali súvislosti, ktoré sú osobného
charakteru, alebo týkajúce sa nejakých, nejakých iných skutočností, ale stačilo povedať, že
treba, stiahnuť, stiahnuť ten bod a nekomentovať ich nejakými ďalšími vecami. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať predsedu stavebnej komisie, na dôvod, ktorý teda
stavebnú komisiu viedol k tomu, aby doporučila mestu predať tento pozemok.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth môžeš zareagovať? Ako predseda komisie výstavby prosím dať mu
slovo.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Materiál mám pred sebou. Nemal....nemali sme dôvod na to teda, aby sme
teda nedo...neodporučili odpredaj toho pozemku vzhľadom na to, že ten pozemok toho času nie
je udržiavaný. A keď to bude mať svojho vlastníka, keď to bude mať svojho majiteľa myslím,
že tá náprava tam bude. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Kováč pokračuješ ďalej vo svojom diskusnom
príspevku?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ak by som mohol.

p. primátor Pavol Burdiga
Samozrejme.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Mňa zaujímal názor stavebnej komisie z jedného dôvodu. Z odborného hľadiska považujem
predaj tohto pozemku za, za riziko pre kupcu z jednoduchého dôvodu a podľa mňa nevýhodné
pre mesto a mám na to 2 dôležité dôvody. Ad 1 dôvod prístupová komunikácia, ktorá vedie
popred alebo popri tých rodinných domčekoch je v stave v akom je. Mesto má záujem
postupom času odkupovať pozemky pod komunikáciami, postarať sa o komunikácie, zveľadiť
ich tie komunikácie a myslím si, že či to bude v nasledujúcom volebnom období alebo nie, ten
trend tu bude stále. To je jeden dôvod, tzn. uberáme si možnosť kvalifikovanej a veľmi kvalitnej
komunikácie v tom priestore, ktoré tam tie pozemky umožňujú. A druhá vec je komunikácia
a myslím, že to je 2. Triedy, resp. mestská komunikácia, ktorá prechádza nad týmto pozemkom.
Teleso tejto komunikácii je by som povedal riešené na hrane, tzn. že pri väčších záplavových
vodách môže dôjsť k zosunu tohto pozemku a tejto komunikácie ako takej. Obávam sa, že
z tohto dôvodu je predaj tohto pozemku rizikom pre kupcu, opakujem ešte raz, pretože si
myslím, že aby bolo niekoho z ľudí, ktorí sa teraz komunikáciám venujú aby zhodnotil túto
záležitosť a dal mestu, alebo vyjadril sa k mestu, či teda to dať do súkromných rúk práve
vzhľadom na toto riziko. Ja som si bol cestné teleso pozrieť, nie som staveb..., teda cestný
inžinier to je pravdou, ale zo skúseností, ktoré mám sa obávam aj vzhľadom na inžinierske
siete, ktoré sú tam, aj vzhľadom na geologický charakter toho pozemku, že k týmto veciam tam
môže dôjsť. Ďakujem pekne. Z toho dôvodu nepodporím predaj tohto pozemku.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec ja sa len chcem spýtať, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu, lebo
to čo, to čo pani Adamiová chce odkúpiť to nie je, nie je vlastne pod cestou. Lebo to je posunuté
ďalej a tam jedna časť je VÚC-ky, veľká časť, hej, a potom je táto naša časť. Čiže nejdeme
obhajovať nikoho, len aby, aby, aby sme, aby sme správne tieto veci nazývali. Čiže pod cestou
my to nejdeme predať. Tá cesta, no cesta, aká taká je tam, hej, tá sa zachová tam, keď, keď
dobre viem, ale reaguj kľudne nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Je to môj osobný názor, ja som si ho dovolil prezentovať, pretože tak či tak tá komunikácia,
ktorá spája Rožňavu s Čučmou je komunikácia, ktorá bude mať, ktorá bude musieť byť za...
ktorá bude musieť byť zachovaná a v tomto stave, v ktorom to je skôr či neskôr bude potrebné
aby sme to nejakým spôsobom spevňovali, prístupy a potom ako som povedal, domnievam sa,
že mestská komunikácia
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec, pán poslanec môžem doplniť? Tá cesta je VÚC-ky.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
V poriadku či VÚC-ka či my.....
p. primátor Pavol Burdiga
Hovoríme o našej.
p. poslanec Ing. Karol Kováč

Teraz hovoríme o našej, ktorá je popri tých barakoch, si myslím, že dôjde tak či tak k jej
rozšíreniu a bol by s tým problém v budúcnosti. Je to môj názor. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ďakujem pekne za názory kolegov. Keďže sa spomínalo aj moje meno, ako pán Lach spomínal.
Pán Lach asi nevidel správne mapu, o ktorý pozemok sa jedná. Keď ste vytiahli veci takéto, že
súd a tak so susedmi ja vám poviem jedná sa o parcelu 663 a 661. Toto je úplne iná parcela.
Keby ste si pozreli fotky, tak vidíte, že tam si Cigáni urobili šrotovisko, hej. Takto vyzerá
mestský pozemok. Prišla hliadka, vie to potvrdiť pán Hanuštiak. Druhýkrát musela byť zase
volaná polícia na náš mestský pozemok, pretože sa rozhodli predávať stromčeky vianočné.
Tretíkrát musela byť volaná hliadka znova, pretože sa rozhodli stromčeky pratať na iné miesto,
nechali tam bodrel nenormálny. A ja vám poviem od roku 98 tam žijem. Raz som to dal ja
kosiť, ešte pán Laciak v tom čase ma zastavil, hovorí Milan to robíte dobre, pretože to sú
alergény. Povedzme na rovinu, vie to potvrdiť aj pán Kossuth, že aj chlapi, ktorí chodia kosiť
a nevedia, že to je mestský pozemok. Je tam proste burina vysoká do pol pása. Keď ste ešte
narážali na tú parcelu, že sa tam súd robí a smrdí a neviem čo, mesto poslalo veterinárnu správu
našu a veterinárna správa jasne potvrdila, že tam nie je smrad, nie sú hlodavce. Tak neviem
prečo vy ako poslanec vlastne hovoríte proti tej správe, keď je to raz dané tak. A navyše som
veľmi rád, že to ide v možnosti verejného obstarávania, pretože tak máte aj vy právo sa
prihlásiť, každý jeden z vás ktorí sme tu a každý občan v meste. A ja budem len rád, keď tam
nebude zase banda, tlupa Cigánov vysedávať, hádzať bordely, fľašky tam dole, ja budem volať
mestských policajtov, alebo štátnych alebo tam chodiť sa s nimi nervačiť. Takže tu ide len na
prínos alebo keď si myslíte, že to lepšie ďalej pokračovať v tom, že budeme vyvolávať našich
mestských policajtov na zásahy ta, ta potom to treba nechať tak. Zabudnúť na tento bod a ja
potvrdím 100%, že zatiaľ bol tam za 19 rokov len bodrel. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Do diskusie sa hlási s faktickou pán poslanec Bischof. Nech sa páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Znova sa zahrám na morálneho arbitra, hoci neviem odkiaľ som si zobral
právo, ale nedá mi. Poprosím pri komentovaní svojich príspevkov nepoužívať rasistické
poznámky. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Do diskusie sa hlási pán Kuhn. Nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja mám len takú technickú poznámku. Tá formulácia, že je to formou obchodnej verejnej súťaže
za cenu podľa znaleckého posudku, tam by asi malo byť, že za minimálne...minimálne za cenu
znaleckého posudku. Lebo keď je to priamy predaj tak je to, tak tam sa dáva, že za cenu podľa
znaleckého posudku, ale keď verejná obchodná súťaž tak to je len tá minimálna cena, alebo
vyvo..... vyvolávacia cena. Je to v podstate ako technická poznámka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno, dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Ja by som len chcela upresniť. Zatiaľ schvaľujeme
len spôsob predaja, čiže ak schválite spôsob predaja verejnú obchodnú súťaž v takom prípade

my objednáme znalecký posudok a vypracujeme podmienky, kde už sa komisie vyjadria
k výške minimálnej ceny. Čiže ten znalecký posudok je len pre to, aby sme mali nejaký
materiál, alebo nejakú predstavu o hodnote toho pozemku v tej lokalite.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre ďakujem za vysvet....vysvet....vysvetlenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem nech sa páči pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
To, že som bol osobný a uvádzal som tam nejaké súvislosti príbuzenské a pod., tak to bolo kvôli
tomu, aby sme ozrejmili, že čo je účelom, alebo prečo sa ten pozemok má predávať.
Samozrejme pán kolega bol na komisii výstavby a nie je žiadateľ, vysvetľovať, jak tam bude
pestovať ovos ako farmár v strede mesta. No a čo sa týka toho, že je to mestský pozemok a je
tam burina, tak myslím si, že to nie je dôvod na predaj, ale je to skôr hanba mesta, že sa
nestaráme o svoje majetky a že ich nekosíme. A druhá vec, ktorá ma už dlhšiu dobu trápi a tiež
mi to je proti srsti, že vlastne sa správame ako realitná kancelária, kde z 27 bodov zasadania
mestského rokovania jeden bod má viac ako ostatné body a to je rôzne odpredaje a majetkové
veci. Čiže ja osobne som zásadne proti tomuto predaju. Lebo odpredaj tohto pozemku vyvolá
ďalšie nepo..... ďalšiu nespokojnosť. Minule sme tu už mali občanov, ktorí sa sťažovali
a vysvetľovali, že spolunažívanie s domáci zvieratami pána kolegu sú nedôstojné a prekážajú
im. Čiže to je ten pravý dôvod, prečo nechcem, aby tento pozemok bol predaný. Aby z toho
nevznikali ďalšie, ďalšia nespokojnosť nevznikala, aby sme nevytvorili priestor na to, aby sa
mohlo robiť zle občanom mesta. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ja len za obhajobu mesta pán kolega by som ťa poopravil, určite si nemal až
tak, alebo nechcel tak povedať neviem, mesto sa nechová ako realitná kancelária. Keď ku nám
príde žiadosť na niečo o tom nerozhodne primátor mesta ani vedenie mesta, ale o tom rozhodne
mestské zastupiteľstvo. A keď tá žiadosť sem príde, my tej žiadosti musíme vyhovieť. Nech sa
páči, už keď si ma...keď máš slovo tak skús reagovať na to.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Pán primátor neviem prečo to berieš osobne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale ja chránim mesto, ja si chránim.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ale mesto sme aj my. A my tu rozhodujeme v zastupiteľstve o tom, čo mesto realizuje.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak treba povedať.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Čiže tu ani pol slovom som ťa neobvinil z ničoho, že nejak by si konal v rozpore so záujmami
mesta alebo pod. Bože chráň, to by som si nedovolil. Pokiaľ to nebude oprávnené.
p. primátor Pavol Burdiga

Prepáč asi, asi som tomu,asi som tomu potom zle porozumel.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Hej, že ako..... na vysvetlenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem veľmi pekne za opravu. Áno samozrejme ste súčasťou mesta, určite. Pán poslanec
Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Priamy predaj, ak sme na začiatku dobre postrehli vlastne už z materiálov finančnej komisie
nie je možný. Takže netrebalo by ťahať túto debatu do týchto osobných invektív, lebo nie je
možný, nie je tam osobitný zreteľ. Bol tu návrh predaj pozemku bez toho, aby sa tu spomínali
osoby a vzťahy formou verejnej obchodnej súťaže. Skúsme sa venovať už teraz tejto časti veci
a tá realitná kancelária tiež si neviem predstaviť, že ako budeme vlastne okresávať body, keď
na mestský úrad pošlú žiadosť. Ne....nemám predstavu, že ako to budeme cenzurovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, ale myslím, že to asi nie je otázkou tohto bodu, ako nechajme, lebo to, to je na, na
diskusiu asi. Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja som prekvapený, prepáčte, že trošku ešte predsa len tú diskusiu rozšírim. Pán Lach vy ste
ani na tej komisii neboli. Boli ste či nie? Nie. A vy vyrukujete tu s argumentami ako, kto bol na
komisii. Nehnevajte sa, je také veselé počúvať. Neboli ste ani na stavebnej komisii si sadnúť,
ani toľko času nie. Ja som si aspoň toľko času našiel, aby som vysvetlil a ukázal fotky, špinavé,
ako vám vravím ešte raz šrotovisko, stromčeky sú tam, komplet materiál je to. Vidím, že ani to
ste si nepozreli. No ale to mi nevadí, lebo tu fakt, že je veľa bodov a budeme to naťahovať.
Máte možnosť sa prihlásiť, budete výborným susedom mojim a budeme spolu možno aj
hospodáriť pokiaľ dovolí vám to pani Adamiová, to nekúpi za lepšiu cenu ako vy. Ale jednu by
som ešte poprosil pán primátor, neviem či sa môžem spýtať hlavnej kontrolórky teraz k tomuto
bodu?
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páčil.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja by som sa
p. primátor Pavol Burdiga
Ale k tomuto bodu aby to bolo. Dobre?
p. poslanec Mgr. Milan Capák
K tomuto bodu.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak.
p. poslanec Mgr. Milan Capák

V prípade, že by tento bod neprešiel dovolené nám VZN dať tento rovnaký bod na predaj o 2
mesiace znova? A nebude tam, že ako predaj – verejné obstarávanie, ale bude tam aj po B,
prenájom?
p. primátor Pavol Burdiga
Pani hlavná kontrolórka nech zareaguje.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Myslím si, že v zásadách hospodárenia s majetkom mesta máme tak, že pokiaľ sa o tomto bode
ne...teda nevyhovie sa bodu, tak sa k tomu môžeme vrátiť o 6 mesiacov, skôr v tom prípade,
pokiaľ nastanú nové skutočnosti. Čiže nová skutočnosť bude aj prenájom. Áno, lebo teraz
hovoríme o verejnej obchodnej súťaži. Pokiaľ táto forma neprejde, môžeme sa vrátiť k inej
forme predaja alebo prenájmu.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
O dva mesiace už?
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno na najbližšom zastupiteľstve. Áno.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Keď dovolíte, preto ma ako zaráža, však vy ste dávali sťažnosť ešte nedávno, keď sa predávali
4 m2, vy ste boli ten, čo organizoval sťažnosť so mnou na tú nehnuteľnosť, čiernu stavbu
a potom ste zahlasovali za ňu, aby sa to odpredalo. Ja ako nechápem toto zmýšľanie. Tak toto
si treba, premyslím pán Lach, ako s čím tu začnete vystupovať osobne proti mne. Keď chcete
sa choďte vadiť s mojou mamou či má dosť peňazí, viac ako vy alebo nie a nie so mnou.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni kolegovia nechajme to v tej rovine, ako je ten bod, dobre, a bude prestávka si to vysvetlíte
potom dobre? Keď sa nenahneváte. Pán poslanec Kossuth predseda komisie výstavby, nech sa
ti páči.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ak dovolíte dneska po druhýkrát musím dať jednu pozmeňujúcu, ukončiť diskusiu lebo tu sa
tu dajak osobne dajak stretávate a vrátiť sa k tomu, čo povedal kolega Balázs. Budeme sa
venovať momentálne tomu, predaj, ale verejnou obchodnou súťažou. Podmienky budú
stanovené. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem budeme hlasovať o ukončení diskusie. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Ukončiť diskusiu chcete 9, proti ste 3, nikto sa nezdržal takže diskusia je
ukončená a bol tu pozmeňovací návrh pána poslanca Lacha. Prosím? Ešte bola tam, prepáč,
lebo nemám to na obrazovke. Až taký stroj nie som. Nech sa páči s faktickou ešte.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Akurát k mojej neúčasti na zasadnutí komisie výstavby toľko, že bol som na preskúšaní
z odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane. Čiže bol som si riešiť svoje zamestnanie. Na rozdiel
od teba Milan, ja na komisie chodievam. Ty nie si, ty si sa vzdal možnosti, alebo povinnosti
čokoľvek robiť ako poslanec. Chodíš len na zastupiteľstvá. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Takže týmto skončila diskusia, každému sme dali možnosť. Pán poslanec si mal
pozmeňujúci návrh. Pán poslanec Lach mám poznačené. By sme potrebovali zopakovať, lebo
keď nie, tak budeme hlasovať tak, ako je návrh na uznesenie, ale ty si mal nejakú zmenu, takže
musím ju rešpektovať.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno. Keďže je tu návrh na uznesenie bod A, tak ja dávam za B, teda dávam že mestské zastup....
návrh na uznesenie, že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj pozemku. To som povedal.
p. primátor Pavol Burdiga
Skúsme to vysvetliť, aby to nebolo to čo minule. Pani hlavná kontrolórka skús. Páni poslanci
trošku dajte pozor.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Čiže opakom za je proti. Čiže znamená, že hlasujeme o spôsobe obchodnou verejnou súťažou.
Čiže pán poslanec ak nesúhlasíš, treba zahlasovať proti, čiže odporúčaš hlasovať proti, áno?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Aby sme nehlasovali o negatívnom, ale hlasovať proti. Áno?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ty odporúčaš.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Odporúčam, dobre.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pochopili sme sa pán poslanec aby to bolo vieš....
p. poslanec Ing. Ján Lach
Jasné. Aby to bolo v súlade s rokovacím poriadkom.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak, tak, tak presne. Keď sa nenahneváš. Porozumeli sme kolegovia? Tak hlasujme za
pozmeňujúci návrh pána poslanca Lacha.
Už, už, už, aha dobre potom. Jaj čiže nebudeme, on si iba zahlasuje ako....dobre potom. Dobre
tak ja som sa zmýlil. Bol tu ešte návrh aj pána poslanca Bischofa? Nebol? Prepáčte, len viete
toto treba ukočírovať a radšej sa spýtam, ako by sme sa mali vrátiť v nejakej písomnej forme
k tomu celému, takže na začiatku som vás upozorňoval, že radšej aj mňa upozornite, hej. Dobre

takže budeme hlasovať tak ako je návrh na uznesenie, hej. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, parcelné číslo KNE 2386 ostatná plocha
s výmerou 166 m2, zapísané na LV č. 4493 formou obchodnej verejnej súťaže za cenu podľa
znaleckého posudku. Po 1. zabezpečiť vypracovanie znaleckého posudku a podmienok
obchodnej verejnej súťaže. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za verejnú obchodnú súťaž 9, proti 2, 1 pán poslanec sa zdržal.
2/12 ENERGOVOD, s. r. o. Tehelná 11, Rožňava – predaj pozemku mesta. Otváram diskusiu,
nech sa vám páči páni kolegovia. Môžeme sa pozrieť na komisie. Komisia výstavby
neodporučila predaj, finančná po prerokovaní predloženého materiálu neodporúča tak isto
schváliť predaj pozemku mesta na vybudovanie garáží. To je vyjadrenie komisií. Pán poslanec
Kováč nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Ja opäť smerujem otázku na predsedu komisie. Prečo neodporučoval komisii
výstavby predaj tohto pozemku? Je to v rozpore s územným plánom?
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth budeš odpovedať?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre ja zatiaľ poviem dôvod. Myslím si, že kúpou tohto pozemku podnikateľský subjekt,
ktorý ten pozemok chce kúpiť, zlepšiť infraštruktúru výstavbou nových garáží na juhu a myslím
si, že by teda pokiaľ nie je nejaký vážny dôvod typu zmeny územného plánu, alebo niečo
obdobné nevidím dôvod nepodporiť ten návrh. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán predseda komisie pán poslanec Kossuth nech sa ti páči.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. V podstate sme sa zhodli na tom, že tam je vypracovaná štúdia na, na
parkovanie a z toho titulu, teda rieši sa to cez mesto, z toho titulu sme nepristúpili.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán predseda. Nech sa páči pán poslanec Kováč ešte. Dajte slovo pánovi poslancovi.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. To znamená, že je tam podľa územka parkovisko. Áno? Dobre, ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší, keď máte otázku. Keď nie uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj pozemkov mesta v k. ú. Rožňava,
časť....keď dovolíte pri toľkých bodoch nebudem celé čítať, keď mi to nebude zazlievať.
Ďakujem veľmi pekne za pochopenie. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za nebol nikto, proti ste boli 11, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne.
3/12 pán Juraj Keszi, Komenského č. 18, Rožňava – predaj budovy a pozemku mesta. Pozrime
sa na komisie. Výstavba neodporučila, finančná neprijala uznesenie k predaju budovy
a pozemku pre pána Kesziho. Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pri týchto otázkach to budem mať obligátne. Prečo komisia výstavby neschválila?
p. primátor Pavol Burdiga
Pán predseda komisie budeš reagovať na otázku pána poslanca Kováča?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja, ja rozum...., hej, ďakujem pekne. Ja rozumiem, že, že predávame mestský pozemok
súkromníkovi, ale pokiaľ chce tú chatu zveľadiť, choc aj na súkromné poľovnícke účely
nevidím nejakú vážnu prekážku, aby sme neodpredali ten pozemok, pokiaľ mesto nemá
samozrejme nejaké zámery, alebo mestské lesy s danou chatou a s daným pozemkom. Či?
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth môžeme, alebo dáme ešte slovo pánovi Kuhnovi, kým sa zorientuješ.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Dajme, dajme, dajme, ja....
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa ti páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem spýtať akým spôsobom je tá chata momentálne využívaná, kto ju spravuje a aké
finančné prostriedky mesto plánuje, alebo organizácia plánuje vynaložiť v najbližších rokoch
na to, aby, aby tá chata nedopadla tak, ako tá, ako Jurova osada.
p. primátor Pavol Burdiga
Zatiaľ ani sme nerozmýšľali o tom ešte.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Lebo v tom prípade by som bol radšej za predaj. Súkromník do toho zainvestuje a, a proste nech
neriešime o pár rokov, že sa nám rozpadne a budeme riešiť, aby to niekoho nezavalilo a ešte
mesto bude musieť doplácať. A pokiaľ to naozaj nevyužívame nech to, nech to využíva ten, kto
to vie využiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Zatiaľ, zatiaľ to nevyužívame. Absolútne sme nikdy nerozmýšľali nad tým, že čo by s...čo by
malo s tým. Neviem, ešte sa chcem spýtať pána konateľa mestských lesov. Neviem či sa chceš
vyjadriť ku tomu, lebo.... ja to vidím prvýkrát na fotke, no nechodím tam každý deň, ale ty sa
určite premávaš týmto smerom. Ale to je dajaká drevenica len vlastne.
Ing. Bohuš Hudáček
My sme neboli vyzvaný, aby sme sa vyjadrili k tomuto, ale my do súčasných dní sme tú chatu
nevyužívali. Je momentálne v takom stave ako je. Je na posúdení mesta ako ďalej s tým bude
nakladať s týmto majetkom.
p. primátor Pavol Burdiga

Príjem. Je to na našom zvážení, či to potrebuje, alebo nie. No na mojom osobnom určite nie.
Len je potrebná pomoc aj od vás, takže doteraz sme ju nepoužívali, neviem kto tam vložil nohu
naposledy. To by možno vedeli povedať tí, ktorí chodia stade, alebo mestské lesy alebo
poľovníci, neviem, ale, ale diskutujeme áno. Pán poslanec Capák a za tým pán poslanec Baláž.
Len dodržujme faktické potom, dobre páni?
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja by som sa chcel spýtať aj vás pán primátor, ale aj poľovníkov, ktorí sú tu za mesto a lesníkov,
že či to nemá náhodou, prepáčte, možno fakt som úplne vedľa, ale spojenie s tými buginami.
Pamätáte čo bol ten... Ja si myslím, že len keby sa zaručilo to, že touto formou nepustíme tam
dáke motorky, tak to by bolo dobre pre tých ....
p. primátor Pavol Burdiga
Ja aspoň nemám, nemám pán poslanec vedomosť o tom absolútne, absolútne o tom. To, že som
sa rozprával s pánom von, práve išiel pán poslanec Kováč, povedal zveľadenie tejto chaty, hej,
takže nemá nejaké bočné úmysly zmotorizovať túto chatu, alebo to okolie, takže aspoň toto
viem z jeho vyjadrenia. Takže to čo on povedal, to aj vám hovorím. Pán poslanec Kováč nech
sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja teda by som si dovolil potvrdiť to čom som povedal ešte aj tým, že chcem
aby sme hlasovali teda v zmysle materiálov, ako je to napísané, tzn. schváliť predaj budovy,
chaty so súpisným číslom atď., atď. Osvojujem si.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Lach s faktickou.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Keď odpredáme túto budovu, tak automaticky vlastníkovi vznikne právo prejazdu k tej budove
a budeme musieť strpieť, že cez lesné pozemky sa bude prevážať motorovým vozidlom. Toľko
pre kolegu Capáka. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Kuhn nech sa ti páči. ......páni teraz to naskočilo, nevadí,
keď pán poslanec Kuhn bude rozprávať, alebo ho predbiehate? Už, dobre, tak pán poslanec
Kuhn nech sa ti páči. Rýchle prosím.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No, jednak sa chcem spýtať, lebo v tom materiály, ktorý máme, je Jánova chata zaznačená
a stará Jánova chata, tak o ktorú vlastne ide? Aby bolo jasno.
p. primátor Pavol Burdiga
Starú.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Stará Jánova chata. Dobre. A druhá vec je, toto bola dobrá poznámka teda, aj od Milana Capáka,
aj to vysvetlenie od, od pána Lacha. Čiže otázka je, či keď vznikne tam právo prejazdu, či to

môžeme nejakým spôsobom obmedziť. Že teda hej jasné, aby tam išiel jedným autom tak
v poriadku, ale by sa to naozaj neznížila na to, že, že tam pôjde proste 20 áut, lebo však majú
právo prístupu.
p. primátor Pavol Burdiga
Právnici aspoň sa vyjadrujú, že nie, lebo hovorí pani prednostka, že môže mať auto on,
manželka, deti, neviem kto ešte, neviem kto ešte, neviem kto ešte a neviem kto ešte. Takže
a tým nemôžme, že každý príde iným autom a bude tam ako ty hovoríš pán poslanec 20 áut.
Ideme ďalej pán poslanec Bischof s faktickou. Poprosím dodržiavajte ich.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Áno. Ďakujem pekne za slovo. Len na podotknutie. Pred nejakým časom v tomto parlamente
prekážal prejazd 4 bugín, ktoré jaz..., mali jazdiť teda jedným smerom raz začas. Dobre
ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Prepáčte, že pozdejšie reagujem, nakoľko som bol vyzvaný hneď
v počiatkoch. Naša komisia prebrala túto žiadosť. Ja si myslím, že dosť, je teda kvalifikovaných
odborných kolegov mám tam a nemám dôvod meniť a nebudem to rozoberať ďalej. Ja si
myslím, že keď niekto je korektný a niekto je členom tohto poľovníckeho združenia tam, tak
by mal prerokovať aj medzi kolegami dač, keď chce a má taký zámer. Takže nehnevajte sa, ale
nie. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakuje pán poslanec. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja len k tomu prejazdu tých automobilov. Myslím si, že pán riaditeľ aj pani, teda dámy
právničky, možno aj pán kolega Lach, budú vedieť po právnej stránke vedieť povedať, akým
spôsobom zákony SR tieto veci ošetrujú. Jedna vec a druhá vec, ja som čakal odborné
stanovisko od komisie výstavby. Nie to, že nejaký člen, nejakého združenia nekomunikoval.
Tak dobre, ďakujem, nedostal som a budem hlasovať po svojom. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte niekto prihlásený do diskusie? Keď nie uzatváram diskusiu. Pán poslanec Kováč ty vlastne
si sa stotožnil s návrhom uznesenia, to ktoré môžem prečítať aj za teba?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Ak dovolíš. Ďakujem veľmi pekne. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj budovy
– chaty so súpisným číslom 1654, postavenej na pozemku.....opäť to nebudem celé čítať,
formou obchodnej verejnej súťaže za cenu podľa znaleckého posudku a ukladá zabezpečiť
vypracovanie znaleckého posudku, vypracovať podmienky verejnej obchodnej súťaže. Nech sa
páči hlasujte.

Hlasovali ste 12, teraz už 13. Za verejnú súťaž 4, proti nej ste 7 a 2 sa zdržali. Ďakujem pekne.
Neschválené.
4/12 Mikuláš Lučko, Mierová č. 6 Rožňava – priamy predaj pozemku mesta. Otváram diskusiu.
Prečítam komisie. Výstavba odporučila, finančná odporučila. Nech sa páči. Uzatváram
diskusiu. Čítame návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy
predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely.... opäť keď dovolíte nebude
úplne celé čítať, za cenu 384,83 eurá. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať
kupujúci a ukladá zabezpečiť uzavretie kúpnej zmluvy. Nech sa páči hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
5/12 Jozef Pančo a manželka Nora Pančová, Drnava 249 – priamy predaj pozemku mesta.
Pozrieme sa na komisie, keď ich mám tu. Mám, áno. Komisia výstavby odporučila, komisia
finančná po prerokovaní predloženého materiálu sa rozhodla materiál stiahnuť z rokovania
a nepredložiť ho ani do mestského zastupiteľstva.
Nie, nie, nie, nie....
p. primátor Pavol Burdiga
Nie to? Ešte ďalej sme? Jaj dobre, to je nové, áno tak, tak. Po prerokovaní predloženého
materiálu odporučila, ja sa ospravedlňujem, lebo to bolo z 13.2. čo som čítal a toto je z 13.4..
Nech sa páči diskusia. Pán poslanec Kuhn. ......dátum som prehliadol.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem iba spýtať, lebo som si to nejak neprepočítal. V zdôvodnení sa uvádza teda tá cena,
za ktorú sa v minulosti predávali pozemkami, pozemky pod garážami a potom je tu tá celková
cena. Čiže je to, je to tá cena, nie použitá že.... Priamo v uznesení nie je uvedené, že, že toľko
za m2, teda celkove tá suma. Čiže to čo je v dôvodovej správe bolo použité pre prepočet. Dobre
aj v predchádzajúcom prípade tak bolo predpokladám.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Toľko pán poslanec. Potvrdzujú dievčatá. Ukončujem diskusiu. Prečítam
návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta
v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely...keď dovolíte celé nebudem čítať, za cenu 384,83 eur.
Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom bude znášať kupujúci. Nech sa páči hlasujte.
13 za, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
6/12 Přemysl Smutný, Čučma 222, predaj pozemku mesta. Pozrime sa na komisie. Výstavba
odporučila schváliť, finančná tak isto odporučila schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku mesta pre pána Smutného za cenu podľa znaleckého posudku. Otváram diskusiu.
S faktickou pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja mám návrh. Vypracovať verejnú obchodnú súťaž na predaj tohto pozemku. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďalej, keď chce niekto diskutovať. Keď nie uzatváram diskusiu. pán poslanec Kováč, jeden
pozmeňujúci návrh, skús ho ešte raz zopakovať, že by sme vedeli za čo budeme hlasovať. Pán
poslanec Capák, no je to na hrane, pustíme ho pán poslanec Kováč?

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno, myslím, že áno, myslím, že áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Chce reagovať asi na mňa.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja nie, nechcem reagovať na Karola Kováča, len celkovo, že ja si stále myslím, raz mi to
povedal jeden dobrý podnikateľ tu z Rožňavy a je šikovný, darí sa mu, že keď prejde majetok
do súkromných rúk, zatiaľ, stále sa podarilo tomu súkromníkovi to zveľadiť a udržať. Že to aj
v tom bode, keď majú záujem o to. Ja poznám osobne túto rodinu, poviem vám na rovinu,
snažia sa, či pracovne či akokoľvek. Ja by som bol veľmi za to, aby sa im to podarilo kúpiť
a zveľadiť ďalej. Ja poviem to na rovinu.
p. primátor Pavol Burdiga
Máš pravdu, len keď sa stade prejdeš, tak možno ten bodrel stade zmizne po tom, lebo je tam
už roky, hej, tak dúfam, že budeš mať pravdu. Nech sa páči ďalší. Eeeeee vlastne už sme
diskusiu doknčili, tak pán poslanec Kováč skús.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Takže ja by som to formuloval ako po B a to je vypracovať...ukladá teda mestskému úradu
verejnú obchodnú súť....teda podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj tohto pozemku.
Len do poznámky mi nedá nepovedať pána, pán Smutný je veľmi známa osobnosť, myslím si
v tomto smere, ale z princípu predaj pozemkov mesta vždy som presadzoval a predpokladám,
že budem presadzovať, aby sa riešili verejnou obchodnou súťažou. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Páni kolegovia porozumeli sme čomu budeme hlasovať, alebo za čo budeme
hlasovať? Za obchodnú verejnú súťaž budeme hlasovať kolegovia. Keď sme porozumeli, dobre,
nie je to za zverejnenie zámeru priameho predaja, to je pozmeňovací návrh pána poslanca
Kováča. Nech sa páči hlasujte.
Takže budeme verejne súťažiť podľa tohto. Za 12, proti 0, zdržal sa 1 pán poslanec.
7/12 Ladislav Sztupák, Edelényska 40, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta. Komisie pre
informáciu. Výstavba odporučila, finančná tak isto odporučila priamy predaj pánovi Sztupákovi
za cenu 13,27 eura za m2. Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs. Predseda finančnej komisie.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tam jednu poznámku mám k tomu, že nie podľa znaleckého bola... odsúhlasila finančná
komisia, ale vlastne znaleckých posudkov, alebo podľa štandardných cien, za ktoré sa predávali
v tom čase aj ostatné garáže a pozemky pod garážami. Zdala sa byť príliš nízka znalecká cena.
Je to subjektívny názor, aby ste vedeli. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs

Takže odporúčam hlasovať o alternatíve 2.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Podporujem návrh finančnej komisie a pána Balázsa hlasovať za alternatívu 2.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem, nech sa páči ďalší. Nemáme ďalších. Uzatváram diskusiu. Budeme hlasovať za
alternatívu č. 2. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje návrh finančnej komisie a to 13,27
eura za m2, to je za celkovú kúpnu cenu 3 755,41 eur. Všetky náklady samozrejme súvisiace
s predmetným predajom bude znášať kupujúci. Prosím hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
8/12 Jozef Vojtechovský, Slnečná 11, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta. Komisie –
výstavba odporučila, finančná odporučila za cenu 13,27 eur za m2. Pani prednostka sa chce
k tomuto bodu vyjadriť, takže dajme jej priestor. Nech sa ti páči.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa len chcela ospravedlniť za chybu v materiály.
Žiadateľom nie je pán Jozef Vojtechovský, ale pán Ján Vojtechovský. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za opravu. Takže môžeme si to opraviť, evidujeme túto opravu. Otváram
diskusiu, keď sa chcete k tomuto vyjadriť, nech sa vám páči. Neevidujem nikoho, uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy
predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, parcely....opäť nebudem toto celé čítať, za cenu 318,48
eur. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. Prosím hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
9/12 Východoslovenská distribučná, Mlynská 31, Košice – priamy predaj pozemku mesta.
Komisia finančná sa vyjadrila, materiál prerokovala, odporúča zastupiteľstvu schváliť priamy
predaj pozemku mesta pre Východoslovenskú distribučnú za cenu 60 eur. Otváram diskusiu
nech sa páči. Uzatváram ju, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje priamy predaj pozemku mesta, novovytvorenej parcely, zastavaná plocha a nádvoria
s výmerou 4 m2 za cenu 60 euro. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
Nech sa páči hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
11/12 Fower s. r. o., Ulica Kvetná 26, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku vo vlastníctve mesta. Pozrime sa na komisie – výstavba odporučila zverejnenie
zámeru priameho predaja pozemku mesta. Komisia odporúča spojiť materiál s materiálom
Občianskeho združenia Otvor dvor. Mesto by malo dať návrh riešenia dotknutého územia,
vytvoriť malý park, nájsť riešenie dopravnej situácie a následne by malo vyvolať spoločné
rokovanie s obidvoma žiadateľmi, pričom garantom by malo byť mesto. Takže toto je výstavba
a finančná – po prerokovaní predloženého materiálu neodporučila schváliť zverejnenie zámeru
priameho predaj pozemku vo vlastníctve mesta pre spoločnosť Fower. Otváram diskusiu, nech
sa vám páči. Pán poslanec Kuhn a za tým pán poslanec Balázs.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja navrhujem po 1. buď stiahnuť tento materiál z rokovania, kým sa nevyriešia tie veci, ktoré
navrhuje komisia výstavby, alebo teda keď neprejde stiahnutie tak narhn....hlas..... odporúčam
teda hlasovanie proti uzneseniu. Teda proti uzneseniu, ktoré, ktoré hovorí o zverejnení zámeru
priameho predaja.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Na finančnej komisii, rozhodovanie finančnej komisie ovplyvnil názor a ďalší materiál, ktorý
bol súčasťou, ktorý bol prejednávaný a to materiál, vlastne požiadavka od Občianskeho
združenia Otvor dvor. Občianske združenie možnože nie 100%, alebo prili... úplne dokonale
vypracovalo svoju žiadosť a požiadalo o prenájom celého pozemku mesto, do ktorého patrí
cesta, chodník a všetko okolo bývalej budovy archívu. Vlastne nebolo zaznačené, čo presne
chce prenajať. V takejto forme nebol ten materiál, nebolo ten materiál možné prerokovať.
V žiadnom prípade by ani, ani myšlienka nebola, že by finančná komisia podporila prenájom
pre otvor, dvor, chodníkov, ktoré vedú z námestia smerom ku nemocnici. Na základe toho sa
ten materiál stiahol a tento pozemok sa pravdepodobne neprelína s tým pozemkom, o ktorý má
záujem Občianske združenie Otvor dvor vzhľadom k tomu, že Otvor dvor požaduje na
záhradku a toto je vlastne pod budovou dajakých barakov posledne zrovnanie, dorovnanie
pozemku. Takže na upresnenie vlastne priebehu rokovania finančnej komisie. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja si myslím, že zámer, ktorý je tu prezentovaný akceptoval podmienky
minulej, resp. požiadavky poslancov z minulej diskusie a investor v zmysle tých mojich
poznámok čo mám, je ochotný realizovať za vlastné náklady chodník, akceptuje územný plán,
ktorý je daný na tejto ulici, akceptuje dopravné podmienky, ktoré sú tam, tzn. jednosmerku.
Myslím, že tým, ako deklaruje, otázkou je samozrejme, či to právne dokážeme ošetriť ten jeho
zámer, aby tam nevzniklo 10 poschodové obchodné centrum, kde bude dole Lidl, pevne
nejaká......, nejaký obchod a hore všelijaké značky zahraničných butikov. To by mali právnici
povedať. Ďalej myslím si, pokiaľ by to územie malo byť využité na zástavbu polyfunkčného
objektu v danom priestore sa mi to hodí, zišiel by sa názor hlavného architekta, ale to neskôr
v iných veciach, nehovoriac o tom, že oproti, vo väčšine.... sú tam 2 prevádzky, kde v rodine...
kde jeden rodinný domček slúži ako polyfunkčný objekt a aj druhý rodinný domček
s prístavbou slúži ako polyfunkčný objekt, takže sa mi to tam hodí. Je zachovaná pešia zóna, je
zachovaná jednosmerka, je zachovaný charakter zákazu vjazdu, ktorý neplatí len pre majiteľov
pozemkov, resp. rodinných domčekov a prevádzok na tomto myslím si. Z tohto dôvodu to
vidím ako veľmi reálne a myslím si, že by sme to mali podporiť tento zámer.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Kossuth, predseda komisie výstavby
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. V podstate makolega Karol Kováč predbehol pred chvíľou. Jednoznačne
boli zakomponované veci, ktoré tam teda sme žiadali od nich. Tak isto doporučjem, aby
konečne, keď niekto niečo vymyslí, aby sme podporili teda riešiteľov, alebo dá sa povedať

vlastníkov týchto pozemkov. Je tam malá časť, čo je nevysporiadaná, ba dokonca odborne sme
to prebrali na komisii výstavby vzhľadom na to, že riešiteľom aj, aj teda toho otvoru aj
žiadateľov je projektant jeden a ten istý. To znamená, že zakomponovali veci, ktoré sme
dekla.... požadovali od nich. Doporučujem aby nieže stiahnuť, ale aby sa to riešilo, aby tam
nastal už dajaký zvrať, aby tie, tie pozemky sa urobili, alebo vystavalo sa to tak v zmysle
územného plánu a nech to vyzerá dajak k svetu. Ďakujem. A ešte taká perlička malá keď
môžem doplniť pre otvor, dvor a oni majú aj v, aj v tom vlastnom areály priestor na to, že by si
tam tú záhradku mohli vybudovať, takže to len na okraj veci, ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne predsedovi komisie výstavby. Pán poslanec Bischof nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Dobre, ďakujem pekne za slovo. Predmetom rokovania ale nie je otvor, dvor, ale firma so
svojím názvom. Na minulom zastupiteľstve, ale som hovoril o veciach ako je dopravná kapacita
prístupovej cesty a v súčasnosti stačí, že parkuje na ceste, na vozovke nejaké auto a nedá sa ho
obísť iným vozidlom. Ak to má byť zásobované nejakými dodávkami, nejakými nákladnými
automobilmi to sa tam nezmestí. Jednoducho si to prejdite, ďalšia vec je, že chodníky, ktoré sú
na Ulici Kvetnej sú v takom stave, že ľudia radšej chodia po ceste a na priložených fotografiách
je zjavné, že v úrovni, v úrovni medzi kláštorom a najbližšími budovami nie sú žiadne chodníky
tak, ako bolo konštatované na ostatnom zastupiteľstve. A ďalej, to podotýkam a prosím aj
mestskú políciu, kedysi bol, bol na tom oblúku, na tom prechode medzi, medzi Betliarskou
ulicou a Kvetnou ulicou osadený zákaz vjazdu, teda nebol umožnený prejazd motorových
vozidiel z Ulice Kvetnej okolo kláštora až na Betliarsku ulicu. V súčasnosti tam tá stará
zhrdzavená značka zákaz vjazdu už nie je a autá voľne prechádzajú z Ulice Kvetnej a na
Betliarsku ulicu a na námestie. Páni kolegovia priložené fotografie vám hovoria, že tento
priestor je strašne úzky a prevádzky, ktoré sú aj oproti kláštoru zahlcujú tento priestor
motorovými vozidlami, dochádza tam pravidelne ku konfliktu chodcov a motorových vozidiel.
Áno ja rešpektujem odborné stanoviská, projektantov, inžinierov, ktorí sa na tomto podieľali.
Ešte raz chýba mi tam nejaká dopravná štúdia, ktorá by hovorila akú dopravnú kapacitu táto
ulica udrží, Kvetná, lebo zriadením ďalšej prevádzky a s prístupom ďalších motorových
vozidiel tento priestor bude zahltený autami. Už v súčasnosti je v tomto stave. A neviem sa
s tým stotožniť. Púšťanie, púšťanie ďalších motorových vozidiel do samotného centra mesta je,
je podľa môjho názoru nešťastné riešenie. Vyspelé kultúrne civilizácie na západ od nášho
územia sa tomuto začínajú brániť, aby centrá mesta neboli zahltené, zahltené motorovými
vozidlami. My robíme presný opak. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som na vysvetlenie aj kolega Bischofa ešte pár viet a pár slov
ohľadom tohto. Ja podporujem jeho názor v tom, že plánovanú a de jure organizovanú dopravu
treba naozaj na tejto Kvetnej ulici, akoby som to povedal, oprášiť v dobrom slova zmysle,
pretože tam platia nejaké dopravné obmedzenia a je to naozaj o tom, aby buď štátna polícia,
alebo mestská polícia v zmysle kompetencií sa snažila o to, aby sa zachovávali tie, to dopravné,
to dopravné riešenie, ktoré je tam navrhnuté, resp. ktoré by sa tam malo v zmysle dopravných
značiek uplatňovať. Ak si dobre pamätám zákaz vjazdu mimo obyvateľov tam bol vždy a to, že
to nejaký vandali zlikvidovali neni prvotná skúsenosť. Áno súhlasím s kolegom Bischofom, že
v súčasnosti to ľudia zneužívajú a naozaj používajú túto komunikáciu na svoj prechod, alebo

na prechody ako také, čo naozaj treba radikálne zaseknúť a je to v podstate požiadavka asi na
náčelníka mestskej polície aby v tejto veci a na mestský úrad, aby radikálne vystúpili. To ale
oddeľme prosím od tohto zámeru, ktorý tu je, pretože opakujem ešte raz, tento zámer, myslím
si, z toho ako to je tu zmenené podľa našich požiadaviek z minulého zasadnutia mestského
zastupiteľstva plne akceptuje aktuálny, alebo existujúci dopravný stav, ktorý na tej ulici je a to
zásobovanie a, ktoré budeme volať zásobovanie a vždy dá obmedziť, resp. je dopravnou
značkou obmedzené. A druhá vec je, chcem pripomenúť, že akékoľvek obmedzenie
zásobovania, ktoré by vyplynulo z realizácie tohto projektu ako takého je kontraproduktívne,
pretože máme tam tlačiareň, máme tam výrobu kľúčov, ak si dobre pamätám, a ešte jedna
prevádzka tam je, je tam lekáreň, do ktorej tie 7 tonové autá tak či tak chodia a musia zásobovať
a my sme im to schvá... resp. my to akceptujeme v zmysle toho dopravného riešenia, ktoré to
je. Takže ja si myslím, že z tohto pohľadu pokiaľ je teda možné právne to ošetriť tak, aby tam
nevznikla, nevznikali prevádzky, ktoré vyžadujú permanentné chodenie áut na túto ulicu, čo
akákoľvek obchodná, akákoľvek obchodná prevádzka, ktorá tam bude, môže byť obmedzená
jednoducho zásobovaním tak, ako to všade vo vyspelom svete je, že proste keď iná možnosť
nie je, tak obmedzíme dá to termín zásobovania. A k tomuto ešte jednu veľmi dôležitú
informáciu. Áno v súčasnosti je trend nie len v Európe, ale aj vo svete izolovať, izolovať centrá
miest kvôli zachovaniu kultúrnych pamiatok, kvôli turistickému ruchu a vôbec kvôli, kvôli
tomu, že sa vytvárajú z centier relaxačné zóny, ale väčšina miesť lúčové napojenia na centrá
miest zachovávajú práve kvôli, kvôli zásobovaniu a kvôli riešeniu komunikácie obchodných
a iných nájomných jednotiek, alebo vlastníkov z okolitých obchvatov. Tento prípad je
učebnicový, kde my v podstate z obchvatu mesta zásobujeme centrum mesta takýmto
spôsobom. To neznamená, že táto ulica by sa takýmto spôsobom mala využívať, pretože tam
platí dopravné značenie, ale pokiaľ niekedy v budúcnosti dôjde k tomu, že mes....centrum mesta
bude pešou zónou, bohužiaľ, budú musieť poslanci, resp. mesto v budúcnosti riešiť aj
zásobovanie týchto vecí a toto je práve, práve ten jeden lúč toho slnečnicového riešenia
zásobovania centier miest. Samozrejme s obmedzeniami tak, aby to vyhovovalo tým funkčným
požiadavkám obyvateľov tej ulice, ale aj priľahlých, priľahlých firiem, priľahlých nemocnice
ako takej, aby som sa nezakecal. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof s faktickou.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Okey. Ďakujem. Stále nie je zodpovedaná moja, moja námietka, že dochádza ku konfliktom
pešej a, a cestnej dopravy. Tie chodníky na Kvetnej sú príliš úzke, nie sú v dobrom stave, ľudia
chodia po ceste. Dve dodávky vedľa seba sa vám na Kvetnú nezmestia. Zahlcovanie,
zahlcovanie jadra mesta a tejto ulice samotnej je podľa mňa kontraproduktívne či pre
samotných obyvateľov Kvetnej ulice, alebo pre ľudí, ktorí dochádzajú do nemocnice. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Beke nech sa ti páči.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne. Mnohí kvitujú predaj s návrhom vybudovania chodníka zo strany sročky. Ale
ak dobre viem Kvetná ulica je v majetku cudzej spoločnosti. Chcem sa opýtať, mesto môže sa
angažovať vo výstavbe chodníka na cudzom pozemku? Keďže v tesnej blízkosti je budova
františkánskeho kláštora, ktorá je v majetku mesta už teraz je taká malá parcela k tejto budove,
že skôr by som navrhol dokúpiť mesto ďalší pozemok a nie predať ešte aj to čo je. A ja si
myslím, že ešte sa vrátim ku tomu chodníku. Ja si myslím, že pre tých chodcov nie ten chodník

chýba, ale fakt tá skutočnosť, čo aj, čo aj pán Bischof acholem hovoril, alebo, alebo zazlieval,
že je tam dosť úzka ulica, tie chodníky čo sú, sú ešte užšie a ani sa nedá po nich bezpečne
chodiť. Ďakujem pekne. Takže ja osobne neodporúčam predaj.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán zástupca.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za slovo. Mám tú výhodu a možnosť oprieť sa o diskusie, ktoré... a odborníkov, ktoré
sa odvíjali na jednotlivých komisiách, lebo som poslednú dobu účastníkom všetkých komisií.
Tak uľahčuje to moje rozhodnutie aj v tomto prípade a prikláňam sa za alternatívu teda
priameho... zámeru, zverejnenie zámeru priameho predaja na základe tých diskusií, ktoré
a poznatkov, ktoré som získal v jednotlivých komisiách, podporujem stanoviská a komentáre
jednotlivých predsedov. Snáď na dovysvetlenie, vás to možno rušilo, že komisia výstavba,
výstavby spojila tie dva body, bolo tu povedané z titulu toho, že autorom tých jednotlivých
štúdií v obidvoch prípadoch bol ten istý, tá istá osoba, člen komisie výstavby. Ten zámer
vychádzal na môj podnet na stretnutie a dojednanie si konečnej podoby, bol v úmysle dobrom.
Nedošlo priamo k tomu, ale mám informácie, že rokovali spolu a našli spoločnú reč, tzn.
doporučujem, ešte raz prízvukujem, priamy zámer predaja.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán zástupca. Nech sa páči ešte ďalší do diskusie, keď sa chcete prihlásiť. Už nie.
Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Kuhna, on mal prvý nejaký pozmeňujúci návrh,
aby nám ho zopakoval, pán poslanec, aby sme vedeli zahlasovať za tvoj návrh.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No môj prvý, prvý návrh je stiahnuť tento materiál z rokovania a v prípade, že tento návrh
neprejde tak ja odporúčam hlasovať proti priamemu predaju.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, takže budeme teraz hlasovať za stiahnutie tohto materiálu z rokovania. Nech sa páči.
Asi to nebudeme sťahovať.
Za stiahnutie ste boli 3, proti 10, nikto sa nezdržal. Pán poslanec ďalej tvoj návrh. Nič hej.
Dobre ja len, aby sme nezabudli na to. Dobre bol ešte nejaký iný pozmeňujúci, keď? Nieže na
niekoho zabudnem. Nebolo, hej. Takže môžeme podľa materiálu. Dobre budem ho čítať, návrh
na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho
predaja pozemku mesta. Opäť keď dovolíte nebudem celé čítať. Na konci náklady súvisiace
s predmetným predajom bude znášať kupujúci, zabezpečí zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku mesta a zabezpečí vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku. Nech
sa vám páči hlasujte.
Za 9, proti 3 a 1 pán poslanec sa zdržal. Ďakujem pekne.
12/12 CCF Construction s.r.o., Hviezdoslavova 109/17, Stará Ľubovňa – prenájom pozemku
mesta. Sú tu alternatívy, pozrime sa na komisie. Komisia výstavby odporúča a finančná tak isto
odporúča. Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs.
No ja, áno som povedal alternatívy sú 1, 2, poslanci sa hlásia, dajte návrh, ktorá bude a za tú
budeme hlasovať. Nech sa ti páči pán poslanec.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Finančná komisia odporúča z dôvodu toho, že sa tam jedná o výstavbu ručnej umývarky, ktorá
si vyžaduje vlastne rozsiahle stavebné zásahy, ťažko si predstaviť ako ten nájomný vzťah bude
dlhodobo bude mesto.... s mestom prebiehať, takže skôr predaj tohto pozemku. Je to umývarka
na periférii sídliska, takže, takže úplne vhodne umiestnená podľa komisie. Alternatíva 2.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu. pán poslanec alternatíva 2.
Takže, keď sme všetci pochopili nech sa páči hlasujme za alternatívu č. 2, t. j. predaj pozemku.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
13/12 Mestské lesy Rožňava – priamy prenájom „Ďurovej osady“. Komisie – finančná
odporúča schváliť a do zmluvy zakotviť povinnosť nájomcu udržiavať a opravovať chatu,
v ročnej správe predkladať vynaložené výdavky. Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Vzhľadom k tomu, že je tak môjmu menu blízka tá osada, tak by som chcel poprosiť poslancov
mestského zastupiteľstva, vzhľadom k tomu, že sa tu jedná o úlohu delegovania, stráženia,
udržiavania, investovania do tej budovy tak finančná komisia odporučila návrh prenájmu za 1
euro. Viac-menej presúvame zodpovednosť na Mestské lesy Rožňava. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší. Možno na vysvetlenie, že to nie je tvoja osada, hej, aj keď
je Ďurova. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa troška rozhovorím o tejto veci a mestské lesy.... páči sa my teda myšlienka toho, že teda
Ďurova chata sa zachová v konečnom dôsledku a z rôznych historických a ďalších
nadväzujúcich náležitostí ohľadom tohto. Na druhej strane pribudne mestským lesom ťarcha,
o ktorú sa bude treba starať, takže z podnikateľského hľadiska, z tohto hľadiska nie som veľmi
nadšený nehovoriac o tom, že pomaly bude musieť mestské lesy uvažovať o tom, že budú
musieť robiť cestovný ruch vo svojich lesoch, lebo sa budú starať o všetky obytné chaty
a bývalé objekty, ktoré sú tam a čo aj pokiaľ sa zachovajú, čo sa, pokiaľ sa zachovajú teda
mestský majetok a zveľadí to mestský majetok tak hovoríme, hovoria mi moje povinnosti, že
treba, treba hlasovať za a treba tieto veci podporiť. Ja v tejto súvislosti chcem upozorniť
kolegov poslancov, je ďalej materiál, ktorý sa zaoberá mestskými lesami ako takýmto, myslím
si, že prenájom pre mestské lesy za 1 euro je akceptovateľný z môjho pohľadu, ale zároveň by
som bol rád, aby ste sa zamysleli na tom, aby sme uvoľnili prostriedky zo zisku mestských
lesov pre účely starostlivosti a zveľaďovania mestského majetku v mestských lesoch, tzn.
potencionálne zisky budúce, či už terajšie, aby mestské lesy týmto spôsobom teda účelovo
minimálne ich polovičnú časť, pokiaľ teda jedna polovica by išla podľa môjho názoru do
obnovy technického zariadenia, ktoré tie mestské lesy potrebujú, tak aby mali zároveň aj
možnosť z tých peňazí, ktoré vytvárajú navyše zveľaďovať mestský majetok, ktorý tam je
a ktorý možno v budúcnosti budeme prenajímať za výborné peniaze, alebo nakoniec ich možno
aj predáme za fantastické peniaze. Takže toto by som rád, aby sme v povedomí mali a k tomu
sa potom aj chcem vrátiť v rámci toho bodu rokovania o, o prerozdelení zisku mestských lesov.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga

Pán poslanec Lach s faktickou.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Pán kolega len na doplnenie. Ako náhle dostanú mesk....mestské lesy do správy, alebo do
prenájmu si chatu Ďurovu osadu. Všetky náklady pôjdu do nákladov firmy, čiže vlastne o to
bude znížený zisk, alebo výnos, ktorý vyprodukujú mestské lesy, čiže účtovne to bude ako
v poriadku a prečo to jedno euro, pretože to je sročka zriadená na podnikanie a nemôžme jej
zveriť do správy, ale musíme jej prenajať aspoň tak to bolo minule vysvetlené, čiže preto je ten
prenájom. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč bude reagovať.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Nechcel som zvýrazniť časy budúce. My budeme v materiály, jeho číslo si
momentálne nepamätám, rokovať o prerozdelení zisku a môj návrh je tento zisk, ktorý tu je,
tých 10 000 euro, zmeniť jeho prerozdelenie, pretože už teraz, pretože, pretože Ďurova chata si
naozaj momentálne vyžaduje sanačný zásah tak, aby neohrozovala svojim státím, alebo svojou
existenciou okoloidúcich a okolité prostredie. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Bol tu nejaký
návrh? Dobre. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom nehnuteľností
zapísaných na LV číslo 3001, k. ú. Rožňava, obec Rožňava. Opäť celé to nebudem čítať.
Z dôvodu, že táto obchodná spoločnosť má prenajaté aj okolité pozemky, na ktorých vykonáva
predmet činnosti za nájomné vo výške 1 euro ročne. Ukladá sa uzatvoriť nájomnú zmluvu,
zakotviť povinnosť nájomcu udržiavať a opravovať chatu, správu s vyčíslením výdavkov
vynaložených na opravu a údržbu chaty. Nech sa páči hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
14/12 Občianske združenie Budíček – priamy prenájom pozemku mesta. Komisie – finančná
komisia odporúča schváliť priamy prenájom pozemku mesta. Otváram diskusiu. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy
prenájom pozemku mesta. Zase nebudem čítať celé. Dôvod je tu, že detské ihrisko je využívané
širokou verejnosťou mesta a to hlavne deťmi. Výška nájomného za užívanie predmetu zmluvy
je vo výške 1 euro za rok. Nech sa páči hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
15/12 Slovenská pošta, Partizánska 9, Banská Bystrica – priamy prenájom pozemku mesta.
Finančná komisia odporúča schváliť priamy prenájom pozemku mesta. Otváram diskusiu
k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave schvaľuje priamy prenájom pozemku mesta. Opäť nebudem celé čítať. Vo
vlastníctve mesta vo výške 3,20 eur za rok. Nech sa páči hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
16/12 STEFFE Rožňava, s. r. o., Páterova 8, Rožňava – priamy prenájom pozemkov mesta.
Finančná komisia po prerokovaní materiálu odporučila schváliť priamy prenájom pozemku
mesta pre spoločnosť STEFFE Rožňava. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nemáme nikoho
v diskusii. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave schvaľuje priamy prenájom časti pozemkov mesta. Opäť nebudem všetky tieto listy

vlastníctva čítať. Je to na rekonštrukciu rozvodov na okruhu PK 105, vetva 2 a prepojenie na
okruh K 106, na ktorej bude zriadené vecné bremeno za jednorázovú odplatu v zmysle zásad
hospodárenia s majetkom mesta. Nech sa páči hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
HILL, s. r. o., Čučmianska dlhá 45, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu
pozemku mesta v Priemyselnej zóne. Vyhľadám si komisie. Komisia výstavby odporúča
schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja podľa zásad pre určovanie výšky nájomného vo
vlastníctve mesta. A finančná tak isto odporúča schváliť zverejnenie zámeru v priemyselnej
zóne podľa zásad na určovanie nájomného vo vlastníctve mesta. Otváram diskusiu, pán
poslanec Balázs predseda finančnej komisie.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Poznámku na vysvetlenie. Vo finančnej komisii boli dva materiály, ktoré sa týkali
priemyselného parku jeden bol tento s 2 800 m2 a druhý bol s 15 000 m2. Kým v tomto prípade
sa tu jednalo vlastne o investičný zámer, zamestnanie, zvýšenie zamestnanosti atď. v ďalším,
v ďalšom zámere s jednalo vlastne o otvorenie autoservisu s navýšením počtov pracovníkov 0
a obidva tieto zámery mali mať ročné nájomné 1 500 eur. Takže tuná vlastne finančná komisia
apeluje na to, že vzhľadom k tomu, že ten nábeh o záujem, o priestory v priemyselnom parku
sa zvyšuje, takže by sme od toho paušálneho 1 500 eur mali prejsť na, na určovanie výšky
nájomného podľa zásad mesta, ktoré sú určené a, a nie paušálne, lebo nebolo by to fér voči
spoločnosti HILL, keby ona platila toľko isto pri splnených podmienkach, ako, ako niekto iný,
ktorým bez zvýšenia zamestnanosti len si prenajme 15 000 m2. Takže na dovysvetlenie, že
prečo tam vznikla táto zmena. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem, nech sa páči ďalší do diskusie. Keď nie je nikto prihlásený, uzatváram diskusiu, návrh
na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho
prenájmu pozemku mesta na dobu určitú za nájomné vo výške 10 108 eur za rok. Pozemok sa
nachádza v Priemyselnej zóne, kde mesto prenajíma pozemky do nájmu na podnikanie. Tento
pozemok svojou rozlohou nie je lukratívny, pre rozsiahlejší podnikateľský zámer. Prosím
hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
18/12 Občianske združenie DOVAJ – podpora športových talentov, Čučma 151, Rožňava –
zverejnenie zámeru priameho prenájmu nehnuteľností. Komisia finančná, podnikateľská
odporúča schváliť zverejnenie zámeru priameho prenájmu hlavného a vedľajšieho futbalového
ihriska, tribúny a priľahlej budove v Rožňave, na futbalového ihriska a budov pri bývalej
Materskej škôlky v časti Nadabula na 3 roky. To je vyjadrenie komisie, otváram diskusiu
k tomuto bodu. Zase také dovysvetlenie. Je to tiež jedna z tých foriem, kde budeme čistiť skryté
dotácie. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No v tom uznesení my chýba suma. Pri zámere nemusí byť uvedená suma? Lebo je tam len na
3 roky za nájomné, 3 bodky.
p. primátor Pavol Burdiga
Musí pani hlavná kontrolórka na odborné veci odpovedať.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová

Môžeme a nemusíme, lebo v podstate teraz odsúhlasujeme spôsob. Áno čiže je to zámer vlastne
len zámer priameho prenájmu. Následne budeme schvaľovať už priamy prenájom ak teda takto
schválite a tam sa už môžeme baviť o výške nájmu. Či pôjdeme podľa zásad, alebo potom sa
ako prípad veľmi osobitného zreteľa dá nejaký osobitný nájom.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel poprosiť, keby sme vedeli podporiť takéto niečo, pretože
zase sa opakujem ide nám hlavne o to, aby sa niektoré veci vyčistili a keď je záujem aj zo strany
firmy DOVAJ, hej, ktorý sa starajú o rožňavský futbal, ktorý chvalabohu ide teraz dobre, tak je
to prvý taký ústretový krok, kde my uvidíme ako, ako pôjde, ako pôjde proste toto a podľa toho
sa budeme potom ďalej, ďalej rozhodovať. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja chcem k tomuto materiálu povedať len jednu vec. Tak ako si spomenul ty pán primátor ja to
len rozviniem v zmysle toho, čo tu prezentujem. Naozaj veci treba ošetriť a mrzí ma, že tento
materiál prišiel v nevhodnú dobu. Možno o 2 mesiace, keď budeme mať všetky tieto veci
učesané budeme sa vedieť k tomu postaviť trocha ináč. Mrzí ma, ale ja v tomto prípade napriek
tomu, že ide o deti nepodporím túto vec, pretože je to tak ako hovoríš, treba očistiť tie, tie všetky
náležitosti týkajúce sa skrytých dotácií a na základe toho postaviť na stôl veci, aby boli všetky
jasné a aby to bolo transparentné. Ďakuje.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja vám poviem, môj názor je taký, že ja som za podporu maximálnu týchto, tohto klubu, pretože
sa venuje deťom. Venuje sa mladým športovcom. Ja neviem čo je lepšie na tom. A druhá vec
mňa trošku prekvapuje, že pán kolega teraz Kuhn hovorí no teraz je problém, že tu nie je tu
daná cena. Avšak koľko razy ste hlasovali za aj bez ceny. Ta to ne, neviem ako. Áno, ale áno
ja vám dokážem asi čierne na bielom asi znova. No takže ja som veľmi za to, aby sa išlo
maximálne v ústrety, koľko sa len dá od mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Keď si pozriete ten materiál je tu celková suma za nájom pozemku a budovy
15 580,81 eur za rok. Pán zástupca s faktickou.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Len chcem upozorniť a upriamiť pozornosť na to, dať do povedomia aj pri ďalších krokoch
následných, že značnú časť tohto pozemku mesto má v podnájme tak isto.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno je to, myslím, že je to v nájme od pani Pengerovej. Aby ste vedeli ešte aj to, že za to, že to
užívame celú túto plochu platíme 1 808 eur ročne ešte. Keby sme to mali odkúpiť za tú cenu,
čo nám bude v ďalšom materiáli pani Pengerová ponúkať, 35 euro na m2 tak to by bolo pomaly
pol milióna. A to je len informácia, aby ste vedeli, že nie je to celé náš pozemok, hej, že platíme
za prenájom pani Pengerovej. Pán poslanec Kossuth s faktickou.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Jednu otázočku by som mal. Kto mi vie upresniť teda výmeru. Je tam, konkrétne sa mi jedná
o Nadabulu. Ihrisko je celé ma.. .majetkoprávne vysporiadané, alebo nebudete mi vedieť dať

odpoveď na tú otázku moju. Z mojej strany, čo sa týka, vrátim sa ku tomu plne podporujem
toto. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Teraz ti neviem na toto odpovedať, keď sa nenahneváš. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja najprv zareagujem na kolegu Capáka. Uveď prosím ťa príklad, lebo ja si naozaj
nespomínam, že by sme niekedy schvaľovali nejaký predaj bez, bez uvedenej ceny. Veľa krát
sa stávalo, že sme sa nevedeli tu zhodnúť na cene, veľakrát som ja hlasoval proti, kvôli tomu,
že som nesúhlasil s tou cenou, ale naozaj si nespomínam za, za to obdobie, čo som poslancom,
že by sme schvaľovali predaj bez toho, aby tam bola uvedená cena či už podľa znaleckého
posudku, alebo cena, ktorú určila, alebo navrhla komisia finančná, alebo na ktorej sme sa
dohodli na zastupiteľstve, alebo aspoň minimálna cena pri obchodnej súťaži, ale pri, pri
predajoch naozaj za, za tých 6 rokov čo som poslancom si nespomínam, že by sme schvaľovali
predaj bez, bez uvedenej ceny. Pokiaľ ide o teda toto konkrétne ja, ja som za, za to aby bol
priamy prenájom, keďže je to organizácia, ktorá to naozaj využíva. Keď oni sami majú záujem
a budú sa starať tak som za. O tej cene sa ešte teda asi budeme rozprávať, lebo samozrejme to,
to je vec, ktorá ma bude zaujímať, ale v princípe akože s prenájmom nemám problém. Len sa
chcem spýtať, že my čo máme zmluvu s majiteľkou pozemkov, tak tá zmluva nám umožňuje,
aby my sme to ďalej prenajali?
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka bude vedieť, predsa vyhotovovala tento materiál.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobrý deň. V prípade ak v nájomnej zmluve nie je vyslovene zakotvené, že nájomca nemôže
dať predmet nájmu do prenájmu inému tak platí, že môže. A toto v nájme nie je zakotvné.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre ďakujem. A ako si spomínal, je to zámer. Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu,
prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie
priameho prenájmu nasledovných nehnuteľností v k. ú. Rožňava. Ak dovolíte opäť, to by bolo
čítanie na 5 minút. Keď sa viete s tým stotožniť hlasujme potom dobre? Zverejnenie zámeru
priameho prenájmu.
Za 11, proti 1, zdržalo sa 0. Myslím, že ďakujem pekne aj za občianske združenie, aj keď je to
len prvý krok, ale predsa úspešný.
19/12 GEMMA – LP, Osloboditeľov 1635/5, Humenné – zverejnenie zámeru zámeny
pozemkov a zriadenie vecné bremena na pozemky mesta v k. ú. Rožňava. Pozrime sa na
komisie. Komisia výstavby neodporču.... neodporučila zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
ani zriadenie vecného bremena, odporučila kúpu pozemkov na vjazd do priemyselnej zóny od
spoločnosti GEMMA – LP. Finančná komisia po prerokované predloženého materiálu
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zámer zámeny pozemkov a vypracovať zmluvu
o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s konkrétnymi podmienkami na a na ktoré
pozemky. Tak toto sú vyjadrenia komisií, ale je tu ešte aj prihlásený predseda finančnej komisie
pán poslanec Balázs. Nech sa ti páči máš slovo.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs

Tu by som upriamil pozornosť, že v obidvoch prípadoch sa hlavne jedná o mestskú časť
Nadabula a Rožňava baňu, ktoré sú vlastne zaťažované nadmernou prepravou, nákladnou
prepravou, ktorá smeruje do priemyselného parku. Dôvod prečo riešiť teraz vecné bremeno
finančná komisia v podstate nevidela, alebo nevedela to prekuknúť, takže preto navrhuje
zmluvu o budúcej zmluve v prípade, že to bude za potreby. A čo sa týka tej opačnej časti, za
ktorú sa plánuje zameniť, tam zasa osobne keby som sa mohol prihovoriť, alebo by som chcel
dať návrh, že schváliť uvedený materiál, lebo je to veľmi dôležitý materiál z hľadiska
budúcnosti mesta, alebo skôr priemyselného parku, ale s podmienkou, že sa vyrieši prístup
obyvateľov Rožňavy a Nadabulej, ktorí majú pozemky nad touto baňou ku svojim, ku svojim
pozemkom. Lebo v prípade predaja tohto pozemku, ktorý, alebo zámeny tohto pozemku, sa
viac menej zamedzí úplne obyvateľom mesta prístup k ich pozemkom a vlastne tým pádom
následne sa zníži ich, ich trhová hodnota. Takže toto by som poprosil mesto, aby rokovalo
s uvedenou spoločnosťou a vyriešilo túto otázku a len s touto odkladacou podmienkou
odsúhlasiť vlastne predaj tohto pozemku. Ďakujem. Zámenu.
p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja opäť k tomuto bodu požiadam predsedu komisie stavebnej aby prezentoval závery stavebnej
komisie k tomuto bodu, pretože stavená komisia, pretože stavebná komisia neodporučila túto
zámenu. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa ti páči samozrejme. Môžeš to spojiť samozrejme aj s tým už, ako si sa chcel ozvať. Pán
poslanec Kuhn nebude ti to vadiť však? Dobre ďakujem ti pekne, takže nech sa ti páči.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. V podstate, v podstate jednoznačne sme hlasovali teda za to, aby mesto
vyjednalo kúpu to..tohoto pozemku. Isteže nebudem sa teda brániť tomu, alebo nebudem sa
priečiť tomu, že treba doriešiť ten vstup do tej priemyselnej zóny, áno, ale môže byť aj iná
forma dajaká, nie, nie taká, že proste, jednak neadekvátne sú metre štvorcové, po druhé odznela
tu teda požiadavka taká, aby bolo zakomponované vecné bremeno, už aj tak je tomu dajak
v pase všetko. No a, a, a z titulu, práveže najviac kvôli tomu sme neodsúhlasili túto zámenu,
nakoľko možnože sa mi nepatrí tuná povedať, táto firma sa a tam tí ľudia sa menia jak na páse,
už niet komu veriť. Chceli tú úpravovňu, no a všetko možné, no a vyzerá to hrozne,
odstrašujúco, celkove aj to, čo tam bolo ohradené zdevastované všetko, plot povyváľaný, tam
tie kamery či fungujú či nefungujú neviem, ale táto firma stratila už dajakým spôsobom u nás
dáke, dáke dá sa povedať, môžem smelo povedať dáke také renomé. Takže z titulu toho by sme
teda chceli, aby keď áno skúsme vyjednať dáku cenu za prípadnú kúpu tohto pozemku, aby sme
mali voľný priestor na to, aby sme sa vedeli napojiť na tú priemyselnú zónu, ale, ale tlačiť
všetko proste do tej, do tej časti a ešte jedná taká, možno na doplnenie sa odpoveď na to.
V predošlých, v predošlom období sme tam chceli zriadiť, zriadiť teda skl ádku inertného
odpadu, niektorí sa stotožňujú s tým, niektorý nie, ale ak je to tam jednoznačne vyhlásený
biotop jelši a, a v tom čase, keď sa toto vybavovalo na tomto sa zastavilo celé. Takže snáď
toľko. Pokiaľ, pokiaľ by som mohol ešte doplniť tak doplním ešte takú perličku. V živote tam,
tam, neboli, neboli pozemky, boli súkromné totižto, aby som sa vykoktal a došlo, došlo k tomu
za hlbokej totality, že bolo to vyvlastnené z titulu toho, že áno, áno priamo z tejto budovy bolo,
bolo nariadené, aby tá ruda nešla cez mesto, ale aby to sa urobil ten prekop. Ten prekop sa
urobil dakto potom si to vyvlastnil, dobre si to predal, zarobil a zarábajú ďalší a rozmáhajú sa

tam. Takže ja budem hlasovať furt tak, ako sme sa dohodli na komisii, nikdy neporuším to, čo
sa dohodneme. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne predsedovi komisie, akurát na dodanie toho, hej, že tá firma je už aká je, len
stále keď vieš, keď tie práva prejdú, my musíme jednať s tým na koho to prešlo, hej, no
bohužiaľ, bohužiaľ a informácia aj pre vás, že pri tom vstupe do tej priemyselnej zóny my sme
už jednu časť odkupovali, my sme dali za to peniaze, dražba atď.. Táto druhá časť, my sme
rozmýšľali touto kombináciou, ale je to o diskusii a ešte raz hovorím, že keď právo prejde na
takúto firmu a či to bude tretia, alebo tridsiata no bohužiaľ, my musíme práve aj s tridsiatou
jednať, hej, to.... Iná cesta nevedie. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som v podstate mal tú istú otázku. Mňa zaujímalo tie dôvody, ktoré, prečo, prečo teda
stanovisko komisie výstavby bolo odlišné od komisie finančnej. Takže myslím, že tá moja
otázka bola zodpovedaná.
p. primátor Pavol Burdiga
Viete toto v celom je toto smutné pri tom vjazde do priemyselnej zóny, že týmto by sme sa my
vôbec v tomto volebnom období nemuseli zapodievať. Ani ja ani nikto keby to bolo tak
urobené, ako to má byť urobené. A viac ani, ani nemusím k tomu dodať. Akurát my máme
z toho bolehlav, že to musíme za niektorých iných riešiť, ktorí zahlasovali tak, ako zahlasovali
a nie je vjazd do priemyselnej zóny. Za tie peniaze, ktoré sa tam tá priemyselná urobila na
každých 5 m mohol byť možno vjazd dnu. To je môj názor len. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa ospravedlňujem, už len kvôli zrejmosti. Oni nám dajú zeleno vyšrafované označené
pozemky a vyznačia teda zapíšu do katastra a my im dáme fialové. Tak som to mal pochopiť?
To znamená, že za menej viac, hej?
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka ti odpovie.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa ospravedlňujem, lebo neni mi z toho mat... u iných mi to je jasné, ale u tohto mi to nie je
jasné. Kto za čo kope.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Oni nám dajú pozemky podľa prílohy č. 2 a my im dáme podľa tej ďalšej prílohy k. ú. Nadabula.
Čiže my zamieňame, alebo zámer je zameniť naše pozemky v k. ú. Nadabula...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
V prílohe č. 2.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
....za pozemky.... Nie, za pozemky v k. ú Rožňava vo vlastníctve GEMA, ktoré sú vyznačené
v prílohe č. 2.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tak. Okey. Máme na prílohe č. 1 fialovú a zeleným vyznačené. Ešte čo je naše?

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Všetko.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Aj zelené aj fialové hej?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno a príloha č. 2 sú ich pozemky.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
A takže zelené a fialové vymieňame za to, čo je v prílohe č. 2 fialovým. Áno?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno, áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno. Ďakujem pekne za vysvetlenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja sa chcem opýtať, či v prílohe 2, ak dobre vidím, to sú pozemky pod štátnou cestou. Nám ich
treba všetky pod štátnou cestou? Lebo to nepatrí mestu tá cesta, že či nám nestačí odkúpiť časť
pozemku, ktorú nevyhnutne potrebujeme k tomuto vjazdu.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To už sú pozemky členené geometrickým plánom, čiže to sú časti, nevykupujeme, nechceme
zamieňať celé parcely, ale len tie časti, ktoré nevyhnutne potrebujeme na realizáciu výstavby
vjazdu do priemyselnej zóny. Sú odčlenené.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Zle je potom zakreslené v našej mapke, že to je cest..., že to sú pozemky pod štátnou cestou?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobre je to zakreslené. Sú to pozemky pod cestou. Ale je to nami vynútená investícia, tzn., že
my to musíme riešiť.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Rozumiem. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth s faktickou.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Veľmi dobrá pripomienka tu odznela od kolegu Balázsa. Ja si myslím, že aj
dohodou sa rieši... dá riešiť s KSK ten pozemok, že môžeme tam, môžeme tam požiadať

o dajaké fondy. Nie? Alebo zle si to vysvetľujem? Musíme to, tú zámenu, musíme tú zámenu
my realizovať? Alebo nestačí nejakou dohodou, však to je cesta, to je štátna cesta 1/67 a my
chceme toto ešte odkúpiť. Nechápem ako, keď viete tak mi vysvetlite, buďte taký dobrý.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
To stavebné konanie vyžaduje, aby sme preukázali nejaký vzťah k nehnuteľnosti, na ktorej....
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Zmluva.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
....áno, ale vzhľadom k tomu, že ide o nami vynútenú investíciu. To je to isté, ako ja neviem,
sme robili preložku plynu na námestí, my sme ju museli na vlastné náklady nie plynári ju
realizovali.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Len to bolo v našich pozemkoch, takto, pardon.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno, ale....
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Toto je pozemok KSK.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno, ale zariadenie tiež nebolo naše, tak isto ani keď tu nie je cesta naša. My sa potom môžeme
pokúsiť, áno, našu časť si nechať v našej správe a tú časť, ktoré už priamo zasahuje do telesa
cesty odovzdať Slovenskej správe ciest.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Dobre. V poriadku. Ja fakt možno, že som veľmi dajaký zainteresovaný do toho, že som riadny
patriot. Ja som sa narodil v Nadabulej a my to nedá, aby sme furt len takto, potrebujeme
Nadabulu len vtedy, keď ich potrebujeme, aj občanov tamto. Zachádzam kus bokom, ale....
Existuje ešte raz sa spýtam dáka iná forma? Nenahradzuje, musíme to zámenou riešiť týmito
pozemkami? Keď môžete, tak mi odpovedzte.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Iná forma odkúpením, prenájmom, zámenou a aká ešte, vecné bremeno.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
No tak vecné bremeno.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ne...nesúhlasili. Oni potrebujú naše pozemky, my potrebujeme ich pozemky, čiže navrhli
zámenu.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
V poriadku. Ešte jednu otázku položím, keď môžem. Vyčerpali sme všetky možnosti? Je len
zámena možná?

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
My sme rokovali s Gemecanom aj s Gemou myslím že od roku 2012, keď sa dobre pamätám.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Keď môžem doporučím ešte raz skúsiť využiť všetky možné dostupné alternatívy. Buď
prenájmu, vecné bremeno, alebo ja neviem, aby sme nemuseli túto zámenu urobiť v Nadabulej.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs faktická.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som tiež len apeloval na to, že či inštitút vecného bremena sa tu nedá využiť v spolupráci
s KSK vzhľadom k tomu, že to je pod cestou a, a tým pádom budeme vlastníkmi pozemkov
pod štátnou cestou. Samozrejme sčasti ju potrebujeme na odbočovací pruh a ako priemyselnom
parku, ale sčasti to bude určite naďalej, naďalej štátna cesta 1. triedy. Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Toto by nebol jediný prípad, keď Slovenská správa ciest má svoju komunikáciu na našich
pozemkoch. V podstate od kruhového objazdu až po Praha stred takpovediac tak isto. Pozemok
je náš, komunikácia patrí Slovenskej správe ciest, správu vykonáva, správu, údržbu VÚC. Toto
nie je jediný prípad. Tam treba so slovenskou správou ciest samozrejme, že sa rokuje, ale
chápete, tak je to celo...organizácia s celoštátnou pôsobnosťou, takže možno sme niekde
v poradí.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth s faktickou.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Až dovolíte, ešte raz faktická. Chcem využiť potom možnú alternatívu. Máme poslanca v KSK,
priamo zapojeného čo sa týka dopravy, pán primátor tam si. Skúsme, skúsme využiť každú
možnosť, ktorá by oddialila túto zámennú zmluvu. A keď môžem potom dávam pozmeňujúci
návrh aby sme túto zámenu neuskutočnili. Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len ešte raz zopakovala. KSK nie je vlastník, je správca. Vlastník je Slovenská správa
ciest. To je štátna organizácia.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn medzitým.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No v prvom rade sa chcem spýtať, teda vlastník tých pozemkov, ktoré potrebujeme, Gema,
zásadne odmieta predať tie pozemky? Či povedali zámena, alebo nič, alebo, alebo dali
možnosti, že buď teda predať, alebo zámena.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková

Tú možnosť predať nám nedali. Oni prišli s návrhom, že potrebujú na realizáciu svojho zámeru
náš pozemok, ktorý susedí s ich pozemkom, ktorý je vedľa vstupu do bane a preto navrhujú
vysporiadať túto vec zámenou. Oni nám teda ponúkajú pozemky pod touto cestou 1. triedy.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
A tie pozemky teda, ktoré oni chcú, už určite mesto nebude potrebovať? Nestane sa nám, že
v budúcnosti budeme musieť nakoniec tie pozemky odkúpiť za nejakú vyššiu cenu?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Neviem pán poslanec Kossuth tu hovoril o lokalite Biely kameň, o biotope jelší, no neviem si
predstaviť, že by všetky orgány, ktoré sa vyjadrujú k zmene územného plánu povolili, alebo
súhlasili so zmenou územného plánu na priemysel, čo tento pozemok už je takto zmenený, ak
by tam bol tento biotop európskeho významu. Tá lokalita Biely kameň je vyššie. Toto je pod
Bielym kameňom, kde sa nachádza tento náš pozemok. A čo sa týka prístupu tu ešte neprebehli
pozemkové úpravy. Čiže preto na týchto pozemkoch v k. ú. Nadabula nemáme tie prístupové
cesty, alebo komunikácie, ktoré už v Rožňave máme, teda každý vlastník sa dostane k svojmu
pozemku. Tuto sa na to čaká.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Nie ja len tak nahlas, nahlas premýšľam, že naozaj aby sme, aby sme, ako ja chápem, že tie
pozemky potrebujeme. Len aby sme neurobili to, že vyriešime jeden problém a vznikne nám
v blízkej budúcnosti iný, iný možno väčší problém, že z jednoduchšie mene by sa zdalo
odkúpiť, odkúpiť tie pozemky. Otázka je samozrejme, že, že či oni chcú predať a za akú cenu.
To ešte, ešte tiež je otázne. Len neviem či teraz sme pod nejakým tlakom, že, že to musíme
rýchle vyriešiť, lebo, lebo proste sú nejaké pridelené peniaze a musia sa vyčerpať do určitého
času.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
tak áno, aj táto otázka je tu, že my v podstate sme dostali na realizáciu regionálny príspevok.
Zatiaľ čerpáme 30 000, čo je na projektovú dokumentáciu, na realizačnú, s tým teda, že sme
povinný zúčtovať do 2 rokov. My potrebujeme vysporiadať čo najskôr tieto pozemky, aby sme
už mohli sa pustiť aj do staveného konania.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
A toto sú posledné pozemky, ktoré bránia tomu, aby sa urobila tá odbočka z hlavnej cesty do
priemyselného praku, alebo ešte stále nejaké pozemky nám budú chýbať?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Už iba jeden malý kúsok. Máte ho na tej prílohe č. 2, na parcele 5655/6, tá má taký nepravidelný
tvar a tam vedľa nej je taký úzky pásik 1515/112, ten patrí Železniciam Slovenskej republiky.
My už sme ich oslovili a tiež sme ich teda požiadali, aby nám navrhli, akým spôsobom by sme
dohodli to iné právo. Čiže aj tam už rokujeme v tejto veci. Ostatné pozemky sú vo vlastníctve
mesta, pozemky, ktoré mali ísť do dražby, tá dražba sa uskutočnila 28.3.. Bol udelený príklep
Mestu Rožňava za vyvolávaciu cenu s tým, že momentálne ešte exekútor musí robiť ďalšie
úkony na to, aby mohla byť zápisnica zaslaná na okresný úrad, na katastrálny odbor a aby
mohol byť zápis vykonaný.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec ešte niečo?

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ešte by som sa chcel spýtať kolegu Kossutha, že teda čo je jeho hlavný dôvod, okrem lokal
patriotizmu, prečo tie pozemky nevymeniť. Čo, akých, akých rizík sa obáva.
p. primátor Pavol Burdiga
Môžeme dať slovo? Budeš odpovedať pán poslanec?
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ako? Hej.
p. primátor Pavol Burdiga
Budeš, hej. Ďakujem pekne. Ďakujem.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
.....som nebol zapnutý takže. Až mám povedať pravdu, otvorenú pravdu, vzhľadom na to, že tie
pozemky sa tam budú rozširovať, rozmáhať, oni nebudú musieť riešiť, riešiť úpravu, keď
náhodou dakedy tá baňa by išla a stým, stými nerastnými bohatstvami máme obavy všetci.
Pôjdu vonku aj všelijaké tvrdšie materiály. Oni nebudú musieť riešiť už vedľa odkaliská, lebo
majú tam aj vodu, všetko, takže ono im by to bolo lepšie postupne, ale to možná otvorene
rozmýšľam, aby si tam mohli zriadiť všetky tieto veci poblízku. A z toho dôvodu aj pán Vozár
odišiel, odpredal ten rodinný dom tam a obava je teda spoluobčanov taká. Ba dokonca by som
to tak nazval, že, že skutočne... dobre by bolo ja som, ja som na túto tému už rozdebatoval aj
vyložiť potom dáku, dáku zverejniť dáku tabuľu, áno aj v Nadabulej, aby ľudia vedeli, aby sa
mohli, keď všade dávame, teda voľnosť obyvateľom, tak aj pri tem.... pri takýchto veciach
skúsme dať dáku voľnosť, aby sa mohli vyjadriť obyvatelia. Vyvesiť dáku tabuľu, zverejniť
zámer, čo sa vš... chystá, čo všetko môže, otvorene povedať, čo všetko môže nastať aj, aj
prípadne keby sa tam ten rozmach rozvíjal. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec ešte niečo? Pán poslanec Kováč sa hlási.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Podľa môjho názoru je táto zámena pre mesto, aj keď do určitej miery potrebná, ale zjavne
nevýhodná a preto by som navrhol neschváliť ten... neschváliť tento materiál a ponúknuť
spoločnosti GEMA – LP možnosť odkúpiť tie pozemky, ktoré potrebujeme kvôli vjazdu do
priemyselného parku a skúsiť sa s nimi rozprávať o, o kúpno-predajnej cene, s tým, že mesto,
keď to teda poslanci mestského zastupiteľstva schvália, môže byť ústretové v ich zámere
podnikateľskom s tým, že buď formou nájomnej zmluvy, alebo inou formou im umožní tiet
pozemky, ktoré chcú získať zámenou, mohli využívať na svoj podnikateľský zámer, ale nie
zámenu proste. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem, nech sa páči ďalší. Pán zástupca.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ja by som ešte dal do pľacu pohľad taký, že pri rokovaní s nimi, predpokladám, že sa bude, že
zámena len 1 k 1. To čo potrebujeme my zameniť a zvyšok buď takou formou ako Karči
hovoril, pán Kováč, predaj. Teda kúpa.
p. primátor Pavol Burdiga

Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ešte sa chcem spýtať jednu vec. Keďže ide o pozemky, ktoré sú pod štátnou komunikáciou,
nekomunikovali ste s, s majiteľom komunikácie, to sú tá Slovenská správa ciest o možnosti
vyvlastnenia týchto pozemkov? Lebo oni ako štátna organizácia, ak majú, ak je to cesta, štátna
cesta, tam štát, štát by mal zrejme možnosť vyvlastniť.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ešte pred vydaním územného rozhodnutia je potrebné vyvlastňovať.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Uhm.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs. Myslel som, že ešte bude niečo.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Poprosím o upresnenie, ja som bol celý čas v tom, že vlastne tuná sa vyhotovia znalecké
posudky na jeden pozemok, vyhotoví sa znalecký posudok na druhý a urobí sa zámena a rozdiel
sa doplatí predpokladám. Nie? Nie 1 k 1, takže tá poznámka asi skôr. Tuná sa jedná o výmenu
v hodnote, za hodnotu plus doplatok rozdielu ak dobre rozumiem. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja si myslím vážený kolegovia, že je to náročný bod a sa spýtam, či by bolo možné to radšej
stiahnuť z rokovania tento bod a ešte to upresňovať ďalej. Pretože pre koho je to vlastne
výhodné a pre koho nie toto. Neviem, nechám nech sa ešte prihlásia kolegovia. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Chcem sa spýtať, kto si bude objednávať tie znalecké posudky?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tam sme sa teda dohodli, aby sa oslovili nejaký dvaja znalci mimo Rožňavy.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem poprosiť vedenie mesta, lebo zjavne ideme zväzovať ruky vedeniu mesta. Vedenie
mesto robí všetko pre to, aby vyriešilo otázku priemyselného parku a otázku obyvateľov
Nadabulej a Rožňavy bane so vstupom, aby sa vedenie mesta vyjadrilo, do akej miery im

zväzujeme ruky a do akej miery im okliešťujeme možnosť jednania, takže ako ďalej v tomto
poprosíme už vedenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni poslanci, môžeme to urobiť takto. S pani prednostkou sme hovorili, že budeme s nimi ešte
jednať o cene, aby sme vedeli, hej, ale aspoň to urobme, že schváľme zámer. To ešte
neznamená..... lebo aj tak sa to dostane ešte tu a potom vám vieme dať ešte, áno ešte raz to príde
sem na zastupiteľstvo a vieme vám dať ešte do komisie potom aj vyjadrenie, aj vyjadrenie ešte
firmy. A ďalšie informácie, hej, alebo samozrejme potom je to, že to stiahnete. A potom, keď
sa to dostane, tak sa to dostane opäť, opäť to pôjde zámer a opäť o 2 mesiace. Čiže teraz keď
schválite zámer, ešte to neznamená nič a to ešte, tu sa nedeje nič, pretože, pretože informácie,
ktoré vám dodáme na ďalšie zastupiteľstvo, alebo do komisií, tak tam rozhodnete potom, že či
áno alebo nie. Keď nie tak sa to stiahne, alebo sa to dá preč. Alebo budeme, nieže dá preč,
musíme rozmýšľať o tom, hej, aby sme ten vjazd každopádne uskutočnili. Hej, lebo my sa o toto
snažíme. A mne o to ide, aby to bolo a ja sa znovu vrátim k tomu, že toto vôbec, vôbec
nemuselo byť, keby na tom porozmýšľali tí, ktorí to zbabrali celé. Pán poslanec Balázs buď tak
dobrý.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Čas hrá v tomto prípade zjavne proti nám, takže by som jednoznačne odporúčal schváliť
uvedený zámer, keď dovolíte navrhoval, sformuloval by som dajak uznesenie s tým, že
vzhľadom k časovej nedohľadnosti, taktiež aj toho sceľovania tých pozemkov, tzn.
nedohladosti, nedohľadnosti vyriešenia vstupu obyvateľov a užívateľov k týmto pozemkom by
som poprosil zakomponovať aj túto časť. Tzn. navrhujem mestskému zastupiteľstvu schváliť
a súhlasiť so zámenou s podmienkou vyriešenia prístupu k pozemkom nad zamieňanými
pozemkami a to nie formou vecného bremena, ale do vlastníctva mesta Rožňava a taktiež skúsiť
jednať s uvedenou spoločnosťou o odkúpení pozemkov. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ja navrhujem stiahnuť materiál z rokovania.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja vám dávam hlasovať na návrh pána poslanca Kováča, či ten materiál stiahneme, alebo
budeme pokračovať ďalej.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Myslím si, že stiahnutie je rozumné hlavne z toho dôvodu, že nedávame signál,
že sme v rohu zatlačený, že inú možnosť nemáme ako zameniť. Je to veľmi nevýhodná
obchodná pozícia. Potrebujeme, aby mesto vystupovalo ako suverénny vlastník pozemkov,
ktorý si je vedomý, že zameniť 20 000 m2 pozemkov, za 7 000 m2 v tomto prípade je z pozície
vlastníka tých pozemkov zjavne, nechcem povedať, že vydieractvo, ale zjavne stavia mesto do
nevýhodnej, nevýhodnej polohy a preto navrhujem, aby to riešenie pred tým ako schválime
zámer, pretože tým pádom neumožníme mestu iný manévrovací priestor ako ten, že zameníme
pozemky. Navrhujem stiahnuť tento materiál a dať mestu mandát, aby jednalo o možnosti
odkúpenia tohto pozemku a o cene za odkúpenie tohto pozemku. Ďakujem. Ospravedlňujem
sa, že som prekročil čas.

p. primátor Pavol Burdiga
Nič sa nedeje, len ja hovorím, keď je zámer tak to neznamená, že by sme nemohli jednať, tak
isto môžeme lavírovať.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Niekde.
p. primátor Pavol Burdiga
A keď to stiahneme bude kde?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak každý máme svoj názor samozrejme, ale tu trošku riskujem aj s tým, že vrátime 600 000
euro. Nemáme ich síce, ale je to...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Máme, máme do konca roka tie peniaze, nie? Prisľúbené.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale je čo robiť. Ale je to samozrejme návrh, takže pán poslanec Kossuth. ....Pán poslanec
Kossuth s faktickou.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Áno, áno ďakujem. Ja nechcem naťahovať čas, ja si myslím, že plne sa stotožňujem s pánom
Ing. Kováčom. Ja som za stiahnutie, v takomto stave za..., tento materiál stiahnuť.
p. primátor Pavol Burdiga
Budeme hlasovať za stiahnutie tohto materiálu. Nech sa páči hlasujte.
Za stiahntutie ste boli 4, proti ste boli 8 a jeden pán poslanec sa zdržal. Neschválené.
Poďme ďalej niekto bol ešte prihlásený. Pán poslanec Lach s faktickou.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ak sa nemýlim, z materiálu som si teraz rýchle spočítal, že vlastne my potrebujeme 3 584 m2
a oni od nás žiadajú, táto firma, 11 644, teda trojnásobok toho, čo mi potrebujeme. Tak tam sú
2 parcely, myslím si, že keď im dáme jednu z tých parciel, ktorá splní tú výmeru, alebo nech si
vyberú, ale nemusíme to v celom...celosti dávať s tým, že zostane aj zabezpečený prístup na tie
pozemky pre občanov Nadabulej. Hej, čiže toto by som navrhoval riešiť takýmto spôsobom
a musíme to vyriešiť teraz, lebo čas beží. Čiže nesúhlasím s tým, aby sme prijali taktiku
pštrosiu, že strčíme hlavu do piesku a potom sa bude niečo diať, toto za nás nikto nevyrieši.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Hej, my sme v súčo.... teraz, tak ako to je si dovolím povedať a garantujem to basou
šampanského, že firma GEMA – LP bude trvať na zámene 11 ku 3 ináč nič. My sme schválili

tuto tento zámer, dostali sme mesto do kúta, nemá žiadny manévrovací priestor a firma bude
trvať na tomto zámere, pretože je to pre nich zjavne výhodné. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka sa ešte vyjadrí k vašim názorom.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja len v prípade, ak nás teda splnomocňujete jednať o predaji, alebo teda odkúpení týchto
pozemkov, viete veľmi dobre, že uznášate sa teda na kúpnej cene 7 eur za m2. GEMA teraz tak
isto si môže spokojne si povedať, že nebude to 7, ale bude to 70, lebo vy tie pozemky
potrebujete, hej. Čo potom s tými vlastníkmi, ktorý nám už predali za 7. No napríklad. Povedzte
potom tú hranicu, pokiaľ môžeme ísť.
p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie, nie, nie zachovajme postup dobre. S faktickou maximálne.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Tomuto argumentu ja veľmi dobre rozumiem, ale pozícia je taká, že
hájime v záujme mesta a ich obyvateľov. Zámena v tom pomere ako je, je pre mesto zjavne
nevýhodná, aj keď svojím spôsobom nevyhnutná. Jakmile je zámena zjavne nevýhodná, ale
nevyhnutná, tzn. že na to, aby nepršalo na hlavu, musím si kúpiť za tis... 100 000 euro dáždnik,
tak je to tá pozícia, ku ktorej sme sa dostali ak schválime to, že budeme zamieňať. Takto sa
môžeme postaviť, áno je to pre nás nevýhodná vysoká cena, alebo cena, ktorú ponúkate.
Nepredpokladám, že to bude 7 euro, možno to bude 14 euro, ale chceme pozemok kúpiť za
rozumnú cenu. To je tá podstata. Lebo oni pokiaľ potrebujú naše pozemky na podnikanie a zase
zatiahneme ručnú brzdu a povieme ho, ho, hó tak to nie drahý moji, aj vy si musíte potom kúpiť
naše pozemky, keď chcete vykonávať svoju činnosť. To je tá výhodnosť tej pozície.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Nebude to faktická, bude to porušenie rokovacieho poriadku, pretože ináč som sa nedostal
k slovu. Keďže sa tu nerešpektuje rokovací poriadok a faktické sa využívajú ako diskusný
príspevok, ale o čom som chcel debatovať. Bolo by vhodné schváliť zámer. Situácia v mestskej
časti Nadabula a Rožňava Baňa je dosť zlá. Chodí tam množstvo kamiónov, je tam úzka,
v Nadabulej je úzka cesta, kde sa ledva osobáky vedľa zmestia a keď tam vbehne kamión je to
dosť zlé. V časti Rožňava Baňa chodník je v dezolátnom stave a matky s kočíkmi chodia po
ceste, pretože inde nevedia. Je tam úzka cesta, sú tam matky s kočíkmi a popri tom tam nejaký
kamión občas vbehne. Takže fakt je dôležité to riešiť. Takže doporučujem schváliť zámer.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Len na vysvetlenie, aby nebolo niečo, že my sme neporušili rokovací
poriadok? lebo aby nám, mne to bolo jasné, lebo to, že ťa kolegova predbehli to je vecou ich,
faktickými. Dajte slovo, aby sme to do budúcna nerobili potom takú chybu.
p. poslanec Roman Ocelník
Mám reagovať?

p. primátor Pavol Burdiga
Jasné, samozrejme, samozrejme.
p. poslanec Roman Ocelník
No dobre. Ja som bol prihlásený do diskusného príspevku. Faktické sú 15 sekundové, 30
sekundové, pardon. Kolegovia ich využívali aj na minútu na dve a v podstate....
p. primátor Pavol Burdiga
Čiže to je ako k nim, nie ku mne, hej.
p. poslanec Roman Ocelník
Nie.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne.
p. poslanec Roman Ocelník
Pochopili sme sa. Áno?
p. primátor Pavol Burdiga
Už teraz áno, už teraz áno.
p. poslanec Roman Ocelník
Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Faktická, v dĺžke faktickej ešte raz zdôrazňujem, trvalé trávne porasty sú tie, ktoré zamieňame
a hodnotu za hodnotu bolo z vedenia mesta vlastne tlmočené. Takže zase sa netvárme, že my
sme znalci a vieme posúdiť hodnoty cudzích pozemkov. Nie m2 za m2 sa zamieňa. Na toto
netreba zabudnúť. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Ocelník s faktickou. Už, už nič, hej? Ešte niekto? Uzatváram diskusiu.
Pozmeňovák bol prvý u pána Balázsa. Mám značené že prvý pozmeňovací návrh, lebo budeme
hlasovať, bol u teba a potom bol pán poslanec Kováč. Čiže o týchto dvoch budeme a keď ani
jedno tak potom podľa návrhu mesta.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže navrhujem mestskému zastupiteľstvu odsúhlasiť súhlas so zámerom z jednania mesta,
aby mesto jednalo o odkúpení, resp. zámeny uvedených pozemkov s podmienkou, že sa vyrieši
vstup vlastníkov a užívateľov pozemkov na, na pozemky nad zamieňanými pozemkami. Keď
predáš súdom si to môžeš vy....vy....vymôcť. Súdom, súdom.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre tak skúsime to učesať ešte, lebo právnici krútia hlavami.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
ak by som mohla fakt na to upresnenie, čiže súhlas so zverejnením zámeru, zatiaľ len
zverejnením zámeru zámeny s podmienkou teda rokovať aj o odkúpení a rokovať aj o vyriešení
prístupu k pozemkom vlastníkom nad, teda nad baňou, alebo nad vstupom do bane.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
V prípade zámeny....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno. Áno.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
....pre vlastníkov a užívateľov pozemkov. Áno. Vlastníkov a užívateľov.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte aj pani hlavná kontrolórka sa chce ku tomu vyjadriť, ešte pred tým, ako hlasujeme.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja len pre upresnenie, bolo by dobré sformulovať akú výmeru ideme zamieňať, či tak ako žiada
firma, alebo budeme zamieňať len takú rozlohu ako potrebujeme my. A následne dajme oceniť
tieto pozemky a ten rozdiel uvidíme, či budeme my doplácať, alebo budú nám oni doplácať.
Pre nás je dôležitá tá časť pozemku, ktorá je pod cestou. Oni žiadajú niekoľkonásobne väčší
pozemok. Áno. Čiže východisko vidím v tom, zameňme len takú výmeru akú my potrebujeme
a o zvyšku budeme rokovať, či kúpa či ďalšia proste.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobre.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Hej.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
v poriadku.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni kolegovia...... zatiaľ rokujeme o 1 k 1 takpovediac..... Dobre kolegovia rozumeli sme za
čo budeme hlasovať? Alebo treba to zopakovať? Nech sa páči hlasujte.
Za 10, proti 3, zdržalo sa 0. To je návrh pána poslanca Balázsa sme teraz odsúhlasili týmto. Ale
tam je aj doplnenie čo pani hlavná kontrolórka povedala? Tak ale potom budem hlasovať ešte
raz, lebo tak aby nám to bolo jasné. Nie, zase keď to nedám hlasovať tak to, na druhý deň sa
nám ozvete. Pán poslanec skús si to osvojiť, to čo nám pani hlavná kontrolórka povedala, my
ťa skúsime doplniť a tak dáme ešte raz hlasovať. Dobre? Nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Celý návrh nejdem čítať, iba doplníme ho o to, že vlastne hodnota ku...., m2 ku m2, alebo cena
k cene, hodnota ku hodnote a vlastne len nevyhnutné pozemky sa budú zamieňať. Len
nevyhnutné.
p. primátor Pavol Burdiga

A o zvyšku rokovať?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
O zvyšku rokovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak je nám to jasné už? Nech sa páči. Takže to prvé hlasovanie to nulujme, hej. Teraz keď je
to už v takej forme v akej to má byť, pretože si to osvojil pán poslanec Balázs. Pán zástupca
chcel si niečo, lebo....
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Vidím, vidím na tvárach, že spochybňujeme nejaké, že sme niečo porušili. V podstate tento
návrh inými slovami by som povedal ja, že zameniť, zverejniť zámer 1 ku 1 a o ostatnom
rokovať. Čiže bol ten návrh, len nebol prednesený.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca chceš aby ty si bol navrhovateľom?
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nie.
p. primátor Pavol Burdiga
Zľakol som sa.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Len aby sme to vysvetlili.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči hlasujte, teraz nám to už je jasné.
Za 10, proti 2, zdržalo sa 0.
Páni kolegovia chcem sa spýtať, ideme teraz na obed alebo ideme ďalej? Ideme na obed. Dobre
takže je teraz 12.17 dokedy si želáte aby sme? Dokedy? Takže, takže o štvrť na dva sa stretneme
tu. Dobre? 13.15 tu a budeme pokračovať ďalej. Ďakujem pekne, dobrú chuť vám prajem
k obedu.
Je tam niekde mikrofón pripravený, lebo máme tu obyvateľov mesta Rožňava, takže dali by
sme im slovo. Nech sa vám páči, je tu priestor pre vás. Ja vás poprosím, keď dostanete mikrofón
predstavte sa a hovorte do mikrofóna, lebo je to nahrávané. Poprosím vás o kľud poslanci, aj...
Občan mesta
Dobrý deň.
p. primátor Pavol Burdiga
Trošku, trošku bližšie si dajte k ústam.
Občan mesta
Volám sa Dananaj František a pochádzam z Rožňavy. Bývam na severnej časti a prišiel som za
vami všetkými, nielen za vami pán primátor, kvôli tomu bordelu tam zase, to sa tam nedá
vydržať tam na tom svahu a jak odbočujete už z hlavnej cesty na Kúpeľnú a tam, tam sa to, pri
potoku všetko je rozhádza...nahádzané a na tej druhej strane tam, viete ešte vlani sa tu robil

poriadok tak tam je zase strašný bordel. Tam sa vyhadzujú z okna veci, tam sa nedá žiť. Teraz
som tu mal návštevu z Kanárskych ostrovov, dcéru, aj z Budapešti tak oni povedali, že to
neexistuje. To normálne si to filmovali oni, že to budú tam ukazovať, že v akom tam prostredí
žijeme. A týchto ľudí, to ja neviem, to darmo im poviete pekne 100 razy 20, 50 razy a tak, ich
to vôbec nezaujíma a to dennodenne sa tam vyhadzuje. Ja vidím stadiaľ, bývam oproti,
vyhadzujú z okna takto fľašky a smeti vysypujú. A furt je tam. A toto ma najviac, že pán
primátor, chodia tam upratovať zo stropu nebol tam nikto, ale chodia z mes....s tadiaľ upratovať
do mesta tí ľudia. Neviem prečo by tí ľudia nemali tam upratovať, keď tam bývajú a oni chodia
do mesta upratovať. Rozumiete ma, že ako. Tam bývajú 5 alebo 6 čo chodia, vidím ich chodia
taxíkom, iba aby ste vedeli, taxíkom chodia, s metlou do taxíku sadnú a idú upratovať. A prečo
oni tam neupratujú za sebou, aby tí ľudia videli, že aha toto naši upratujú. Možno by sa dačo
zmenilo s tým. Lebo naozaj to, to tam je strašné no. A to, to je, ja tam chodím s paličkou, som
si urobil s tým klincom a napichávam dookola potoka, napichávam a tak sám nosím do
kontajnera každý deň. A do potoka chodím, fľašky vyberám. V poriadku ja mám na to čas tak
spravím, ale tam hore hádam nebudem im chodiť upratovať. Len toľko by som ja chcel k tomu,
keby sa dalo, že keby sa to dalo dačo s tým nejako vyriešiť. A ešte to, že bývajú tam taký, čo
v živote som ich, nepoznám ich, nie sú Rožňavčania. Sa prisťahujú ku nim, na návštevu prídu
a potom tam býva. Už je tam každý, každý polrok viacej a viacej týchto ľudí. Ja by som len
toľko vás všetkých poprosil, keby sa dačo dalo, dačo dalo s tým riešiť nejako. Ja viem, že vlani
ste tam boli, pár razy sa to vyčistilo, no ale to je, to je miesiaca to je to isté. Toľko by som mal.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja len k tomu, aby ste vedeli s týmito malými obecnými službami, že od minulého roka sme
čakali na výzvu, nebola žiadna výzva, teraz budú ľudia od 1. júna, hej, nám nastúpia ľudia,
pretože nebola žiadna výzva na, na týchto ľudí. Tzn. tí, ktorí stade boli, tých zopár ľudí, ktorí,
ktorí boli, my sme museli využívať buď na technických službách, alebo v meste. Teraz uvidíme
od 1. júna, ako sa to bude javiť. Zase je systém tak nastavený, nie mestský systém, ale štátny
systém, hej, že uvidíme prvé dva dni možno ich bude 250 a na druhý deň ich ostane 80. Čiže
možno niekde inde by, nie by, ale niekde inde by sa mali prebrať, hej, že proste urobiť s takýmto
niečím poriadok, že máte pridelených ľudí a na druhý deň vám donesú potom ospravedlnenky
a, a chorobopisy a neviem čo ešte, ospravedlnia sa vám a nebudú vám chodiť do roboty. Ale to
vy nevyriešite, ani ja nevyriešim, len vám vysvetľujem, aký problémy bol teraz. Celý rok nebola
žiadna výzva absolútne a teraz 1. júna nastúpia títo ľudia. Budeme ich prerozdeľovať a určite
sa aj tá časť prečistí. Zatiaľ, zatiaľ toľko vám viem povedať, lebo viete, že ja tam prechádzam
a nie raz tam prejdem, hej, aj mňa to určite trápi, že sme takýto neposlušní, alebo tí naši
spoluobčania, lebo nie vy, hej, že je to takýto problém. Aspoň z tohto hľadiska to budeme riešiť
a z toho hľadiska, že či tam bývajú sme v súčinnosti s mestskou políciou, ale zase každý dom
kontrolovať, kto tam pribudne, no.... Neviem, možno je na toto nejaký systém, možno
vymyslíme nejaký systém, možno spolu s vami vymyslíme na toto nejaký systém. Takže ako
neodohrávam to do autu, hej, len je to problém samozrejme aj pre nás, ale aj pre vás. Nieže vám
znepríjemňujú život a bohužiaľ bývate tam, v tej lokalite, ale aspoň s tými smeťami skúste ešte
vydržať a od 1. júna nám už nastúpia títo ľudia. Dobre?
Nech sa páči ďalší občan. Keby som ťa mohol poprosiť, bolo by dobré sa postaviť, aby ťa všetci
videli, keď môžeš.
Občan mesta
Dobrý deň. Volám sa Dušan Žiak. Ak dovolíte...
p. primátor Pavol Burdiga

Ešte raz ťa poprosím.
Občan mesta
Ak dovolíte zostanem sedieť lebo mám zdravotné problémy s kolenom.
p. primátor Pavol Burdiga
Aha, dobre, to som nevedel. Prepáč.
Občan mesta
Keď sa postavím....
p. primátor Pavol Burdiga
Ale to som nevidel. To som nevidel.
Občan mesta
Dnes som sem prišiel s jednou požiadavkou na, na pánov poslancov, ktorí sú volení zástupcovia
nás občanov. Čím ďalej tým viac sa ma zmocňuje pocit, že, že stráca sa komunikácia medzi
poslancami a občanmi. Myslím si, že kontakt poslancov s občanmi nejaké 2 – 3 týždne pred
voľbami je dosť málo. Preto by som chcel poprosiť a zároveň aj požiadať, aby páni poslanci
vypracovali nejaký zoznam stretnutí, ale myslím pravidelných stretnutí s občanmi, dajme tomu
na nejakej polročnej báze, možno, že ročnej neviem, možno že aj to by stačilo, na ktorej by
informovali ľudí teda občanov o svojej činnosti. O tom, čo konkrétne robia, pretože ja som sa
snažil nejako dopárať ku nejakej konkrétnej činnosti jednotlivých poslancov, ale poviem vám
pravdu nejako sa mi to nedarí. To čo odznie na zastupiteľstve, často ani nevieme či je to návrh
toho, alebo toho poslanca, hej. To že sa to už rozoberá, keď každý má k tomu nejaké
pripomienky to už je ťažko nejako riešiť, ale proste myslím si, že občanom mesta chýba akýsi
odpočet za nejaké obdobie. Poprosil by som, keby ste sa k tomu vyjadrili.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči páni poslanci. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja by som na to chcel zareagovať. My sme ešte, ešte v minulom volebnom období taká
skupinka poslancov, bol tam Rado Kovács, Matúš Bischof, Peter Marko, Karol Kováč, ja, robili
sme také stretnutia s občanmi, neviem boli asi 3 alebo 4, ale, ale realita bola taká, že v podstate
na všetky 4 stretnutia, na každé z nich v podstate prišlo asi tých istých 7, 8 ľudí a, a to bolo
všetko. Čiže, čiže po nejakom 4 stretnutí sme si povedali, že, že to nemá zmysel v tom za týchto
podmienok pokračovať, keď, keď ľudia neprídu. My sme tie stretnutia propagovali cez, cez
web stránky, ktoré, ktoré v meste existujú a teda, nielen ja neviem web stránku mesta, ale, ale
rôzne iné stránky. Čiže myslím, myslím aj že dokonca aj nejaké plagáty boli, takže sme sa
snažili to spropagovať, ale, ale teda záujem bol malý. Druhá vec je, bol som jeden z tých
poslancov, ktorí sme od začiatku ešte predchádzajúceho volebného obdobia bojovali za to, aby
poslanci mali poslanecké hodiny. Trvalo to asi 2 roky, kým sa nám podarilo presvedčiť mestský
úrad, že sme dostali k dispozícii kanceláriu o poschodie vyššie, urobil sa rozpis služieb, každý
týždeň v stredu popoludní nejak od pol štvrtej do piate, hodinu a pol asi mal jeden poslanec
službu. Striedali sme sa tam niektorí častejšie, niektorí menej často. Bežalo to, ja neviem 2 roky
možno 3 roky. Realita bola taká, že ja som mal tú službu asi, asi neviem 5x, 6x vyšla na mňa
za ten, za to obdobie a za ten čas tam prišli za mnou asi 4 ľudia, z toho jeden prišiel opakovane
asi 2x, 3x. Čiže, čiže stávalo sa, že som tam hodinu a pol sedel v tej kancelárii a neprišiel žiaden
človek za mnou. Čiže myslím, že, ja za seba poviem, že mám pocit, že som urobil maximum,

čo sa dá urobiť pre to, aby som, aby som umožnil občanom kontakt, nehovoriac o tom, že keď
ma stretnú na ulici ma môžu kedykoľvek zastaviť a to sa stáva. Máme väčšina poslancov, máme
zverejnené, alebo všetci poslanci, pardon, máme zverejnené e-mailové adresy na web stránke
mesta, máme tam poniektorí aj telefónne čísla, zase ja som bol jeden z prvých, ktorý tam
zverejnil aj svoje telefónne číslo. Čiže, čiže ja si myslím, že poniektorí robíme, robíme dosť
a ja skôr teda som bol sklamaný, ja sa priznám, že som bol sklamaný, som čakal proste
aktívnejší prístup občanov a väčšinou to bolo o tom, že naozaj prišlo tých istých 7, 8 občanov
Rožňavy, ktorí majú záujem o to, čo sa deje a prišli sa pýtať, prišli s nejakými návrhmi. Takže
ja už neviem naozaj, že čo by som ešte, ešte viac mohol urobiť. Ja tiež patrím k tým, ktorým
vadí keď, keď politici sa zaujímajú o voličov len, len mesiac pred voľbami, ale, ale ja musím
teda skonštatovať, že teda je tu dosť značná apatia a nezáujem aj zo strany občanov. Čo možno
by sme mohli urobiť a zase ja, my sme mali kedysi zastupiteľstvá popoludní, začínali o tretej,
áno, trvali niekedy až do 8, do 9, niekedy boli, trvali dokonca 2 dni. Keď som sa rozprával
s rôznymi aktivistami, alebo aj novinármi z regiónov iných, tak to veľmi oceňovali akože boli,
boli nadšení, že vy máte popoludní, to je úžasné, tzn., že občania môžu prísť na to
zastupiteľstvo, to je skvelá vec. Žiaľ zmenilo sa to, takže teraz zastupiteľstvo máme, máme
doobeda, keď väčšina ľudí, väčšina ľudí je v práci, pokiaľ nie sú zamestnaní, alebo nie sú na
dôchodku, alebo sú v škole. Takže, takže väčšina ľudí to nemôže sledovať v priamom prenose,
záznam sa dá pozerať na internete, ale tak asi nie každý má internet, takže ja privítam akože
návrhy, ako by to malo fungovať, len hovorím, ako mali sme, mali sme tie poslanecké hodiny,
chodili sme na nich poniektorý pravidelne, sedeli sme tam, nikto neprišiel. Ja pravdupovediac
viem si predstaviť aj efektívnejšie strávenie času. Ja som síce v tom čase si väčšinou študoval
nejaké materiály na komisiu, na zastupiteľstvo, ale tak to môžem aj pohodlnejšie sedieť doma
pri počítači, ako, ako tu v kancelárii. Asi všetko z mojej strany.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. S faktickou pán Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Keďže sme boli vyzvaný tak budem reagovať Dušan. Tak jak povedal kolega Kuhn tie sedenia
boli na mestskom úrade, avšak ja som sa ani na jedno nenapísal, keďže ja som online, na
telefóne, na e-maily a ktokoľvek ma ozve.... ma osloví, dám si s ním stretnutie. Však vieš, že
aj u vás som nie raz bol, aj keď nie som váš poslanec, takže v tomto nevidím problém.
Kedykoľvek ma zavoláte prídem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn faktická.
p- poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ešte som chcel dodať, že čo sme mali tie stretnutia, keď teraz sme robili, vieš ako, tak skupina
poslancov, tak tie sme robili väčšinou v podnikateľskom Inkubátore v na, na Juhu a my sme sa
ako poslanci poskladali na to, aby sme si prenajali tie priestory, čiže, čiže ešte sme vložili do
toho aj vlastné peniaze, nešlo o nejakú horibilnú sumu, ale proste z tých peňazí, čo ako poslanci
zarobíme sme zainvestovali do toho, že, že prenajmeme si priestory a, a proste sme pripravený
odpovedať na otázky, prijímať podnety, ale no, naozaj nebol záujem zo strany občanov, čo je
mi veľmi ľúto.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem len nadviazať na slová kolegu Kuhna. Myslím si, že neni
z našej strany, alebo neboli by žiadne väčšie prekážky, pokiaľ teda naozaj taká, taká požiadavka
zo strany občanov je, aby sme obnovili poslanecké hodiny, prípadne ak občania majú pocit, že,
že je naša práca ťažko merateľná z ich pohľadu, vieme, myslím si, kedykoľvek prísť na
stretnutie, kde by sme mohli potom sa rozprávať o tom, ako funguje takáto práca, resp. ako
vyzerajú tie výsledky, lebo musím sa priznať, nevymaľoval som ani 1 m2 plotu, ani zábradlia
mesta, neopravil som žiadnu jamu na rozdiel od kolegu a úprimne povedané, žiadnu takúto
hmatateľnú záležitosť si nepamätám, že by som bol v prospech mesta urobil. Okrem jednej,
ktorá bola zaplatená, takže to nebola dobrovoľná záležitosť. By som, opakujem ešte raz,
privítal, keby tu takáto možnosť bola a rád prídem a rád zodpoviem občanom, ktorých to
zaujíma a trápi, prečo ma volili a čo som vlastne dosiahol, aby som im odprezentoval to, čo
robím, ako to robím, prečo to robím a kedy to robím. Takže opakujem, keď je takáto možnosť,
myslím si, že mesto je ústretové a pripraví pre nás ten priestor. Neni problém obnoviť tie
poslanecké hodiny. Otázkou je, ako to bude efektívne, možno zase skúsiť na nejaké krátke
obdobie, alebo dlhšie obdobie. Druhá vec je, privítali by sme, ako pán Kuhn povedal, iniciatívu,
iniciatívu občanov a my veľmi radi prídeme medzi občanov. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja by som povedal na úvod, že už na sľube poslancov vlastne, pamätám dobre, Renáta Palme
nás vyzvala, že ona by rada mala takúto informáciu z dvojmesačnú, alebo aké obdobie dala
a poviem ja vám za seba na rovinu, ja by som neviem či stíhal chodiť každý týždeň na stretnutia
s občanmi, alebo tak, ale skôr je to dobre cez ten mail. Občania tak isto majú možnosť podať
žiadosť, alebo nejakou formou s uchádzať, alebo prísť za nami. Príklad vám poviem v našej
oblasti či za Jánom Lachom, alebo za mnou, alebo za obidvomi, aby sme trošku išli za tou
vecou. A určite sa pohneme aj my, ale doba je taká rýchla, že ja vám poviem, že čo sa mňa týka
neviem, či by som to stíhal tak často. A druhá vec sa chcem, lebo krátko som zastihol, pán
Dananaj tu prišiel aj trošku s tým poriadkom a neporiadkom v hornej časti. Ja som znovu
požiadal o kontajner, aby sme aj v rámci jarného upratovania tam porobili poriadok. Pretože ja
vám poviem, mne to zle padlo, keď sa tam ozvali proti ovečkám dvom, hej ľudia a
pritom nechceli vidieť tečúcu žumpu, ktorá smrdí a nie ovečky a tí susedia mi tak trošku
narobili veselo tam. A dnes vidia sami, že asi sa im to nepáči, keď si dajú ráno kávičku a musia
pozerať na ten bodrel. Ja som tu aspoň toľko aktivity urobil, že šiel som ja, Dušan Žiak, Ladislav
Kráľ, vyzbierali sme znova z potoka bordely. Zorganizoval som tam brigádu na celom prehu,
bolo to vyčistené. Ale tu nejakou formou určite musíme nájsť spoločné sily, susedia tam, ktorí
sme bez ohľadu na to, čo bolo a čo nie. Dakedy mám chuť vás vôbec nepozdraviť, dakedy hej,
to asi aj vy mňa tak, ale určite aj mne sa nepáči ten bodrel. Je niečo nenormálne, čo tam vzniklo,
takže spoločnými silami a poukázať priamo na toho, ktorý ten bordel tam narobil a ja som sa
pýtal a už sa sťažujú na Hornocintorínskej ulici na žltý domček, v ktorom býva jedna rodina
neprispôsobivá, Gažíková a Ferko. On darmo kričí po deťoch, jeho deti predo mnou nahádžu
fľašky. Darmo ja poviem, čo si to zrobil? Dobrý deň ujo Milan to nie ja. A kto, kto, keď len my
sme tu dvaja. Je to hnusné ja vám poviem, sa nehnevajte, ja tu vykám každému, aby tak aby
bolo, aj susedom, že mňa už aj prešla chuť toto pratať. To je nekonečný príbeh. Minule som bol
znova pozrieť tú krátku, ten kontajner, to je jeden horor rozšírený. Ja neviem jak si poradíme
s tým, ale určite sa musíme spojiť aj my poslanci aj susedia, ako ísť na to. Asi len toľko. Takže
jedno čo je dobré a ešte poviem pán Szántó, tak isto on má ten okrsok jako mestský policajt tak
isto zabojoval, prišli, za to, že budú tam 2 kontajnery na vyčistenie aspoň a musím povedať na

rovinu aspoň pár takých vecí urobila aj mestská polícia, teraz nám fakt vyšla kus v ústrety, či
spratala starý dakus starý šrot tam. Auto, hej, alebo tieto vravím tie rozoberadne, tam šrotovisko
aby vzniklo, však to sú neuveriteľné veci. To keď si dakto z vás urobí, tak susedia sa zbláznia.
No a my sme to tak dajak pretrpovali nejaký čas, potom viete, vám poviem na rovinu, neviem
či máte chuť sa chodiť vadiť s neprispôsobivými občanmi, som nepovedal či Cigánmi, či
bielymi, neprispôsobivými, ktorí sú podgurážení alkoholom a teraz mu vysvetľovať, že nerob
tu ten bordel. Verte tomu, akokoľvek dobre chcete, tak budú nadávať, že zabijeme ťa a ty hajzel
a všetko. Také si vypočujete. S tým som sa stretával 2 roky. Normálne vás prejde chuť dačo
robiť. Jááááj Bože. Takže ja len toľko. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Keďže kolegovia susedia, ktorí sa prišli sťažovať, bývame na jednej ulici a denne sa stretávame,
že keď je nejaký problém, nie je probl..... nič nebráni tomu, aby ste mi len kývli a zastanem
a, a môžeme sa pozhovárať. Prípadne aj v minulosti, keď boli nejaké problémy, ste sa obrátili
na mňa, tak som sa snažil riešiť, či už to bolo tam s odrazením vôd z lesa, aby sa urobila priepust
a podobne. Šiel som za pánom primátorom a boli veci doriešené. Neviem no. Ja osobne mám
taký dojem, že tá komunikácia medzi nami neviazne, že kedykoľvek mám aj dvere otvorené, aj
susedia napr. mi telefonujú, alebo mi zazvoní pri bráne, keď chce so mnou niečo riešiť. Bolo aj
tak. Nič tomu nebráni susedia, keď prídete a poviete, že máte problém, že treba niečo robiť
okolo toho. Nikdy vás nepošlem do kelu, ani, ani nehodím problém za hlavu, ale snažím sa
pomôcť pri jeho riešení, keď si spomeniete, hej. Zato trošku mi nedobre padlo, že taká sťažnosť
prišla od mojich vlastných susedov. Ako to vyzerá, ako keby sme, ako keby som si vás
nevšímal, alebo niečo podobného. A opak je pravdou že tiež ma mrzia tieto veci, ale možno
mám väčší prehľad o tom, že nie je možné ich okamžite riešiť, že treba nejakú chvíľku počkať
a budú vyriešené, ale nemá nikto čarovný prútik, aby to vyriešil šmahom ruky, hej. Čiže fakt
trošku viac dôvery aj voči mne, alebo voči kolegovi Capákovi, že keď niečo je, tak nám
povedzte. Budeme sa snažiť riešiť tieto požiadavky, predniesť teda na mesto, na mestský úrad,
aby sa riešili na mestskej organizácii. Len toľko. Ďakujem
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som to nechcel dostať do tej polície, dákeho obhajovania sa poslancov tuná mestského
zastupiteľstva, lebo, lebo tento pohľad na túto otázku sa dá z rôznych subjektívnych hľadísk
pozrieť. Všetci máme dáke formy komunikácie, či už tu bol spomínaný ten mail, osobná
komunikácia, sme členmi dozorných rád, mestské televízne štúdio v poslednej dobre začalo
šíriť signál terestriálne, takže každý si vie informácie prečítať doma. Minulý týždeň, či vlastne
pred, na poslednom zastupiteľstve tu mali takú, takú dosť búrlivú debatu o vlastne zavedení
papierovej formy informácií o zase dajakých novín rožňavských, alebo Rožňavského echa, či
ako sa to malo volať. Takže dajaká forma komunikácie určite existuje, tak jak kolega Capák
povedal, v tejto rýchlej dobe možná že najrýchlejšie to mailové, alebo osobné stretnutie. Ale ja
by som skôr, skôr, aby sme sa trošku zorientovali, aby sme sa nedostali tuná príliš do takejto
obrannej pozície, by som sa skôr opýtal Dušana, že aká by bola jeho predstava, aby sme sa
vedeli dajak zorientovať, že, že ako by si si to ty predstavoval, kde robíme chybu, skús nás
usmerniť podľa teba. Dobre. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Viete, ja za prvé 2 roky som tu chodil na mestský úrad jak na klavír stými žiadosťami. A potom
som skončil, keď mi prišla odpoveď, mám ju doma, na, na žiadosť jednu, keď mi odpovedali
na žiadosť je nepochopiteľná, pretože je podpísaná Milanom Capákom. A vtedy si poviete ta
dosť. No koho by bavilo z vás chodiť, je jedno z čím, keď sa podpíšete a podľa mena sa vám to
výjde v ústrety alebo nie. Ani, ani vám zo susedov nikto ani nikomu, ktorí ste v meste nie? Vás
prejde chuť. A potom tak isto poviem na rovinu, hej, ja s mojimi spolu susediacimi už sme boli
aj v televízií aj kde všade, hej, a tam tiež by sa bolo treba pozrieť a zamyslieť, že teraz nejdem
obhajovať tu kolegu Jána Lacha, ale napr. aj on sa pustil do kosenia. Však sme si povedali, že
to bude na srandu zároveň, on s kosou a ja s kosačkou a sme začali kosiť. Snažili sme sa dačo,
ale potom nám to zle padne, aspoň mne, tiež, keď viete prídu všelijaký prisťahovalci tu, ešte
nie sú ani zaregistrovaní v Rožňave, a tu sa petícia proti mne robí a neviem čo, tak potom
oslovte ich nech oni pomôžu tej veci. Viete dobre, že to nefunguje a ja sa snažím, viete, tak
vám poviem, som vypratal jeden mestský pozemok, druhý, navadil sa tam s týmito, joj Bože,
koľko toho bolo a aj tak potom ja som ešte stále ten zlý. Tak už ma to prestalo baviť. A moja
žena tiež, ešte aj pre ňu som zlý, lebo nerobím doma. Viete, tak uznajte mňa to prešla chuť. Tak
poviem na rovinu už v niektorých veciach. Ďakujem za slovo.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte ďalší? Keď nie, Dušan dám ti slovo, buď tak dobrý.
Občan mesta
Ak teda môžem zareagovať na pánov poslancov, ja vám ďakujem za odpovede. Myslím, že
trošku sme sa nepochopili. Mne nejde o tie operatívne stretnutia, ktoré naozaj, stretneme sa
doslova pri potoku alebo na chodníku, to je jasné. To riešime niečo, čo nás veľmi súrne páli,
hej, čo si, čo proste nie je odložiteľné by som povedal, čo treba okamžite riešiť. Mne ide skôr
o, o pravidelné stretnutia, zhruba na tej polročnej báze. Keď nie, tak dajme na ročnej. Aj, aj to
sa dá, dá sa to zniesť zo strany občana. Ale myslím si, že tu chýba taký ten informačný tok,
taký, taký súhrn o tom, čo ktorý poslanec za ten, za ten rok, alebo za ten polrok dokázal
presadiť, alebo odprezentoval, o čo sa snažil, lebo o toto ide občanovi. Aby nestratil kontakt so
svojím zástupcom. Tak neviem či to mám ešte nejak rozviesť ďalej. Ono ja sa priznám, našiel
som k tomu aj, aj nejaký podklad. Hej je to štatút mesta § 33. 3 odst. Tam s to píše na požiadanie
občana, je to v podstate povinnosť poslanca. Ja som nechcel prísť k tomuto, ale myslím si, že,
že je úplne normálne, keď, keď každý, kto zastupuje druhých urobí na nejaké obdobie nejaký
odpočet. Lebo tak je najjednoduchšie podľa mňa skontrolo....nieže skontrolovať, ale, ale zistiť,
či ten človek naozaj bol ten pravý, koho občan volil. Ešte by som na jednu vec chcel upozorniť.
Čo Ivan Kuhn hovoril. Ono rozumiem tomu, že je tu apatia, ale treba si položiť otázku, prečo
je. Či to náhodou nevychádza priamo z toho, že, že aj politici neprejavujú až, až toľko by som
povedal nejakej, ani nechcem použiť slovo snahy, ale, ale takej sebaprezentácie toho, čo naozaj
robia. Pretože neviem, či máte v hlavách ešte to číslo posledné z volieb. Rožňava je s 30%
proste hanba. V tomto regióne, v Rožňavskom okrese sme mali 30% účasť. Najbližší kto nám
bol, vlastne predposledný mal 40 %, ale neviem aká dedina. Ale tam boli obce, ktoré mali 65,
70 % účasť. Čím to je? Ak nám ide o to, že no tak budeme spravovať veci verejné len pre to,
aby sme ich spravovali a jednoducho občana do toho nezapojíme no tak potom, potom sa nám
to darí. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga

Pán poslanec Kováč chce reagovať.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja, my, kolega Kuhn a ja sme si robili svojho času také odpočty, neviem či
Ivan v tom pokračuje, ja mám štatistiku len za minulý rok a, kedy sme si presne pre občanov
viedli informácie typu koľkokrát som vystúpil v diskusii, koľkokrát som pripomienkoval
materiál, toľkokrát som dal návrh na uznesenie, toľkokrát bol prijatý, schválený, toľkokrát
nebol, toľkokrát som diskutoval s tým, že toľkokrát som sa zúčastnil jednej komisie, toľkokrát
zúčastnil druhej komisie, toľkokrát som sa zúčastnil zasadania rady školy, dozornej rady a to
sa stretlo s negatívnym, s negatívnym postojom občanov. Viac ich to nezaujímalo. Ja do
dnešného dňa mám úradné hodiny. Do dnešného dňa v sobotu v určito čase, nechcem si tu robiť
reklamu, ma moji voliči môžu zastihnúť na jednom mieste, kde teda môžeme spokojne
a slobodne rozprávať o veciach. Ja som nezatratil túto formu nejkým spôsobom prezentovať sa
so svojimi názormi, prípadne odpovedať na otázky súvisiace s dianim v meste na mestskom
zastupiteľstve. Ale tak ako Ivan Kuhm povedal, stratil som nejakým spôsobom optimizmus
v tomto smere. A máš pravdu, možno by bolo naozaj sa lepšie prezentovať v médiách,
elektronických, ktoré sú bezodplatné a ktoré umožňujú prezentovať činnosť poslanca. Otázkou
je, že po tejto skúsenosti či by to teda malo byť to ono čo občan odo mňa očakáva alebo by
radšej videli keď príde napr. z Budovateľskej za mnou správca bytovky nebudem menovať
ktorej a povie no vedúci ešte stále nemáme chodník za Budovateľskou a už som to hovorím ..
už som to ale 5 krát hovoril na mestskom zastupiteľstve už je to vo všetkých zoznamoch no ale
ešte stále nemáme chodník tak čo robíš tam. Ta vieš čo, sedím a mám vyložené nohy. Tak ako
teraz napíšem áno urobil som to a teraz som to neurobil lebo som to len odprezentoval, neviem
mne je to dosť ťažko na toto reagovať. A ako povedal kolega Balazs nechcem sa nejakým
spôsobom obhajovať len očakávam aktivitu z druhej strany lebo pasívne otvoriť ruky náruč
a povedať no ta zodpovedaj tak ja by som rád dostať nejaké merateľné veci na základe ktorých
by som sa zodpovedal. Inak ako z toho čo robím respektíve inak ako som to robil predtým a som
schopný urobiť to kedy koľvek to znamená napísať to že, ja neviem mám 90% účasť na
mestskom zastupiteľstve, účasť na radách školy, účasť v komisiách nejakú mám a, že
diskutujem trápia ma materiály, koľko krát primátorovi volám alebo napíšem neviem.
Potrebujem nejaké merateľné veci ohľadom tohto. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči. Ešte sa chcem spýtať akú dĺžku toho trvania, lebo potom dám podľa rokovacieho
poriadku odsúhlasiť ďalšiu debatu, hej, lebo.... Dobre nech sa ti páči.
Občan mesta
Nechcel som to teraz vytiahnuť ale, pre mňa napr. je merateľné je aj to, keď občan skúsil napr.
aj tú elektronickú komunikáciu, konkrétne ja som to skúsil. Mali sme taký problém u nás na
Kúpeľnej a Baníckej bola cesta v katastrofálnom stave, čo myslíte koľkým som to poslal?
Nafotil som to, poslal som to všetkým vrátane kontrolórky mesta. Čo myslíte, koľký mi
odpovedali? Traja. Áno, všetkým. Odpovedali mi traja, jeden, s ktorým som sa stretol, jeden
ktorý prišiel, ale v podstate mi neodpovedal na môj problém, ale mi odpovedal formou aj ja
mám s mestom problém a tretí mi odpovedal mailom. Prídem, momentálne nemám čas a pri
tom to ostalo. Čiže ani neprišiel, hej, ako rozumiete. Toto, že je rýchla doba to ešte neznamená,
že, že aj my musíme rýchlo žiť. Ak sa nebudeme týmto veciam venovať potom aj ten občan
stratí dôveru. Hej, aj v tie vaše poslanecké mandáty napr. a potom je tu výsledok tých 30 %
pretože aj tak sa nič nezmení. Rozumiete čo som tým chcel povedať?
p. primátor Pavol Burdiga

Nech sa páči ďalší ešte. Pán poslanec Bischof s faktickou.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Dobrý deň, len ma zaujala taká vec, že pán Žiak hovorí, že píše maily, rýchlo som si to dal
hľadať a písali ste z centrum.sk a našiel som si to v spame. Ja sa vám veľmi ospravedlňujem,
teraz pozerám služba, službe sa nepodarilo overiť či je odosielateľ správy skutočný alebo
zaradený do spamu. Takže ja sa ospravedlňujem technický problém. Vidím Váš email v spame
dobre? Pardón.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem nech sa páči, ešte niekto kto chce vystúpiť v čase občanov? Pán poslanec Capák ešte,
ale skúsme sa dohodnúť, budeme pokračovať, alebo to dám odhlasovať, lebo aby ste ma
nenapádali, že nedodržiavame rokovací poriadok. Nech sa ti páči pán poslanec, tak ešte tvoje
posledné, dobre? Dohodnime sa.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Som to nešťastne povedal, nesprávne, že by som to nestíhal a že je rýchla doba, no to máte
pravdu, si musíme nájsť čas, pretože keď išli voľby, tak ten čas sa našiel vtedy, pochodiť, chodiť
tam a tam a dobre mi padlo keď som zistil, že som bol volený týmito susedmi a ľuďmi občanmi
teda z Rožňavy. Ale teraz ak by ja som nemal na to čas to tiež by nebolo fér. Takže sa
ospravedlňujem za to, ja si nájdem čas určite, možno, sa nehnevajte, až večer sa dostávam často
k počítaču, čo sa mňa týka, ale ja budem len rád. U nás kto zaklope na dvere, tak ide často
k nám hneď aj na kávu domov a na dvor a sa porozprávame o tom a čo sa týka týchto občanov
Dušana Žiaka alebo Fera Dananaja sme v pravidelnom kontakte, majú rovnaké oči ako aj ja na
mnohé veci rovnaký pohľad, lebo tá naša severná časť Rožňavy ne.. nerozkvitá to musím,
priznať, že snažíme sa dačo, ale také je to tažkopádne. Takže ja len toľko. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne, ak dovolíte sa poďakujem aj našim občanom pánovi Dananajovi aj pánovi
Žiakovi za to, že prišli a určite sú..... je to dobré, keď prídu občania aspoň tu si povedia niektoré
veci, ale vypočuli ste si aj názory poslancov, poslanci mohli odpovedať, takže ak dovolíte, ja
ukončím diskusiu občanov a budeme pokračovať v rokovaní. Ešte raz aj vám obidvom
ďakujem pekne, že ste prišli.
Ideme ďalej vážení kolegova na bod 20/12 to je Ing. Ondrej Macák, Rožňavské Bystré 209 –
zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Rožňava. Vyjadrenie komisií je nasledovné.
Výstavba neodporučila zverejnenie zámeru, finančná odporúča schváliť zverejnenie zámeny
a zároveň navrhuje vypracovať rôzne alternatívy vstupu do areálu Vilky. Koľko by stálo
vybudovanie prístu....pardon prístupu. V prípade vysokých náklad odporúča pokračovať
v realizácii zámeny. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Zase k vyjadreniu finančnej komisie a k debate na finančnej komisii. Vedľa hotela je park, ktorý
je na území mesta, o ktoré povedzme si úprimne, dajako už nezveľaďujeme. Ako tak sa oňho
staráme, ale zveľaďovať ho nezveľaďujeme. Na druhej strane cesty je pozemok, ktorý, ktorý je
medzi cestou a objektom vo vlastníctve mesta a to Vilkou kúpele. Jeden potrebujeme my, druhý
pozemok potrebuje žiadateľ a my ideme hľadať v podstate mostíky a, a robiť mostíky cez potok
a prístupové cesty na to, aby sme sa k nášmu majetku dostali. Ja by som bol rád, keby sa našlo
spoločné riešenie, zdravý sedliacky rozum by určil, aká plocha toho parku by bola vhodná pre
ten hotel, na druhej strane, aký pozemok potrebujeme my k tomu, aby sme sa k našej Vilke

vedeli dostať miesto toho, aby sme peniaze dávali za pozemok, ktorý sa dostane ako nehnuteľný
majetok do majetku mesta miesto toho, aby sme nemuseli hľadať riešenia ako sa k Vilke peši,
alebo vrtuľníkom, alebo autom dajak cez, cez potok dostaneme. Takže môj návrh je taký, že
skúsiť hľadať spoločné riešenie so žiadateľom a tak, jak finančná komisia navrhla pozemky
zameniť a dorovnať rozdiel. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Pozemky, ktoré žiada ako majiteľ bývalého hotela Kúpele, tak to aj v minulosti bol park, ktorý
bol upravený, kde bola dokonca aj tanečná plocha. Máme historické fotografie, ktoré ukazujú,
že to bolo zveľadené, jak to pekne vyzeralo a teraz je tam žalostný pohľad, lebo sú tam sucháre,
ktoré hrozia, že spadnú na cestu a niekomu spôsobia škodu alebo smrť. No a myslím si, že aj
toto je spôsob akým, tá výmena tých pozemkov je spôsob ako prispieť k rozvoju podnikania
a rozvoju mesta v Rožňave. Pokiaľ viem, tak ten hotel by mali z rekonštrukcie, vytvoria sa tam
pracovné miesta a skutočne by bolo nedôstojné, aby vedľa neho bola džungľa zanedbaná vedľa
hotela, alebo keby tam mal byť teda upravený park. Čiže tiež sa prikláňam za to, aby sme urobili
zámenu tak, aby bol znalecký posudok na pozemky, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľa a ocenené
pozemky, ktoré sú naše a urobená zámena s tým, že ten kto má menej, tak doplatí, aby to bolo
vyrovnané. Aby sme hovorili o hodnote pozemkov, ktoré sú porovnateľné. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja ponúknem trocha iný pohľad na vec ako povedal kolega Balázs. Ja opäť považujem túto
zámenu aj s finančným doplatením v ľavo, v pravo, hore, dole za pre mesto nevýhodnú a pokiaľ
pán podnikateľ má záujem o bývalý park má niekoľko možností. Jednou z tých možností, tou
najpríjemnejšou pre neho bude, že si to bude môcť prenajať za 1 eruro. Ďalšou príjemnou
záležitosťou, že si to bude môcť kúpiť vo verejnej obchodnej súťaži, prípadne nám ponúkne
adekvátny pozemok niekde inde, aby sme to mali m2 za m2. Keď budeme takto pozerať na
jednotlivé veci tak dospejeme do stavu, že podnikateľské subjekty začnú skupovávať časti
našich pozemkov a budú nám ich vymieňať takto vyslovene výhodných záležitostiach. Hej, ja
vymením pozemok v Nadabulej svoj za 5 hektárov mestského lesa, hej, a vybavená záležitosť.
Doplatím samozrejme rozdiel, bude to rozdiel 4 eurá možno 6 euro. Ja by som poprosil, ešte
raz požiadal vážených poslancov, aby naozaj zvážili tento postup, lebo dôjde k precedensom.
Ja nemyslím si, že by mesto nejakým spôsobom, ani ja osobne nechcem tomu podnikateľovi
brániť a myslím si, že mesto mu môže vyjsť a určite výjde aj v ústrety v tomto smere, ale
Maďari hovoria áljon meg a menet, ako už sa troška zdravého rozumu do toho. Tak ja predsa
nebudem núkať, alebo vymieňať pozemky, ktoré sú pre mňa zjavne nevýhodné a nechám sa
takýmto spôsobom oberať o svoj vlastný majetok. Budeme sa odvolá.... budú sa ľudia
odvolávať na to, a v tom negatívnom slova zmysle. Minule ste mu to vymenili a doplatil.
Minule ste mu ..... Lebo toto je lesný pozemok a to je spevnená plocha. To sú dve rozdielne
veci. Na tom lesnom pozemku po vybratí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu môže stavať.
Kto mu to zakáže, nedovolí, nikto. A má krásne stavebné pozemky. Nikto mu samozrejme
nepraje nič zlé. Nech si tam stavia kľudne, ale nie za veci, ktoré teda, za podmienok, ktoré mu
umožníme. Takýmto spôsobom prosím, dbajme trocha o ten náš majetok, zveľaďujme ho.
Ďakujem veľmi pekne za slovo.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Mne je, úprimne sa priznám, mne sa spočiatku zdalo kolega, že, že nie k tomuto bodu hovoríš.
Lebo, lebo sa bavíme na jednej strane o spevnených pozemkoch, ktoré... plochách, pod ktorými
pozemky vlastní žiadateľ a my cez tieto pozemky sa chcem dostať ku našej nehnuteľnosti. Keď
sa ku našej nehnuteľnosti nedostaneme tak neviem, na čo ju budeme využívať, ale v podstate
predmetom celej tejto myšlienky možná je to, aby sme sa vedeli, aby sme vedeli pred našou
mestskou nehnuteľnosťou zaparkovať, alebo sa do nej dostať, alebo v prípade keď sa toto
kvórum raz o 10, 20, 30 rokov rozhodne, že tú vilku predá, tak by bola speňažiteľná, lebo bez
prístupného, bez pozemku, cez ktorý sa na ňu dostaneme na tú nehnuteľnosť, tak asi bude,
nebude, nemá hodnotu, veľmi jednoducho, primitívne pozerané, povedané. Vedľa toho hotela
sú, či to už je teraz v katastri ako lesné pozemky, alebo TT porasty, pravdepodobne to budú
lesné ako hovoríš, alebo ostatná plocha, bol dakedy park, kde už park nie je, kde sú sucháre. A,
a, a nám treba ten pozemok aby sme sa dostali ku tej našej vilke, tomu pánovi treba pozemok,
alebo by sa zišiel dotyčnému žiadateľovi, aby tam dačo okolo toho hotela urobil. Takže
nechápem, v čom je toto nevýhodné pre mesto. Lebo my zjavne tie pozemky potrebujeme viac,
ako žiadateľ. Takže zatiaľ nechápem. Toto by som poprosil vysvetliť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja veľmi rád vysvetlím a zase sa vrátim možno k právnym aspektom toho celého problému,
o ktorom rozprávame. Po 1. prístup k pozemku mám zo zákona umožnení. Jak mi právnici
povedia, že sa mýlim, keby bol akýkoľvek, akákoľvek zábrana vstupe na pozemok mám všetky
zákonné prostriedky a právo na to, domáhať sa prístupu na svoj pozemok. To je jedna vec.
Druhá vec. Opakujem ešte raz. Ja tomu podnikateľovi nechcem brániť, aby pokiaľ chce
rozvinúť svoje hotelové služby a chce využívať tento pozemok, ktorý podľa mňa neni až
v takom zanedbanom stave. Minulý týždeň v sobotu som tam bol, možno od vtedy sa tam niečo
zmenilo, netvrdím, nejaká kalamita alebo niečo podobné. Ale je to pre mňa z môjho pohľadu
pre mesto zjavne nevýhodné. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Aj keď by som bol za, alebo proti, ale niečo iné chcem povedať. My k tej vilke prístup máme
a budeme mať, lebo máme ho zhora. Tie pozemky, keď sa dobre pamätám, bola žiadosť od
pána I. S., ktorý chcel odkúpiť tie pozemky, ktoré sme mu neodpredali. Hej dávnejšie, ešte
dávno, dávno, dávno z dôvodu, aby sme mali zhora prístup. Keď sa dobre pamätá, keď nie, tak
ma môžete opraviť. Čiže prístup je zhora. Možno sa mýlim, neviem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka vysvetlí.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Myslíš tam od mosta, pravdepodobne tento prístup, sčasti sú naše pozemky. Ďalej sú tam
pozemky Baní, š.p., myslím že ešte vodári tam majú niečo a prístup vybudovať tam, no troška

s ťažkosťami, lebo myslím, že ide tade plyn. A ešte je to vyvýšené miesto tam. Tá plocha je
vyvýšená oproti ploche, na ktorej je postavená vilka.
p. poslanec Roman Ocelník
Dobre, toto v podstate teraz asi ani nemusíme nejak špeciálne rozoberať.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec....
p. poslanec Roman Ocelník
To by sme museli mať nejakú mapu a konkrétne sa ...
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs. Kolegovia ešte by som vás chcel poprosiť. Mal som tu od kolegov taký
návrh ohľadom vašich faktických, lebo vy faktické niekedy už potom dlhšie ako 30 sekúnd a čo
by ste povedali, keby sme vás vypli po 30 sekundách. Ja to nechcem robiť, ale to niektorý z vás
navrhujú. Ja vás maximálne upozorním, hej, ale to je nekorektné voči kolegovi, keď, keď ho
takto s prepáčením neviem, nechcem povedať, čo robíte, hej. Ale je to vašou vecou, ale je to
korektné, lebo je to podľa rokovacieho poriadku, hej. Je to len, je to len návrh, niektorý z vás
ma poprosili o to, tak neviem skúste potom porozmýšľať. Ale pokračujme v tomto bode. To
možno v diskusii potom, dobre? Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte, chcem to takto poobede trošku odľahčiť a napadne ma, napáda ma taká kacírska
myšlienka. Skúsme sa odosobniť niekedy od mien žiadateľov, ja nemám dôvod na tohto pána
v žiadnom prípade bojovať, ale skúsme sa pozerať na záujmy mesta a záujmy mestského
majetkuň a vlastne zveľaďovať mestský majetok. Zmestil som sa do faktickej poznámky,
ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja som mal v prvom rade otázku na kolegu Kossutha, ale ten tu práve nie je, lebo zatiaľ
nezaznel, aspoň som nezachytil, vysvetlenie, prečo komisia výstavby neodporučila túto
zámenu. To by ma, akože táto informácia pre moje rozhodovanie je dosť dôležitá a takže to je
jedna vec. Dúfam, že ešte príde pred tým, ako ukončíme diskusiu. Alebo neviem, či tu ešte je
niekto z poslancov, kto je členom komisie výstavby? Nebol si na.... A druhá vec je, že ako
pozerám na ten nákres, ktorý je prílohou, tak to parkovisko vyšrafované, čo by teda malo byť,
ako teda, by sme ho mali vraj kúpiť kvôli prístupu, tak ono končí ešte pred tým mostíkom. Tak
ja neviem, či je to zle zakreslené, ale tak ako to máme zakreslené a teda to je pre mňa akože
orientačný materiál, tak keď ho kúpime tak keď ho kúpime, tak sa nedostaneme ku tomu
mostíku.
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, že jeden je pre peších a jeden pre autá je, keď, keď, keď tak matne si pomínam.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Je tuná na tom plániku jeden mostík zakreslený iba.

p. primátor Pavol Burdiga
Ale priamo, ktorý ide, priamo, ktorý ide ku tomu, ku vilke ten je pre peších.
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
.....tak taká žltá omaľovánka.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No žltá omaľovánka tam je, áno, tam je, tam je celý ten pozemok a je tam jeden most nakreslený
a to druhé tam je ten......
p. primátor Pavol Burdiga
.....ale pešieho
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja, ja tu mám, ja tu mám jeden, jeden most zakreslený iba, takže to by som, to by som potom
chcel vidieť teda nejakú takú mapu, kde je zakreslený ten, ten most, lebo to si ja teraz, jak
chodievam okolo občas ale, ale neviem presne, kde presne je ten ako pre peších a druhý most
a teda aby sa nestalo, že kúpime pozemok, ktorý nakoniec ani nesiaha k tomu, k tomu mostu.
Ale keďže sa vrátil kolega Kossuth. Lajoš mal by som na teba otázku. Keďže komisia výstavby
neodporučila túto zámenu, tak ma zaujímalo, aké boli dôvody, prečo neodporúčala.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Takže vzhľadom na to, že som bol niekoľ..... niekoľkokrát dneska už vyzvaný, aby som
odpovedal ja si myslím, že stanovisko je jasne napísané. Bolo, je tam aj, aj teda hlasovanie
jednotlivých kolegov. Podľa nám sa to zdá, že tá výmera nie je adekvátna tomu, darmo to sa
bere, akože je to, je to odstavná plocha a viac menej zavážilo to, že časť toho pozemku tam je
registrované ako lesný pozemok. ....Tak bolo vytiahnuté tam... lesný, ale tak, nech podá správu
pán Hudaček, keď vie bližšie, ale nám to tak bolo podané. A že to sa nemôže odpredať.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč. ...... Pán poslanec Bischof
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ja len 30 sekundami a ešte menej. Pardon. Druhý krát sa nám stáva na dnešnom rokovaní, že,
prepáčte nechcem sa nikoho dotknúť, ani nikoho prácu uraziť, nie som tej povahy, ale my sa tu
naozaj doslova rozhodujeme na základe nejakých omaľovánok. Doslova. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujeme pekne aj my.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len chcela dať pánom poslancom do pozornosti, že ak teda sa nevyznáte v tých
omaľovánkach, ako ich nazývate, tak na stránke mesta je zverejnený ortofoto snímok mesta.
Čiže môžete si pozrieť aj letecký snímok, ako to tam vyzerá. My vám to tu tieto parcely
vykresľujeme informatívne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof

Ďakujem za odporúčanie. Určite áno, využijem takúto službu a ešte raz by som, alebo teda rády
by som podotkol, že najlepšie sa je presvedčiť na tvári miesta ako v prípade Kvetnej ulice.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Je v tej ortofoto mape zakreslený ten pozemok, ktorý chceme kúpiť?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Na ten ortofoto snímok si môžete natiahnuť aj parcely C aj parcely registra E. čiže budete tam
vidieť aj parcelné čísla. Ono tie snímky my keď ich tlačíme a keď ich potom skenujeme už sú
rozmazané. Čiže preto vám tu prikladáme väčšinou kópie z katastrálnej mapy. Keď si otvoríte
na našej stránke záložku územný plán mesta, tak tam máte teda tú možnosť Letecké snímky.
To treba zakliknúť a potom si zakliknete parcely E, parcely C a vám to natiahne aj katastrálnu
mapu aj letecký snímok.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach medzi tým, kým budú sa naťahovať kolegovia.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja si myslím, že mlátime prázdnu slamu, lebo keď hovoríme o prístupe k vilke, tak asi ten
pozemok bude tak na výmenu, že bude siahať až za ten most a bude umožňovať prístup na náš
pozemok, teda ku vilke. Inak by to nemalo význam, o čom sa tu bavíme.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Je pravda, že by sme mali dostávať materiály v jednej kope, naraz, aby som si ja ešte nemusel
kdesi ťukať a hľadať orto mapy, alebo ja neviem čo to je. Nemusíte tie mapy tlačiť a potom
skenovať. Použijete print screen a ako určite je na to riešenie, máme tu výpočtové, môžete sa
tam poradiť, ak nie ochotne rád prídem a naučím vás to. Tak len toľko.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja neviem, či už zbytočne sa tu nenaťahuje tento čas takýmito, že či omaľovánka, či orto mapa.
Hlavne treba zvážiť dobre, ja by som povedal takto, pán Balázs sa vyzná v tých stromoch. On
tam veľmi ako, keby niekto mu závidel tie vyrezané stromy, tak tam nezbohatne na tom. A zase
ja osobne vám poviem, keby som mal nejaký hotel, taby som chcel vedľa nejako časom si to
upraviť a pozvať vás, príďte tu aj s deťmi, hej, tu mám pekný parčík urobený a vy zase tiež
viete sa dostať do tej vilky. Nie dobre aj vám aj mne?
p. primátor Pavol Burdiga
Faktická. Pán poslanec Kováč. To ja viem veľmi dobre, len som upozorňoval pána poslanca
Capáka.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Aby si ty mohol rozprávať. Vieš.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja, ja, ja, ja, pardon, pardon, ďakujem, ja som to... ospravedlňujem sa. Prepáč.
p. primátor Pavol Burdiga
Nič, nič, nič.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Dobre. Skúsim ešte doplniť ten svoj pohľad na vec. Niekto, kto kúpil hotel Šport, ne
hotel Šport, hotel Kúpele, ospravedlňujem sa. K hotelu nie nadarmo bola táto plocha pridelená
pravdepodobne v rámci kúpno-predajných zmlúv z jednoduchého dôvodu, aby vodiči, ktorí
prichádzajú, alebo návštevníci, ktorí prichádzajú na motorových vozidlách mali kde
odparkovať. V konečnom dôsledku tento dotyčný bude využívať, resp. keď by spustil hotelovú
službu, bude parkovisko využívať svojich osobných automobilov, pretože keby to nepotreboval
tak už to dá dávno na predaj. Ummm návštevníkov. Pokiaľ uvažuje nad tým, že park zmení na
parkovisko z časti a zvyšok nechá ako park, samozrejme pokiaľ by to bolo v jeho vlastníctve
tak má na to svojím spôsobom právo. Možno ho ale odradia náklady, ktoré súvisia s výstavbou
parkoviska v súčasnosti podľa platnej legislatívy. Takže ja opakujem ešte raz prosím. Nechcem
brániť tomuto pánovi v podnikateľskom zámere, práve naopak. Ak má záujem môže podpísať
s mestom, môže mu mesto navrhnúť nájomnú zmluvu za symbolické 1 euro s tým, že on sa
zaviaže, že na nejakú dobu x rokov zveľadí tento park a bude ho mať prednostné právo odkúpiť.
Preto navrhujem, aby sme hlasovali aj o alternatíve B, .... o alternatíve B, kde teda neschválime
zámer zámeny a ponúkneme nájomníkovi, ponúkneme pánovi Macákovi pozemky na
prenájom. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja len skúsim ešte raz poprosiť, aby sme sa vlastne držali predmetu, ktorý, ktorý prejednávame,
tzn. či nám k vilke treba prístupové pozemky, alebo či potom ideme riešiť stavanie mostíkov
a prístupových ciest poza, neviem, mostík zozadu a kade jak, alebo či ideme hľadať riešenia
s ľuďmi, ktorý tu žijú, majú nehnuteľnosť, ktorý chcú podnikať a ideme hľadať s nimi riešenia,
či sa to zamení, vyplatí, doplatí atď. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Kolega Kováč tu ešte pred vä, väč, väčšou chvíľou sa pýtal, že teda, alebo hovoril o tom, že
pokiaľ on vie my máme právo prechodu. Určite nie?
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka dovysvetlí kolekovia.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
nemáme zriadené vecné bremeno práva prechodu cez tento pozemok. Prístup, to je pravda,
prístup je zabezpečený pre každého vlastníka nehnuteľnosti z verejnej komunikácie. Lenže
z verejnej komunikácie je zabezpečený práve prístup na pozemok pána Macáka, ktorý nás cez
neho pustiť nemusí. Čiže to nie je pravda, že my máme zo zákona prístup. Nemáme.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč bude reagovať.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Chcete mi povedať, že pokiaľ by mesto predalo ten pozemok aj s vilkou, kupec by nevedel,
nemohol by užívať prístup na svoj pozemok cez pozemok cudzí?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
tak jedine keby podal žalobu na súd o zriadenie vecného bremena.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Výborne. Takže pokiaľ by nám neumožnil tak podáme žalobu a bude mu umožnené.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Prečo sa máme s každým súdiť? Nerozumiem tomu.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nejde o súdenie. Vyhnali sme to do extrémov, ale vráťme sa k tomu meritu, o ktorom sme sa
bavili, pretože prechod si vieme zabezpečiť, ale podstatou je niekde inde a to sa, kolega Balázs
má v tom pravdu. Ja som dal návrh B, myslím si, že je to pre mesto zjavne nevýhodné urobiť
tú zámenu, navrhujem, aby sme podnikateľovi ponúkli ten pozemok do prenájmu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďalší, ktorí chcete meniť, zamieňať. Pán poslanec Džačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem. Ja len v krátkosti. Mal som priateľa a presne ten istý problém. Teba ako vlastníka tej
nehnuteľnosti by musel pustiť, ale nikoho iného nemusí pustiť. Teba musí pustiť, keď si
vlastník tej nehnuteľnosti, ale iného už nie. Tvojich rodičov abo syna, decko a manželku nemusí
pustiť. 100% je to tak.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďalej. Ukončujem diskusiu. klasika na hrane. Posledné dobre?
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Súhlasím, že pustiť, ale keď sa on rozhodne, si tam urobiť sklad betónových kvádrov, potom
nevieme tam prejsť a môže on robiť si sklad tých kvádrov? Viete, že ja neviem, aj tak by som
pozeral na to, on povie, tak ja by som vás rád pustil, no ale ta prejdite. No a teraz budeme zas
v háji.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, ďakujem pekne. Ja poprosím pána poslanca Kováča, aby nám naformuloval jeho
pozmeňujúci návrh, aby sme vedeli za čo máme hlasovať. Keď to neprejde hlasujeme za návrh
mesta. Nech sa páči pán poslanec.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja navrhujem neschváliť zámenu pozemkov a v ukladacej časti navrhujem
ponúknuť pánovi Macákovi prenájom pozemkov vedľa hotela Kúpele. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nemôže byť opäť to neschválenie.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za usmernenie, takže ja doporučujem, resp. keď teda nemôžem neschváliť, lebo asi
len môžem vyjadriť svoj nesúhlas len hlasovaním, že? Takže navrhujem dať pozemok vedľa
hotela Kúpele do prenájmu. Ďakujem za usmernenie. Za pozemky pardon. Niečo v zmysle teda,
že mestské zastupiteľstvo schvaľuje priamy, nie, to nie dobre. Zámer priameho prenájmu?
Navrhujem schváliť priamy prenájom pozemkov, nie zámenu, priamy prenájom pozemkov pre
pána Macáka vedľa hotely Kúpele a teraz skúsim aj parcelné čísla vymenovať. To je 2913/4,
2913/2 a časť pozemku 2913/1 za symbolické 1 euro. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
No dobre.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Môže byť táto formulácia právnici?
p. primátor Pavol Burdiga
Len či to vyrieši našu situáciu. Či to našu situáciu vyrieši. To je dobre, ok, len či nám to vyrieši
situáciu. OK.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pán Ondrejčík žiada, nie? Teda nie my. Žiada..., no ale on žiada nie my. Nie my jeho sme
požiadali. Počkajte. Pán Ondrej, Ondrej Macák požiadal mesto o zámenu pozemkov. Nie mesto
požiadalo pána Macáka o zámenu. Ja v tom nechcem mať hokej, ale v tomto materiály je to tak.
Ospravedlňujem sa. Pardon.
p. primátor Pavol Burdiga
No dobre hlasujme za návrh pána poslanca Kováča, však jasne to prečítal, vy viete podľa
vlastného svedomia a vedomia či gombík červený alebo zelený. Nech sa páči hlasujte. A potom,
potom tu môžeme rozprávať o tom. Každý má svoje.....
Za návrh pána Kováča 5, proti návrhu pána Kováča boli 7, nikto sa nezdržal.
Takže ja vlastne prečítam návrh na uznesenie to, ktoré je, hej. Že Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru zámeny nasledovných nehnuteľností v k. ú. Rožňava.
Ja to celé nebudem čítať, pretože vieme o čo sa jedná. Je to podľa materiálu. Nech sa páči
hlasujte.
Za 7, proti 5, nikto sa nezdržal. Nič, nie.
21/12 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
v k. ú. Rožňava. Pozrieme sa na komisie. Výstavba neodporučila, finančná odporúča schváliť
zverejnenie, v prípade nezáujmu ho ponúknuť, ale máte to napísané, čiže jedna odporučila,
finančná, druhá nie. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Dobre. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA

Ja sa chcem spýtať. Nepotrebuje, nepotrebuje mesto nejaký, súrnejšie nejaký iný pozemok,
ktorý je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi? Ja neviem, mne sa tak matne zdá, že minule
sme, v minulosti sme riešili nejaký problém, že sme chceli nejakú zámenu pozemkov a teda
rímskokatolícka cirkev s tým nesúhlasila a tak teraz by sa mi zdalo vhodné, akože keď oni majú
záujem na zámenu tak práve chcieť tie pozemky, ktoré, ktoré vtedy nechceli zameniť. Ale
neviem si spomenúť, že o aké pozemky išlo. Pod strážnou vežou?
p. primátor Pavol Burdiga
Strážna veža, ale ja uvažujem vlastne aj tieto pozemky. Ja im nemôžem povedať, že nie sú
dôležité, lebo sú pod technickými službami.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja viem, ale, ale možno, možno niečo ešte bude niečo dôležitejšie, čo nechceli a teraz je
príležitosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ťažkom je mi povedať z tejto pozícii, či je to, alebo čo je lepšie, čo je výhodnejšie, pretože aj
technické služby, keď mi príde niekto a zavrie a ...
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Alebo povedzme zahrnúť...
p. primátor Pavol Burdiga
....dnu sa už nedostanem.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Alebo povedzme zahrnúť do tej zámeny obidva. Teda aj, nielen technické služby, ale aj pod
vežou. Stým, že samozrejme cena ... predpokladám, že aj v tomto prípade nepôjde o zámeny
podľa m2, ale spravia sa, spravia sa, teda odhady, znalecké posudky na tie pozemky, na hodnoty
tých pozemkov a dôjde k zámene aj teda s finančným vyrovnaním podľa toho, ktoré tie
pozemky budú hodnotnejšie. Ale proste bol by som za to, keby sa do toho zahrnuli aj nejaké
iné pozemky. Neviem či tam nejde aj o ten pozemok za, za krámikmi? Ten, ten, ten pre nás
nebol dôležitý z nejakého dôvodu? Tak minimálne...
p. primátor Pavol Burdiga
Z tohto miesta neviem ti povedať.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Tak minimálne, minimálne ten pozemok pod strážnou vežou...
p. primátor Pavol Burdiga
Aj to by trebalo najprv preveriť, či je to tak. Tak to neviem povedať ani ja či je to pod tou
strážnou vežou.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No v tom prípade by som dal návrh stiahnuť tento materiál z rokovania s tým, že žiadam mesto,
aby preverilo aké, aké pozemky v minulosti sme mali záujem odkúpiť, alebo vymeniť od
katolíckej cirkvi a, a zvážiť teda ich zahrnutie do tejto zámeny.
p. primátor Pavol Burdiga

Hlasujte o stiahnutie tohto bodu. Nech sa páči. Dajte možnosť pánovi poslancovi, alebo pánom
poslancom.
Za stiahnutie ste boli 7, proti 4, 1 pán poslanec sa zdržal. Takže ste ho stiahli.
22/12 Ing. Attila Kecskeméti, Pod Kalváriou 26, Rožňava – zámena pozemkov v k. ú. Rožňava.
Finančná komisia sa vyjadrila, že odporúča schváliť zámenu pozemkov medzi mestom Rožňava
a Ing. Kecskemétim. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh
na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zámenu nasledovných
nehnuteľností v k. ú. Rožňava. Keď dovolíte nebudem vám to opäť celé čítať. Je to tu
v materiály veľmi jasne a zreteľne napísané. Nech sa páči hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
23/12 Dr. Ladislav Kerpán, Šafárikova 49, Rožňava – zámena pozemkov v k. ú. Rožňava.
Vyjadrenie komisie. Komisia výstavby odporúča predmetnú zámenu pozemkov, finančná
komisia tak isto odporúča predmetnú zámenu pozemkov. Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje
zámenu nasledovných nehnut...nehnuteľnostív k. ú. Rožňava. Opäť nebudem pre krátkosť času
čítať celé toto uznesenie. Nech sa páči hlasujte.
Za ste boli 12, proti 0, zdržalo sa 0.
Ďalej tu máme 24/12 odkúpenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami na území mesta.
Vyjadrenie komisií. Komisia finančná odporúča schváliť odkúpenie pozemkov pod
komunikáciami podľa predloženého materiálu za cenu 7 eur za m2. Otváram diskusiu k tomuto
bodu. Uzatváram ju. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje..., schvaľuje odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v k. ú. Rožňava,
spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3/6 celku z parcelného č. KNE 1872/4 zastavaná plocha
s celkovou výmerou 64 m2, zapísaného na LV od Eriky Lörincovej, rod. Tóthovej, bytom
Kyjevská 3, Rožňava za cenu 7 eur za m2. Prosím hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
Ešte v rámci tohto istého bodu je ešte jedno, jed.. jeden návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje odkúpenie pozemku pod miestnou komunikáciou v k. ú
Rožňava, spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/4 celku z parcelného č. KNC 875/666 záhrady
s celkovou výmerou 64 m2, zapísaného na LV 1161 od Evy Iglayovej, rod. Balogovej, bytom
Slavec 27 za cenu 7 eur za m2. Prosím hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
26/12 Lesy Slovenskej republiky, OZ Rožňava, Jovická 2, Rožňava – uzavretie nájomnej
zmluvy. Komisia finančná po prerokovaní materiálu odporúča zastupiteľstvu schváliť
uzatvorenie nájomnej zmluvy vo výške ročného nájmu 941,13 eur. Nech sa páči otváram
diskusiu. 26/12. Tam je výmena. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na pozemky
v k. ú. Rožňava, pozemky tu máte uvedené, za ročný nájom vo výške 941,13 eur. Prosím
hlasujte.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
Teraz je ten stratený materiál 25/12 Dr. Estera Pengerová, Letná 17, Košice – odkúpenie
pozemku do vlastníctva mesta. Tam budem potrebovať od vás pomoc, tie alternatívy, ale
pozrime si komisie. Komisia výstavby odporučila kúpu, ešte v dodatku, aby finančná komisia
rokovala o výške kúpnej ceny. A finančná zase neodporučila kúpu predmetného pozemku do
majetku mesta, ale odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť navýšenie nájomného na 1,831

eura na m2 za rok. A ešte nám to asi skomentuje aj predseda finančnej komisie pán poslanec
Balázs. Nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem uviesť na pravú mieru tú výmenu tých bodov. V predchádzajúcom bode boli Štátne lesy,
kde sa jedná o ten istý pozemok pod tou cyklotrasou a, a vlastne cena na od... za odkúpenie
tohto pozemku sa zdá byť priveľa, privysoká, tzn. je návrh na prenájom za tú istú cenu ako
bolo v predchádzajúcom bode. To je tých 1,831. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Uzatváram diskusiu. Aká je tá alternatíva, aby sme to ešte
raz mali v nahrávke.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prenájom, alternatíva 2, za 1,831.
p. primátor Pavol Burdiga
Druhý bod. Nie alternatíva 2, lebo nieže niekto si bude myslieť, že 35.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno
p. primátor Pavol Burdiga
Takže 2 pán poslanec. Áno?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tak. Ďakujem. Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre? Keď sme tomu porozumeli kolegovia prosím vás hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
27/12 obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava. Komisia finančná
odporúča schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku mesta a zriadením
vecného bremena. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže
na predaj pozemku v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely parcelné č. KNC 368/5 zastavaná
plocha s výmerou 38 m2. Opäť nebudem to celé čítať, je to tam veľmi zreteľne napísané. Nech
sa páči hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0
28/12 návrh na doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 157/2016. Pohľadám komisiu.
Finančná po prerokovaní predloženého materiálu odporúča schváliť doplnenie uznesenia.
Otváram diskusiu nech sa páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje doplnenie bodu 3, uznesenia mestského zastupiteľstva č.
157/2016 nasledovne: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zabezpečenie záväzku
nehnuteľnosťou. Určenie zabezpečenia záväzku voči ŠFRB, celé nejdem čítať. Zároveň
zriadenie záložného práva k týmto nehnuteľnostiam vkladom do katastra, atď., atď., takže nech

sa páči hlasujte. Dúfam, že sa nehneváte, že nečítam komplet celý materiál, ale je to tam
napísané, tak aby sme sa nepočúvali dlho tu.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
FIN.M.O.S, a.s., Pekná cesta 19, Bratislava – investícia do siete verejného osvetlenia –
Čučmianska ulica v Rožňave. Komisia výstavby odporúča investíciu do siete verejného
osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S, finančná komisia tak isto odporúča schváliť investíciu do
siete verejného osvetlenia. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam
návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje investíciu do siete verejného
osvetlenia spoločnosti FIN.M.O.S, Pekná cesta 19, je to tu napísané v celkovej kúpnej cene
307... 37 818 eur v rozsahu ponuky, ktorá je tu uvedená. Nech sa páči hlasujte.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
Margaréta Hacsková, Komenského 10, Rožňava – uzatvorenie nájomnej zmluvy. Komisia
výstavby odporúča uzatvorenie nájomnej zmluvy a odporúča odboru právnemu a správy
majetku doplniť do nájomnej zmluvy predkupné právo a predmetný pozemok, resp. kúpu
uvedeného pozemku do vlastníctva mesta. Finančná po prerokovaní predloženého materiálu
odporúča schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov s pani Hacskovou.
Otváram diskusiu, nech sa páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu určitú od schválenia
mestským zastupiteľstvom do 31.12.2020, na pozemky v k. ú. Rožňava, opäť sú tu napísané
pre pani Hacskovú. Nech sa páči hlasujte.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
Takže majetko-právne náležitosti máme za sebou. Prechádzame k bodu č. 13 a to sú výsledky
hospodárenia Mestských lesov Rožňava, s. r. o. za rok 2016. Máte to urobené v prílohe. Je to
tu napísané. Otváram diskusiu, máme tu aj konateľa mestských lesov, keď sa chcete spýtať.
Nech sa páči otváram diskusiu. uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava,
s. r. o. za rok 2016. Nech sa páči hlasujte.
Za 10, Proti 0, zdržalo s 0. Ďakujem pekne.
Bod č. 14 návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava, s. r. o. za rok 2016. Finančná
komisia, dozorná rada a valné zhromaždenie odporúčajú schváliť predkladaný materiál.
Otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ako som avizoval v predchádzajúcich bodoch zasadnutia navrhujem, aby 5 650 euro dividendy
mesta a 5 350 euro fond obnovy lesa sme schválili v rámci prerozdelenia zisku účelovo na
Ďurovu osadu, na sanáciu Ďurovej osady. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Fond, takto moment. Fond obnovy lesa, tak na ten by som prosil nešiahať, lebo to je investícia
do, na zabezpečenie budúceho zisku, čiže tam ako by som veľmi neodporúčal veľmi šiahať. To
je za 1. a za 2., keď, tak hľadal by som prostriedky v neplnení zmluvy o výpožičke, kde
poľovnícke združenie nezabezpečilo, alebo teda nesplnilo svoje záväzky a ten stav, ktorý je,
sčasti môžeme aj jemu ďakovať. Tak nech teda prispejú na uvedenie stavby do náležitého stavu.

Nechcem nič od nich len toľko, čo bolo v zmysle zmluvy, tam sú tiež peniaze, ktoré je možné
použiť na rekonštrukciu Ďurovej osady. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč.
Ja sa ospravedlňujem. Ďakujem pán Lach za pomoc. Nezdôvodnil som, to je pravdou, prečo
som sa rozhodol teda z dividendy mestu a fond obnovy lesa. Mal som za to, že pokiaľ sa fond
obnovy lesa, o tom sa chcem baviť, fond tvorí od roku 2008 a je tam v súčasnosti 58 000 euro
tak mne ako nelesníkovi sa zdalo, že to je dosť peňazí na to, aby sa ten les kedykoľvek
obnovoval, a že tých 5 350 ako 10% by z tej sumy teoreticky pre tento rok bolo nejakým
spôsobom oželiteľné. Týmto zdôvodňujem svoj návrh. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči má ešte niekto. Pán poslanec Kuhn s faktickou.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Chcem sa spýtať riaditeľa mestských lesov, čo to znamená tých 58 000, teda na aké obdobie to
stačí ako rezerva, keby teda .... z predaja, alebo zo ziskov z predaja by proste klesli, klesli by
zisky a nebolo by schopné zabezpečiť tie pestovnú činnosť, teda zo ziskov, tak na aké obdobie
toto pokrýva tých 58 000.
Ing. Bohuš Hudáček
Ďakujem za slovo. Tak napr. v tomto roku by to pokrylo tak ... na pest... Keď sme nemali
kalamity a nebolo treba zalesňovať toľké pôdy........
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
....ja si myslím, že je rozumné mať takúto rezervu .............
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Čo sa týka toho fondu boli asi zodpovedané dosť primerane všetky otázky. Čo sa týka vlastne
rekonštrukcie tejto chaty, iba pred pár minútami, hodinami sme v jednom bode tú chatu
prenajali a dali do užívania, aby mala gazdu a nemyslím si, že na takúto odľahnú usadlosť má
zmysel per partes po niekoľkých eurách, alebo stovkách eur ju rekonštruovať, lebo možná že
sa to, bu, bude to mať taký efekt, ako by sme to hádzali do studne. Udržiavať ju samozrejme
treba, tým sme mestské lesy aj poverili, aby ju udržiavali a starali sa o ňu, ale v prípade dajakej
rozsiahlejšej rekonštrukcie budú snáď zmyselnejšie vynaložené prostriedky ako, ako po
nejakých pár sto eurách alebo pár tisíc eurách každý rok do toho pchať a ten výsledný efekt by
sa mohol dostaviť po 10-15 rokoch, kde budeme môcť začať tie prvé kroky rekonštruovať od
začiatku. Takže to je, ale nie som stavbár, ale z pohľadu takého jednoduchého sedliackeho
rozumu ja si myslím, že, že skôr jeden väčší, ucelenejšiu, väčšiu, ucelenejšiu investíciu do tejto
nehnuteľnosti. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou
p. poslanec Ing. Karol Kováč

Ja sa ospravedlňujem za svoj odborný slovník. Sanácia v tomto zmysle znamená, zabezpečiť
objekt proti rozpadnutiu a ďalšiemu rozkrádaniu a vkladaniu, vnikaniu teda bez, bez
príčinného, resp. neprávneho. Takže tie peniaze na túto vec použiť. Nie na nejaké dostavby,
alebo prestavby, alebo niečo.... Nie. Myslím si, že ten, tých 10 000 euro je práve vhodných na
to, aby sa použilo na to, aby s tým mali na chvíľu pokoj, kým nezoženieme niekde inde peniaze.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Jedna rýchla faktická. Týmto sme mestské lesy poverili, s týmto sme im to odovzdali do nájmu
a nemusíme kvôli tomu otvárať fond. V podstate oni si na to každý rok zarobia, majú na to dosť
prostriedkov, takže týmto sú poverené už tou nájomnou zmluvou. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem, nech sa páči ďalší. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Teda, ja by som teda na ten fond obnovy lesa nesiahal, čiže to by som nechal tak ako je, aj
prídel do sociálneho fondu, ale naozaj otázka je, že či mestské lesy majú finančné zdroje na, na
tú sanáciu chaty, teda zabezpečenie, aby sa to nezhoršilo, atď. aby sa tam nedostali nepovolený,
nepovolané osoby a aby to niekomu nepadlo na hlavu. Čiže či by nebolo vhodné, či tam majú
mestské lesy vyhradené na to nejakú sumu v rozpočte na tento rok a či by nebolo vhodné tých
5 600 dividend radšej, keď sme ich už nechali takýto danajský dar, tak im k tomu dať tých 5 650
euro na zabezpečenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší do diskusie. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ak by bola všeobecná vôľa ja sťahujem svoj názor a prikláňam sa, teda sťahujem svoj návrh
a prikladám sa k návrhu, teda, pána Kuhna. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Keď nie uzatváram diskusiu. pán poslanec Kuhn ty si mal na návrh. Hej?
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno mám návrh tých 5 650 euro, ktoré mali byť vyplatené mestu ako dividendy nechať, nechať
v spoločnosti s tým, že ich účelovo použije na zabezpečenie Ďurovej osady. Dobre? Dobre, ne,
nemýlim si to.
p. primátor Pavol Burdiga
Sanácie Ďurovej osady.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Na sanáciu Ďurovej osady. Tak.
p. primátor Pavol Burdiga

Páni kolegovia porozumeli sme za čo budeme hlasovať? Je tam pozmeňujúci návrh pána
poslanca Kuhna. Môžem dať hlasovať? Budete....Či rozumiete tomu, čo sme povedali. Áno,
hlasujme.
Za 5, proti 5 a 2 ste sa zdržali.
Bol tam nejaký iný návrh ešte, niekto.... Takže môžem prečítať návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prerozdelenie ziskov Mestských lesov Rožňava, s. r. o. za
rok 2016. Nech sa páči hlasujte.
Za 9, proti 0, zdržalo sa, zdržali sa 3 poslanci. Ďakujem.
Bod č. 15 návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava, s. r. o. za rok 2017. Finančná,
dozorná rada a valné zhromaždenie odporučili schváliť predkladaný materiál. Otváram diskusiu
nech sa vám páči. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem zopakovať svoj názor, niekoľko krát už prezentovaný na
mestskom zastupiteľstve a to, že chcem požiadať vedenie mestských lesov a dozornú radu
mestských lesov, aby sa snažili viesť celú svoju činnosť a nakladanie s financiami tak, aby
mestské lesy ako firma začala s obnovou strojového parku, tak, by sa stala efektívnou
a konkurencie schopnou firmou na trhu a aby ich výkonov boli čo najefektívnejšie z hľadiska
ná, nákladovosti prevádzky ako takej. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči, Ďalší do diskusie. Uzatváram diskusiu. pán poslanec to bol
nejaký návrh? Teraz som nezaregistroval. Dobre, dobre takže prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava, s. r.
o. na rok 2017. Nech sa vám páči hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
Páni kolegovia ak dovolíte, tento bod sa ma týka, tak ja by som odovzdal slovo svojmu
zástupcovi a ja dovtedy kým sa neprerokuje tento bod, ja sa vzdialim. Keďže sa to patrí.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pokiaľ dovolíte, predložujem bod č. 16 úprava platu primátora mesta – informačná
správa. Plat primátora je určené v súlade so zákonom 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí, primátorov miest a v znení neskorších predpisov.
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov. Plat sa zaokrúhľuje na celé
euro nahor. Plat starostu nemôže byť nižší ako ustanovuje zákon. Obecné zastupiteľstvo môže
tento plat rozhodnutím navýšiť o 70%. Uznesenie mestského zastupiteľstva č. 90/2016, zo dňa
28.04.2016 nebolo prijaté, nebolo primátorovi mesta schválené navýšenie platu a s účinnosťou
od 01.01.2016 bola výška platu primátora zo zákona 2 234 eur. Štatistický úrad SR 07.03.2017
zverejnil priemernú výšku mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR za rok 2016, ktorá
dosiahla za rok 2016 hodnotu 912 eur. Na základe tejto skutočnosti plat primátora mesta
upravuje od 01.01.2017 na výšku 2 308 eur, t. j. 2,53 to je ten spomínaný koeficient podľa počtu
obyvateľov x 912 eur, ktorý vyplýva zo zákona. Nech sa páči otváram diskusiu, rozpravu. Pán
Džačár.
p. poslanec Peter Džačár

Ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som dal návrh na zvýšenie platu primátora o 10%. Všetci
čo tu sedíme, vidíme, že mesto stojí v dobrých číslach, robí sa tu, pán primátor určite robí pre
to mesto viacej, tak dávam ten návrh o 10% navýšenie toho platu. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nech sa páči ďalšie pripomienky. Pán Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja by som skôr chcel povedať, ako začneme hlasovať za ten bod, že viete dobre ja som vždy
bojoval nejak proti zvyšovaniu platu primátora a by som povedal, že v poslednom období,
predtým som si to považoval ako aj za taký malý úspech, že sa to nedalo. Tak tento krát ja vám
poviem na rovinu budeme hlasovať za zvýšenie. Sú tu tieto fakty z mojej strany prečo, že to je
kultúrne leto, ktoré som žiadal roky, roky, nejakú tú kultúru do mesta na leto sa podarilo
zlegalizovať, urobiť. Už som, prepáčte. Hej, tak ďalšie. Otvorenú diskusiu nám nechal primátor
teraz pri tom bode, čo s týmito 30 000, čo predtým darmo aj sme dobre vychádzame s bývalým
primátorom jedným, druhým. Títo primátori to neurobili, hej. Takže to považujem opäť za také
malé plus. Veľké obrovské plus, viete dobre v severnej časti Rožňavy tam nie ľahko a dokázal,
išiel osobne až do toho momentu aj s pani prednostkou, ktorá tu je teraz, nemôžem povedať,
kým sa nevyčistila tá čierna stavba, ktorá bola na parcele mestskej jedna aj druhá a toto je tiež
také plus, ktoré poviem. Preto ja tento krát áno, budem za to, aby táto navrhnutá odmena bola
mu daná. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ďalší do diskusie pán Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne za priestor. Ja navrhujem, aby teda ten plat bol taký aký je štatisticky
vypočítaný, ale kompromis by som navrhoval v nasledovnej veci. Milan mi pomohol, keď to
nerád konštatujem v tejto chvíli. Dobre, prepáč, ja sa ospravedlňujem, nebolo to práve naj. Ja
by som skôr navrhol, aby sme zvážili inú možnosť. Pán primátor sa javí ako menežér mesta
a ako menežér má nejaké svoje merateľné ciele. Vy viete, že ja do dnešného dňa mu vyčítam,
že jeho volebný program bol chabý a bez nejakých konkrétnych vecí a len všeobecné myšlienky
aj napriek tomu, že mnohé jeho kroky hovoria o opaku svojím spôsobom. Tak ja by som
navrhol, aby sme v iniciatíve poslancov pripravili pre tohto menežéra možnosť na odmenu,
štvrť alebo polročnú stým, že by sme mu zadali merateľné ciele, ktoré teda vyplývajú z hodnoty
správy mesta, možno podiel na, na financiách, na kladnej bilancii financií, na objeme a na
základe tomu vyplácali štvrť alebo polročne, prípadne ročne ako sa dohodneme odmenu
a ponechali mu základný plat. To je môj návrh. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
...navždy. Poprosím pani hlavnú kontrolórku o vyjadrenie.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja len chcem reagovať na pána poslanca Kováča. Akože bolo obdobie, keď tieto, takáto
možnosť bola, dať odmenu primátorovi. Zmenou zákona sa takáto možnosť zobrala a je
možnosť len navýšiť plat o tých, do tých, do tej výšky 70 %. Čiže starostovia a primátori už
nemôžu dostať odmenu, len úpravu platu.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény

Ďakujem. Nech sa páči diskusia beží. Fak.... s faktickými pokiaľ dobre vidím, v poradí pán
Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja od roku 2012 tuna omieľam, že veľmi by som už uvítal, keby sa pre občanov urobila
Šafárikova ulica, teda stred mesta nie je dokončený. A tu upozorním všetkých kolegov, aj
občanov, ktorí nás sledujú, ja vtedy keď sa to urobí budem aj za 70 %, mne je to tak uvítané.
Že aby ste neboli zaskočení, len nech sa to dorobí tiež. A asi som sa zle vyjadril tiež, že nie
odmeny ale úprava platu. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ďakujem aj za dovysvetlenie pani Balážovej. Na forme, to ale, na mojom
návrhu to ale nič nemení s tým, že teda naozaj by to nebola odmena, ale povedzme, že keby to
bolo štvrťročne, tak na štvrťrok by som zahlasoval za zvýšenie platu až do 70 % pokiaľ tie
menežérske výsledky by boli také, za ktoré si to zaslúži. Ďakujem pekne. Aby to velebenie
osobnosti, ale naozaj konkrétna práca. Ďakujem pekne.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem ďalší, poprosím pána Lacha.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja som sa len chcel spýtať, ako časté možná úprava platu primátora. Či je to možné realizovať
takto, ako to navrhuje kolega Kováč, alebo či je nejak stanovené, že na aké obdobie.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Od minulého roku, tzn. od roku 2016 od júna už je tu možnosť hocikoľko krát sa vrátiť k úprave
platu primátora. Pred touto právnou úpravou to bolo možné raz ročne. Toto obmedzenie sa
vypustilo zo zákona.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény.
Ďakujem za dovysvetlenie.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Nech sa páči ďalší. Je tomu tak, môžeme uzavrieť k tomuto bodu diskusiu. evidujem 2
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Prvý predniesol pán Džačár. Percentuálne 10 %
navýšenie k zákonom stanovenému platu a druhé pán Kováč boli, bolo dovysvetlené
o možnostiach v súlade so zákonom. Dávam teda hlasovať o prvom pozmeňujúcom návrhu.
Pán Kováč nech sa páči. Hop, pardon. Bola ukončená diskusia.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Kvôli presnejšej formulácii do zápisu navrhujem teda zákonom stanovenú odmenu na tento rok
a v ukladacej časti navrhujem, aby teda bol vypracovaný tento menežérsko motivačný plán pre
pána primátora skupinou poslancov, alebo finančno... finančnou komisiou, finančnou komisiou.
Ďakujem pekne.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Dávam hlasovať...dávam hlasovať, ukončujem diskusiu teda oficiálne, o prvom
pozmeňujúcom alebo doplňujúcom návrhu pána Džačára a t.j. navýšenie platu o 10 %.
Poprosím vás. Ďakujem.
Za 11 poslancov, proti 2, nezdržal sa nikto. Ďakujem.
Dodávam, že táto úprava bude od 01.01.2017 účinná.
Bod číslo 17 úprava platu a prehodnotenie výšky odmeny hlavnej kontrolórky mesta. Obdobne
jako som uvádzal a sme si vypočuli v predchádzajúcom bode platia tak isti, tie isté kritériá
a zákonom stanovené údaje a výšky, priemery za uplynulé obdobie. Odvíja sa to tak isto od
počtu obyvateľov, čiže tá základná čiastka je opäť súčinom násobku počtu obyvateľov
a koeficientom daným Štatistickým úradom. To od 01.01.2017 by činilo navýšenie na konečnú
sumu 1 818 eur. V uplynulom období mala hlavná kontrolórka odsúhlasenú a schválenú
odmenu, alebo teda percentuálne navýšenie platu vo forme 5 %. Nech sa páči otváram diskusiu
k tomuto bodu. Pán Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhujem navýšenie platu hlavnej kontrolórky o 10 %.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Lach s faktickou.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Nemám návrh. Stotožňujem sa s týmto návrhom.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Pán Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Návrh presne predniesol pán Kuhn za mňa. Aj ja som túto výšku, ale aj by som ju trošičku
komentoval. Ja chcem poďakovať, vzhľadom na to, že je tu prítomná, veľmi pekne pani
doktorke Balážovej, že kedykoľvek prídem za ňou, vie mi pomôcť ako poslancovi. Nie vždy sa
mi to páči jej odpoveď, ktorou ma koriguje a tak isto ma aj upozorní na to, čo mi môže povedať
a čo nie, jednoducho mi to nepovie čo nie a preto som veľmi rád, že vás máme tu a budem
naďalej chodiť sa k vám poradiť. .... Na kávu, kávu tam nechodím piť.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Neevidujem ďalšie príspevky, ukončujem diskusiu k tomuto bodu. Dávam návrh na
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje s § 18 odst. 5 citovaného zákona mesačnú odmenu
k základnému platu stanoveného zákonom vo výške 10 % s účinnosťou od 01.01.2017. Nech
sa páči hlasujte. Ďakujem.
Hlasovalo 12 poslancov. Každý sa stotožnil s týmto návrhom.
Bod číslo 18 prehľad pripravovaných, predložených a schválených žiadostí o podporu formou
dotácie, resp. nenávratného finančného príspevku za mesto Rožňava. Poprosím pani prednostku
aby predložila daný materiál, uviedla.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková

Tento materiál sme vám pripravili na základe o predchádzajúceho zasadnutia mestského
zastupiteľstva, kedy ste v podstate žiadali od nás informácie, či už k pripravovaným projektom,
alebo k projektom, ktoré už boli podané. Čiže sme pripravili takú, by som povedala informačnú
správu, ktorá bola predložená aj do komisií. Komisia výstavby zobrala túto správu na vedomie
a tak isto aj finančná komisia zobrala materiál na vedomie. Ja len v krátkosti pripomeniem, ide
o žiadosti, ktoré podávame do, cez operačný program životného prostredia, to je obnova budovy
mestského úradu. Termín na podanie žiadosti je zajtra. Nakoniec ten termín z 31. 03. bol
posunutý na 28. 04. Ďalej pripravujeme rekonštrukciu Materskej školy na Ulici Ernesta Rotha.
Z integrovaného regionálneho operačného programu, tam ide projekt rekonštrukcie Materskej
školy Vajanského, z úradu vlády, to je podpora rozvoja športu na rok 2017 príprava žiadosti na
výstavbu multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a ďalej už máte len informáciu
o predložených žiadostiach. Niektoré máte pripravené aj ako ďalšie body rokovania, čiže tiež
z toho IROP-u Základná škola Pionierov, Zlatá, Komenského a akademika Juraja Hronca – tu
ide o zriadenie učební. Z envirofondu tam sme podali projekt na rekonštrukciu Základnej školy
na ulici Zlatej, Materská škola Štítnická, Základná škola Ulica Komenského a na Slovenský
futbalový zväz tam sme podali projekt na rekonštrukciu a vnútorné vybavenie šatí na
futbalovom ihrisku v Rožňave a v Nadabulej. Je tam uvedené aj výška spolufinancovania.
Pokiaľ ide o schválené žiadosti z envirofondu nám schválili žiadosť na riešenie invazívnych
druhov rastlín, z ministerstva vnútra sme dostali dotáciu v oblasti prevencie kriminality, čiže
rozšírenie kamerového systému a z ministerstva vnútra z úradu splnomocnenca vlády pre
rómske komunity boli finančné prostriedky na zakúpenie komunálneho vysávača.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak ohľadom toho komunálneho vysávača, keď môžem, zajtra je tu už okolo 11, čiže
chvalabohu to vyšlo a aj teraz zhodou okolností som práve podpisoval už výzvu, ktorú teraz
kompletizujeme a odovzdávame na túto budovu, lebo zajtra sa odovzdáva, takže uvidíme
s akým výsledkom. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem, áno, potom následne budem diskutovať. Ja sa chcem opýtať, môže mi niekto
podrobnejšie vysvetliť čo je teda cieľom toho programu envirofond ochrana prirodzeného
druhového zloženia ekosystémov? V čom bude vlastne spočívať využívanie tých peňazí, resp.
do čoho pôdu? Do nejakých hnojení, alebo postrekov, alebo čo.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
to je vlastne v spolupráci so štátnou ochranou prírody krajiny. Bola vpracovaná štúdia, alebo
by som, áno taká štúdia, kde na území mesta sa nachádzajú invazívne druhy rastlín, ktoré je
potrebné odstrániť. Na základe tejto štúdie sme vypracovali žiadosť. Naša žiadosť bola
schválená, čiže tam je presne stanovené aj akým spôsobom tieto invazívne druhy likvidovať,
čiže buď kosením, buď odkorenením, proste je to tam presne stanovené, akým spôsobom sa
majú tieto invazívne druhy. Ide hlavne o oblasti okolo Slanej, ďalej sú to pozemky
v priemyselnom parku, na sídlisku Juh tak isto sa nám rozšírili tieto druhy rastlín.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kováč ešte chceš k tomu. Ale kľudne nech sa páči však reaguj.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Takže či som dobre pochopil. Takže my budeme v podstate za tieto prostriedky tieto zdroje,
hniezda likvidovať tak, aby sme nešírili. ..... Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Aj diskusný budeš mať? Dobre. Nech sa ti pá.... No predbehol ťa pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Na budovu mestského úradu je koľko spoluúčasť? Lebo tu čo máme schválenú sumu tak to nie
je ani 5 ani 10 %. To je niečo medzi.
p. primátor Pavol Burdiga
114 000, nad 100 000 to je. Kolo 114, 114.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Lebo celková suma rozpočet je 1 534 000 a z toho 114 000 nie je 5 ani dva... 10 %.
p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka reagovať na to.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V podstate tam nebola ani určená nejaká pevná %-uálna sadzba, ale to všetko výška
spolufinancovania s vypočítava podľa toho, akú úsporu nákladov pôjdu na energie. Týmito
opatreniami, ktoré zrealizujeme, dosiahneme. Čiže my sme deklarovali tú 70 % úsporu a podľa
toho bola vypočítaná aj výška spoluúčasti.
p. poslanec Ing. Ján Lach
5%.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
áno.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Nič, dobre.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
nie, bola tam od aj 10 mohlo byť. Záležalo od toho koľko na tých energiách ušetríme týmto
opatreniami.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Lebo v materiály bolo, že ušetríme 77%. To bolo ako, a s tým, že, že tu som bol presviedčaný
mocne, že to bude 77% a nie menej, ale už si tu vytvárame zadné dvierka. No dobre, nič. Len
toľko som chcel. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Teraz nalistovať poznámky. Ďakujem pekne za priestor a možnosť. Ja budem diskutovať
v súvislosti aj s tými nasledovnými bodmi, pretože to úzko súvisí s tým čo je a možno dostanem
dovysvetlova, dovysvetlené niektoré veci, ktoré, ktoré my nie sú z tohto jasné. Ja som sa trocha
pozastavil nad, nad našimi učebňami, resp. nad žiadosťami našich 3 základných škôl, kvôli
tvorbe učební a sekundička tie poznámky má zľava do prava, nie sprava do ľava ako som
zvyknutý a ak by som teda mohol, tak, už to mám, ďakujem za priestor. Základná škola Ulica

pionierov, Základná škola Ulica zlatá a Spojená základná škola požiadali o, o spoluprácu, resp.
eurofondy na vytvorenie učební špecializovaných a ja si aj porozprávam, aj zaspievam, keď
bude treba. Na hornom konci, na dolnom konci nabrúsil som si kosu...
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec, ale niekedy je aj tak, že ty sa rozprávaš a oni hovoria, tak skús dať jedna, jedna.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Však som. Si zaspieval.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak, ale dobre no.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nech sa porozprávajú. OK. S tým, že, s tým, že chcel by som vysvetliť, vysvetliť, alebo troška
dostať sa do obrazu, nakoľko som sa nezúčastnil komisií. Máme tam sumy 58 370 euro, 57 940
euro a 58 420 euro za, za, tvorbu, alebo teda na tvorbu špecializovaných učební, nakoľko, za
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec, to je tento bod čo rozprávame teraz?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
18 ešte hej?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Môžem?
p. primátor Pavol Burdiga
Kľudne ja ťa nevyrušujem. Ja som sa len pýtal, či je to 18.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Je to napísané..... Je to tu napísané, tak prečítam. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ja mám právo sa spýtať.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Jasne. Však ja rád vysvetlím, keď by som aj náhodou bol mimo, tak potom by som presunul
diskusiu do niektorého z tých bodov, ale nechcem pri každom tom bode nasledujúcom,
rozprávať o tom istom. No bol by som rád, keby mi niekto teda vysvetlil závažnosť potreby,
ktorá tu je. Predpokladám, že, že teda je tu možnosť získať tie peniaze a ako tú učebňu treba
jednu, druhú, tretiu, štvrtú, alebo ako to je, ale spoluúčasť mesta je 10 208 euro a v porovnaní
toho celého, pokiaľ sa jedná teda o tvorbu učební na jednotlivé základné školy, ktoré budú tie
učebne asi len uzatvorené pre potreby tých základných škôl, som sa pozastavil, keď zoberem,
že štát, lebo to neplatí mesto našťastie, ponúkne cenu rodinného domu 3x nato, aby vytvoril
jednu učebňu, teda 3 učebne, tak by som bol rád, keby mi bolo vysvetlené, aká je váha týchto
učební, či to teda súvisí so smerovaním základných škôl, alebo teda s novým trendom v rámci

špecifikácií základných škôl vo vyučovacom procese, alebo na základe čoho to takto je.
A zároveň, či tieto jednotlivé učebne budú k dispozícii aj ostatným základných školám, alebo
to je úzko profilové, alebo teda bude to záležitosť len jednej základnej školy, pre ktorú je to
tvorené.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani doktorka skús odpovedať pánovi poslancovi, aby to bolo jasné.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Ja by som trošku zhrnula, aby nám tu bolo všetkým jasné o čo sa jedná. Máme možnosť získať
nejaké finančné prostriedky čo sa týka zo štátneho rozpočtu na modernizáciu jednotlivých
základných škôl. Vzhľadom k tomu, že máme každý mesiac riaditeľské porady a poznám
potreby riaditeľov škôl, chcela by som povedať, ako to vlastne je. Sú učebne IKT, ktoré sú na
školách staré 20 rokov. Tzn. tie počítače, ktoré sú slúžia na výučbu žiakov, sú už zastaralé
a jednoducho je potrebné obnoviť tento, tento park, alebo tento, tieto učebne. Ďalej je to
polytechnická výchova. Ja môžem ísť zaradom podľa škôl, tak ako, ako by si chcel. Takže
Základná škola akademika Hronca IKT učebňa, pokiaľ by si tam bol, alebo tí, ktorí sú v rade
školy z radov poslancov videli túto učebňu a vedia, že je to učebňa, ktorá skutočne má túto
techniku zastaralú a potrebujeme ju vymeniť. To isté IKT sa týka aj, aj ďalšej školy. Potom
ďalej tu máme obstaranie polytechnickej učebne. Pokiaľ sledujete štátne a školské vzdelávacie
programy, vracia sa nám späť pracovné vyučovanie, ja to takto nazvem, hej, bude sa to volať
polytechnická výchova. Tým pádom, že sa to zrušilo v predchádzajúcej reforme, tak na
jednotlivých školách vlastne sa zrušili aj dielne na tú polytechnickú výchovu a nahradili sa
inými miestnosťami a inými učebňami. V súčasnosti nový školský vzdelávací program práve
pripravuje polytechnické vyučovanie a polytechnickú výchovu a touto formou sa dá získať
naspäť dielňa pre jednotlivé základné školy, ktorá bude slúžiť práve na túto polytechnickú
výučbu. Škoda by bola nevyužiť finančné prostriedky štátu na, na, na vlastne na tieto učebne.
Čo sa týka výšky, samozrejme výška jednotlivých škôl nie je rovnaká, čo sa týka tých peňazí.
Vzhľadom k počtu žiakov, vzhľadom k tomu, že napr. učebňa IKT môže mať len 17 žiakov,
hej, všetko je to rozdelené podľa toho, koľko žiakov momentálne bude mať výučbu daného
predmetu. Čo sa týka toho spolufinancovania. Toto spolufinancovanie je nastavené tak, aby
v prípade, že nebudeme vedieť preklenúť z rozpočtu mesta tieto finančné prostriedky, školy si
ich vedia zabezpečiť aj samy po dohode s riaditeľmi škôl. Teda dokážu si ich vyfinancovať,
keby bolo to potrebné tieto % aj z vlastného rozpočtu.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja...
p. PaedDr. Janka Mičudová
Nikdy .. sú tie ešte...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Pardon, ja ospravedlňujem sa, pardon. Ja sa ospravedlňujem
p. PaedDr. Janka Mičudová
Dokončím tú myšlienku. Jedná sa to, že ......skutočne je takáto možnosť zo štátu ešte tu nebola,
aby sme si vedeli, teda nie my, ale školy zabezpečiť jednotlivé učebne. Je tam presne stanovená
aj výška koľko maximálne môže žiadať jedna škola na učebňu a vychádzali sme vlastne
z potrieb tých riaditeľov. Mohla si každá škola žiadať aj na 3 učebne, nebol by problém, len čo
sa týka toho schvaľovacieho procesu mám trošku obavy, či máme tu 4 základné školy

v zriaďovateľskej pôsobnosti a či všetkým 4 bude vyhovené, toto čo my žiadame. Môže sa stať,
že žiadosti pôjdu 4 a skutočne dostane jedna, jedna z tých škôl túto učebňu.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Uhm, uhm, toto bola dôležitá informácia a ešte jedna vec. Dá sa niekde dočítať, čo v rámci tých
peňazí tá dotyčná škola môže získať?
p. PaedDr. Janka Mičudová
Áno. Dá sa všetko dočítať, je to priamo zverejnené v projekte, pokiaľ by si mal záujem, nie je
problém, výjdeme hore
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Poprosím len o link
p. PaedDr. Janka Mičudová
ku mne do koncelárie
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Len o link
p. PaedDr. Janka Mičudová
Viem ti don... neviem naspamäť, lebo je to strašne veľa, tie položky.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nie naspamäť, len poslať do mailu len link potrebujem. Nechcem ťa zaťažovať.
p. PaedDr. Janka Mičudová
V poriadku, ale potom po zastupiteľstve dobre*?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa ospravedlňujem, len, hovorím....nie sú to peniaze mesta našťastie, i keď ten 5 % podiel je
už taký na zváženie, keby som dal 10 000 do športu tak máme o zase nejakých peňazí, alebo do
kultúry máme ich troška viacej zase. Keď zoberem jednu ovocnú značku počítačov, hej,
a poviem, že 17x1 400, hej, aby som bol teda matematik, tak mi vychádza pri špičkovom
vybavení učebne 23 800. Je to len pre mňa tak ma tak zaujíma, čo teda všetko štát je ochotný
do tých peňazí dať pre tú učebňu a čo tam všetko k dispozícii bude. A tá druhá vec, keby som
mohol, ak teda sa podarí nejaké učebne, povedzme tá polytechnická znie veľmi dobre, asi
donesú nejaký sústruh a CCNT nejaký stroj vynikajúce ak sa deti na tom budú hrať. Rád by
som vedieť, či potom bude prístupná táto vec aj povedzme iným školám pre prípad potreby.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Nie. Iným školám nie je to prístupné, pretože je to vyslovene pre danú základnú školu, ktorá si
žiadala tento nenávratný, tieto nenávratné finančné prostriedky zo štátu. Teda nebude to tak, že
otvoríme polytechnickú triedu na Ulici pionierov a teraz verejnosť nám tam bude chodiť sa
vzdelávať. Nie, je to výlučne pre žiakov školy.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Jednej školy.
p. PaedDr. Janka Mičudová

Tejto jednej školy, v ktorej tá učebňa bude zriadená.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre. A tieto žiadosti súvisia s tou profilová... profiláciou základných škôl do budúcna.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Áno, áno, áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za vyčerpávajúce vysvetlenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth nech sa páči.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Neviem jak, jakým spôsobom sa to mohlo stať, že bol som, teda akože to je
na okraj veci, bol som predbehnutý kolegom Kováčom, lebo som bol na prvom. Či to počítač
robí výnimky, či to podľa abecedy ide, no ale jedno už stalo sa. No a dotaz bol konštruktívny.
Ja sa chcem spýtať, tieto požiadavky, ktoré boli odstúpené z našej strany z komisií boli uvítané,
vysoko si to vážime, že reaguje mesto na všetky teda žiadosti, alebo výzvy. Ja sa len chcem
spýtať, keď je, mi viete, tak mi povedzte. Boli to tieto požiadavky konkrétne šité na, na
konkrétne veci a mne sa jedná o, o ten slovenský futbalový zväz. Tu chceme dovybudovať
nejaké šatne v Rožňave, v Nadabulej. No či chceme dobudovať šatne, alebo, alebo by sme sa
mali zaoberať záchranou objektu, konkrétne sa jedná o ten objekt, ktorý je tam veľmi
dezolátnom stave a keď chceme tam budovať dajaké šatne, tak asi triezvy rozum hovorí, že
najprv si urobím klobúk, aby mi nezatekalo a potom budem investovať do ďalších vecí.
Neviem. Pokiaľ mám aj, aj to slovo, chcel by som sa pýtať. Odznelo to, odbočím teraz od tejto
, konkrétne od tohto bodu, ale chcem sa opýtať. Deje sa dačo okolo tej školy alebo, alebo teda
myslím na tú záchranu, alebo, lebo bolo to spomenuté, že, dáke, dáke projekty sa pripravujú.
Neviem, či sa deje kolo toho dačo, alebo či to nebude pozde, lebo je stav taký dosť vážny tam,
čo sa týka strechy, stropu a zatekania a ďalších a ďalších vecí. Takže moja otázka by len znela
tak, že či skutočne je to, je to, je to ako na kostolnom poriadku, že ideme tam šatne
dobudovávať, ale, a nám tečie na hlavu, alebo urobíme dajaký vážnejší krok. Keď nie konkrétne
futbalový zväz, ale mesto. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec môžeme ti písomne odpovedať na toto, lebo to je dosť obsiahle, hej.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Som rád. Budem rád, keď....
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Dobre určite ti odpovieme potom písomne. Zapíšme si to. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Vyčerpal som sa v prvom vstupe. Myslel som, že nebudem mať dosť priestoru, dosť
času. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák nech sa ti páči.

p. poslanec Mgr. Milan Capák
Mňa zaujal bod, kde na základnej škole akademika Hronca má sa vybudovať počítačová učebňa
pre 17 žiakov. Je tam suma 17 390 eur a spolufinancovanie je len 869 a dolný bod, keď ste si
všimli, ja by som bol rád, keby vám vysvetlila, poprosil by som pani prednostku teraz, buďte
taká láskavá, je tam bod kde sa má zakúpiť technologické vybavenie, je to komunálny vysávač
a s následným vytvorením jedného pracovného miesta pre MRK. Kto je MRK? A vidíte je tam
spolufinancovanie vyššie, o hodne vyššie ako na tej základnej škole, tá suma je zhruba rovnaká.
p. primátor Pavol Burdiga
Teraz to príde.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
MRK to sú marginalizované rómske komunity. Čiže tam, práve preto, že tú dotáciu poskytol
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, preto je to, tam tá podmienka že musí byť
zamestnaný pri tom stroji jeden človek pochádzajúci teda z tých marginalizovaných komunít.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
No a ja som práve už aj na komisii povedal, to je na zamyslenie, že či toto je normálne, ale
podľa mňa je to totálne diskriminujúce, pretože ako sa už niečo dá postaviť vyložene podľa, ani
nemôžem, že podľa farby pleti povedať, ale podľa toho, či je Róm, alebo nie je Róm. To, to je
už koniec, čo tu prichádza v mojich očiach.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak vieš, ale my sme museli reagovať nato. Tak keď je výzva a je možnosť to získať tak...
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Radšej ako nič. To je pravda.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak ale ja si myslím, nezamestnaných je dosť, Rómov je tiež, hej, a keď vieme poskytnúť, aj
keď to jedno miesto, hej, tak ja si myslím, že preto sme reagovali a keď ti núkajú tak to zober.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Tak, ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem aj ja. Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Som veľmi rád, že na mestskom úrade sa objavili pracovníčky, ktoré
vyvíjajú maximálne úsilie za to, aby mesto sa zapojil o získanie grantov vypísaných z rôznych
fondov. Už viac rokov som zdôrazňoval, že treba posilniť regionálny odbor mesta aby nemuseli
gazdovať len z vlastných finančných prostriedkov, ale aj získať čím viac peňazí aj z cudzích
zdrojov. Z prehľadu vyznie, že mesto s pomocou týchto pracovníčok sa oplatilo vytvoriť tieto
posty. Je mi však ľúto, že mesto neuchádzalo o granty vypísané ministerstvom kultúry na
kultúrne pamiatky, lebo má mesto aj také pamätihodnosti, u ktorých by sme vedeli použiť
peniaze na ich úpravu. Na finančnej komisii mi povedali, že skôr sa zaoberali radšej
s programami, pri ktorých je možné získať vyššiu dotáciu, ale netreba zabudnúť na to, že ja
malé peniaze sú peniaze a dajú sa použiť na dobré veci. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ale myslím, že veža patrila do kultúrnych pamiatok, ktorú sme robili minulý
rok. Či teraz myslíš, ty hej. Dobre pán poslanec pozrieme sa za tým. Určite máš pravdu aj malý
peniaz je peniaz. Pozrú sa dievčatá na to. Ale ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší. Keď nie
uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí
s tým, aby zodpovední zamestnanci mesta priebežne sledovali vyhlasovanie výziev na získanie
podpory v rôznych oblastiach a v podľa potreby sa do nich zapájali s konkrétnymi projektmi
v súlade s programom rozvoja mesta Rožňava 2015 - 20 - 22. Berie na vedomie prehľad
pripravovaných, predložených a schválených žiadostí o podporu formou dotácie, resp.
nenávratného finančného príspevku za Mesto Rožňava. Prosím hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod 19 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti
– ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava – obstaranie IKT učebne. Komisia, komisia vzdelávania,
kultúry mládeže a športu odporúča mestskému zastupiteľstvu v Rožňave súhlasiť a schváliť
predloženie žiadosti a finančná komisia odporúča tak isto. Otváram diskusiu nech sa vám páči.
Uzatváram diskusiu, čítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí
s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Nebudem to
opäť celé čítať ak dovolíte, je to tam napísané. Nech sa páči hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
20 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti –
ZŠ Zoltána Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne. Komisie, komisie, komisie.
Vzdelávanie súhlasí, finančná odporúča schváliť predložený materiál. Otváram diskusiu nech
sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave súhlasí s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný
príspevok. Opäť, keď dovolíte, nebudem čítať celé, materiál je predložený. Prosím hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem
21 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti –
ZŠ, Zlatá ulica 2, Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie. Komisie, vzdelávanie,
vzdelávanie odporúča? Odporúča áno aj finančná tak isto. Otváram diskusiu. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby
mesto Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Opäť nečítam celé.
Hlasujte prosím.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
22 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti –
ZŠ, Ulica pionierov Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne. Myslím, že komisie aj tu
súhlasia, aj vzdelávanie aj finančná. Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa vám páči.
Neevidujem diskusný príspevok. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby mesto Rožňava preložilo žiadosť o nenávratný
finančný príspevok. Tak, keď dovolíte nebudem celý materiál čítať. Máte ho predložený. Nech
sa páči prosím hlasujte.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
23 Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky – zmena členstva. Komisia cestovného
ruchu berie na vedomie oznámenie p. Ivett Prékop o vzdanie sa členstva v komisii cestového
ruchu a regionálnej politiky a odporúča, aby Mestské zastupiteľstvo v Rožňave zvolilo za člena

komisie p. Máriu Štítnickú a to dňom od 01.05.2017. Otváram diskusiu nech sa páči. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie
oznámenie p. Ivett Prékop o vzdaní sa členstva v komisii cestovného ruchu a regionálnej
politiky k 31.03.2017 a volí za člena komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky p. Máriu
Štítnickú od, dňom 01.05.2017. Prosím hlasujte.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
24 žiadosť o stanovisko k zaradeniu odboru Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach
sociálnej starostlivosti do siete škôl a školských zariadení pre Spojenú školu internátnu,
Zeleného stromu 8 v Rožňave. Pozrime si komisie, vzdelávanie, kultúry športu, komisia
školstva odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave súhlasiť so zaradením učebného
odboru. Obecná školská rada v Rožňave, uznesenie Obecnej školskej rady v Rožňave prednesie
na zasadnutí p. Dr. Mičudová. Nech sa ti páči pani doktorka.

p. PaedDr. Janka Mičudová
Áno. Tak po zasadnutí obecnej školskej rady musím konštatovať, že obecná školská rada
navrhuje mestskému zastupiteľstvu, aby vlastne, odporúča mestskému zastupiteľstvu aby tento
študijný odbor bol vlastne zaradený do siete škôl a školských zariadení.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pani doktorka. Otváram diskusiu, nech sa vám páči kolegovia. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zaradením
učebného odboru Opatrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnej starostlivosti, kód 6485G
do siete škôl a školských zariadení pre Spojenú školu internátnu, Zeleného stromu 8 v Rožňave.
Prosím hlasujte.
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
25/1 petícia za zadefinovanie zásad umiestňovania telekomunikačných zariadení na území
mesta Rožňava pri najbližšej zmene územného plánu mesta. Prerok... petíciu prerokovala na
svojom zasadnutí... Ale to ti myslím pani hlavná kontrolórka dám keby si ten bod, už to
nechcem za teba samozrejme. Nech sa páči pani hlavná kontrolórka.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo. Dňa 05.04.2017 bola mestu Rožňava doručená petícia občanov,
v ktorej občania žiadajú, aby sa problematika umiestňovania telekomunikačných zariadení
a vysielačov mobilných operátorov riešila pri najbližšej zmene územného plánu mesta
a zadefinovali sa regulatívy a zásady ich umiestňovania na území mesta Rožňava. Petícia spĺňa
náležitosti zákona č. 85 z roku tis...., z roku 1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Bola
doručená na 17 hárkoch a podpísalo ju 367 občanov. Zástupcom petičného výboru je p. Dr.
Erika Kereškenyiová, Šafárikova 107, Rožňava. Členmi petičného výboru sú Ivana Szójová,
Šafáriková 103 Rožňava, Ing. Radoslav Krajíček, Šafárikova 103 Rožňava a Ing. Jozef Straka
Šafárikova 95 Rožňava. Petíciu prerokovala na svojom zasadnutí dňa 12.04. aj komisia
výstavby, ktorá odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave petícii občanov vyhovieť.
Nech sa páči.
p. primátor Pavol Burdiga
Všetko pani hlavná kontrolórka?

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno všetko.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ak si dobre pamätám, tá petícia je o tom, aby tá nešťastný, ten stožiar nestál
v blízkosti tých bytoviek na Šafárikovej 100 a tam v tom, v tom obvode ak sa dobre pamätám.
Mne v tejto záležitosti chýba len nejaká akcia. Reakcia tu je, akcia ne.... nebolo by tam v zmysle
nejakého uznesenia do ukladacej časti, malo by zmysel do ukladacej časti navrhnúť mestu,
alebo teda uložiť mestu povinnosť, nieže zmeniť územný plán, ale vypracovať nejaké VZN
o umiestňovaní takýchto zariadení na území mesta?

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ak môžem reagovať, tak v podstate v tejto petícii sa nebude riešiť priamo tento jeden stožiar,
keďže tam už prebieha stavebné konanie, ale práve zmenou územného plánu my môžeme určiť
miesta, kde sa tieto zariadenia môžu umiestniť a naopak vylúčiť, kde sa nebudú umiestňovať.
Nedá sa to riešiť formou VZN, lebo na to musíme mať právne splnomocnenie vypracovať VZN,
ale práve územný plán je na to vhodný dokument, aby sa to tam zapracovalo.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
V súvislosti s tým, teda kedy bude, resp. dá sa teraz z našej strany iniciovať zmena územného
plánu v tomto sm... pri... v tomto znení? Aby sme boli akční, aby sme nečakali na nejakú
budúcu v budúcnosti ďalekej?
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno. Samozrejme dá sa. Ja som protokol konzultovala aj s odborom výstavby a tiež je názor aj
zamestnancov, že vlastne sú aj vyvolané aj iné zmeny, nielen presne táto jedna, ale zmena
územného plánu by bola dobrá, aj vďak...aj teda na základe iných požiadaviek.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne tak ja navrhujem, aby v ukladacej časti bolo doporučenie mestu Rožňava, aby
v zmysle aj tejto petície pristúpila k zmene územného plánu.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Myslím si pán poslanec, že to vyplynie z uznesenia, lebo no vlastne na základe uznesenia my
začneme konať. Mesto teda začne konať. Ale môžeme to tam zadefinovať do ukladacej časti.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ospravedlňujem sa ak to tam je, mne to tam proste chýba. Je tu napísané, že vyhovuje petícii
zadefinovanie zásad umiestňovanie telekomunikačných zariadení na území mesta Rožňava pri
najbližšej zmene územného plánu mesta. Tak som si považoval za povinnosť nie čakať na
najbližšiu, ale pokiaľ to je teda možné stanoviť....
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Začať so zmenou územného plánu.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno, áno, začať so zmenou územného plánu a pokiaľ je možné stanoviť nejaký termín. To zase
asi vedúci odboru bude môcť povedať, ako je to ohraničené, nejaké termíny, koľko to asi bude
trvať. Tak si povedzme aj nejaký termín hraničný dokedy by tá zmena mala byť. Môžeš pán
primátor požiadať pána Porubána, keby nám navrhol nejaký termín dokedy by tá zmena asi
mohla byť?
p. primátor Pavol Burdiga
Samozrejeme, tak keď...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Na stole? Ďakujem pekne.

p. Ing. Ferenc Porubán
Dobrý deň prajem. Zmenu možno začať, možno, že ako do, do pár mesiacov, ale ukončenie
zmeny neviem vám povedať. To závisí od jednotlivých dotknutých orgánov ako sa prerokuje
ako celé, celý priebeh.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Naformulujeme.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, zatiaľ môžem dať diskutovať iných.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne, áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
No mňa by zaujímal finančný dopad tejto zmeny územného plánu. Čo to bude mesto stáť.
Petícia je pekná vec, aj myšlienka je pekná, ale potom by ju trebalo možno poňať trošku zo
širšia, lebo sú bytové domy, kde si to ľudia žiadajú a sú už na nich stožiare a za to dostávajú
dajakú tržbu tie bytové domy a či to nebude treba dajak obšírnejšie zadefinovať, že od akého
výkonu, ja neviem vysiela, ja nie som elektrotechnik, ale, ale či je dobré takto všeobecnú petíciu
prijať a potom sa škrabať za hlavu, že ako to zadefinovať presnejšie.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Petícia, teda cieľom petície bolo zabránenie postavenia toho stožiaru rovno pred oknami
bytového domu. Myslím si, že ešte stále prebieha stavebné konanie, nie je uzavreté a kým by
sme prijali zmenu územného plánu, tak tam nie je dôvod tú petí, teda petíciu, nie je dôvod
pozdržať rozhodnutie o výst... rozhodnutie o stavebnom povolení pán pred... pán vedúci
odboru.

p. Ing. Ferenc Porubán
Stavebné konanie nemôžeme ako podmieniť, že s týmto, že ako nejakú, nejakú legislatívnu
vec chceme zmeniť.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Čiže kým to príjme... čiže vy máte termíny, počas ktorých musíte vystaviť, teda musíte dodržať.
Dobrá správa je v tom, že telekomunikácia asi budú hľadať inde riešenie a, lebo nie je žiaden
dôvod na to, aby sme im teda to stavebné povolenie nevydalo okrem tejto petície. Pokiaľ mám
informácie, tak bolo zohľadnené zo strany telekomunikácií, že teda je tu petícia a hľadajú ind..
iný priestor, že nebudú stavať tú vežu. A keby sme prijali túto petíciu v tomto znení, tak vlastne
aj tak prídeme s tým, s tou zmenou územného plánu po čase, kedy už je stavebné povolenie,
musí byť vystavené, hej. Ale ako som vravel, ten stožiar tam nemá byť. Čiže navrhujem
uznesenie, kde sme prijali petíciu, ale v tej ukladacej časti, že z tej zmeny pri najbližšom
územnom pláne, pri najbližšej zmene územného plánu. Lebo ako tu odznelo, tiež je to, že
niektoré bytové domy privítali možnosť, že inštalovať tieto zosilovače, alebo teda antény na
svojich bytových domoch, kde berú za to nájomné, ako teda nájomné, nejakú sumu majú
dohodnutú. Cieľom bolo to, aby tam ten stožiar u vás nestál a to bude.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďalej nech sa páči, chcete niekto, lebo dám priestor aj občanom, lebo myslím, že ste z tej
lokality, ak sa chcete vyjadriť, ale najprv musia poslanci a tak vy potom, dobre? Nech sa páči
pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja myslím, že má zmysel sa venovať tomu, aké, či, či mesto môže v rámci svojich, ak môže
v rámci svojich kompetencií toto upraviť, tak má zmysel sa tomu venovať, aj keď už to nebud...
nevyrieši tento konkrétny prípad, ale môžeme vyriešiť do budúcna. Pretože ak, ak nebudeme
mať nejaké jasné pravidlá tak podobná situácia sa môže opakovať, že niekde inde sa bude
nejaké telekomunikačné zariadenie montovať, zase bude petícia a zase budeme konštatovať, že
už to nevieme vyriešiť, lebo, lebo už je to v štádiu nejakého stavebného konania. Čiže, čiže aby
sa v budúcnosti nejakým spôsobom, aby sme sa vyhli takýmto problémom, tak je vhodné mať
nejaké, nejaké pravidlá, aj keď akože áno, nie každému to vadí. A osobne keby teda som si
vybrať, že či chcem aby také zariadenie bolo na streche môjho domu, alebo na streche oproti,
tak asi by som bol radšej, keby bolo na streche môjho domu, lebo nejaký moji známy technici
my vysvetľovali, že to žiarenie ide na strany, čiže v okamžiku, keď máte tú anténu nad hlavou,
tak máte, na vás ide slabšie žiarenie ako na tých, ako na tie vedľajšie domy a ešte plus dostanete
nejaké peniaze za to, že je to umiestnené na vašej stavbe. Ale ako určite by sme sa mali tým
zaoberať do budúcna.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ďalší pán poslanec. Pán poslanec Capák s faktickou.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja si myslím, že je to dosť veľké nešťastie, celý ten stožiar, tam tí ľudia to nechcú. Tí ľudia sa
cítia byť poškodení a na zdravotné dôsledky, majú obavy, hej, a vám poviem na rovinu, ja by
som tam nechcel bývať, keby som bol na ich mieste. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga

Nech sa páči ešte niekto? Dobre. Poprosím, keď máme tam mikrofón poblízku, aby sme dali
zástupcovi petičného výboru, alebo ako to mám nazvať, keď, dúfam, že vás tým neurazím.
Nech sa páči a poprosím vás trošku bližšie mikrofón. Povedzte celé meno potom, aby sme ho
mali.
Občan mesta
Erika Kereškényiová zo sídliska, ktoré je dotknuté týmto stožiarom. Aby som sa vyjadrila
presnejšie, je rozdiel anténa na streche bytového domu a telekomunikačný stožiar vysoký 30,5
m. To dúfam, že uznáte za pravdu. Keď si to niekto chce dať montovať na bytový dom, tieto
televízne antény majú úplne iné žiarenie ako ma telekomunikačný stožiar. Ak si pozrieme to,
čo nám preferuje Telekom všade máte písané v rámci týchto zmlúv, ide o štartovací balíček
antén, tzn. na začiatku sú to tieto antény o pol roka tam pribudnú ďalšie antény a my to už vôbec
neovplyvníme. Ako náhle tento telekomunikačný stožiar bude stáť a bude to vec vo verejnom
záujme, už nám tento stožiar nikto neodstráni. Jednoducho my s tým nepohneme a ja si myslím,
že Rožňava nie je taká veľká, aby pokiaľ my nebudeme tlačiť na telekomunikačnú firmu, aby
hľadala iné možnosti, robila menšie vysielače, robila ich na nejakom úplne inom území, ale nie
10 m od vchodu, od bytovky 30,5 m stožiar. Ja si myslím, že ja, ja už viac k tomu nemôžem
povedať, pretože štát tu zlyháva. Štát sa vôbec nestará o svojich občanov. My sme sa obrátili
na mesto, keďže tu platíme dane, snažíme sa aby to mesto vyzeralo ako vyzeralo a keď už
bohužiaľ nemôžme argumentovať nejakým vyzuálom sídliska, hej, lebo jednoducho v tejto
zóne podľa územného plánu nie je zakázané postaviť takýto stožiar. Ale tieto zdravotné účinky,
ktoré štát absolútne neberie do úvahy, najnovšie vedecké výsledky absolútne naša norma nerieši
na Slovensku. Všade inde v okolitých štátoch ak si pozriete ako sú normy nastavené, tak je to
v poriadku. U nás môžete na tom stožiari sedieť a podľa našej normy je to v poriadku. Keď štát
zlyháva, ja prosím mesto, aby do toho vstúpil nejako. Ja si myslím, že tá zmena územného plánu
aj o pár mesiacov, ja verím tomu, že mesto bude mať v rukách nejaké páky, aby ten územný
plán sa zmenil čo najskôr. Lebo jednoducho je to stavené konanie, my sa môžeme odvolať ak
sa vydá stavebné povolenie, my môžeme určitý čas ten čas naťahovať, ale pokiaľ nedôjde
k zmene územného plánu my ďalšie páky mať nebudeme. Môžeme sa len súdiť a naťahovať sa,
ale sami si povedzme, či sa nájdeme toľký na tom sídlisku, aby sme si mohli dovoliť a súdiť sa.
Nájde sa toľko ľudí ochotných starať sa o svoje zdravie a prispieť nejakými peniazmi na
právnika? A viete veľmi sami dobre ako je to súdiť sa u nás na Slovensku. Lebo ja hovorím, ja
všetky, všetky dotknuté orgány vyjadrili súhlasné stanovisko, ale no nik...my s tým nič
neurobíme, jedine, táto petícia sa nám zdala vhodnou, pretože takáto situácia sa môže stať
komukoľvek inému na sídlisku, pri dome. Čo keď sa rozhodnem, toto je firma Telekom, za
chvíľočku sa rozhodne Orange, že potrebuje pokryť LTE rýchlym internetom znova. Tieto
stožiare nemôžu byť ďaleko, pretože ten ich dosah nie je veľmi veľký, tzn. budú musieť byť
stavané blízko nech sa tele, telekomunikačná firma načrie do svojich zdrojov a nájdu si nejaké
iné formy. Vo svete všade sa snažia riešiť takúto situáciu, aby jednoducho neovplyvňovali
zdravie svojich obyvateľov vlastných. Bohužiaľ štát tu zlyháva a ja už my, osobne, aj náš
petičný výbor, ja už nevidím žiadnu inú možnosť, alebo šancu ako to poriešiť. Zbytočne by
nám bolo písať petíciu proti stožiaru, lebo všetky dotknuté orgány vám povedia, že spĺňajú
všetky potrebné požiadavky. Čo by sme s tým urobili. Jednoducho sme sa rozhodli, že tá zmena
územné ho plánu tak, ako to urobili v meste Prešov, je jedinou schodnou cestou na riešenie
takéhoto problému. Ďakujem vám, ja už sa viac nemusím, ako nebudem vyjadrovať. Ďakujem
pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Že aby ste ma zle nechápali, tak samozrejme od začiatku, ak ste s touto témou sem prišli, tak
sa konštatovalo, že nikto by nemal rád v blízkosti svojho obydlia takýto stožiar, ani anténu.
Skôr mi ide o zadefinovanie toho, že čo áno, čo nie, ale vlastne tak znie aj celá tá petícia, keď
ju prečítam, že umiestňovania, aby sa zadefinovala problematika umiestňovania
telekomunikačných zariadení a vysielačov mobilných operátorov, sa riešila pri najbližšej
zmene územného plánu mesta. Tzn. najbližšej, nie kvôli tomuto, ale pri najbližšej zmene sa má
zapracovať a sa má zapracovať, aby sa riešila táto problematika. Takže nevidím v tom ani
žiadny problém prijať túto petíciu bez výhrad, lebo sa bude iba zapracovávať problematika.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák.

p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja si však myslím, že práve či by sme nemali zvážiť zmenu VZN, aby sme tým ľuďom vyšli
nejak v ústrety, lebo to sa môže stať zajtra, zajtra každému z vás a verte mi nebude sa vám to
páčiť. Toto nejaké obmedzenia aspoň na výšku stožiara, alebo nejakou formou to hľadať a takto
to vylúčiť možnosť umiestnenia. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďalej má ešte niekto do diskusie príspevok? Uzatváram diskusiu. Boli tu myslím pozmeňováky,
alebo návrhy od pána poslanca Kováča a pána poslanca Lacha. Skúste sa nejak dohodnúť.
Neviem či to jeden a ten istý návrh, alebo stotožníte sa, alebo osobitne jeden a druhý, ale prvý
bol pán poslanec Kováč, tak nech sa ti páčil
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja by som to dostal do realizačnej formy. Tak navrhujem nasledovný text
v ukladacej časti. Ukladá mestu Rožňava, aby do 28.09.2017 pripravil informáciu o finančných
nákladoch, ktoré sú spojené so zmenou územného plánu, v ktorom budú zahrnuté požiadavky
petície občanov mesta zo sídliska na Šafárikovej ulici.
p. primátor Pavol Burdiga
Môžeme hlasovať za také niečo alebo?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Len kvôli tomu je tam už viacero vecí, ktoré by bolo potrebné v územnom pláne meniť, preto
tá formulácia je taká, aká je. Ešte raz opakujem informáciu o finančných nákladoch spojených
so zmenou územného plánu, v ktorom...
p. primátor Pavol Burdiga
Zatiaľ len informáciu. Dobre.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Informáciu. Hej potrebujem vedieť koľko bude stáť, všetky tie veci, ktoré už má Porubán, pán
Porubán na stole, že treba do územného plánu dať, povie, že to stojí 2 700 euro alebo 50 000
euro.

p. primátor Pavol Burdiga
Možno kolegovia mysleli, aby to už dovtedy bolo hotové, no.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nie, nie, nie, nie v žiadnom prípade. Najskôr záležitosť peňazí a potom sa rozhodneme, čo
s tým.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak, tak, tak, tak. Ja si myslím, že je to schodné kolegovia dobre? Dobre takže čítame návrh na
uznesenie. Mestské... Toto dať do ukladacej potom, hej? Dobre, vynikajúce. Vyhovuje petícii
a do ukladacej časti návrh pána poslanca Kováča. Dobre? Vyhovuje? Budeme formulovať celej
petícii tak ako je tu, zriadením na území mesta Rožňava pri najbližšej zmene územného plánu,
alebo je to tá zmena tam, ktorú si povedal ty potom pán poslanec však? To je tá zmena, čo ty si
povedal, do toho dátumu. Nech sa páči hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
Ja si myslím, že je to rozumné riešenie potom, hej, a. Dobre ďakujem pán poslanec. Uhm
ďakujem pekne. Dobre teda ideme ďalej.
25/2 správa z vykonania interného auditu v príspevkovej organizácii Technické služby mesta
Rožňava. Teraz odovzdávam slovo pani hlavnej kontrolórke, ona je vlastne vyhotovovateľom,
alebo predkladateľom tohto materiálu. Nech sa ti páči pani doktorka.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne. Takže dostala som nie ľahkú úlohu od vás. Vykonať interný audit, alebo tzv.
hĺbkovú kontrolu v príspevkovej organizácii Technické služby mesta Rožňava. Musím na úvod
povedať, že nie som audítor, ale snažila som sa pristúpiť k tejto úlohe, by som povedala tak
nezávisle a nezainteresovane, vlastne s nejakým zmýšľaním dobrého hospodára. Ako
dosiahnuť, aby z našich technických služieb bolo, sa vytvorila dynamicky fungujúca firma,
ktorá spravuje a zveľaďuje majetok mesta a flexibilne reaguje na požiadavky zriaďovateľa
a občanov mesta, je konkurencie schopná a je spoľahlivým partnerom. Myslím si, že mali ste
čas prečítať tento môj materiál. Samozrejme, že ja doklady ešte ďalej kontrolujem, ne, neprešla
som všetky účtovné doklady. Nedostatky, ktoré sa ešte priebežne budú objavovať, budem už
priamo s pánom riaditeľom riešiť a v tomto materiály som si dovolila sformulovať aj na záver
nejaké odporúčania. Je tam konštatácia stavu aká momentálne, ako momentálne technické
služby naše hospodária, aké dosahujú ekonomické výsledky, kde vidím silné a slabé stránky
fungovania, kde vidím príležitosti a hrozby fungovania. A tak, ako som uviedla aj určitý počet
odporúčaní, ktoré by možno viedli k tomu, aby táto firma lepšie prosperovala, poskytovala
lepšie služby, aby sme s ňou boli všetci spokojnejší. Nech sa páči diskutujte, diskutujeme.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči kolegovia, môžte reagovať na kontrolu pani hlavnej kontrolórky. Pán poslanec
Kuhn a za ním pán poslanec Kováč.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja mám takú vec, ktorá sa netýka úplne tej vykonanej kontroly, ale týka sa v podstate, alebo
mohla by sa teoreticky týkať technických služieb. Stali sa také prípady v nedávnej minulosti,
stal sa jeden prípad v Púchove, pred neviem pár mesiacmi, že niekto poslal do Technických
služieb mesta Púchov falošný e-mail, ktorý vyzeral ako e-mail riaditeľa. Poslal ho, poslal ho
zamestnankyni účtovníčke, ako príkaz na úhradu dosť veľkej sumy, okolo 15 000 eur a teda
účtovníčka napriek tomu, že majú nejaké postupy tak, atak proste bez toho, aby mala faktúru

a podobne vyplatila tieto peniaze na účet v zahraničí a teda technické prišli o tie peniaze
a včera, včera sa podobný prípad, teda pokus, taký podobný pokus udial v Hlohovci. Že tiež bol
odoslaný taký falošný e-mail od, od primátora mesta Hlohovec, aby, aby proste bola
uskutočnená nejaká platba. Tam, tam teda mali tie kontrolné mechanizmy nastavené dostatočne
dobre, aby sa teda nestala taká chyba. Čiže tým pádom by som chcel požiadať pani hlavnú
kontrolórku vo vzťahu teda k technickým služia...službám, že preveriť, či sú tie kontrolné
mechanizmy nastavené dostatočne tak, aby nedošlo k takejto chybe, pretože je zrejmé, že proste
na internete začínajú pôsobiť aj oni, pôsobia rôzne pochybné elementy, ktoré rozosielaj rôzne
podvodné maily. V minulosti sa to dialo tak, že dostávali ľudia maily, ktoré vyzerali, že je to
od banky, že banka ich vyzýva, že došlo k nejakej poruche, alebo niečomu takému a teda aby
zabezpečili ľudia svoj, svoj e-mailovú, pardon, svoje bankové konto, aby proste poslali banke
nejaké svoje údaje a vyzeralo to teda, že to poslala banka, ale posielal to nejaký podvodník
a naivní ľudia, ktorí si to nepreverili tak potom poskytli svoje osobné údaje a prístup do účtov
a, a teraz, teraz akože, zdá sa že sa zamerali nejakí podvodníci na, na technické služby, alebo
na, na mestské, mestské úrady, takže, takže by bolo vhodné prijať nejaké opatrenia pokiaľ už
v súčasnosti nie sú dostatočné. Možno že už máme momentálne také mechanizmy, ktoré
zabránia tomu, aby, aby ľudia nenaleteli na nejaký mail, ktorý vyzerá, že je to, že je to od
riaditeľa technických služieb alebo od primátora. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec za informáciu. Určite je dobrá, ja som ani nevedel o takomto
niečom, že.., ale dá sa to pravdepodobne. Nech sa páči pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja tu mám napísaný dosť taký búrlivý diskusný príspevok k tejto téme, alebo vysvetlenie pani
hlavnej kontrolórky. Zmiernim rétoriku. Technické služby je téma ktorú navrhujem, aby sme
rozobrali na nejakom pracovnom stretnutí, pretože to, čo pani kontrolórka navrhla v najlepšom
vedomí a svedomí svojej práce sa vzájomne vylučuje a preto by som bol rád, keby vedenie
mesta, pokiaľ zvažuje v tejto téme urobiť nejaké kroky, alebo na túto tému urobiť nejaké kroky
a malo by záujem o, o názor poslancov v tomto smere, zvolať pracovné stretnutie, kde by sme
si mohli o, o, o týchto náležitostiach porozprávať, aby, alebo aby sme sa dozvedeli o nejakých
predstavách akým spôsobom by teoreticky mohli technické služby v budúcnosti fungovať, ak
teda je potreba aby fungovali ináč, alebo aby tam došlo k nejakej zmene, tak ako to vidí, teda
tú potrebu zmeny ako vidí pani hlavná kontrolórka. Takže ja by som v tomto materiály do
ukladacej časti teda dal, aby mesto v priebehu roka zvolalo takéto pracovné stretnutie. Ďakujem
pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech s páči ďalší. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
V podstate, keď sme si prečítali analýzu od pani kotrolňrky, tak, tak či už podvedome, či dajak
povrchnejšie o častí týchto informácií sme vedeli. Vieme, že už dlhodobo sú technické služby
poddimenzované čo sa týka, je tam uvádzaný marketing, ale hlavne napr. platobné ohodnotenie
pracovníkov technických služieb a to narážam hlavne na platobné ohodnotenie pracovníkov
v stálom pracovnom pomere. Či náhodou tejto otázke by sme sa dajakou formou, predsa len je
to príspevková organizácia mesta, je to, či by sme sa tejto otázke dajak hlbšie nevenovali. Či,
je , sa to týka pracovníkov THP, alebo pracovníkov v robotníckych profesiách. Ja si myslím, že
je to dlhodobý problém v technických služieb a myslím si, že tieto priemerné mzdy, ktoré sú v
technických službách, vzhľadom k tomu, že som členom dozornej rady, alebo predsedom

dozornej rady v technických službách sú domotivujúce pre zamestnancov technických služieb,
takže by sa tomuto trebalo trošku hlbšie venovať. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja toto chápem páni, len keď čítam tabuľku kontrolórky, keď si ju zoberiete, neviem či ste ju
čítali, ale určite. Skladba zamestnancov technických služieb, ja neviem ktorá strana to je, ale
jedna z posledných. Tam je tabuľka, tam je priemerná mzda a z toho administratívni
zamestnanci. Čítali ste tú tabuľku? Nie? Vôbec nie? Je to len malá tabuľka. Preto som sa pýtal,
či nie je niekde nejaká chyba. Priemerná mzda, z toho administratívni zamestnanci. Skúste si
to pozrieť tú tabuľku. Nech sa páči ďalej diskutujme. Ja len, neviem či ste ju, asi, asi nie až tak
pozorne ste ju čítali, ale mne to úplne bilo do očí. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Otázkou je, či to je cena práce, alebo hrubá mzda, lebo je tu napísané, teda nejaké čísla sú tu
a neverím, že to sú čisté peniaze, ktoré zamestnanci dostávajú do, do vrecka a na výplatnej
páske. To zase by mal niekto zadefinovať. Opakujem ešte raz môžeme diskutovať, nie som
proti, máme nové vedenie technických služieb. Máme mnohí nejaké iné názory, alebo teda
povedzme, že tak pozmeňujúce názory na tú činnosť technických služieb. Podľa mňa je to
otázkou aj na základe tejto analýzy, ktorú robila pani hlavná kontrolórka, resp. tie informácie,
ktorú nám dala na stôl, aby sme sa zišli ak máme chuť a porozprávali sa o týchto veciach
nejakým spôsobom efektívne, resp. účelovo k tomuto, lebo nechcel by som kolegov zaťažovať
názormi na túto záležitosť. Myslím, že tam s jedná o nejaký brainstorming, ktorý by bolo treba
spraviť samozrejme. Ale je to otázkou vedenia mesta a vedenia technických služieb do akej
miery a akým smerom by technické služby chceli aby napredovali, v čom by chceli vidieť
efektívn... lepšie výsledky, čo možno upustiť, ja, tam tých tém je hodne.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší do diskusie. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Bol tu nejaký
návrh? Myslím, že niečo bolo do ukladacej časti tak, ešte predtým nech, kým to prečítam, tak
skús to doplniť a spolu potom prečítame. Dobre?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Do ukladacej časti doporučujem mes, vedeniu mesta, teda mesto Rožňava zvolať pracovné
stretnutie poslancov a vedenia technických služieb na tému ďalšej činnosti, resp. perspektív
činnosti technických služieb.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Takže návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie
správu z vykonania interného auditu príspevkovej organizácie Technické služby mesta
Rožňava aj s doplnením návrhu pána poslanca Kováča. Nech sa páči kolegovia hlasujte.
Pán poslanec zabudol si hlasovať.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
25/3 správa z kontroly splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou
kontrolou v roku 2016 v Spojenej škole, Komenského 5, Rožňava. Opäť poprosím pani
doktorku.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová

Ja by som len jednu vetu povedala. Máte materiál pred sebou a záver kontroly, že všetky
nedostatky, ktoré boli zistené v roku 2016 boli odstránené.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu z kontroly splnenia
prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou v roku 2016 Spojenej
škole, Komenského 5 Rožňava. Prosím hlasujte.
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
Máme tu bod 26 podnety pre hlavnú kontrolórku. Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu.
Uzatváram diskusiu. Pani kontrolórka teraz nemáš žiadny podnet, ale ja si myslím, že je tam
toho dosť, čo ti treba robiť ďalej aj na tých technických službách. Ja by som sa vrátil k tým
technickým, pán poslanec. Určite zvoláme takéto sedenie, pretože aj k dotáciám aj k tomuto je
potrebné, aby som aj ja a myslím, že aj pán riaditeľ, aj pre teba sú dobré názory aj poslancov,
aby sme myslím tú firmu dali, dali dokopy. Nehovorím, že zle fungovala, ale určite sa dá firma
ešte napraviť, aby lepšie fungovala. Takže určite ja zvolám takéto sedenie.
No a máme tu 27, 28, ktoré spájam. To sú otázky poslancov, diskusia poslancov, nech sa vám
páči ak máte nejaké otázky, ktoré vám vieme zodpoviem, ktoré nie, ak sa nenahneváte, alebo
keď sa nahneváte budeme písomne odpovedať. Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ako vidíte, ide sa podľa abecedy. Takže ja by som sa chcel spýtať tu prítomného Ing. Porubána
keby nám odpovedal všetkým. Vážený pán Porubán vnímate ma? Vnímate. Ďakujem. Viete čo
chcem sa spýtať, že keď sa ide skolaudovať dnes nejaká obytná jednotka, postaví sa ja neviem
izba, alebo nejaký domček malý dnes, naďalej platí, že dá sa skolaudovať už aj keď ešte nie je,
aj keď nie je napojený na kanalizáciu? Že je rúra do potoka? Môžeme to tak postaviť si doma?
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Porubán buďte tak dobý odpovedať.
p. Ing. Ferenc Porubán
Kanalizačná rúra nemá byť do potoka.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ako?
p. Ing. Ferenc Porubán
Nemá byť do potoka.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
A keby bola tak potom mi neskolaudujete tú bytovú jednotku?
p. Ing. Ferenc Porubán
Každá stavba má byť buď napojená na verejnú kanalizáciu alebo na vlastnú žumpu.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Alebo na vlastnú čističku, to ešte je možné áno? Tak žumpu nejakú nepriepustnú, takto správne
mám chápať? Dobre. Tak povedzte mi prosím vás, akým zázrakom ste skolaudovali potom na

Kúpeľnej ulici stavbu, ktorú veľmi správne povedal hneď vtedy Ing. Kováč, že áno, odpredajme
metre, ktoré chýbajú majiteľke aby si zlegalizovala stavbu, tak to bolo povedané pred rokom.
Dneska vidíme, že ste ju skolaudovali, rúra je tam do potoka, preto sa ja to pýtam a ešte tepelné
formy, či už vôbec nie sú žiadne normy dneska? Môže byť z betónu to urobené? Toto mne
nesedia tieto veci tam. Nech je to hocikto iný z vás ako, alebo občanov Rožňavy. Prečo niekomu
výjdete v ústrety a niekomu nie.
p. Ing. Ferenc Porubán
Keď konkuš... konkretizujete stavbu, tak berem to ako podnet a vydám ako toto, ako príkaz
kolego... kolegovi nech to preverí.

p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ďakujem vám veľmi pekne, lebo viete, aj susedia, nie mne to môže už fakt byť jedno, ale tam
ma upozornil sused, že tak ja som musel ešte aj dáky certifikát zháňať, lebo mi pani Angyalová
dala, že musím o tej kaiserke, betónovej tehle zháňať, že či je certifikovaná predajňa. Ja som
ako, sa vám priznám na rovinu, som ani nepočul, že aj také treba. On to chudák musel zháňať
a tuná ako vidím, viete ste to skolaudovali, súpisné číslo už je tam, no tak, tak čudne to je,
potom čo ja viem, ja mu neviem ani odpovedať viete.
Ing. Ferenc Porubán
Budeme to riešiť, berieme to ako váš podnet a stavebný úrad to prešetrí.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja mám niekoľko vecí. Tak. Chcel by som poprosiť, kolega Bischof ma
upozornil na veľmi zaujímavú vec. Ak si dáte v rámci street vive vrámci google fotku námestia,
ako takého, tak je tam námestie v, počas rekonštrukcie. Mnoho ľudí sa cez street vive už
orientuje v jednotlivých mestách, tak by som poprosil vedenie mesta aby podali žiadosť, aby
prišli a zmenili fotku, ktorá tam k dispozícii je. Ďalej by som chcel poprosiť, k bodu 2.. 12/11
bol tam dotaz, ktorý bol zahltený zaujímavou diskusiou. Je možnosť v rámci kúpnopredajnej
zmluvy zmluvu ošetriť tak, aby, aby prezentovaný zámer sa v plnom rozsahu splnil? Ktorý bol,
ktorý je deklarovaný?
p. primátor Pavol Burdiga
Ktorý to bol? 12..
p. poslanec Ing. Karol Kováč
12/11 to bola tá bytovka, polyfunkčný objekt, firma FOWER myslím sa volajú.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Chcete aby splnili tú výstavbu chodníka?
p. poslanec Ing. Karol Kováč

Aj to a celý ten zámer tak ako ho predložili, či je to možné v rámci kúpnopredajnej zmluvy
ošetriť.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
My môžeme podmieniť kúpnu zmluvu, podpis kúpnej zmluvy vydaním územného rozhodnutia.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre tzn., že všetko to, čo, nechcem povedať nasľubovali, ale v projekte predložili, je možné
ošetriť v kúpnopredajnej zmluve.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno. Na základe územného rozhodnutia potom bude vypracovaná kúpna zmluva s tým, že
výstavba toho chodníka sa tak isto dá ošetriť v kúpnej zmluve, kde bude záväzok, myslím do
tých 5 rokov tam bolo uvedené. V prípade ak do tej lehoty nepostavia ten chodník, mesto to
môže si nejakú zmluvnú pokutu tam teda uplatniť.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tak isto rezidenčné parkovacie miesta
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno. Áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Systém polyfunkcie, byty, nejaké nájomné jednotky.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre. Ok. Ďakujem pekne za informáciu. V súvislosti s tým, ešte chcem poprosiť vedenie
mesta, buď prostredníctvom teda mestskej polície, alebo nejakej žiadosti, aby sa teda obnovili
na tejto ulici všetky tie zvislé dopravné značky, ktoré tam majú byť a ktoré pričinením nejakých
nedopatrivcov boli odstránené a zničené, aby teda bolo jasné charakter a organizácia cesty. To
by som bol veľmi rád. Potom chcem požiadať, Letná ulica pri križovatke so Šafárikovou ulicou
pri detskom centre, chcel by som požiadať komisiu dopravnú, aby sa zaoberala týmto mojím
podnetom, alebo mesto teda Rožňava prostredníctvom komisie dopravy na časti ulice od
križovatky po nemenovaný obchod s potravinami doporučujem dať značku zákaz státia,
nakoľko v časoch inkriminovaných dôb, kedy teda ľudia odchádzajú, prichádzajú z práce, ľudia
z okolitých domov parkujú na jednej strane tej ulice a pokiaľ rodičia s deťmi, ktorí navštevujú
toto detské centrum a našťastie je ich stále viac a viac, tak parkujú na druhej strane chodníka
a cesta je iba jednostranne priechodná. Neviem či teda viete, o čo sa jedná. Potom ešte jednu
informáciu, ďakujem pánovi primátorovi všimol si, nezabudol som hlasovať, len svojho času
ešte nemám uzavretú diskusiu s pani Dr. Balážovou ohľadom, ohľadom materiálov, ktoré sú,
ktoré sú informatívneho charakteru v rámci schvaľovania, takže ja mám taký malý truc podnik.
Neschvaľujem veci na vedomie. Tak len kvôli tomu na informáciu. Toľkoto z mojej strany.
Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof nech sa páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem. Vrátim sa k téme bodu 12/11 a to je tá nešťastná Kvetná ulica a, a vyústenie okolo
kláštora Františkánov na Betliarsku ulicu. Dosť sa čudujem a ja som nemohol hlasovať za takto
predložený materiál, súc byť oboznámený teda s tou situáciou konkrétnou aká je na mieste.
Stále, stále nie som ochotný hlasovať za materiál tento konkrétny, v ktorom chýba dopravná
štúdia. Zatiaľ som absolvoval nejakú krátku konzultáciu cez smsky. Sú tam veci, ktoré by pri
takomto, pri takomto bode a pri riešení tohto problému nemali byť opomenuté a tá dopravná
štúdia teda je jednou z vecí, ktorá, ktorá by rozhodne nemala chýbať pri schvaľovaní takéhoto
zámeru. Ešte raz neviem či túto ulicu máte prejdenú, ale je to spojnica medzi námestím a,
a nemocnicou, kde vlastne celý okres zo zástavky autobusov, teda sa dopravuje do tejto
nemocnice. Neviem. Chýba mi tu, chýba mi tu toľko podstatných argumentov na to, aby sa dalo
s kľudným svedomím rozhodovať o tak dôležitom bode a druhá časť teda môjho návratu
k tomuto bodu teda je, je tá, že chýba mi komplexnosť riešenia od vyústenia na Betliarsku
popod ten oblúk, kde už teda chýba dopravná značka zákaz vjazdu a teda autá si skarcujú
z Kvetnej na Betliarsku a na námestie a teda ešte raz ten, ten bod je z môjho pohľadu
nedostatočne ošetrený a na záver by som rád vyzval, vyzval kompetentných ľudí, ktorí, ktorí
majú toto na starosť, tú dopravu tam riešiť, pretože zo Špitálskej ulice od nemocnice na Kvetnú
je tam zákaz vjazdu. Rád by som tú značku videl nejako komplexne poriešenú, teda
s rezidenčným státím atď., vjazd iba pre obyvateľov ulice a, a majiteľov podnikov na tejto ulici
a potom dokončenie toho výjazdu na Betliarsku. Nejako tam buď mechanicky upraviť, alebo,
alebo jednoznačne tam má, osadiť dopravnú značku, ktorá by zakazovala výjazd z Kvetnej
okolo kláštora Františkánov na Betliarsku ulicu. Je nešťastím, že sa dokážeme v historickom
jadre rozhodovať na základe tak chabých informácií. Okrem toho, že mi tam chýba tá dopravná
štúdia, nemáme tam vyjadrenie pamiatkarov a som ochotný tvrdiť, že, že je podľa mňa
podstatné, keďže sme v historickom jadre mesta a predpokladám, že nejaká nová výstavba na
hrane historického jadra, no podľa mňa sa to tam bude veľmi silno biť. Neviem. Ja ešte raz
uzavriem a podčiarkujem, podľa môjho názoru sa nedá kvalifikovane rozhodnúť o tak
závažnom bude na základe konkrétne predloženého, predloženého materiálu. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Ja by som reagoval na kolegu Karola Kováča. Pri detskom centre tú dopravnú situáciu
momentálne riešime na komisii verejného poriadku, takže len zmena niečoho trvá niekedy aj
rok, ide to aj cez políciu, potom treba nejaké značky nakúpiť atď. a fakt ako nejaké veci trvajú
trošku dlhšie, takže. Môžeš si pozrieť, neviem ti teraz povedať v akom to je štádiu, ale môžeš
si pozrieť zápisnice z rokovania komisie.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán posla.. pán zástupca, prepáč.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. V podstate som chcel povedať to, nevidel som prihlásených a chcel som ťa uistiť,
lebo aj na mňa sa obrátili obyvatelia z tohto okolia detského centra a upozornili na skutočnosť.
Ja som využil možnosť, že som bol prítomný na komisii cestovného ruchu a v predstihu sme
toto avizovane riešili. Bol som aj na slávnostnom otvorení, kde sa tiež táto probl..., nie je to

ukončené, je to v štádiu ešte riešenia, takže verím, že sa nájde kompromis. Len čiastočná
odpoveď tebe.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Mne išlo o podnet pre komisiu, pretože ja riešenie dopravné nechcem robiť, sú na to
kompetentnejší a vzdelanejší. Zabudol som vo svojom diskusnom príspevku spomenúť ešte
jednu vec. Chcem požiadať vedenie mesta, aby Komenského ulicu sčasti príjazdu ku garážam
z vrchnej aj zo spodnej časti, kde je dočasná betónová komunikácia zaradila do zoznamu
komunikácií, ktoré by bolo pomerne v krátkom čase opraviť, resp. rekonštruovať. Ďakujem
pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno vieme o nej, vieme o nej. Pán poslanec Džačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ja len na dovysvetlenie. Karči tam musíme naučiť tých ľudí, čo tam parkujú, že majú tam
parkovisko pri bývalom štatistickom úrade. Tam je tabuľa, všetko, len vieš ako oni, oni prídu,
chcú čím bližšie byť pred dverami. A tam je tabuľa parkovisko pre toto CVČ, alebo čo to tam
je no, centrum.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof s faktickou.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Len v krátkosti. Situácia na Komenského ulici nad Tescom prejazd až ku garážam a výjazd na
to je myslím Špitálska ulica. To značka, ktorá zakazuje prejazd je absolútne porušovaná
taxíkami a hocikým, kto si tam skracuje cestu. Je tam jednoznačné dopravné značenie, ktoré ale
nie je dodržiavané a žiaľ, nevšimol som si, že by tam bola nejaká účinná kontrola. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ešte raz som si vyžiadal slovo a mám tu 3 veci. Najprv by som sa chcel spýtať, buď asi pani
prednostky sa spýtam a keď nie, tak zástupcu médií, pardon kameramana tiež Ondreja, že...
som prekvapil. Nebojte sa nejdeme žiadnu pieseň nahrávať moju, nič ťažké. Len to sa chcem
spýtať. Pamätáte sa, mali sme tu bod, v ktorom bolo prvý krát tak dá sa povedať aj pojem istina,
kde dlžník mesta by mal pozdejšie zaplatené veci, preložilo sa ako jeho vec na istinu. Vtedy sa
pýtal Roman Ocelník, to bolo vám poviem presne 26.04.2016, že teda je dlžný, alebo nie je
dlžný. A celý tento materiál chýba v zápisnici. Chýba aj na audio zázname, že kedy sa to vlastne
stáva. A videl som, že ste boli Matúš ako prepáč, Matúš Bischof, kolega tam bol pri zápisnici
overovateľ a prepáčte neviem, nechcem druhé meno povedať, aby som neublížil dakomu, len
škoda, že ste nedozreli trošku na to a si to prešli akou formou, kedy sa to stáva. Lebo.... Vtedy
ste odpovedali, však sa točilo ďalej.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková

Tak v podstate záznam, alebo teda rokovanie mestského zastupiteľstva sa nahráva, ako všetci
vieme a z tejto nahrávky my sme si objednávali prepis, doslovný prepis. Takže ja to musím
preveriť, či to tam je, alebo nie je, ako ty hovoríš, či to chýba a skontrolovať tak isto, či je
zvukový záznam kompletný. Ak je kompletný, tak potom obrátiť sa na dodávateľa, aby to
doplnil.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Len keď sa ....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Neviem si predstaviť, že ako k tomu došlo. Neviem.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
...že či náhodou nechce nám pán kameraman ešte povedať k tomu. Nie. Tak dobre. Druhú vec,
keď dovolíte, no som si vyžiadal tak som dlhšie. Veľmi ma trápi, je to a bolo to už spomenuté
trávnik pri novej zmrzline, ktorá je v meste. Je to také, dosť tam poviem, na, na to, ako aby sme
sa čím skôr poradili asi, alebo urobili tam nejaký zásah. Ja neviem či to buď nejako ohradiť by
bolo.
p. primátor Pavol Burdiga
Môžem, lebo ako bude to trvať, ale myslím, že to netrápi teba, ale je to mojou nočnou morou.
To ti môže každý povedať, aj na technických službách, pretože mňa to, mne ide srdce roztrhnúť,
keď to ja vidím, hej. Už sme urobili opatrenia, už sa tam objednali, objednali také stĺpiky výšky
70 cm. Bude natiahnutá reťaz po konzultácii s pamiatkarmi samozrejme. Teraz sa to
vyhotovuje, ale bude to len na tej časti ako je zmrzlináreň. Vyhotovili sme 6 alebo 8 tab.. 6
alebo 8 tabuliek, aby ľudia neprechádzali cez trávnik, neviem teraz akým nápisom to je, keď
toto všetko bude, tak polícia bude kontrolovať a bude už pokutovať týchto ľudí, pretože keď si
si to všimol, tak ľudia stoja už na trávniku. Mne manželka zakázala už tam chodiť, pretože mňa
ide roztrhnúť a ja sa tam nebudem hádať s nikým, že každý keď je hlúpy, ja už to musím takto
povedať, že si ničíme svoj vlastný majetok v strede námestia kvôli zmrzlinárni. To, že možno
tam dáme reťaz, alebo dáme tie stĺpiky možno nevyrieši situáciu, ale bohužiaľ pristúpime
k tomu, že budeme tých ľudí pokutovať. Ako sami vidíte, že už je chodník vychodený, ako mňa
to strašne trápi, mňa to strašne trápi a nielen tá časť, ale časť pri pekárni, keď ste si všimli, aj
tú sme ako tak upravili, dali sme tam tabuľky, tabuľky obchádzajú, na tabuľku dokonca šliapnu,
hej, čiže toto sme my ľudia, toto sme my ľudia a je to dobre, že si to vybral aspoň v priamom
prenose to môžeme povedať, že by sme si mali konečne vstúpiť do svedomia a neničiť, neničiť
majetok mesta. A každému komu som to povedal, že to nie je moje, ale je to aj jeho, tak sa
niekedy čudujú ľudia, že prečo mu to hovorím, že je to jeho. Takže zatiaľ robíme takúto
nápravu, nechceme to celé ohradiť, zatiaľ urobíme len túto časť, kde sú tieto krámiky, ale
hovorím, že ja som bol aj na, u pamiatkarov, ja dom túto vec dohodol a oni najprv povedali, že
skúsme túto stranu. No uvidím, aký to bude mať nejak.., aký to bude mať efekt. Prepáč, že som
ti skočil do reči, ale, ale riešime to, riešime to určite.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ďakujem veľmi pekne, lebo trápi to asi už aj toho chudáka zmrzlinára, tam je nešťastný z toho,
ale on to nevie ustriehnuť, on tam predáva. No a ďalší bod keď môžem sa spýtať, to neviem,
kto by mi vedel, možno pani právnička mesta, je možné žobrať v dnešnej dobe? Lebo ja vám
tak poviem, mám skúsenosť zo svojho odboru. Máme tu jedného muzikanta, tak v minulosti,
alebo aj dodnes bolo tak, že my dáme deti svoje na to do umeleckej školy a zaplatíme aby nám

ho naučili hrať. A on má takú novú formu viete, on tam naťahujú tú harmoniku v podchode, aj
mu platia za to, že on sa učí hrať a teda vám poviem našťastie nechodíme na dlho do tej pekárne,
ale ľutujem tie ženy, keď majú otvorené dvere. Čiže neviem, či to máme upravené, alebo zatiaľ
ešte nie vo VZN, lebo ja vám poviem z vlastnej skúsenosti, nech len, že, keď sa hráva
v zahraničí, je predvedený pred komisiu taký muzikant. Príklad – bola by postavená pani
Mičudová, Ivan Nemčok a ešte nejaký kolega hudobník a tí ho posúdia, do akej miery je to
počúvateľné a potom sa dajú 4 miesta, na ktorých môže po 25 minút hrať cez deň, potom musí
mať pauzu, má to taký trošku poriadok v zahraničí. A sa tak kus obmenia.
p. primátor Pavol Burdiga
To je zaujímavé. Pán poslanec Ocelník, nech sa ti páči, s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Milan nato ti, Milan na to ti len jednu vec poviem, keď tu chceš peniaze, tak tu neplač. Som ti
povedal, že daj mu 5 euro nech prestane hrať a si mu nedal, no. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec máš vynikajúce riešenie. Jednoduché. Neviem či náčelník mestskej polície sa
chceš k tomu vyjadriť? K tomu hraniu, nemyslím tak, že by si zahral, ale.. To by som nechcel,
aby si ty hral. Jasne, jasne, jasne. Jaj pozbierať sa na 5 eurá, áno, tak to je tiež riešenie. Ale je
to dobré na odľahčenie. Pán poslanec Capák s faktickou ešte.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Že to je vlastne posledným, čo... Zhodli sme sa susedia, teraz je to pre pána Hanuštiaka a jeho
kolegov, a viete dobre, že som, neraz mali so mnou veselo a ja s nimi, ale tento krát chcem
veľmi, veľmi pochváliť, uvažovali sme o písomnú pochvalu, ale, od pána Ladislava Kráľa, máte
túto pochvalu odo mňa a časťou určite aj Dušan Žiak, ktorý tu bol, že predsa len si, podarilo sa
vám dať do poriadku už sčasti tú hornú časť Rožňavy a sme vám veľmi vďační za to.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem, iste do dobre padne aj polícii pán poslanec. Pán poslanec Kossuth nech sa ti páči.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Už pomaly som unavený, ale musím vyčkať rad. Takže ďakujem za slovo. Mám niektoré
požiadavky, ktoré by trebalo promptne riešiť. Kon... konkrétne sa mi jedná o, o verejné
osvetlenie časti papierní. Dneska na dnešnom sedení sme odsúhlasili dáke finančné prostriedky
firme FIN.M.O.S., neviem či je možné s nimi dojednať určité rozšírenie aj v tejto lokalite,
nakoľko sa jedná asi o 5 kusov stĺpov verejného osvetlenia, ktoré sú skorodované, ktoré hrozia
úplne, držia ich len, len v podstate drôty elektrického vedenia. Takže to je jedna taká
požiadavka, o ktorú by som chcel, aby sa to rie... riešila promptne. Na minulých
zastupiteľstvách som niekoľkokrát spomenul most cez rieku slaná, alebo peší prepoj, alebo čo
to je, aby sa určitým spôsobom riešila aspoň tá podlaha tam, no neviem, asi do dnešného dňa
nikto. Ďalšia požiadavka moja by bola čím skôr, teda pristúpiť, alebo riešiť opravu školy, alebo
agitačného strediska v Nadabulej, nakoľko tam tiež je taký odstrašujúci stav. Stropy, strecha,
komíny tam to za chvíľu asi tiež ľahne. No čo ešte. Tak isto som na predošlých zastupiteľstvách
upozorňoval, upozorňoval na inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú, konkrétne v Nadabulej,
konkrétne sa mi jedná o inžinierske siete vzdušné. To je jeden horší ako druhý. Pokiaľ, pokiaľ
sa neurobí dajaká náprava, tie vozidlá stadiaľ chodia aj vyššie, zrazu len zbadáme to, že
strešníky zmiznú. Ja neviem, ako to je možné, keď človek stavia. Oni títo distribútori vám
nariadia všetko do zeme a na nich neplatí nič. Tak by som požiadal, keď je možné vstúpiť do

jednania s nimi a vyzvať ich, aby, aby tieto pavučiny, ktoré sú na území mestskej časti, dá sa
povedať aj, aj čiastočne aj v Rožňavskej bani, aby sa pristúpili k odstráneniu. Naša kontrolórka
urobila dajaký, dajaký, dajaký audit, nazvať to neviem, mierny, myslel som, že bude obsahovať
viac tých konkrétnych vecí. Snáď len toľko, že niektorý pracovníci nemajú, nemajú odbornú
spôsobilosť. Neviem, na koho to sa konkrétne mieri... mierilo, ale väčšina teda technickohospodárskych pracovníkov, všetci majú odborné spôsobilosti podľa potreby, ba dokonca
navýšené, ale zaplatené z vlastných zdrojov. Že sa tam jedná o dajaký, dajaký slabší výkon
u niektorých teda by som nazval pracovníkov, alebo celkove, že sa to akože zaťahuje na nás.
Áno berem to, berem to, ale vy by ste mali, vy by ste mali niektorí aj s kolegov dakedy pozrieť,
pozrieť to preobsadenie ľudí, s jakými ľuďmi robíme, ba dokonca, ja som aj spomínal aj
predtým, že ako dajaký prevýchovný ústav nie sme, ale bohužiaľ je to tak, že poniektorí občania
keď sa dopustia dajakých, dajakých prehreškov, alebo sú stíhaný, alebo trestne stíhaný dostanú
určité, určitý trest, aby odrobili niekoľko hodín, no ja vám prajem, aby ste to skúsili s nimi. Ja
som dosť ostrieľaný a dosť tvrdý, ale, ale je to dakedy veľmi ťažko. A čo sa týka potom ďalších
dajakých vecí, to by sme potom mali brať dajaké, dajaké príplatky za, za rizikové dajaké.
Skutočne, lebo s týmito ľuďmi je veľmi obtiažné a veľmi ťažko napredovať. Nerád sa vraciam
ku, ku šlamastike, alebo ku kinosále, ktorá nastala tam, ale nedá mi, aby som nespomenul.
Došlo k novým dajakým veciam, budem informovať vedenie. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
No tak ja by som sa iba dvoch tém dotkol. Máme na svete zákon o odpadoch a stále tu bude
drahšie hlavne pre obyvateľov mesta. Chcem vás poprosiť o vypracovanie dajakého materiálu
pre osvetovú činnosť separovania odpadov, v prípade, že to budeme ignorovať, bude nás to
v blízkej budúcnosti, v najbližších rokoch stáť strašne veľa peňazí, omnoho viac ako teraz.
V dnešnej dobe sa sťažujeme jednak ako mesto, alebo nieže sa sťažujeme, ale sa nám zdá, že,
že tie poplatky, konkrétne tuná sa jedná o firmu Brantner, sú ročne dosť vysoké z rozpočtu
mesta. Ale budú ešte vyššie a budú tým pádom ešte viac premietnutie, premietnuté do poplatkov
pre obyvateľov mesta. Okrem osvety obyvateľov mesta by som poprosil o riešenie tejto otázky
a, a nejakého písomného napomenutia spoločnosti Brantner. Na vlastné oči som bol svedkom,
ako po vysypaní koša s komunálnym odpadom ide za ním žlté vrece s plastmi. Takže možná že
nejaký občan sa trápi, separuje triedi a tam aj tak to skončí v jednom, v jednom, na jednom
kopci celé. Takže z dlhodobého hľadiska to určite nie je dobré celé riešenie. Z dlhodobého
hľadiska si myslím, že viac, stále viac a viac by sme mali pracovať na tom, aby sme to v našich
hlavách a v hlavách našich spoluobčanov prerozdelili, upravili tak, aby sme, aby sme dokázali
separovať a tým pádom to, tým separovaním, znížiť poplatky za odpady. Niekoľko krát som
spomínal otázku, chcel by som sa vlastne do budúceho zastupiteľstva opýtať otázku, či náhodou
sa neplánuje niečo riešiť v danej problematike, alebo či to bude riešiť až budúci hlavný architekt
mesta, pri škôlkach a školách sú zelené pásy, ktoré sa len tvária ako zelené, sú väčšinou hnedé,
sú plné vody počas dažďov a mával som tu niekoľkokrát návrh na to, aby sme z tých zelených
pásov aspoň čiastočne urobili odstavné plochy zo zámkovej dlažby, alebo z hocijakého
materiálu, na vykladanie, nakladanie detí, ktoré rodičia prinášajú, alebo odnášajú zo škôl. Chcel
by som poprosiť, pri väčšine škôl takéto možnosti sú, dokážu to veľmi jednoducho urobiť
technické služby od podložia počnúc, cez uloženie zámkovej dlažby a všetko. Takže nie je to
až taký, podľa mňa veľký problém, či sa do toho nechceme pustiť. Ja si myslím, že to bude
v okolí týchto škôl veľký krok vpred. Dajaké podobné náznaky som videl pred Zlatou školou,
tam už niektoré úseky sú, sú zo zámkovej dlažby už urobené. Takže len taká poznámka.
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem, nech sa páči ďalší. Pán poslanec Beke asi, správne. Nech sa páči.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Pôvodne som nechcel diskutovať, ale predsa sa mi nedá, aby som
nevypovedal za seba určité veci. Na februárovom zasadnutí som hovoril o nebezpečí zapadnutia
poklopu na kanalizácii v Krásnohorskej ulici. Napriek viacerým urgenciám aj mestskej polície
ako aj mnou východoslovenské kanalizácie dva mesiace neboli schopné odstrániť
životunebezpečný stav. Po urgencii približne pred mesiacom pravdepodobne technické služby
umiestnili aspoň výstražnú tabuľu čím bolo dosiahnuté, že autá chodia cez tamaď. Teraz
nevedia s kolesami obísť poklop, ale s jedným kolesom len cez ten poklop vedia chodiť. Prosil
by som mesto, ktorý poznáte pána vedúceho kanalizácií, aby sa už venoval danej situácii, ktorú
je možno odstrániť za 2 hodiny. On sa vyhovára, že museli objednať betónový krúžok, len
neviem ako odhadli, aký kruh majú objednať, keď ani neotvorili poklop na šachte, čiže ani to
nevedia, prečo je prepadnutý ten kanál podľa mňa. Čo sa týka auditu kontrolórky za technické
služby, ja by som povedal len toľko, aj no, aj na podporu názoru pána Kossutha, že keď som
nastúpil do technických služieb tak firma mala skoro 120 stálych zamestnancov. Postupne sa
klesala, teraz je taký stav, aký je, že zhruba je tam 40 zamestnancov. S toľkými, s toľkými sa
nedá celé mesto tak upravovať a, a dať do poriadku, ako, ako by to malo byť a nie je to riešené,
riešenie získaním ľudí z projektov, česť výnimkám, ale, ale čo sa týka, čo sa, čo sa týka od
vedenia prác tak oveľa lepšie sa dá pracovať so stálymi pracovníkmi, ako než ktorý sú platený
60 eurami a, a povedia, že a, a za čo, za toľko sa oplatí? Takže kvôli tomu niekedy vyzerá to
mesto tak, ako vyzerá. Hovorím, česť výnimkám, lebo sú aj medzi nimi, ktorý chcú pracovať
a radi by pracovali, len žiaľ bohu, aj, aj keď bolo to zasadnutie tuná to vlády, bolo nasľúbené,
že koľko pracovných miest sa acholem prisľúbi, potom sa vysvitlo, že, že do roku 2020 sa
vytvoria tieto pracovné miesta. Budú vypísané projekty, tam sme, že už, už treba kosiť a ešte,
ešte projekty prakticky začínajú od 01.05. Pritom bolo sľúbené, že bude to od, od začiatku
januára, potom od marca a už, už tam sme, že, že v máji a už, už by bolo treba kosiť, len nie je
s kým. A, a snáď asi čo pán Bischof naniesol tú Kvetnú ulicu tak až potom som nad tým
acholem rozmýšľal, že som sa pýtal, ale nedostal som odpoveď, že trebárs ako môže mesto
prikazovať niekomu, aby na cudzom pozemku postavil chodník. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja len ako na všetko ti nebudem odpovedať, len tam čo si hovoril ohľadom toho zasadnutia
vlády, dobre a tých ľudí, ktorí prídu od 01.06. nie od 01.05., to nemá nič spoločné jedno
s druhým. Absolútne nemá nič spoločného, to je celkom nejaký iný projekt, hej, a to čo
zasadnutie vlády bolo toto je tiež niečo celkom, celkom iné. To len na také upozornenie na to,
hej. To, že my sme čakali celý rok na to a ja to neovplyvním a pán poslanec ani ty to
neovplyvníš v žiadnom prípade, nám tí ľudia chýbajú, aj keď niektorí nadávajú na nich, že robia
len 4 hodiny, ale keby rob, keď robia z toho aj 2 hodiny aj to pomôže mestu každopádne. Ono
to tí, ktorí nie sú priamo spojení s týmito ľuďmi nevedia a v živote to nepochopia. Ale tí, ktorí
s tým robíme, pretože dovolím si povedať, že vy tak isto, tak každopádne je to prínos pre to
mesto. To, že bolo niekedy 120 ľudí, to je všetko pekné, ale zase keď vieme aj na projekt ľudí
vybrať tak nám aj to pomôže finančne. A na tie otázky, na tú otázku ohľadom toho, že či môže,
ako si hovoril, že či môže postaviť, alebo my máme prikázať, že my prikážeme niekomu na
cudzom pozemku postaviť niečo? Ale to myslím, že oni doniesli tú štúdiu a oni sa ponúkli, že
oni to budú robiť. Nie tak to bolo ako hovorím? Lebo to nie my sme im prikázali, ale to návrh

prišiel od nich a už oni to chcú urobiť, hej. Ale pozrieme sa za tým a budeme ti odpovedať
potom písomne dobre? Nech sa páči pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ja sa ospravedlňujem, že som predbehol zástupcu, ale, ale na rýchlo sme sa tam prihlásili a ja,
ja by som dával do pléna len takú jednu technickú. Naše zastupiteľstvá sú každé dva mesiace.
Ja si myslím, že toľko bodov aj dneska, že už ku koncu každý je kus unavený. Či, či nezvážime,
buď deliť dajak tie, tie body alebo, aby bolo menej, alebo, alebo vrátiť sa k tomu, že každý
mesiac, že by bolo zastupiteľstvo, aby to bolo kratši. Celý deň sedíme, celý deň. Ku koncu už
to je dosť také...
p. primátor Pavol Burdiga
A ty si myslíš, že by tých bodov bolo menej?
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ja neviem, ja...
p. primátor Pavol Burdiga
Ja viem, že nie.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Prepáčte, ja len, takto viac hláv, viac rozumu. Skúste porozmýšľať o tom a
p. primátor Pavol Burdiga
Ja rozmýšľam, rozmýšľam o tom. Keď zoberieš týchto ľudí tak teraz sme skončili
zastupiteľstvo a na budúci týždeň by ste mali komisie. Príklad.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Neviem, no ku koncu som už aj ja unavený.
p. primátor Pavol Burdiga
Teraz ďalšia vec, spýtali ste sa to, že nemá mi tu byť realitná kancelária. Teraz príde toľko
žiadostí, tak ako všetko treba spracovávať.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Tak ja som ozaj len nahlas uvažoval. Ale nech aj ostatný porozmýšľajú.
p. primátor Pavol Burdiga
Nám to každopádne vyhovuje aj, aj pre ľudí, ktorí sú tu, pretože tú prácu môžu aj zodpovedne
prichystať a preto hovorím, že by bolo z toho presne toto, že budúci týždeň začneme
s komisiami. Vám, tí, ktorí sa zúčastňujete jednej, alebo dvoch komisií to je absolútne jedno,
lebo ty sa jej zúčastníš, ty ostatné materiály nerobíš, ale my tak isto to musíme robiť, a títo ľudia
nie sú tu zamestnaní len pre zastupiteľstvo, ale robia aj inú prácu. Čiže zatiaľ musím povedať,
že nám to zatiaľ vyhovuje tento spôsob dvojmesačný. Ja tak isto musím vydržať a dneska sme
ešte celkom dobre, ešte sme len 8 hodín. 8 hodín.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Je to dosť sedieť tu a...

p. primátor Pavol Burdiga
A ešte keby si musel tak dávať pozor a striehnuť na všetko ako, ako my no. Ale beriem to od
teba...
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ja len....
p. primátor Pavol Burdiga
..,.určite, že je to únavné no.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
...na zváženie. Na zváženie. Každý. Ja som naozaj nahlas uvažoval, takže.
p. primátor Pavol Burdiga
Nevadí.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ja by som sa vrátil jednou myšlienkou k príspevku pána Balázsa. Isteže, je to
celospoločenský problém. Dlhodobo v nedohľadne riešenia čo sa týka smetí, komunálneho
odpadu, prístupu. Je to všetko v ľuďoch. Trápi nás to spoločne, riešenia sú rôzne, ale, ale
najväčším prínosom je to, čo požiadal a preferoval, tzn. vedomie od detstva ľudí viesť k tomu.
A práve tu, pri tejto príležitosti, vyzdvihnúť podujatie, ktoré bolo začiatkom tohto mesiaca
Ekotopfilm v OKC-čku, kde všetci kompetentný, ktorý sa zaoberajú touto problematikou, inak
je to najväčší biznis, po možno farmaceutickom priemysle, alebo pohrebnom, tak prezentovali
na všetkých úrovniach pre mladú generáciu, 1. stupeň, 2. stupeň, stredné školy bola
konferencia, bola odborná diskusia, kde padali otázky, určovali sa nejaké smery, trendy, výzvy,
nejaké reálne zákonné, legislatívne úkony, takže, na druhej strane, čo nevidieť končí aj naša
zmluva dlhodobá s firmou Brantner. Takže tej, tu chcem reagovať na to, že tej, tej prevencie
toto vnímam ako veľmi pozitívnu vec. Na druhej strane oni po svojej linke konajú a, a robia tak
isto osvetu a v neposlednom rade vidím prínos aj v tom, že v Rožňave sa zriadila, teraz neviem
na rýchlo si spomenúť, Janka Mičudová možno si spomenieš, pán Stano, Stano Ďuríček čo má
kanceláriu tu, je to sesterská firma, alebo pobočka na túto oblasť, NATURPAK, ktorý tak isto
sa venujú tejto problematike, že máme určité zázemie. Ja som sa aj tam dovolil spýtať, že možno
jedno riešenie by bolo, nie tu zdola riešiť, ale zvrchu zakázať výrobcom, distribútorom,
predajcom. Lebo ideme na nákup, ja menej, robí manželky najviac a dievčatá, ženy často
a donesieme domov 20 kg smetí, alebo ja neviem koľko z toho, lebo všetko je balené v tom,
v čom je balené. Takže možno tu by bol prvý krok. A v neposlednom rade by som sa chcel
poďakovať pri tejto príležitosti, aj z tejto úrovne za veľmi pozitívne odozvy, za organizáciu, za
zabezpečenie celej tejto akcie, bolo to hodnotené, teraz tlmočím, čo sme dostali osobne, alebo
teda mesto mail z úrovne generálneho riaditeľa. Bude s to opakovať, bude to mať taký dlhodobý
charakter takže verím, že aj vďaka tým deťom, ktorým vštepujú tuto ten postoj sa aj dospelí
preorientujú troška, čiastočne, aspoň. V neposlednom rade v súvislosti zase s tým, by som chcel
poprosiť verejnosť, obyvateľov mesta, nás všetkých, je na stránkach mesta a každoročne býva
tradíciou tzv. jarné a jesenné upratovanie. Teraz je to, to jarné zmizol nám sneh atď., máme

krásne zábery na internetovej stránke, aj pána poslanca, aké krásne uličky máme, rozkvitnuté
atď., čiže je tu harmonogram jarného upratovania, aby sa v čo najväčšej miere a najväčším
elánom a prístupom tohto zúčastnili. Sú tam kontaktné osoby, tak isto harmonogram kde, kedy
budú rozmiestnené kontejnery, čo sa tam môže dať, čo sa tam nesmie dať, aby sme to
rešpektovali a zhodnotili následne, že malo to zmysel. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Dve veci. V materiáloch, alebo teda spolu s materiálmi prišiel aj euroobal
dokladov ohľadom novín Rožňavčan. Chcem sa opýtať, očakáva sa od nás nejaká aktivita, alebo
ešte k tomu bude nejaké zasadnutie?
p. primátor Pavol Burdiga
Nie. To zasadnutie bolo. Ty si sa toho nezúčastnil, lebo si bol pracovne vyťažený, takže o ten
mesiac, kedy budeme rozprávať aj o dotáciách, tak, tak isto by som chcel od vás aby ste nejaký
návrh dali, či to chcete aby to išlo ďalej a keď chcete, tak akým spôsobom, aby som nebol na
stránkach mesta ja, ale možno nejaký iný spôsob toho celého. Či budeme ďalej mes... vlastne
tie noviny vydávať, alebo nie, lebo tak pravdepodobne ja som tam bol asi.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Uhm.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, takže ale to je na pracovné sedenie, to nie je na zastupiteľstvo.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno. A v súvislosti s odpadmi. Myslím si, že už sme minulého roku, alebo teda každý rok, keď
odbor prezentuje plnenie zmluvy s firmou Brantner o tom rozprávali. Podľa môjho názoru bolo
by treba zvážiť jednoduché kroky. Identifikovať odpadné nádoby, ktoré súvisia, alebo
odpadové nádoby, ktoré súvisia s jednotlivými bytovkami a na základe tohto potom vymyslieť
motivačno-postihovateľsný systém na obyvateľov mesta v rámci triedenia odpadov. Netreba
čakať na legislatívne rozhodnutia a treba aj veľmi jednoducho a účinne aj doma si urobiť
poriadok. Tzn. keď označím kuky pre jednotlivé ulice a neplní sa, tak postihovať obyvateľov
zvýšením daní, zvýšením poplatkov atď., atď. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte niekto má nejaký diskusný príspevok? Keď nie tak uzatváram diskusiu.
chcel si pán poslanec ešte niečo? Nie? Nie, určite? Tak dobre. Dobre, takže páni kolegovia
a kolegyne, páni kolegovia poslanci chcem povedať 2x ďakujem. Ďakujem za jednu vec
a druhú vec je ďakujem za to, že ste dneska prišli na zastupiteľstvo, že ste sa toho zúčastnili
a ja si myslím, že veľa vecí sme vyriešili, veľa dobrých nápadov tu bolo. Poviete si tieto nápady,
my sa budeme snažiť určite víjsť aj vám v ústrety, aj občanom mesta, takže ešte raz ďakujem
pekne, ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí tu boli, vedúcim odborom. Myslím, že najbližšie
sedenie máme dvadsiateho nejakého šiesteho, 26. 06. sa stretneme, či 9-teho júna, 29.06. na
Petra, Pavla sa tu zídeme o 2 mesiace, takže prajem vám všetkým pekný zvyšok večera, ale ešte
by som vás chcel, vidíte, už skoro by som bol zabudol, skoro by som bol zabudol, pozvať vás
zajtra na stavanie mája o 17-tej hodine na Námestie baníkov. Urobil sa tam, alebo dievčatá
z odboru kultúry urobili nejaké zmeny tam, vyzerá to na celkom zaujímavú a veľmi peknú

akciu pri tom stavaní mája. Už ja sa dopredu teším. Tí, ktorí by ste mali záujem o... zhruba
okolo 11-tej hodiny nám príde ten špeciálny zametací stroj, ktorí sa bude starať o čistotu
námestia, takže aj ten si môžete prísť pozrieť tak, to sú celkom zaujímavé aktivity na zajtra
takže ešte... No a samozrejme, zase by som bol zabudol, na budúci týždeň 05.05. vás srdečne
pozývam, aj samozrejme obyvateľov nášho mesta, aj vás páni poslanci na tradičnú Slobodu
vatry nad vatru, nad pamätníkom Jána Pavla ktorým, ktorá bude vlastne, alebo začne tam celý
program o 19-tej hodine. Takže tam vás všetkých čo najsrdečnejšie pozývam. Takže ešte raz
veľká vďaka za dnešný deň a prajem vám všetkým príjemný zvyšok dnešného večera. Ktorú
sobotňajšiu? Tak všetkého som sa teraz nedotkol, ako prepáč mi, lebo mohol som si to
samozrejme napísať, lebo to by som mohol celý prehľad, ale určite keď si pán poslanec toto
navrhol, veľmi pekne ti ďakujem za to, áno bude aj gastrofestival na námestí v severnej časti
pešej zóne, ktorú organizujeme my mesto, s hlavný konzulom Maďarska a s Csemadokom.
Tiež tam ste srdečne pozvaný, je to taká ochutnávková akcia, takže, takže skúste sa tam zastaviť.
O 11-tej to začína, takže tiež ste tam všetci vítaní. Vidíte aspoň, že je veľa akcií, že človek
niekedy zabudne, že koľko ich bude, ale pán poslanec veľmi pekne ti ďakujem, že si ma
upozornil.

