Doslovný prepis zvukového záznamu zo
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Rožňave dňa 22. 02. 2018
Pred začatím zasadnutia MZ v Rožňave si prítomní uctili minútou ticha pamiatku bývalého
poslanca MZ p. Petra Soldosa.
p. primátor Pavol Burdiga
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Podľa § 12 Zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov otváram 26.
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 12, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Svoju neúčasť ospravedlnil pán poslanec Bischof, ale on určite za malú chvíľu príde, takže bude
prítomný pravdepodobne na mestskom zastupiteľstve.
Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Ocelníka a pána poslanca Takáča.
V súlade s rokovacím poriadkom:
„overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia mestského
zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou predsedajúceho je zistiť a v úvode
rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia overená, či boli vznesené
námietky, pripomienky a podobne. Ak neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú,
pokiaľ námietky boli podané, rozhodne o nich mestské zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení,
prednesení overovateľmi. Oznamujem, že zápisnice zo slávnostného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 03. 02. 2018 bola vyhotoven.....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? Keď dovolíte ja
sa prihlásim hneď ako prvý. Keď dovolíte ja by som rád stiahol z bodu rokovania 3 body. A to
je bo 10/2 z majetkových, 10/3 a 10/8. V týchto 3 bodoch vyšli na povrch nejaké nejasnosti pri,
na mestskom úrade, tak nerád by som ich dal zaradiť do bodu programu a rozhodnúť o niečom,
o nejakej veci, ktorá nie je uzavretá. Takže tieto 3 body by som dal návrh na stiahnutie. Nech
sa páči ak máte ďalší nejaký návrh alebo niečo podobné. Keď nie tak uzatváram tento bod
a dávam hlasovať o stiahnutí bodu č. 10/2. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. 12 boli za, proti nebol nikto ani sa nezdržal hlasovania.
Budeme hlasovať za stiahnutie bodu 10/3 z majetkových. Nech sa páči hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa nula. Ďakujem.
A teraz budeme hlasovať ešte za stiahnutie bodu 10/8 tiež z majetkoprávnych.
Ďakujem pekne. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.

Keď dovolíte budeme hlasovať za znenie celého programu bez týchto 3 bodov. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovali ste 12. 12 za, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem veľmi pekne. Konštatujem, že celkový
program rokovania bol schválený.
Vážení občania. V súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave občania
mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokovávanému materiálu.
Predsedajúci im udelí slovo po tom, čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci. K danému
bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5 minút.
V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, ak sa na tom uznesie
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. V bode diskusia občanov ak chcú vystúpiť
k problematike, ktorá nie je predmetom rokovania, časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5
minút v odôvodnených prípadoch môže byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa
na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Do programu rokovania sa
zaraďuje medzi 13.00 a 13.30 hneď po ukončení prestávky v rokovaní a trvá najdlhšie 30
minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený ak sa na tom uznesie nadpolovičná
väčšina prítomných poslancov.
Občania mesta maďarskej a inej národnosti majú právo hovoriť na zasadnutí mestského
zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do
slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom NR SR
č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.
Vážení poslanci, v súlade s § 9 ods. 2 rokovacieho poriadku „poslanec sa považuje za
prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú
čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby ste pred
opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z
hlasovacieho zariadenia.
V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné
riešenie.
Ďakujem pekne. Úvod máme za sebou teda. Prejdeme na bod č. 2 a to je Plnenie uznesení
Mestského zastupiteľstva v Rožňave.
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu, keď sa chcete na niečo spýtať. 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.
Hlasovali ste 10. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Bod č. 3 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi –
návrh na zmeny a doplnenie
Nech sa páči otváram diskusiu. Pozrime sa ešte na vyjadrenia komisií. Komisia ochrany
verejného poriadku odporúča schváliť tento bod, komisia výstavby, územného plánovania,
životného prostredia tak isto odporúča schváliť. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny a doplnenie prílohy č. 2 VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými dopadmi podľa priloženého návrhu a ukladá
VZN so schválenými zmenami a doplním uverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke
mesta. Nech sa páči páni kolegovia hlasujte.
Hlasovali ste 13. Za 12, proti 1, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne.

Bod č. 4 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
Sú tu alternatívy. Je to náš tradičný bod ako viete. Alternatíva 1 je 100%, alternatíva č. 2 je
88%. Pozrime sa na komisie. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu neprijala
uznesenie. Finančná komisia tak isto neprijala uznesenie. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán
poslanec Bischof sa nám prihlásil.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem. Ako tradične budeme opakovať argumenty, ktoré
predkladáme niekoľko rokov veriac a dúfajúc, že tento krát aj z hľadiska rozpočtu bude
konečne možné prestať trestať rodičov za to, že podľa ústavy uplatnia svoje právo a dajú deti
do škôl podľa vlastného výberu. Teda či do cirkevných alebo súkromných. Ešte raz. Z hľadiska
rozpočtu , ako bolo nám predkladané, rozpočet aj do tohto rokovania. 100% financovanie
rozpočet nejakým spôsobom nepoškodzuje, dokonca nejakým ušetrením pri, pri zlučovaní CVČ
so Základnou školou na ulici Pionierov sme dospeli aj k úspore, takže konečne je možné naozaj
s kľudným svedomím prejsť na hlasovanie o 100% hlaso....teda financovania a to bude aj môj
návrh. Alternatíva A 100% financovania pre cirkevné a súkromné školské zariadenia. Ďakujem
pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Lach nech sa páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Keďže tento problém riešime permanentne 2 či 4 roky a sú zjavné úspory v meste tak
navrhujem kompromisné riešenie 94%.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ešte chce niekto. Pán poslanec Bischof hlásiť sa?
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Áno. Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Lebo ostalo to tam. Nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Navyše ja som zabudol, pardon ospravedlňujem sa, v predchádzajúcom vstupe doplniť jeden
argument. Chýbal mi aj v predloženom materiály zo strany mesta, zo strany predkladateľa VZN
argument prečo sa mesto rozhodlo pre 88% hlasovanie. Nie je to tam vôbec nijakým spôsobom
vyšpecifikované, jednoducho je tam uvedené iba toľko, že zákon umožňuje 88% hlasovanie,
ale to nie je argument prečo to tak robiť. Čiže, ešte raz. Vraciam sa k tomu základnému
argumentu. Nemusíme trestať rodičov, nemusíme trestať zamestnancov, ktorí pracujú v iných
ako mestských zariadeniach tým, že sú ohrozené ich pracovné miesta pri nižšom financovaní.
S kľudným svedomím, rozpočet nám to umožňuje, môžeme, môžeme hlasovať za 100%.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči kolegovia. Pán Mgr. Halyák sa hlási.

p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Pán poslanec mesto sa, alebo mestský úrad sa nerozhodol pre 88%. V návrhu
na uznesenie sú 2 rovnocenné alternatívy. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší z pánov poslancov, keď sa chcú ešte k diskusii pripojiť.
Keď nie tak uzatváram túto diskusiu. Dávam hlasovať najprv o návrhu pána poslanca Bischofa
za financovanie výškou 100%. Nech sa páči hlasujte.
Za 6, proti bol 1 pán poslanec a 6 páni poslanci sa zdržali. Takže táto alternatíva nebola
schválená.
Druhý sa prihlásil do diskusie pán poslanec Lach s kompromisným návrhom 94%. Nech sa páči
páni kolegovia hlasujte.
Hlasovali ste 13. Za ste boli 4, proti ste boli 2 a 7 pánov poslancov sa zdržalo. Takže ani toto
neprešlo.
Keď dovolíte, ja by som dal hlasovať za alternatívu č. 2 a to je 88%. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 13. Za ste boli 8, proti ste boli 4 a 1 pán poslanec sa zdržal. Ďakujem pekne.
Prejdeme k bodu č. 5 a to sú Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na
doplnenie
Pozrieme sa na vyjadrenie komisie, keď dovolíte ešte pred diskusiou. Komisia finančn.....
poprosím vás, keby ste trošku mohli len dávať pozor. Ďakujem pekne. Finančná podnikateľská
a správy mestského majetku odporúča zakotviť do Zásad hospodárenia s majetkom mesta
ustanovenie, podľa ktorého materiály predkladané na rokovanie orgánov mesta, predmetom
ktorých je predaj pozemkov vo vlastníctve mesta, budú obsahovať aj informáciu o priemernej
cene pozemkov predaných mestom v danej zóne v 2 uplynulých kalendárnych rokoch. Nech sa
páči otváram diskusiu k tomuto bodu, k bodu č. 5. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Chcem poďakovať tvorcom materiálu, že teda boli schopní v takom časovom
horizonte tento materiál vypracovať. Ja mám doplňujúci návrh k tomuto, k tomuto, k tomuto
materiálu, ako taký. Stálo by za zváženie mesto rozdeliť podľa územného plánu na 4 zóny.
Zónu historickú, kde by bol osobitný zreteľ, zónu 1 z tohto materiálu premenovať na zónu 2
s vyňatím historickej zóny. Zóna 3 Rožňava baňa a Nadabula, ako územie určené na obývanie,
priradiť, resp. cenovo ohodnotiť osobitne a potom zónu 4, ktorá by teda bola aj zadefinovaná
ako priemyselná zóna. Takže zopakuje. Môj návrh je, aby sme teda mali 4 zóny. Historickú
zónu, ktorá by si vyžadovala osobitný zreteľ pri každom predaji a prenájme pozemku, zóna 2
a zóna 3, ktoré sú určené na bývanie a je to Rožňava ako obytná zóna vo zvyšku a zóna 3 ako
Rožňava baňa a Nadabula a potom na zónu 4, ktorá by bola priemyselnou zónou zhodnou so
zónou 3 podľa návrhu tohto materiálu. Prečo som sa rozhodol pre takýto návrh. Myslím si, že,
bohužiaľ nebolo v tomto materiály predložená žiadna mapka, ktorá by zadefinovala, v akých
oblastiach máme koľko pozemkov ako takých a dosť ťažko sa to hľadá v katastrálnej mate ako
takej. Myslel som si, že pri návrhu budeme prihliadať na nejaké obchodné záujmy, resp.
podnikateľské záujmy v tomto smere. Troška podnikavosti do toho nejakým spôsobom vložiť
a, ale to nevadí. Myslím si, že tento môj návrh by mohol byť priechodný, pretože sa radikálne
neodlišuje od týchto, od týchto, od vášho, teda od návrhu, ktorý tu je položený,
pred.....predsa....predstavený pre poslancov. Jediné čo by bolo možno doplniť, alebo sa
rozhodnúť či zóna 2,a zóna 3, tzn. Rožňava ako mesto a Rožňava ako prímestské časti, Rožňava
baňa a Nadabula či budeme považovať hodnotovo, v rámci hodnoty pozemkov za tie isté

lokality, alebo si dovolíme nejaký kompromis. A ja navrhujem, aby, pokiaľ teda bude, sme
hlasovali o zonizácii a potom, aby sme hlasovali o tých priemerných cenách, ktoré tu budú,
resp. o, o cenách ako takých s tým, že navrhujem, aby potom v mojej druhej zóne bol teda
dodržaných 21,19 eura za m2. V zóne Rožňava Baňa a Nadabula aby bolo zachovaných 12,94
euro za m2 a v priemyselnej zóne, resp. v priemyselnej za 14,99 eura za m2. Ďakujem veľmi
pekne. Toľko môj návrh.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec, alebo kolegovia, chcel by som sa opýtať, možno nie je dobrý návrh. Nebolo by
potom dobré tento materiál vrátiť potom do komisie, aby to prešlo všetkými týmito odbornými
ako možno finančná alebo stavebná a potom by sme sa k tomu vrátili. Lebo zas nie je to taký
dokument, že to okamžite musí byť. Lebo ako návrhy sú dobré a nemám s nimi žiadny problém.
Len aby sme neodsúhlasili potom niečo také, na čo prídeme a že nebolo to v súlade s niečím.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nie som proti tomu. Preto som predniesol, pretože som nepredniesol tento návrh tu aby som sa
dozvedel nejaké informácie, alebo spätnú väzbu od kolegov. Nie som proti, aby sa tento
materiál stiahol z rokovania. V návrhu, môžem to aj navrhnúť v konečnom dôsledku v rámci
diskusie s tým, že pokiaľ by sa chcelo mesto a komisie týmto zaoberať budem len rád. Aby sme
potom citlivo zobrali.
p. primátor Pavol Burdiga
Určite, určite. Ja tiež, tiež nemám absolútne s tým nič. Ja by som tiež súhlasil, ale keby sme si
to potom prešli a úplne s kľudným svedomím v apríli potom by sme zahlasovali, lebo bude to
jasné. A potom keby to išlo do komisie, ja by som ťa veľmi rád poprosil, keby si prišiel
vysvetliť, že o čo tu ide a ja nevidím v tom problém.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre. Sme dohodnutí. Ja by som ešte nechal kolegom, ak ti to pán primátor nevadí, priestor...
p. primátor Pavol Burdiga
Jasné diskutujme ešte.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
...a v závere sa potom prihlásim ak nepadne iný návrh, tak by som potom dal návrh na stiahnutie
tohto materiálu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobrý deň všetkým. Prepáčte, ale tieto materiály vo všetkých komisiách boli, prechádzali,
takže, takže ja to považujem za takú dosť veľkú neúctu voči všetkým ľuďom, ktorí na tomto
pracovali doteraz a, a preto, že vlastne pán kolega Kováč je aktívny len na mestskom
zastupiteľstve, ja by som nehádzal prácu ľudí, ktorí o tomto komunikovali, pracovali na tomto,
dajak, dajak do koša, lebo na tomto sa tvrdo pár týždňov pracovalo. Ja by som ten materiál
nesťahoval, toto bolo dostatočne prebrané na komisiách ten informatívny návrh. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ja len chcem upozorniť, že to nebol návrh pána poslanca, ale môj to stiahnuť,
on to nechcel, on chcel navrhnúť, aby sme hlasovali. Čiže možno tá kritika je na mňa či som to
myslel dobre, alebo zle. Ale na to sme tu, aby sme diskutovali. S faktickou pán poslanec Kováč
a potom s faktickou pán poslanec Bischof.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za priestor. Ja sa ospravedlňujem za to, že som predložil tento návrh možno
teraz, ale je to moje právo a väčšinou ho využívam. Bohužiaľ účasť na komisiách nakoľko som
nebol schválený týmto poslaneckým zborom do žiadnej komisii tak nechodím do komisií, aby
som zbytočne nekazil. Mám právo chodiť, ale nechodím, aby som nekazil líniu, ktorú tieto
komisie majú, nakoľko nie som želaný v týchto komisiách. Preto predkladám svoje návrhy tuto.
Je to moje právo. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem pekne. Pán kolega Kováč ma o chĺpok predbehol s pripomienkou. Dovolím si
pripomenúť pánovi poslancovi Balážovi jeho hlasovanie o rozvrhnutí členov komisií, takže
teraz vyťahovať nejakú prácu komisií a znemožňovať zároveň kolegovi poslancovi jeho, jeho
návrhy je trošku nefér. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem pánovi kolegovi Lachovi, dúfam, že sa dostane do
diskusie ako s faktickou...
p. primátor Pavol Burdiga
Určite. Určite sa dostane.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
...ale v tomto momente navrhujem, aby sa tento materiál stiahol z rokovania. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ono by sme mali podľa rokovacieho okamžite o tomto hlasovať. Môžeme, aby
sa mohli ešte kolegovia vyjadriť? Nebudete to považovať za porušenie rokovacieho poriadku?
Môžem dať teda? Alebo chcete sa ozvať? Dobre stiahli ste to, len chcem byť ústretový aj
v tomto. Dobre teda budeme hlasovať o stiahnutí tohto bodu z dnešného rokovania mestského
zastupiteľstva. Stiahnutie bodu č. 5.
Za 11, proti 1, zdržal sa 1 pán poslanec. Samozrejme pochopíte tým, že sa to vráti do komisií,
hej, tam sa to prerokuje a potom to príde opäť do mestského zastupiteľstva. Tak ste tomu
rozumeli, hej? Dobre. Ďakujem pekne.
Bod č. 6 je to Návrh rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a príspevkových
organizácií na roky 2018 - 2020
Kde som mal komisie. Mám ich niekde? Niekde to mám. A tu je. Dobre takže stanoviská
komisií prečítam, keď dovolíte. Komisia finančná, podnikateľská, správy majetku na svojom

rokovaní dňa 13.02. odporučila schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov na roky 18-20.
Odporučila sumu 87 000 chodník na Rudnú presunúť z kapitálových do bežných na opravu
chodníkov. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských
komunikácií na svojom rokovaní dňa 07.02. odporučila návrh rozpočtu mesta schváliť. komisia
kultúry, mládeže na svojom rokovaní 06.02. tiež odporučila schváliť, komisia sociálna,
zdravotná a bytová odporúča schváliť návrh rozpočtu s tým, aby sa zohľadnili aj zmeny podľa
zákona o sociálnych službách. Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí 06.02.
odporučila schváliť a komisia cestovného ruchu tiež na svojom rokovaní 06.02. odporučila
schváliť rozpočet. Otváram diskusiu páni kolegovia, keď sa chcete spýtať. Je tu pani Ing.
Leskovjanská ohľadom týchto čísiel vám, vám rada odpovie. Myslím, že sme mali aj dosť
stretnutí ohľadom rozpočtu, kde sme niektoré veci si prebrali, ale .... toho priestoru stále dáme
dostatok, aby, aby ste sa mohli pýtať aj naďalej. Pán poslanec Balázs nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dávam návrh hlasovať podľa návrhu finančnej komisie.
p. primátor Pavol Burdiga
Máme poznačené. Pán poslanec Lach nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Všimol som si článok, na webovej stránke rožňava24, kde vedúca ekonomického odboru,
hovorila, teda sa vyjadrila k, hodnotila minuloročný rozpočet a dospeli sme k tomu, že je tam
prebytok okolo 770 000 eur. Teraz ideme schvaľovať rozpočet, ktorý bude vyrovnaný a tak isto
sme schvaľovali predchádzajúce rozpočty, ktoré boli vyrovnané, poslednú úpravu za rok 2017
sme schvaľovali vlastne už v decem.... novembri, 30. novembra a bolo povedané, že bude 0
vyrovnaný rozpočet. Tak neviem v priebehu mesiaca vznikol prebytok 770 000, tak niečo bolo
asi nie celkom pravdivo povedané. Z toho teda vychádzam pri tomto rozpočte, že síce boli
k nemu sedenia. Je to neformálne sedenie poslancov, ale neformálne sedenie poslancov je
vlastne nie schvaľovanie rozpočtu a rozpočet dávame schvaľovať, teda bol daný do
zastupiteľstva na schválenie dá sa povedať, že už pomerne neskoro, lebo bude, že keď ho
neschválime, tak potom riskujeme to, že prídeme o peniaze z európskych fondov, kde musíme
mať schválený rozpočet, aby sme sa mohli uchádzať, musíme mať schválené spolufinancovanie
týchto žiadostí o nenávratné finančné prostriedky. No a myslím si, že to je nie práve
najvhodnejšie takýto neskorý čas dávať rozpočet. Čiže toľko k tomu času, lebo defacto
posledné zastupiteľstvo sme mali v novembri. Teraz už len tak, tak sa zmestíme do limitu 3
mesiacov zo zákona, že raz za 3 mesiace musí byť zastupiteľstvo. Čiže toľko k tomuto spôsobu
akým teda sme sa dostali k schvaľovaniu zastup.....rozpočtu. No a v tej časti investičnej,
výstavba chodníka na do Rudnej, neviem, či je to súčasťou tohto rozpočtu. Teda do Rudnej, na
rudňanský kopec k rodinným domom. Som si to bol pozrieť, tak neviem či nejdeme stavať zase
niečo na cudzích pozemkoch, lebo tam je krajnica, alebo potom neviem, kde umiestnime ten
chodník a či tie pozemky, na ktorých chceme stavať máme vysporiadané, aby sme postavili
vlastne stavbu na našom pozemku, aby sme nestavali na cudzom. Toľko som chcel k tomuto.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ja myslím, že ku tomu chodníku ja sa tiež môžem vyjadriť, lebo som bol
navrhovateľom, aby ten chodník sa tam dostal. Myslím, že aj tých 5 domov, ktoré sú tam, sú
naši obyvatelia. Len pre ozrejmenie, či už sa to odsúhlasí, alebo sa to neodsúhlasí, je to na vás
páni poslanci, tento chodník by mal začať na tom mieste, keď sa prejdete po chodníku smerom
na tú strednú školu služieb, idete po chodníku smerom na Rudnú po pravej strane a dôjdete na

odbočku smerom na Nadabulu a Rožňava baňu. Tam je jeden prechod pre chodcov smerom
doľava, keď s ním, keď ním prejdete úplne dostratena sa vlastne prechádza. Ten chodník pre
tieto domy by začínal od tej časti, tzn. nie celkom dole od križovatky, ako sa odbočuje na
Gemtex. Lebo sú zmiešané informácie. Pre niekoho zbytočne robiť obojstranné chodníky, keď
chodník je na jednej strane vybudovaný. Čiže o tento úsek by sa jednalo. Tak si to treba pozrieť,
tam je ten prechod pre chodcov, keď si to pozrieš prechádza dostratena úplne, čiže stade by
začal ten chodník. Zatiaľ čo sme uvažovali o tom, že by sa robila samozrejme projektová
dokumentácia, určite keď to nie sú naše pozemky, tak tie pozemky sa dajú vysporiadať. Títo
obyvatelia aby ste vedeli to nie, že si to nejaký primátor vymyslel pre 5 rodín tam, ale títo ľudia
vlastne permanentne píšu aj na mesto, už myslím od roku 2014, kde sa domáhajú tohto
chodníka, pretože je tam nebezpečná situácia dopravná, keď oni prechádzajú domov. Prišli tam
aj rôzne petície, prišli sem listy, kde máme zohľadniť úľavu na dani. To sú veci, o ktorých
možno, možno neviete a ešte musím ozrejmiť aj to, že pri zimnej údržbe ku prechodu ku týmto
5 domom okresná správa ciest, keď stlačí sneh napr. z týchto ciest, tak sa dostáva na krajnicu.
Títo ľudia musia vyjsť vonku na hlavnú cestu oproti vozidlám, ktoré prichádzajú
z rudnianskeho kopca dole. My už pár rokov robíme to spôsobom takýmto, môže mi to potvrdiť
pán riaditeľ technických služieb, tu je, že keď je zimná údržba my sme tam nemuseli ani vyjsť
vonku, ale vychádzame, vyjdeme v ústrety týmto ľuďom, že ten sneh, ktorý tam správa ciest
nahrnie, my ich ešte odhŕňame, aby títo ľudia vedeli sa ako tak dostať do svojich domov. Čiže
ja len na ozrejmenie....ozrejmenie situácie týchto 5 rodinných domov. Myslím, že bolo by
dobré, keby pani Ing. Leskovjanská odpovedala pánovi poslancovi Lachovi, aby sme jeho mali
vysporiadaného s jeho otázkami a tak budeme pokračovať ďalej. Dobre?
p. Ing. Klára Leskovjanská
Dobrý deň prajem. Tak ja by som toľko chcela k tomu rozdielu minuloročnému, čo si spomínal
tých 770 000, to je rozdiel medzi príjmami a výdavkami za minulý rok, to neznamená, že to sú
všetko peniaze, ktoré my môžeme využiť okamžite. To sa všetko rieši v záverečnom účte,
pretože od toho sa musia odpočítať dotácie a ostatné účelové prostriedky tak, ako aj minulý
rok. Čiže presne čo kam pôjde budeme vedieť až pri záverečnom účte, čo dúfam, že bude do
30. 06. akože schválený. Rozpočet sa predkladá vyrovnaný, alebo prebytkový. Keď sme mali
na prvé čítanie rozpočet, tak tam bol schodkový vyše 2 miliónov eur. Z toho všetko je, z toho
všetkého sa prehodnotili tieto údaje a sme to skresali na vyrovnaný rozpočet, akože nebola
šanca tam ísť do prebytkového rozpočtu. Čiže v roku, pochopil si? Lebo vidím, že kývaš hlavou,
zato sa ťa pýtam, že či to mám ešte zopakovať. Ja s prebytkom z minulého roku nemôžem
uvažovať v návrhu rozpočtu v novembri. Prebytok rozpočtu mi vznikol podľa stavu 31.12. Ja
ten prebytok môžem až potom použiť, keď všetky tie účelové zdroje vylúčim a zostane mi určitá
čiastka, ktorú vy, ako poslanci v záverečnom účte schvaľujete ako tvorbu rezervného fondu,
poprípade iného fondu a schválite ho, jeho použitie. A vtedy ho môžeme zapojiť do rozpočtu
roku 2018. Ale kým my toto nemáme vyčistené, dovtedy ja ho v rozpočte nemôžem použiť.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja hovorím, ja som hovoril o zmene rozpočtu v roku 2017 v novembri. 30. 11. sme schvaľovali
poslednú úpravu, ktorá mala byť o tom, že bude vyrovnaný rozpočet. Bol to mesiac pred
koncom roka 2017. A zrazu, po uzavretí roku 2017, o mesiac alebo o 6 týždňov zistíme, že
máme prebytok 770 000 eur. Tak toto mi nie je dosť dobre jasné, že keď my schvaľujeme
vyrovnaný rozpočet a zrazu je z neho prebytkový. Či to je nejaké kúzlo účtovnícke, alebo, alebo
potom neviem, o čom hlasujem vlastne. Lebo ja som presved.... ja som hlasoval v presvedčení,
že máme rozpočet vyrovnaný za rok 2017. A zrazu sa objaví, že to tak nie je. Mesiac pred
koncom roka. Tak neviem kde, neviem potom, ako čo si mám o tom myslieť, hej, by som chcel
vysvetlenie.

p. Ing. Klára Leskovjanská
To sú prostriedky, ktoré prišli v decembri a sú podielové dane dostávame koncom decembra,
19. 20. 12 a tie prostriedky v podstate sa presúvajú na výplatu miezd v mesiaci január. Potom
sú tam prostriedky, ktoré sú účelov tvorené ako fond opráv a údržby z bytov, hej, a tie, tie keď
sa nevyčerpú v príslušnom roku, tak to tam automaticky zostávajú, hej. Takže toto, toto mohlo,
z toho vzniká v podstate ten prebytok a potom ďalšia vec je to, čo som povedala, že sa vylučuje
v tom nasledujúcom roku pri tom záverečnom účte, tak to sú dotácie, ktoré si tiež školy
nechávajú na výdavky, na krytie výdavkov v prvých 3 mesiacov nasledujúceho roka. To je to.
Ako rozpočet je čistá, akože čistá peňaženka, pretože ja keď dostanem 100, tak ja môžem použiť
maximálne 100 a keď použijem 90, tak tých 10 mi ostáva automaticky na ďalší rok, hej, na ten
prvý mesiac. A keď mi príde niečo viacej, ako ja uvažujem v rozpočte, tak to automaticky
vytvorí prebytok. A ešte sme nemali vyhodnotený rok 2017, ale keď ho uvidíte, tak my sme
fakt dostali viacej, viac prostriedkov. Minulý rok bol akože, čo sa týka finančných prostriedkov,
bol akože dobrý. Ono tam tú očakávanú skutočnosť v tom rozpočte v podstate aj ste videli na
tých, na tých jednotlivých...
p. poslanec Ing. Ján Lach
Tie prostriedky neočakávané došli v decembri.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Aj.
p. poslanec Ing. Ján Lach
No lebo, že neboli zohľadnené v tom, tej zmene, poslednej úprave.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Ja som neupravovala. Ja som nárokom neupravila príjmovú časť rozpočtu, pretože som vedela
v novembri, že sa to už nevyužije a že sa to môže využiť v tomto roku. Pretože keď my tu
uvažujeme s nejakými kapitálovými výdavkami, hej, a keď už my nebudeme využívať na
bežné, na nejaké bežné výdavky v priebehu, v priebehu toho decembra tak ja môžem tie
prostriedky nárokom ponechať, aby mi tvorili rezervný fond, aby som ho ja mohla využiť ako
na krytie kapitálových výdavkov v ďalšom období.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Len by som predpokladal, že rezervné fondy tiež podliehajú nejakému schvaľovaniu.
p. Ing. Klára Leskovjanská
No veď práve to sa v záverečnom účte hodnotí. Schvaľuje.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Rozpočet a záverečný účet asi nie je to isté.
p. Ing. Klára Leskovjanská
Rozpočet a záverečný účet... Záverečný účet je vyhodnotenie rozpočtu.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Dobre ďakujem za odpoveď, no nie som, nepresvedčila ma, ale už nebudem ďalej teda túto
diskusiu naťahovať.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth s faktickou.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja? Spojíš obidva dokopy?
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Nie, nie ja toto odvolávam.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže faktická ide mínus. Pán poslanec Lach tvoja faktická. Jaj faktická, dobre, dobre, dobre.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Takže ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som sa vrátil k tomu chodníku na rudniansky kopec,
alebo smer Rudnú. Vážení kolegovia ja si myslím, že mali sme času sa ku tomu vyjadriť, čiže
čítam tu, všetky komisie teda jednohlasne odsúhlasili ten rozpočet, ale ja chcem upozorniť
kolegov len na tú skutočnosť a vzhľadom na to, že som sa ozval s technickou pripomienkou,
ono nečakajme, nečakajme na to, aby sa tiež na tom rudnianskom kopci dačo stalo. Áno.
Argumentácia kolegov berem ju, že je tam 5 domkov, ale chodníky, ktoré sme vybudovali
v predošlom období, vybudovali sme ako mesto tiež na cudzích pozemkoch, to je smer Betliar
až ku domu dôchodcov, ktoré tiež neboli vysporiadané a čakali sme na to, kým tam neboli 2
úmrtia. Potom sme narýchlo urobili chodník. Tak len toľko, keď môžem doplniť pána
primátora. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Lach s faktickou budeš pokračovať?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja len toľko, že nespochybnil som potrebu toho chodníka, ani som nepovedal, že kvôli 5, alebo
6 rodinným domom netreba stavať, to ako tu z mojich úst neodznelo. Ja uznávam potrebu. Len
som upozornil na to, aby sme nestavali na cudzích pozemkoch a trošku som sa tam bol naschvál
včera pozrieť, som si prešiel ten úsek a, a neviem, lebo asi sa bude musieť buď zúžiť cesta,
kvôli chodníku, alebo potom do toho svahu budeme musieť viesť. A tam je rigol, ktorý slúži na
odvodnenie cesty. Kvôli tomuto som sa ozval, nie kvôli tomu, že by som bol spochybnil čo len
pol slovom potrebu toho chodníka. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec Lach. Pani prednostka by len chcela reagovať. Môže byť pán poslanec
Kováč? Ďakujem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ja by som len chcela pánovi poslancovi Lachovi vysvetliť, že my
pokiaľ nemáme schválenú investičnú akciu, tak ani neprikročíme k majetkoprávnemu
usporiadaniu pozemkov. Zbytočne by sme vykupovali, ak vy v rozpočte neschválite túto akciu.
To už je ďalšia vec, či to bude výkup, alebo zriadenie vecného bremena, už ako sa dohodneme
s tými vlastníkmi, ale kým to nie je schválené v rozpočte ani k tomu neprikročíme.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pani prednostka. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobrý deň prajem. Ja mám jednu otázku a niekoľko návrhov. Takže k tej otázke najskôr.
Komunikovali sme s konateľkou rožňavskej televízie a poprosila ma, resp. vyjadrila
pochybnosť. RVTV má skrátený rozpočet o 5 000 euro z toho dôvodu, že neplatila
nemenovanej, alebo nezaplatila nemenovanej spoločnosti za služby, ktoré ešte nie sú 100%,
tzn. tú službu neprevzala a preto jej nezaplatila. A ja by som chcel navrhnúť, aby sme týchto
5 000 euro do rozpočtovej položky zaradili, tzn. aby sme navýšili rozpočet mestského
televízneho, rožňavského televízneho štúdia o tých 5 000 euro a v prípade, že ich nevyčerpá
pre túto, pre tento účel tak tým pádom zostanú v rozpočte a budeme môcť ku koncu roka
rozhodnúť o, o inej, resp. o inom vynaložení s týmito prostriedkami. O čo sa jedná.
Nemenovaný spoločnosť poskytuje pre rožňavskú televíziu služby v rámci šírenia vysielania
signálu. Zatiaľ pani konateľka vyhodnotila dodávané služby za nevyhovujúce, resp. nie 100%né a preto na základe dohody s konateľom a majiteľom spoločnosti sa rozhodli, že nebude ten
minulý rok, nezaplatí za tieto služby, ale adekvátnu časť služieb si vybártrujú. Tohto roku pán
konateľ ubezpečil pani konateľku rožňavskej televízie o tom, že vyvinul maximálnu energiu na
to, aby teda naplnili to, k čomu sa zaviazali, resp. čo chceli pre rožňavskú televíziu urobiť
v rámci vysielania a šírenia teda vysielania a preto si myslí pani konateľka, že tieto peniaze by
v rozpočte mali byť a mali by sa takýmto spôsobom účelovo sledovať. To je prvý, jeden návrh.
Druhý návrh. My máme v bode jednania bod 16, kde teda budeme v rozprave ďalej
komunikovať, resp. konzultovať a diskutovať o tom, ktoré chodníky a akým spôsobom budeme
rekonštruovať. V zmysle tohto materiálu, tých chodníkov naozaj je veľa, mesto má prehľad si
myslím a pokiaľ tie čísla, ktoré sú pred chodníkmi, nie sú čísla priority...priorít, myslím si, že
môže komisia potom schváliť, resp. občania sa k tomu môžu vyjadriť, v rámci priorít by sa tieto
chodníky mohli, mohli pomaly postupne tak ako doteraz ich rekonštrukcia plniť. Chýba mi tam
ale tento chodník na rudnianskom kopci, tak sa chcem opýtať, prečo teda nie je v týchto
prioritách, resp. v tomto zahrnutý, aká je jeho výnimka. A môj návrh je, pokiaľ nejde naozaj o,
o nejaký kritický stav, tak by som navrhol, aby tento chodník bol zahrnutý do, do materiálu č.
16, tzn. do koncepcie opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií na rok 2018 a pokiaľ sa
budeme, teda pokiaľ sa budú dávať priority týmto opravám a máme pocit, že teda je to prioritne
nevyhnutné a občania nám to schvália, aby sme ho prioritne dali na 1. miesto. Ďalší môj návrh.
Ja by som navrhol, aby sme v rozpočte navýšili, navýšili prostriedky pre odmeňovanie miezd
a ďalších nákladov v zmysle materiálu, ktorý tu bol prerokovávaný. Číslo 4 o tých 12% aby
v prípade, že od budúcna vznikne tu taká, taká, taká atmosféra, aby sa schválil 100%-né
prefinancovanie školstva, aby tieto prostriedky k dispozícii boli a opäť pokiaľ sa táto vôľa
nenájde a tých 12% vieme potom ušetriť, ušetriť, môžeme ich nejakým spôsobom minúť niekde
inde ku koncu roka. Takže toto sú moje návrhy. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ja by som možno k obidvom bodom aspoň trošku zareagoval. Ja som
samozrejme rozprával s konateľkou rožňavskej televízie a tú informáciu má odo mňa a ty ju
máš od nej, že my sme rozprávali o týchto 5 000 eurách. Zatiaľ, keď je táto vec nefungujúca,
pretože toto bol len návrh, že keď to pôjde dobre, tak aby sme mali v tomto rozpočte týchto
5 000 euro. Zatiaľ to nefunguje takým spôsobom, ako to má fungovať, čiže preto som ja
navrhol, aby týchto 5 000 euro zatiaľ tam nedávali. Neni problém počas roka ten rozpočet
zmeniť a tých 5 000, ale až vtedy, keď to bude fungovať takým spôsobom, ako si to
predstavujeme my, aby to bolo funkčné v obciach, lebo neviem, či máš prehľad o tom, že
dokonca v Rožňave to nejde, pretože ja rožňavskú televíziu cez DVBT 2 mesiace nemám.
Niektorí sa sťažujú, že zvuk im nejde atď., čiže zatiaľ to je nefunkčné. Ja verím pánovi
konateľovi a tiež som s ním v kontakte, že sa to napraví, ale ja to pustím len vtedy, keď budem
na 100% presvedčený, že funguje to v Rožňave, funguje to aj v tých obciach, kde to aj má

fungovať. A najprv ja som navrhoval pani konateľke, že si urobíme nejaký prehľad v tých
obciach a po diskusiách so starostami aj s obyvateľmi, či to funguje na tej úrovni, ako to má.
A či to bude fungovať v januári, alebo v júni, v júli, v auguste to neviem dopredu povedať, ale
vtedy ja som navrhoval pustiť tieto peniaze až keď budeme na 100% si istý, že to aj v týchto
obciach funguje tak, ako to má. Čiže preto som to ja navrhoval. Druhá vec ten chodník, že prečo
nie je v tom zozname. Tak myslím, že to sú opravy chodníkov a toto je vlastne investičná akcia,
to je vybudovanie nového chodníka, takže ja si myslím, že asi preto to tam nie je. Takže to je
asi odpoveď z mojej strany. Aj keď nie možno úplne vyčerpávajúca pre teba, ale to sú odpovede
na tieto 2 otázky. Nech sa páči ešte môžeš zareagovať s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja rozumiem tvojim argumentom ohľadom tých 5 000 euro a myslím,
že to súvisí potom aj s tými 12%, tzn., že sa počká kým sa rozhodne. Je to tiež cesta, netvrdím,
že nie. Myslel som, že pokiaľ, a zopakujem ešte raz, pokiaľ by sa tie prostriedky tých 5 000
euro a tých 12% teraz zahrnuli do rozpočtu mesta máme na konci roka, pokiaľ neprejde to
legislatívne tak, ako má a nebudú tie prostriedky účelovo, účelovo preuká....pre... prevedené
tam, o čom sa bavíme, tak tým pádom máme ušetrených x korún, o ktorých, resp. x euro,
o ktorých môžeme rozhodovať na konci roka. Ospravedlňujem sa za to prekročenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem. Ja sťahujem svoj diskusný príspevok vzhľadom na to, že pán primátor doplnil
investičku a opravu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči má ešte niekto do diskusie príspevok. Pán poslanec Beke nech sa ti páči.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Pozdravujem všetkých vás, ako aj divákov. Vzhľadom na tú diskusiu,
čo odznelo, ako len ohľadom mestského televízneho štúdia...štúdia z titulu návrhu rozpočtu na
rok 2018, by som len chcel podotknúť vzhľadom na to, že pred chvíľkou sa odhlásilo VZN
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ a,
a ďalších zariadení. Pri tvorbe návrhu rozpočtu sa počítalo 100%-ným vykrytím finančných
prostriedkov, keďže sa schválil 88% vykrytia školám, ktoré nie sú obecné, čím v rozpočte sa
uvoľnilo 39 000 euro, preto by som navrhol, ale bol by som rád, keby môj návrh prevzal
niektorý, alebo z tunajších poslancov, keďže ja som prokuristom mestského televízneho
stre....štúdia, takže z etického hľadiska nepovažujem za, za dobré, keď, keď by som ja ako len
to navrhol, len, len podotknem, že, že mohlo by byť aj tak spravené, že, že do ukladacej časti
uznesenia by sa zadalo, že z tejto sumy, čiže z tých ušetrených 39 000 eur sa rezervuje 5 720
eur, čiže tá suma o koľko je skrátený rozpočet mestského televízneho štúdia, že keď všetko sa
sfunkční kolo vysielania, ako aj povedal pán primátor pred chvíľkou, že, že sú tam problémy
s vysielaním a vieme to aj my. Čiže, keď všetko sa urovná a usporiada, tak aby, aby bolo z čoho
vykryť ako len tento rozdiel, aby sa mohlo platiť za vysielanie. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec ešte pani hlavná kontrolórka by sa chcela vyjadriť k rožňavskej
televízii.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Príjemný deň páni poslanci aj prítomní. Ja by som chcela len takú poznámku. RVTV je
podnikateľský subjekt. Čiže nie je povinnosťou mesta vykryť všetky príjmy a teda, ako tu je
navrhnutých o tých 5 000 eur, keďže ako som počula, tých 5 000 eur je v podstate, no 5 000
eur, tie služby sa preto budú poskytovať, aby sa mohli pripojiť aj ostatné obce. Čiže bolo by tu
treba zvážiť, že pokiaľ ide o nejakú komerčnú sféru, tzn., že aj obce by mali prispievať na to,
aby mohli tieto vysielania prebrať. V rozpočte je mesto povinné vykryť to, čo si objednávame
tieto služby, ale nie sme povinný vykryť činnosť, ktorá je komerčného charakteru. To je všetko.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som to trošku napravil, nie je to vlastne cieľom to, aby aj ostatné obce boli, mali tento
signál, alebo vlastne vedeli prijímať rožňavskú televíziu. Je to iný spôsob vysielania, k čomu,
čo vie vlastne na svojich prijímačoch prijímať omnoho širšie obyvateľstvo Rožňavy a,
a vzhľadom k tomu, že vlastne okolo Rožňavy nebudeme ťahať žiadnu sieť, aby ten signál sa
nešíril ďalej, ale skôr ako pán primátor povedal, že bude rokovať s ostatnými starostami
okolitých obcí tak áno, súhlasím, jedná sa tu o obchodný vzťah. Tak potom to otočme trošku
ináč. Mestské televízne štúdio by, by chcelo dajakú zmluvu o budúcej zmluvu, alebo predbežný
záväzok, alebo objednávku, že v prípade že sa jej mestskému televíznemu štúdiu podarí rozšíriť
služby, alebo dostať služby na požadovanú kvalitu, tak, tak, že vlastne táto služba bude zo
strany objednávkou vykrytá a zaplatená. Lebo v podstate mestské televízne štúdio pri svojej
činnosti nevie vyprodukovať tie finančné prostriedky, aby toto z vlastných zdrojov vedelo
zaplatiť. Takže, takže nie je to jediným cieľom, ešte raz opakujem, to, aby aj okolité obce mali
príjem, ale aby omnoho širšie obyvateľstvo Rožňavy malo príjem rožňavskej televízie.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja mám jednu prosbu, aby som do návrhu, ktorý, o ktorom budú teda poslanci
hlasovať, aby som doplnil konkrétne číslo v rámci tých 12%. Takže chcem poprosiť vedúcu
odboru školstva, alebo pani Leskovjanskú, aby zadefinovali presnú sumu, o ktorú sa jedná
v rámci tých 12%. A, a druhá moja vec, chcem podporiť kolegu Baláža v tom, čo povedal. My
máme v rokovaní, myslím, že je to bod 15 ak si dobre pamä....pardon bod 11, 12, 12 bod, kde
je plán činnosti rožňavskej televízie ako takej. Áno, je to komerčný subjekt, je to subjekt, ktorý
teda funguje samostatne. Otázkou je teda, prečo vla..., prečo funguje samostatne teraz nechcem
rozoberať, ale čo je vlastne hlavnou úlohou, a jeho hlavnou úlohou je propagácia mesta a jeho
činnosti okrem iného. Preto považujem snahu rožňavskej televízii rozšíriť vysielací vplyv aj na
iné obce v okolí, v regióne a ja by som sa nebál povedať a poviem to aj v rámci toho plánu
činnosti, aj do väčšej oblasti ako je Rožňava a preto sme ako dozorná rada, alebo teda ako člen
dozornej rady, by som dos....prijímam veľmi pozitívne informáciu, že rožňavské televízne
štúdio komerčne sa snaží presadiť rožňavskú televíziu do vysielacích modulov ostatných, alebo
iných televízií, alebo iných provaidrov. Jasne hovorí o tom, že Rožňava takýmto spôsobom sa
snaží, okrem iného, takýmto spôsobom dostať do povedomia občanov, ako okresné mesto
a chce mať túto zodpovednosť okresného mesta si myslím, a chce mať vplyv okresného mesta,
preto vítam tieto aktivity. A ako povedal kolega Baláž je to v podstate bonus pre tieto obce, že

takéto terestriálne vysielanie bude k dispozícii aj v týchto obciach, pretože si myslím, či už
sociálne, či už ekonomicky sú tieto obce v drvivej väčšine viazané na toto mesto a myslím si,
že si tieto informácie zaslúžia. Na druhej strane vítam aj iniciatívu pána primátora v tom, že
jedná s obcami. Predpokladám, že okrem finančných príspevkov, kde tieto jednania budú asi
veľmi ťažkým a tvrdým orieškom bude jednať aj o tom, že samotné obce môžu, môžu svojím
spôsobom po dohode s RVTV, s týmto komerčným médiom, prezentovať svoje činnosti, svoje
aktivity, či už formou reklamy, alebo teda inzercie, alebo inou formou, bude teda bodom
programu týchto rokovaní a opäť je to teda zviditeľnenie nielen mesta ako takého, ale aj obce
ako takej a tým pádom je to zase o tom, o tom význame tohto mesta ako mesta okresného
v plnej váhe nielen politickej, ekonomickej, ale aj kultúrnej a spoločenskej. Takže toľko z mojej
strany. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca s faktickou nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Príjemný deň vážení kolegovia, obyvatelia mesta. Vráťme sa k problematike, prejednávame
plán práce, alebo rozpočet na rok 2018. Televízne štúdio ako si spomínal je v programe
rokovania v ďalších bodoch. Je logické, ja navrhujem, aby sme túto položku riešili neskôr, keď
budú služby poskytované v tejto oblasti funkčné, rozpočet je otvorený, dá sa upravovať aj
v priebehu roka. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči, chce sa ešte nikto vyjadriť k rozpočtu. Keď nie...prosím? Ukončujem
diskusiu. Myslím, že podľa toho harmonogramu, ktorý som si napísal asi prvý, ktorý bol
a prihlásil sa bol pán poslanec Baláž. Nech sa páči skús ešte raz zopakovať za čo budeme
hlasovať, lebo tvoj návrh bol prvý. Môžem to aj zopakovať, hej, budeme vlastne hlasovať za
rozpočet + to čo navrhla ešte finančná komisia čo tam presunie tých peňazí z toho chodníka.
Rozumeli sme čomu budeme hlasovať páni kolegovia? Ešte raz prečítať? Komisia finančná
podnikateľská a správy majetku na svojom rokovaní dňa 13.02. odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov na roky 18-20. Odporučila sumu
87 000 eur, chodník na Rudnú, presunúť z kapitálových výdavkov do bežných na opravu
chodníkov. Toto bol návrh pána poslanca Baláža. Nech sa páči hlasujte.
Za ste boli 10, proti ste boli 3, nikto sa nezdržal. Tento bod bol schválený.
Bod č. 8. Návrh na schválenie Štatútu participatívneho rozpočtu v meste Rožňava
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
7,7.
p. primátor Pavol Burdiga
7? A to sa mi zlepilo. Ospravedlňujem sa. Návrh na schválenie zmeny „Zásad
participatívneho rozpočtu v meste Rožňava.
Čo je? Áno. Tak ale schválil sa komplet celý rozpočet týmto. Áno. Prečo pred tým, ty si bol až
2. za pánom Balážom. Ja idem podľa poradia, kto ako sa hlásil. Ja nikoho som nepreskočil.
Keby si sa bol ty prihlásil hlasujeme o tebe, však je to stále takto. Ja si myslím, že nič zlého
som neurobil. Ale keď, ale keď to týmto prešlo celé tak potom čo budeme hlasovať. Pomôžte
mi právnici. Ja som to bral takto. Tak ja tiež tak viem, že keď sú pozmeňujúce návrhy tak podľa
poradia, ja som si ich tak aj písal. No dobre, ale týmto, čo dal pán Balázs sa odsúhlasil celý

rozpočet, tak potom ďalej ja si myslím, že nemá dôvod na nejaké hlasovanie. Tak neviem, tak
stále to robíme týmto spôsobom a zrazu v roku 2018 to nerobíme už takto? A ja mám
s niektorými vecami problémy a tak isto to nebudem hovoriť. Ja si myslím, že nič zlého sme
týmto neurobili. Však ale bol tu doplňujúci návrh. Diskutuj kľudne, nech sa páči, ja nemám
s tým problém. Dobre nech sa páči môžeš kľudne.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem pekne. Ja len o, o form...formálnu stránku ide. Pred chvíľou sme hlasovali o VZN-ku
a neschválil sa 100%, potom sa hlasovalo o návrhu pána Lacha, neschválilo sa, potom sa
hlasovalo o predloženom návrhu. Čisto len kvôli, kvôli tomu, že mohli by sme hlasovať
o všetkých návrhoch. Neschvália sa, schvália sa, to už je jedno, len ich prerokovať. Ako tie
alternatívy padli, boli navrhnuté, nech sa o nich, nech sa o nich hlasuje. A ešte raz, ale to je len
technická poznámka ako môžeme kľudne pokračovať ďalej.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja...Nie. Nie. Nie. Ja beriem aj túto poznámku, preto keď ma počúvate stále čítam túto vetu:
v prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné
riešenie. Je to stále lepšie, keď si to teraz vydiskutujeme a odhlasujeme, ako by sme si mali
dopisovať. Ja nemám problém, keď sa prihlásite 20, nikdy som nikomu neuprel to, že môže
povedať a môžeme hlasovať. Žiadny problém s tým nemám, nech sa páči, poďme hlasovať aj
za návrh pána poslanca Kováča. Môžeme sa ku tomuto vrátiť. Vidíme nejaký problém v tom?
Prosím? Nech sa páči pán poslanec Kováč skúsme zhrnúť, hej, a ešte raz povedať za čo budeme
v tvojich návrhoch hlasovať, aby to bolo jasné každému. Dobre? Áno. Tak dobre berme to ako
pozmeňovák. Dobre takže, urobme, urobme to takto, aby to bolo. Vrátime, pán poslanec Kováč,
vrátime sa k hlasovaniu pána poslanca Baláža ako pozmeňovací a pôjdeme ďalej k tvojmu.
Dobre? Môže byť takto? Zapojte mikrofón pánovi poslancovi Kováčovi.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Sťahujem svoje návrhy z rokovania k bodu č. 6. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Takže všetko sťahuješ, hej?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno všetko. Môžeme pokračovať v bode 7.
p. primátor Pavol Burdiga
Ani tak, ani tak. Návrh na schválenie zmeny „Zásad participatívneho rozpočtu v meste
Rožňava“
Práve toto som nechcel, pretože viem potom reakciu zajtrajšiu tvoju, že budeme si dopisovať.
Trebalo to? Mohli sme kľudne to teraz potom vyriešiť, však sme boli ústretoví, vyjdeme takto
v ústrety každému. Nevadí, už som si, už si zvykám. Určite môžeš využiť pán poslanec.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Mrzí ma, že sa ťa dotkla táto vec.
p. primátor Pavol Burdiga
Nedot... Mňa sa dotkla?
p. poslanec Ing. Karol Kováč

Procedurálne len chcem povedať, v podstate defacto, by tie 2 návrhy neprešli, dejure ma to mrzí
kvôli tomu, že práve ty si ten, ktorý vždy najskôr necháva tie pozmeňujúce návrhy odsúhlasiť.
Stalo sa, nič sa nedeje, ideme ďalej, prosím nevenujme sa tomuto. Nič osobného to nie je, ja
myslím, že je to všetko uzavreté procedurálne v poriadku, právnici to prikývli, že je to takto
v poriadku, ja nemám čo namietať. Ďakujem pekne. Len toľko.
p. primátor Pavol Burdiga
Toto už nie k tomuto bodu. To sme už skončili. Prosím? No 7, 7. Sedím, ja čítam len stanoviská
komisií. Komisia finančný, podnikateľská odporučila schváliť, komisia výstavby odporučila,
komisia vzdelávania odporučila schváliť, sociálna, zdravotná tiež odporučila, komisia na
ochranu verejného poriadku odporučila. Páni poslanci skúste dávať pozor, lebo potom budem
aj ja diskutovať a, a potom viete čo bude. Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky tak
isto odporučila schváliť. otváram diskusiu k bodu č. 7. Pán zástupca nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem, ešte raz príjemný deň. Iste dobre viete, mnohí ste sa zúčastnili prebehlo prvé diskusné
fórum v rámci participatívneho rozpočtu. V minulosti na tejto pôde boli odsúhlasené 2 základné
dokumenty tohto procesu a to zásady a štatút. Na týchto diskusných fórach, aj mimo, prišli
nejaké podnety, návrhy, pripomienky. Na komisiách z úrovne mestského úradu prišli určité
doporučenia. Máte ich vyznačené modrou a červenou. Ja by som si osvojil tie návrhy, ktoré
odzneli a boli prezentované buď elektronicky, alebo osobne na týchto diskusných fórach
a s dovolením by som si ich dovolil zacitovať a uviesť čoho sa týkajú. Čiže v zásadách
participatívneho rozpočtu, to čo komisie odsúhlasili došlo k 3 zmenám – ujasnil sa vek, je 16
rokov. Doplnil sa termín prechodné bydlisko pre obyvateľov, čiže nie len s trvalým pobytom,
ale aj s prechodným a na týchto diskusných fórach odzneli nasledovné pripomienky: v § 1 a to
cieľ a predmet po 1. odstavci sa doplnili „je zakázané, aby pred, počas a po realizácii projektu
prostredníctvom participatívneho rozpočtu boli akoukoľvek formou propagované politické
strany, politické hnutia alebo ideologo...ideológia spojená s týmito skupinami. V prípade
porušenia týchto zo strany tretích osôb si mesto vyhradzuje právo vykázať tieto osoby
z priestoru realizácie projektu prostredníctvom mestskej polície“. V § 2 už spomínané pojmy
prechodný pobyt sa doplnili a v poslednom odstavci výkonný výbor pokračuje, je zriadený
menovanými subjektmi + volenými zástupcami obyvateľov s trvalým a prechodným pobytom
na území mesta, neziskovými organizácií, organizáciami so sídlom na území mesta. V § 4 bod
2 sa doplňuje nasledovné: všetky projekty realizované prostredníctvom participatívneho
rozpočtu musia byť v súlade s platnou legislatívou SR a VZN platnými v meste. V bode 5
maximálny finančný podiel zo strany mesta na 1 predložený projekt je 70% celkovej hodnoty
projektu. Podiel mesta nesmie prekročiť schválenú sumu na participatívny rozpočet v rozpočte
mesta na príslušný rok. V § 5 odstavec, bod 2: procesu verejného zvažovania sa môže zúčastniť
každý občan mesta Rožňava s trvalým a prechodným pobytom, ktorý v deň verejného
zvažovania dosiahol vek 16 rokov. Na základe verejného zvažovania sa vytvorí poradie
participatívnych projektov vrátane sumy a finančných prostriedkov na ich realizáciu. V § 8
termíny na realizáciu termíny sa doplnia: termíny na realizáciu participatívneho rozpočtu sa
upravia štatútom na každý kalendárny rok osobitne. V poslednom §, 9-tom sa doplnia zmeny
zásad participatívneho rozpočtu, schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 22.
uznesením č. .... s účinnosťou nadobúda dňom schválenia. Toľko k podnetom a doplňujúcim
bodom, jednotlivým §-om zásad. Dovolím si tu ešte povedať, že súčasťou tohto procesu 1.
diskusného fóra prebehli určité schvaľovania dokumentov, ktoré sú nevyhnutnou internou
súčasťou rokovania a to je rokovací poriadok, kde by som si dovolil citovať. Pozostáva z 15
bodov, bod č. 13 „návrh, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných na tom
diskusnom fóre sa stáva záväzným“, čiže tieto návrh, ktoré som prečítal odzneli a boli

prezentované na tých, na tomto diskusnom fóre a nadobudli účinnosť hlasovaním
nadpolovičnou väčšinou prítomných. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán zástupca. Pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja by som si dovolil niekoľko slov hlavne pre televíznych divákov, možno aj pre poslancov
mestského zastupiteľstva k téme participatívny rozpočet. V prvom rade mám ale jednu otázku.
Mňa by zaujímalo, z akých podkladov vychádzali tvorcovia pri tvorbe všetkých dokumentov,
ktoré sú, ktoré sú súčasťou dnešného schvaľovania. Tzn. zás...náv....zásady participatívneho
rozpočtu v meste Rožňavy a štatút participatívneho rozpočtu v meste Rožňavy. Keby mi na túto
otázku odpovedal niekto.
p. primátor Pavol Burdiga
Môžem poprosiť pána zástupcu.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Materiály pripravilo mesto zo zdrojov čerpaných z iných miest. Upozorňujem, že tieto zásady
a štatút už nami zastupiteľstvom sú schválené. Teraz som citoval len doplnky.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja nenapádam, že to je už schválené a spracované, ja som nepovedal nič také. Ja som len, mňa
len zaujímalo, preto ma zaujímalo, z akých miesto to bolo, pretože pomerne mám slušný
prehľad o particip..... o PR-ku a myslím si, že žiadne mesto nemá také, ale v poriadku. Nemohol
som všetkých 26 miest, či 27 miest, ktoré to majú prejsť. Ja chcem k vašim materiálom povedať
v rámci dnešného schvaľovania, že samotná téma PR nebola schválená participatívne. Na 2
stretnutiach, ktoré sa uskutočnili v rámci PR-ka polovicu účastníkov na 1. stretnutí tvorili
zamestnanci a poslanci mestského úradu. Na 2. stretnutí len 13 občanov bolo, mimo teda
zamestnancov. Netvrdím, že teda zamestnanci nie sú občania mestského úradu ako takého,
takže toto je pre mňa dosť váha. Vadí mi, že teda členovia výboru sú z 90% zamestnanci
mestského úradu, čo teda v rámci PR-iek povedzme, že je prvá lastovička. Potom ma trápi to,
že me..., že chceme schvaľovať, resp. sa bavíme o nejakých 70, alebo sme už schválili 70%,
alebo mestské zastupiteľstvo schválilo 70% len preplácania týchto iniciatív. To ma trápi
úprimne povedané, malo by to byť 100%. Možno si ti niekto z kolegov osvojí, možno nie. Za,
trápi ma ďalej aj to, že v rámci tvorby PR-ka ako takého nebola prizvaná žiadna, žiadne
občianske združenie alebo ani iná nevládna inštitúcia, ktoré sa týmto zaoberajú ako napr.
Euroaktiv, Utópia, Via altera, neboli pozvaní, alebo oslovení zástupcovia Nového mesta,
Banskej Bystrice, Ružomberku a Trnavy, kde niekoľko rokov trvá, už robí PR-ko, 7, 8
a myslím, že 6 Ružomberok. Ďalej v rámci tohto, keď si pozriete PR-ka v týchto mestách
zistíte, že samotný krok, samotný krok k pristúpeniu PR-ku ako takému predchádza
niekoľkoročná diskusia a komunikácia so zástupcami občanov, so zástupcami komunít atď.,
atď., atď.. To sú veci, ktoré, ktoré tuto chýbajú a preto mám pocit, že celé je to postavené na
veľmi, veľmi hlinených nohách už len v tom, že ľudia ani netušia čo tá participácia je okrem
tých 3-4, ktorí, tých občanov, ktorí sa tomu venujú v rámci, v rámci nejakého prehľadu
z internetu. Takže to ma trocha mrzí v zmysle toho, čo tu je, ale podstatou toho celého je, že
ešte myslím si o konzultácii s nemenovanými ľuďmi vo výbore je ešte stále možnosť
a doporučujem mestskému úradu, aj výboru, aj hlavnému koordinátorovi, aby sa spojil
s občianskymi združeniami, ktoré tieto veci robia. Doporučujem Utópiu ako takú, ktorá
vytvorila niekoľko veľmi sympatických a veľmi transparentných, prehľadných, jednoznačných

participatívnych rozpočtov v mestách ako Banská Bystrica, Ružomberok, ale aj ďalších,
nebudem menovať, Levice a prípadne, aby sa kontaktovali s pani Kusov, alebo pánom Mgr.
Kusým, ľudia, ktorí sa tomuto venujú niekoľko, skoro 10 rokov a ktorí radi poskytujú tieto
informácie, pomáhajú ľuďom, ktorí chcú PR-ko robiť ako také. Takže PR-ko je založené na
komunikácii a pokiaľ tá komunikácia má byť postavená na tom, že má to byť len skupina
vyvolených, lebo to tak vyznieva. Poviem príklad v nemenovanom meste vytlačili len 1 500
plagátov a 4 000 na to, aby organizovali PR-ko. Pred tým, ako PR-ko vôbec pustili
zorganizovali 9 verejných informačných stretnutí, kde prezentovali medzi zástupcami komunít
PR-ko ako také atď., atď.. Tu sme vstúpili ako som povedal minule do rozbehnutého vlaku
v domnení, že teda občania padnú na zadok z toho, že niekto chce PR-ko a teraz, teraz sú všetci
na to pripravení už nadržaní na to niekde čakali za rohom a už to teraz pustili a konečne sa do
toho pustíme. Ale držím projektu palce, nebudem mu rozhodne klásť polená pod nohy
a zopakujem svoje odporúčanie ešte v tomto štádiu si myslím, že je dostatok priestoru na to,
aby ste kontaktovali zástupcov občianskych združení Utópia, Via altera, Euroaktiv, alebo
nemeno....menované osoby pani Kusú, alebo pána Kusého, ktorí vám v tejto veci radi pomôžu
a ochotne vyjdú v ústrety a napomôžu vám ešte urobiť tie zmeny tak, aby to bolo naozaj PR tak
ako si to predstavovalo OSN, nie PR ako, ako, ktoré sa podobá na akcie Z. Ďakujem pekne.
Toľko môj príspevok.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca nech sa páči skús reagovať ak sa dá na toto.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za usmernenie, za nápady, myšlienky a neviem odkiaľ čerpeš
štatistiku. Ja som sa, ja sa ospravedlňujem, v úvode som chcel povedať, že na týchto
zasadnutiach teda v prvom diskusnom fóre na 2 etapy na 1. bolo 56 ľudí, na . 47, čiže priemer
je vyše 50. Pre ilustráciu ja som si pozrel záznamy z Bystrice, z Trnavy, úvodné stretnutia
v rokoch 2006, 14 a pod. Zapamätal som si Bystricu – na 1. stretnutí bolo 67 ľudí, 3, 4 násobok
počtu obyvateľov Rožňavy, čiže ja to vnímam ako veľmi pozitívne a výsledkom sú aj to, že, že
už prichádzajú prvé podnety, návrhy, čiže obyvatelia mnohí sa s tým stotožnili, zadefinovali
sme pravidlá hry. To, že tam figuruje výkonný výbor ja by som to nazval skôr koordinačná
rada, alebo koordinačný výbor, kde už sú aj obyvatelia zvolení z radov obyvateľov. Nemajú
žiadnu funkciu, právomoc rozhodovaciu, sú len nápomocní o všetkom rozhodujú ľudia, sú aj
tu prítomní obyvatelia, ktorí sa tých diskusných fór zúčastnili, poprípade, keď majú záujem
prejaviť svoj názor z týchto, a dojmy z týchto fór môžu tlmočiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč nech sa páči s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne pri hlasovaní v poslednom stretnutí bolo 36 ľudí, to si pozri v rámci hlasovania
aj v rámci záznamov, ale nie je to podstatné, podstatné je pre mňa to, ešte som zabudol jednu
vec povedať. Mrzí ma, že, že sa dostala informácia navonok, že mohol som v rámci nejakých
neformálnych stretnutí poslancov zaujať stanovisko a informovať. Bohužiaľ, nebol som za od
10.10.2016 prizvaný na žiadne neformálne stretnutie s témou PR-ka ako takého a to
informujem občanov ako takých, tzn., že nie je to strieľanie spoza zákopov. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Dopĺňam zase štatistiku. Banská Bystrica začala so 67, skončila po 4 hodinách s 32 prítomnými.
Je to živý materiál, ľudia prichádzajú, odchádzajú, ten počet sa môže meniť. Tu posledné čísla
boli nejako tak, ako ty si hovoril, ale stále nadpolovičnou väčšinou všetky veci a dokumenty
odsúhlasili. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
V tomto prípade sa musím zastať mesta, lebo propagácia participatívneho rozpočtu bola veľmi
masívna, boli doručované do schránok oznámenia. Všade, všade kam sa pozrieš nájdeš dokonca
aj plagáty. Ja som bol v obraze od začiatku, keďže fungujem v rámci mimovládnej organizácie
a partnerom pri tomto participatívnom rozpočte je občianske združenie Otvor dvor, ktoré
vlastne sa usiluje v meste o ten občiansky princíp riadenia mesta. Čiže nie je možné
spochybňovať ich nejaký úmysel, alebo teda garanciu, že tam nie je záujem o občiansky princíp
riadenia. A bol som účastný na týchto sedeniach a myslím si, že, vieš, pomôcť môžeš iba tomu,
kto chce tú pomoc prijať. Nikoho nemôžeš dovliecť násilím na zast... na zasadnutie a tí, čo tam
chceli byť a chceli zotrvať do konca tak tam boli. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Prajem tomuto projektu, aby to bolo v poriadku, opakujem ešte raz. Nie je to PR-ko, je to niečo,
niečo hybridné, ale nepodstatné. Ja len na to, čo povedal pán zástupca aj to čo si povedal ty.
Propagácia nie je o tom, že pozývame vás na akciu, ale propagácia je o vzdelávaní v rámci PRka, tzn. občania sa majú vzdelávať. A k tej Banskej Bystrici. V Banskej Bystrici bolo síce 64
ľudí, ale to sú všetko zástupcovia občianskych združení a neformálnych občianskych združení,
ktorí zastupujú niekedy až 140 ľudí. Tak isto zástupcovia vlastníkov bytov, takže prosím, to si
treba preveriť tú informáciu a to, že ich v závere zostalo, koľko ich zostalo stále je skoro 40%
zástupcov občanov Banskej Bystrici. Ne...ne... nemýľme zbytočne občanov. Ďakujem toľko
z vystúpenia.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja myslím, že nemýlime občanov, ale kto chce ešte participovať na tomto diskusnom fóre nech
sa páči. Uzatváram diskusiu, budem čítať návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu zásad participatívneho rozpočtu v meste
Rožňava. Nech sa páči hlasujte. nebol žiadny pozmeňovací návrh? Nemal si pán poslanec
Kováč žiadny pozmeňujúci návrh? Dobre. Môžeme hlasovať, nech sa páči.
Hlasovali ste 13. Za 12, proti 1 pán poslanec, nikto sa nezdržal.
Bod č. 8. Návrh na schválenie Štatútu participatívneho rozpočtu v meste Rožňava
Ja skúsim prebehnúť komisie ešte pred tým, ako pán zástupca sa ujme slova. Finančná
odporučila, výstavba odporučila, vzdelávanie odporučila, komisia sociálna tak isto, verejný
poriadok tak isto a cestovný ruch tak isto. Nech sa páči diskusia. Pán zástupca.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Takže čo sa týka štatútu participatívneho rozpočtu je to dokument, ktorý je, môže
byť každý rok iný, čiže sa mení. Zásady sú platné dlhodobo, to neznamená, že sa nemôžu
upravovať a meniť a dopĺňať. Takže v štatúte konkrétne v § 3 týmto štatútom určujeme za
členov výkonného výboru už v prvom kole schválený ten organizačný, alebo výkonný výbor.
A doplnili sa voľbou a odhlasovaním v rámci obyvateľov títo zástupcovia, volení zástupcovia
obyvateľov: Ing. Peter Marko, Mgr. Radoslav Kovács, z už spomínaného občianskeho
združenia Otvor dvor a pán Mgr. Michal Drengubiak. V takomto zložení na úvod tento pilotný
projekt sa rozbieha. Tak jak stále som spomínal, všetkému sme otvorení a prístupní. Ďalší,
ďalšou zmenou a doplnkom je v § 7 odstavec 4 všetky projekty realizované prostredníctvom
participatívneho rozpočtu musia byť v súlade s platnou legislatívou SR a VZN platnými
v meste. A poslednou zmenou v § 9 realizácia projektov. Realizátorom schválených projektov
je mesto Rožňava prostredníctvom odborov mestského úradu a občianskych združení, resp.
neziskových organizácií, ako aj obyvateľov mesta. Toto sú zmeny, ktoré odzneli a nadobudli
účinnosť a platnosť na diskusnom fóre. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán zástupca. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja som v predchádzajúcom príspevku sa zabudol opýtať kompetentných. Téma
je verejné priestranstvo, resp. verejné priestranstvá a bol dotaz na mňa od mojich voličov, kde
je zadefinované verejné priestranstvo. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Môže zareagovať ešte pán zástupca pred tebou? Hej. Prehoďme to. Alebo pán poslanec Balázs
dovtedy.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja neviem, či toto je dakde v zákone, alebo neje zadefinované. Ak mám dobrú informáciu, tento
zákon bol schválený, ale nebol podpísaný prezidentom a nebol ani uverejnený. A kvôli tomu,
aby bol zákon platný tieto 3 podmienky musia byť splnené, takže neviem, či by sme to mali
zapracovávať predtým do, do, do nášho štatútu, alebo do našich dokumentov, ako to je
schválené, podpísané a uverejnené. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno pán kolega Balázs má veľmi dobrý prehľad. Nejedná sa mi o legislatívne ustanovenie
priestranstva, ale vôbec v rámci tej, toho prvého programového bodu v rámci PR by bolo
vhodné, aby občania mali zadefinované priestranstvo ako také. Lebo mi vychádza, že v podstate
aj zamestnanci nemocnice rožňavskej, ktorá je verejným priestorom, lebo je verejným
zhromaždiskom môžu požiadať v rámci PR o program a môžu si doplniť lavičky, alebo nejaké
reklamné materiály. Tak isto knižnica napr., alebo iné inštitúcie, ktoré sú verejným
priestranstvom. Takže ja len nápomocne k tomu by som rád, aby tá téma bola zadefinovaná.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs ešte pani prednostka odpovie a tak potom ty. Dobre? Ďakujem pekne.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. My zatiaľ máme zadefinované, čo je verejné priestranstvo vo VZN
o dodržiavaní čistoty v meste a túto definíciu sme premietli aj na stránku mesta. Zatiaľ je to
takto definované. V prípade, ak bude schválená novela zákona o obecnom zriadení
premietneme znova toto aktuálne z... aktuálnu definíciu verejného priestranstva.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja doporučujem, pokiaľ si to niekto osvojí, aby sa táto vec z, zo stránky mesta, a z VZN-ka
zapracovala do tohto. Však to je materiál, ktorý ľudia budú hľadať pod PR-kom, nebudú to
hľadať podľa medzi, medzi VZN-kami. A ešte by ma zaujímalo z tých množstva pripomienok,
ktoré padli na tých stretnutí som nezachytil ani jednu, ktorá by teda nejakým spôsobom bola
zapracovaná, či už v jednom, alebo druhom materiály. Ospravedlňujem sa možno mi to ušlo.
Takže možno by stálo za to ešte nejakú tú pripomienku občanov spomenúť, ktorá bola
zapracovaná do jedného, druhého materiálu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tiež som bol len v tom, že keď to máme raz vo VZN-ku zapracované, tak som myslel, že to
postačuje, akurát, akurát vyjadrenie bolo k tomu, že keď ideme nad rámec VZN podľa zákona,
tak, tak ten zákon ešte nie je účinný. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší, keď chcete sa pripojiť do diskusie. Keď nie, tak uzatváram diskusiu. Chcem
sa spýtať bol pán poslanec Kováč nejaký pozmeňujúci z tvojej strany? Považovať niečo....
Dobre budem čítať návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje štatút participatívneho rozpočtu v meste Rožňava.
Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 13. Za 12, proti 1, zdržalo sa 0.
Bod č. 9. Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2017
a za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán
Pozrieme sa na komisie. Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu odporúča Mestskému
zastupiteľstvu v Rožňave schváliť udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým
kolektívom za rok 17 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu v zmysle návrhu Komisie
vzdelávania, kultúry, mládeže a športu. Finančná čiastka vo výške 1 000 eur na finančnú
odmenu pre schválený športový klub, na nákup trofejí a kvetov zakúpené mestom a ďakovné
listy jednotlivcom + klub, nákup materiálu a trofejí na športové sprievodné podujatia. Tak isto
sa vyjadrila aj finančná komisia odporúča schváliť udelenie ocenení najúspešnejším
športovcom a športovým kolektívom v zmysle Komisie vzdelávania kultúry, mládeže a športu
po prvé, po druhé finančnú čiastku vo výške 1 000 eur na finančnú odmenu pre schválený
športový klub, po B nákup trofejí a kvetov zakúpených mestom a ďakovné listy jednotlivcom
+ nákup materiálu a trofejí na sprievodné športové podujatia. Toto sú návrhy komisií. Otváram
diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Neevidujem žiadny diskusný príspevok. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje udelenie ocenení najúspešnejším športovcom,
športovým kolektívom za rok 2017 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu v zmysle návrhu
Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu a Komisie finančnej, podnikateľskej a správy
mestského majetku Najúspešnejší športovec mesta, Najúspešnejší športový kolektív mesta,
kategórie deti, mládež a dospelý a za dlhoročnú prácu v oblasti športu veterán. Po druhé
finančnú čiastku vo výške 1 000 eur na po A finančná odmena pre schválené športové kluby, B
nákup trofejí a kvetov zakúpené mestom a ďakovné listy, C nákup materiálu a trofejí na
sprievodné športové podujatia. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovalo 11 poslancov. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
Ideme do majetkoprávnych.
10/1 Koloman Bodnár a manželka Darina Bodnárová, Bočná č.3, Rožňava – priamy
predaj pozemkov mesta
Komisia finančná, podnikateľská odporučila priamy predaj predmetných pozemkov za cenu
700 eur. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemkov mesta v katastrálnom
území Rožňava novovytvorených parciel vymenovaných v materiály s výmerou 49 m2. Páni
poslanci, keď dovolíte, nebudem vám celý tento text čítať, lebo je to tam napísané jasne
a zreteľne. Za cenu 700 eur. Nech sa páči hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
10/4 Iveta Darvasová, Krátka 14, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku
Prosím? Som stiahol som, stiahol som 3, 2, 3 a 8 som stiahol na začiatku. Súhlasíme tak, dobre?
Dobre.
Prečítame komisie. Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru priameho
predania...predaja a finančná komisia tak isto odporučila schváliť zverejnenie zámeru priameho
predaja pozemku mesta na splátky s tým, že kúpna cena bude uhradené na splátky do 2 rokov
od podpísania kúpnej zmluvy. Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa vám páči. Uzatváram
diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta. Páni kolegovia chcem sa spýtať pri týchto majetkoprávnych je potrebné vám čítať celé
znenie návrhu na uznesenie? Nebude vám vadiť keď to budeme skracovať? Ďakujem pekne za
pochopenie. Takže zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava. Cena
bude uhradená na splátky do 2 rokov od podpísania kúpnej zmluvy. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovalo 11 poslancov. Za 10, proti bol 1 pán poslanec, nikto sa nezdržal.
10/5 Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Rožňave, Hviezdoslavova 4,
Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
Komisia výstavby odporučila zverejnenie zámeru, finančná komisia odporučila zverejnenie
zámeru priameho predaja pozemku mesta. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta v k. ú. Rožňava vo vlastníctve. Žiadateľ za cenu podľa znaleckého posudku. Všetky
náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovalo 12 poslancov. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
10/6 Ondrej Szóllos a manželka Zuzana Szóllósová, Kúpeľná č. 31, Rožňava – zverejnenie
zámeru priameho predaja pozemku mesta

Vyjadrenie komisií si vyhľadám. Výstavba odporučila zverejnenie zámeru, finančná odporučila
zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku za cenu podľa znaleckého posudku.
Otváram diskusiu, nech sa páči. Uzatváram diskusiu. Čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta v k. ú. Rožňava zapísaného na LV 3001. Ďalej, keď dovolíte, nebudem čítať, je to tu
napísané. Nech sa páči hlasujte.
10/7 Ľubomír Takáč, Jána Brocku č. 4, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku mesta
Komisia výstavby odporúča predaj časti pozemku KN 1969/99, len časť, ktorá sa nachádza pod
oporným múrom žiadateľa a zároveň neodporúča predaj pozemku parcelné číslo 2081/225.
A finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu súhlasí so stanoviskom komisie
výstavby, teda sa jedná len o odpredaj tej časti, ktorá je zastavaná oporným múrom, keď dobre
si to vysvetľujem, alebo časťou, tak. Otváram diskusiu, nech sa páči. S faktickou pán poslanec
Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne, ja by som navrhoval, aby sme pre tento, pre tento moment neschválili tento
materiál z toho dôvodu, aby náhodou sa mesto, a to mi právnička môže ešte vyvrátiť, nedostalo,
nedostalo do nejakého konfliktu v rámci teda tých vecí, ktoré uvádza právny zástupca pána,
pardon, ktorý uvádza právny zástupca pán Halko vo svojom vyjadrení. Niežeby som kolegovi
nedoprial pozemok pod, pod týmto oporným múrom, ale obávam sa, že by tam mohlo nejakým
spôsobom ponímané byť v súčasnosti ako účelové, alebo proste nejakým spôsobom tak.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Ale nenavrhuješ to ako sťahovať ten materiál, hej, alebo? Schváliť, dobre. Pán
poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja dám návrh hlasovať za alternatívu č. 1, teda návrh komisie výstavby správne by malo byť,
ku ktorému sa finančná komisia pripojila.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč nech sa páči.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Svoj... Dobrý deň prajem, svoj zámer o odkúpenie tohto pozemku v alternatívne, ktorú schválil
odbor výstavby a odporučila finančná komisia odôvodňujem nepríjemnou zhodou okolností,
nakoľko došlo ku chybe pri zameraní pozemku, resp. dá sa to ponímať spôsobom takým, že
jeden geodet zameral jedným spôsobom, druhý geodet druhým, tretí geodet tretím spôsobom.
Ja som sa rozhodol akceptovať rozhodnutie a zameranie tretieho geodeta a na základe nápravy
odkúpiť časť pozemku, do ktorého zasahuje môj, moja stavba, aby tých 60 cm medzi 2
pozemkami, ktoré vznikli evidentne nedopatrením pri predošlých zameraniach parciel dal na
poriadok a mal väčší priestor na doriešenie svojho sporu so stavebníkom a susedom. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nevidím dôvod, kvôli čomu by sme sťahovali ten materiál, alebo by sme mali dôvod tak
súhlasím s kolegom Kuhnom vlastne nehlasovať za tento materiál, lebo si myslím, že sa tu
jedná vyslovene o dajaké, dajakú nápravu nepresností, ktorú, čo vieme, že v celom, v celej
Rožňave, v meste Rožňava je takýchto prípadov obrovské množstvo a, a naším nekonaním,
alebo našim neodhlasovaním v podstate len obmedzujeme občanov mesta v tom, aby si svoje
nehnuteľnosti, alebo dali do poriadku. Takže, takže ja tiež súhlasím s kolegom Kuhnom, že
navrhujem schváliť podľa stavebnej a finančnej komisie tento materiál. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč aj Kuhn môžete dať prednosť pani prednostke, chcem aby....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
To som chcel poprosiť, pardon. Tak, tak, tak, ja tiež.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som tiež vlastne chcel požiadať.....
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za ústretovosť.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len v skratke asi vysvetlila. Stanovisko pána Dr. Halka je také, že on navrhuje teda
aby sa nerokovalo, alebo teda aby sa neschválil predaj časti tohto pozemku pre pána Takáča do
doby, kým stavebný úrad nerozhodne o tom, ako dorieši konanie súvisiace s touto stavbou.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte mne toto nejde do hromady, vyjadrenie pána doktora, alebo pána magistra, ako súvisí
jeho stavebné konanie, na jeho pozemku s jeho stavbou s predajom mestského pozemku. Toto
mi nejde do hromady. Či to má dajakú súvislosť. Lebo my predávame mestský pozemok a že
komu ho predáme, kedy, ja si myslím, že to je vecou vedenia mesta, mestského zastupiteľstva,
nie doktora, ktorý zastupuje suseda. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Môže reagovať?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tam prebiehajú 2 konania. Konanie na stavebnom úrade vo veci žiadosti pána, klienta pána
doktora Halka a pána Takáča. Čiže sú 2 konania, čiže preto to súvisí spolu. Pokiaľ pán Takáč
nebude mať nejaký vzťah k pozemku, na ktorom je postavená časť oporného múra, nemôže
konanie pred stavebným úradom ani pokračovať. Čiže toto je tak asi stručne vysvetlené.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč

K tomu sa vyjadrím takým spôsobom, že vzhľadom na konflikt, ktorý vznikol, za tento konflikt,
ktorý vznikol nemôžem ja, ale stavebník, ktorý nekonal v súlade so stavebným povolením, ani
so žiadnym zákonom, ignoroval všetky nariadenia stavebnej komisie, odboru výstavby atď.
a jeho konaním vznikla škoda na mojom majetku. A ďalším škodám chcem takýmto spôsobom
ad 1 zabrániť, ad 2 nepresnosti pri zameraní pozemku dať na poriadok podľa posudku z geodeta,
ktorého vyslalo mesto Rožňava. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja by som si osvojil názor, resp. návrh pani doktorky Mihalikovej. Defacto nie
som proti predaju toho pozemku, pretože stať sa naozaj môže komukoľvek, čokoľvek. Nejde o,
o niekoľko 100 m2, alebo niekoľko árov, alebo hektárov pôdy, takže to, ten omyl naozaj mohol
vzniknúť pri zameraní, ale mali by sme zvážiť opatrnosť v tomto prípade aby náhodou to niekto
nejakým spôsobom nepovažoval. Takže ja prijímam, alebo osvojujem si návrh pani, pani
doktorky Mihalikovej a svoj sťahujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Toľko, že toto, toto ešte potvrdzuje to, že ešte schválením urýchlime konanie stavebného úradu,
takže ja jednoznačne odporúčam schváliť uvedený materiál.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší do diskusie. Keď nie, uzatváram diskusiu. Budeme hlasovať. Pán poslanec
Kováč ty si si stiahol ten tvoj návrh potom?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
A osvojil som si návrh pani doktorky Mihalikovej, takže do skončenia stavebného konania by
sme nemali pozemok predať.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Prepáčte, to nie je môj návrh, ja som len interpretovala stanovisko právneho zástupcu pána
Jankóa, teda suseda pána Takáča. Ja som to nepodávala ako návrh.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Škoda, tak som sa tešil, že sa na niečom zhodneme. Navrhujem, navrhujem teda nepredať ten
pozemok. To je moje stanovisko. Navrhujem nepredať pozemok. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni poslanci viete o čom budete hlasovať? Nech sa páči. Áno? Áno, to bol, áno, áno to bol
nepredať, nepredať, hej.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Alebo proti, takže, takže. Takže hlasujeme normálne podľa predaju pozemku buď za alebo proti
predaju pozemku. Čiže nie návrh pána kolegu, on len odporúča. Takže ešte raz, kolega Kováč
ak dobre rozumiem odporúča nepredať, kolega Kuhn ja som dával iba návrh hlasovať za predaj
uvedeného pozemku a hlasuje sa normálne o bode. Žiadny pozmeňujúci návrh nebol.

p. primátor Pavol Burdiga
Počkajte. Chvíľu ešte počkajte.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nie je žiadny pozmeňujúci návrh. Nie je žiadny. Nie je žiadny.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja ak môžem, pán poslanec Kuhn dal hlasovať za návrh finančnej komisie, ktorý je alternatívou
č. 1 v tomto návrhu. Čiže tí, ktorí sa nestotožňujete s týmto návrhom budete hlasovať proti.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tak, tak, tak, ale žiadny návrh iný nebol.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte raz, lebo pán poslanec Kuhn bol druhý v poradí a pán poslanec Kováč bol prvý, takže to
si skúsme ujednotiť, aby nedošlo k nejakému nedorozumeniu ako pred chvíľou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte raz prepáčte.
p. primátor Pavol Burdiga
Aby sme dodržali.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte. Žiadny pozmeňujúci návrh nebol, boli iba odporúčania za hlasovanie, nebol žiadny
pozmeňujúci návrh. Ja som ho nepostrehol. Iba odporúčanie od 3 poslancov.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Kováč skús to dať na tú správnu mieru. Povedz, že nebudeš to odporúčať, ale chceš, aby
sa hlasovalo tak, a budem....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja predpokladám, že pani doktorka mi v tom pomôže Mihaliková, ja som povedal, ja som nikde
v alternatívach nenašiel. Našiel som 2 alternatívy. Jedna je predať pozemky, druhá alternatíva
je predať pozemky podľa návrhu komisie výstavby. Ja navrhujem tretiu alternatívu nepredať
pozemky. To že budeme v rámci tohto hlasovať proti 1 alternatíve, alebo proti 2 alternatíve tak
či tak nejaký kus pozemku predávame. Takže ja navrhujem nepredať žiadny kus pozemku. A to
je 3 alternatíva. Ďakujem. Tak som to pochopil, dúfam, že ....
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, ale najprv hlasujme za túto, tento návrh tvoj, pretože si bol prvý v poradí. Ja stále
pozerám, kto je prvý v poradí. Budeme tomuto rozumieť páni kolegovia? Lebo keď sa s tým
nestotožníte, tak nie, hej, keď áno to čo povedal pán poslanec tak áno.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte, chcel by som sa opýtať pani kontrolórky či môžeme hlasovať za dačo, že dačo nie.
Lebo to hlasujeme vlastne tým, že, že hlasujeme proti, tak tým pádom hlasujeme proti danému
návrhu. Takže či môže byť takto formulované uznesenie, že hlasujeme proti a za, stlačím za
a tým som hlasoval proti, takže, takže prosím vysvetlenie.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Pán poslanec Kováč nedoporučuje predať, ale budeme hlasovať o návrhu, ako je pripravený,
tzn. kto je za predaj. Vy budete hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia proti predaju, resp.
za predaj.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže hlasujeme o alternatíve č. 1.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
To je to isté. To je to isté. Áno za predaj, alebo proti predaju.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno. Alternatívu 1, takže kto bude hlasovať proti bude hlasovať podľa návrhu pána Kováča.
p. primátor Pavol Burdiga
Ivan, Ivan skús, lebo tvoj návrh bol druhý, tak aby sme sa zhodli a hlasovali tak, ako...
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som to pochopil tak, že Karol navrhol, aby sme hlasovali proti obidvom alternatívam. Čiže
to nie je 3 alternatíva. Ale ty nie si, že ty si za jednu z tých dvoch alternatív, lebo niekto môže
povedať, že ja som za A, niekto ja som za B a ty si proti obidvom.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja som tomu tiež tak rozumel.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Čiže aj keby sa bolo, že neprejde prvý návrh a hlasuje sa o druhom tak aj tak, proste aj proti
dvom. Čiže podľa tvojho hlasovania by obidva boli zmietnuté zo stola. Alternatíva je, že dáš
návrh na stiahnutie tohto materiálu z rokovania.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tzn. návrh nepredať pozemok, ako tretia alternatíva neprichádza procedurálne do úvahy? Nie
to, nejde o to, ešte raz sa pýtam, to je jedno či to je 2x hlasovanie proti. Pýtam sa či návrh
nepredať je procedurálne proti materiálu. To jediné, lebo dám hlasovať je niekto proti,
absolútne proti predaju? Nie, výborne tak ideme predávať v alternatívach kúsok pozemku,
alebo celý pozemok bodka. Ďakujem len na margo.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Iba aby sme vedeli, že o čom hlasujeme, preto sa znovu zapájam. Keď hlasujeme o alternatíve
1, ten, kto hlasuje proti, hlasuje proti predaju. Keď budeme hlas neprejde, budeme podľa mňa
hlasovať asi o alternatíve č. 2 pre nás a zase kto bude hlasovať proti, bude hlasovať proti
predaju a tým pádom materiál neprešiel a nepredal sa. Ale nie alternatíva č. 3, že, že nejdeme
o tom hla..., alebo hlasovať proti takto, takto nemôže byť formulované, formulovaný návrh.

p. primátor Pavol Burdiga
Ja by som sa chcel spýtať, lebo aj tak to je na dohode, lebo to čo ty hovoríš, to je tiež v poriadku,
ale ja zase beriem názor pána poslanca Kováča, lebo on to takto chcel. To by musel pán poslanec
Kováč povedať, že áno mal si pravdu vlastne je to to isté, hej, za môj návrh sa potom nehlasuje
a keď zahlasujete za alternatívu Ivana Kuhna tak vlastne tým vyjadríte aj jedno aj druhé. Ale to
musí povedať pán poslanec Kováč. Ja mu nechcem odobrať práve to právo, že aby sme
hlasovali aj za jeho návrh. Čiže to musí potom on povedať, alebo to je na našej vzájomnej
dohode, aby sme neurobili niečo také, čo nie je dobré. Pán zástupca, ale....
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Nerobí nič neštandardné. Návrh pána Kováča je pozmeňujúci návrh, ktorý, o ktorom
sa musí hlasovať a on navrhuje, to čo navrhoval, čiže to je hlasovanie č. 1 v prípade, že neprejde
pristúpi sa k hlasovaniu alternatívam, ktoré sú uvedené. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Kolega Kemény to pred chvíľkou povedal, čo ja som chcel povedať. Pán poslanec Kováč dal
návrh a myslím, že je jasný a zrozumiteľný, čiže nie je čo spochybňovať. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Žiadam potom prešetrenie a vyjadrenie pani kontrolórky k tomuto prípadu. Či môžeme
o niečom dávať hlasovať proti, nieže proti, ale v podstate hlasovať z negatívneho hľadiska tak,
že stlačíme gombík za. Lebo, lebo mne toto nedáva zmysel. Poprosím pani kontrolórku.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Dostala som ťahák. Takže rokovací poriadok mestského zastupiteľstva hovorí, moment, ktorý
článok to je, § 9, ods. 4: v prípade, že predložený návrh uznesenia je v 2 alebo viacerých
variantoch hlasuje mestské zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom predkladateľom
materiálu. V prípade predloženia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov sa postupuje tak, že
sa hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch v poradí, ako boli predložené mestskému zastupiteľstvu.
Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté. Teda kto dal prvý návrh, pán
poslanec Kuhn.
p. primátor Pavol Burdiga
Nie pán poslanec Kováč dal prvý.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Len prepáčte, tuná nebol žiadny pozmeňujúci návrh. Tuná nebol žiadny pozmeňujúci návrh.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Bol 3. návrh.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nie, nie je. To nie je pozmeňujúci návrh.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Takto, takto....
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Toto nehnevajte sa nie je pozmeňujúci návrh. on odporúča, ako máme hlasovať, ale nedal
žiaden pozmeňujúci návrh, že predať o 1 m2 viac....
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
On povedal nepredať.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
...o m2 menej. Žiadny návrh tu nebol. Nebol žiadny návrh.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ako takto, keď schválime jed...jedným uznesením, že nepredať, k tomuto materiálu sa môžeme
vrátiť až o pol roka. To je nám jasné, hej? Lebo nepredáme nič. To je, tak navrhol pán poslanec
Kováč, že nič nepredať, ani pod múrom, ani vedľa múra, ani vedľa ďalší pozemok. Nepredať
vôbec.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ale pani kontrolórka neodpovedali ste mi na moju otázku.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja som sa pýtal nie na to, že....
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ale pán poslanec navrhol nepredať. Nie hlasovať proti.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ale či môžeme hlasovať o návrhu....
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Nepredať.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
...nepredať.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Samozrejme. Ja si myslím, že áno.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Lebo hlasovaním alternatívou 1 kto je za hlasuje za predaj, a kto hlasuje proti hlasuje proti.
A toto nebol poslanecký návrh, len odporúčanie hlasovať.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová

Pán poslanec, ale tu má pravdu pán zástupca, že v tých 2 variantách sú 2 rôzne návrhy. Jeden
je pod múrom a druhý je aj ďalší pozemok. Hej, čiže to sú 2 rôzne návrhy a tretí je nepredať
ani jeden. Nie hlasovať proti, nepovedal pán poslanec hlasujte proti. Nepredať vôbec.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Po formálnej stránke hlasovania, že budeme stláčať za a tým budeme rozhodovať o proti. O toto
sa ja pýtam pani kontrolórka, toto je moja, moja otázka, toto.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ale hovoríme o nepredať nie o hlasovaní proti, nepredať vôbec. Áno, lenže, áno, keď prejde
prvý návrh, že neodhlasujete.... No hovor.
p. primátor Pavol Burdiga
No dobre. Poďme teraz takto. Pán poslanec Balázs budeš ešte niečo hovoriť? Vypadávaš stade.
Potom aj faktickú si daj stiahnuť, aby bol nejaký poriadok v tom. Dobre. Takže nasleduje
s faktickou pán poslanec Džačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Aby som to dal na správne miesto. Pán Kováč je pravda, že sa prihlásil prvý,
ale v tom prvom vystúpení nedal žiadny návrh pozmeňujúci, nič. Potom sa prihlásil pán Kuhn
s pozmeňujúcim, čiže my by sme mali hlasovať o, o pána Kuhna, lebo on povedal, že áno on
podľa komisie, aby sme dali hlasovať. No ale odporúčal.
p. primátor Pavol Burdiga
Poďme podľa poradia, lebo potom sa prekrikujeme. Dobre? A náhodou niekto príde o to, že
môže hovoriť na tomto zastupiteľstve. Pán poslanec Džačár skončil si?
p. poslanec Peter Džačár
Chcem iba dokončiť, že pán Kuhn odporučil, aby sa hlasovalo o finančnej a stavebnej komisii.
Takže on odporučil, on dal ten návrh, že odporúča, aby sa hlasovalo o tejto komisii, ale pán
Kováč v prvom vystúpení nie. Potom v 3 vystúpení sa prihlásil a vtedy si osvojil pani
prednostke. Áno. Takže keby sme neprešli pánom Kuhnom potom môžeme rie...hlasovať
o pánovi Kováčovi. Môj názor je ten. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Kolegovia ja by som vás chcel upozorniť na to, že dodržujme faktické, lebo potom
to dáme vypnúť a prihláste sa normálnym príspevkom. Lebo takto sa potom vy predbiehate.
Mne to až tak nevadí, len, len možno niektorým vám áno. Pán poslanec Kossuth s faktickou.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, že sa už tu veľa bavíme o tomto bode rokovania
doporučujem, aby sme si vychladili hlavy a navrhujem prestávku.
p. primátor Pavol Burdiga
Urobme ešte takto, že dokončíme diskusiu, takže ostatní sa nehláste a tak potom dám hlasovať
o tom, že či si dáme prestávku, alebo nie. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa prikláňam k tomu, čo Peter Džačár povedal. Keby sme sa hrali
na slovíčka a hľadali slová ako také, tak naozaj je pravdou, že v prvom diskusnom príspevku,

faktickej, som sa prihlásil s tým, že zaujíma ma pán, názor pani doktorky Mihalikovej. Z toho
dôvodu, že mám pocit, že predaj akéhokoľvek časti tých pozemkov, alebo akéhokoľvek
pozemku môžu poškodiť dobré meno mesta a neodporučil som predaj. De..defacto je to naozaj
tak. Dejure si ale osvojujem tú pripomienku, resp. ten návrh, ktorý tam je. Či bude druhý na
hlasovaní, alebo tretí je už na, na procedúre vašej, alebo či budem prvý neviem. To je....
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec ja teba vynechám, lebo sme sa dohodli, že nehlásime sa, že dobehnú tí, ktorí boli
prihlásení a potom dám hlasovať o tom, že či si dáme 5 minútovú prestávku. Pán poslanec
Kuhn.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som bol najprv prihlásený do faktickej, ale potom som to zmenil na normálne, lebo to bude
viac ako 30 s. teraz zabudnime na chvíľu na konkrétny pozemok, konkrétneho žiadateľa. Tento
problém sme tu už riešili v minulosti a to bolo, bolo to pri prípade, panovala nejaká všeobecná
zhoda, že to nechceme predať a tiež bol návrh, no ale teraz uznesenia sú formulované, že
mestské zastupiteľstvo schvaľuje. A hlasovanie za, proti. A v tomto prípade, keby to bolo ako
navrhuje Karol tak by bolo vlastne uznesenie, že mestské zastupiteľstvo neschvaľuje a hlasovali
za. Čiže hla...hla... schvaľuje nepredať? Ja neviem? Môže byť? Tak potom sa spýtam pani
prednostky, alebo pani kontrolórky či môže byť uznesenie, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje
nepredanie pozemku, lebo mne to pripadá logicky, akože mne sa zdá logicky normálne, že hej
dobre panuje všeobecná zhoda, že teda nechceme to predať tak proste je, je návrh na uznesenie
a hlasujeme proti. Už také bolo, že sme tuším všetci hlasovali proti uzneseniu. To akože
uznesenie naformulované pozitívne neznamená, že keď je to naformulované pozitívne, tak teraz
v princípe sa predpokladá, že budeme hlasovať za. No nie, no keď nesúhlasíme, tak budeme
hlasovať proti. A môžeme hlasovať aj keby boli 4 alternatívy tak proti 4 alternatívam. Proste
proti, proti a, a všetko, všetko bude neschválené a tým pádom je to stiahnuté. Môže to ísť
samozrejme na ďalšie zastupiteľstvo o 2, o 2 mesiace. Alternatíva je, že dáš návrh na stiahnutie,
ale neviem, keby teraz dal Karol na stiahnutie...
p. primátor Pavol Burdiga
Pol roka je, pol roka je myslím, nie, pani kontrolórka, keď sa neschváli.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Aha keď sa neschváli, ale keby sa dal teraz návrh na stiahnutie materiálu? Tak sa môžeme.
A vtedy, v tom prípade má prednosť hlasovanie o stiahnutí pred mojím návrhom?
p. primátor Pavol Burdiga
Tak hej, lebo, ale... ja si myslím, že.... Dobre ešte pán Kossuth. Pán poslanec Kossuth. Dobre
takže dajme si 5 minút prestávky, tu sa dohodnime a o 5 minút pokračujeme. Dobre? Nedajme
tomu 10 minút ani 15 minút, lebo máte čo robiť, alebo máme čo robiť. Dobre? Takže 5 minút
si dajme, dohodnime sa a pokračujeme.
Kolegovia môžeme pokračovať? Môžeme pokračovať. Ja poprosím pán Kováč tieto diskusné
dajme preč z obrazovky. Tak a teraz sa skúsme prihlásiť, keď nikto chce niečo, hej. Dobre takže
takto. Kolegovia asi pred 3 zastupiteľstvami sme sa dohodli na jednej veci, že faktické budú 30
s. Mne to je skoro jedno, ale vám to nemôže byť jedno. Skúsme urobiť tak, že 30 s a my vás
vypneme. A trošku sa naučíte potom, 5 minút vypneme a žiadny problém nie je. Môžete sa
prihlásiť, ja len vám chcem dobre. Takže pán poslanec Kuhn.

p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre my sme si tu vyjasňovali tú situáciu a teda aby to bolo v súlade s rokovacím poriadkom
tak ja sťahujem svoj návrh, aby sa vytvoril priestor pre, pre Karolov návrh. A potom sa
prípadne, ak neprejde Karolov návrh môžeme vrátiť k môjmu znovu.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja navrhujem stiahnuť tento materiál z rokovania mestského
zastupiteľstva.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči hlasujte o stiahnutí tohto materiálu z mestského zastupiteľstva. Zatiaľ
sa to darí.
Hlasovali ste 12. Za stiahnutie ste boli 3, proti 8 a jeden pán poslanec sa zdržal. Takže bod nám
ostáva.
Pokračujeme ďalej v diskusii. Prihlási sa nám pán poslanec Kuhn. Nech sa páči.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Takže ja sa vraciam k svojmu pôvodnému návrhu hlasovať za alternatívu 1 a teda návrh komisie
výstavby, s ktorým sa stotožnila aj komisia finančná.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Má ešte do diskusie niekto nejaký diskusný príspevok? Keď nie uzatváram
diskusiu a dajme hlasovať o návrhu pána poslanca Kuhna. Netreba ho opakovať, viete?
Alternatíva 1, nech sa páči.
Hlasovali ste všetci 13. Za 9, proti 2, 2 páni poslanci sa zdržali. Tak a máme to v poriadku.
Takže ideme na bod 10/9 dobre hovorím? Dobre, hej. Kúpa pozemku do majetku mesta
Tam sa pozrieme na komisie. Komisia výstavby neodporúča kúpu predmetného pozemku,
finančná odporúča pozemok kúpiť v celosti za cenu 4,90 euro za m2. Navrhovanú cenu oznámiť
pánovi Novákovi a až po jeho súhlase predložiť materiál do mestského zastupiteľstva. Otváram
diskusiu. S faktickou pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
90% tohto pozemku sa jedná o pozemky okolo rodinných domov, prípadne pod komunikácie,
alebo pod verejným priestranstvom, preto finančná komisia navrhuje odkúpiť tento pozemok
v celosti, lebo informácia bola taká, že pozemok je predajný iba v celosti. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší. Pán zástupca s faktickou nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ja by som chcel podporiť tento návrh a zdôrazniť, a zdôrazniť korektný prístup pána Nováka
v tom duchu, že odolával všetkým možným tlakom a ponukám. Je to netradičné a veľmi
seriózne voči mestu, takže doporučujem konečne tento problém vyriešiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Hlasovaním.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Hlasovaním za.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Pán primátor chcem poprosiť predsedu komisie výstavby, aby prezentoval
argumenty, ktoré presvedčili komisiu výstavby nepredať tento pozemok, alebo neodporučiť
predať tento pozemok. Ďakujem pekne. Kúpiť pardon.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth môžeš vyhovieť pánovi poslancovi Kováčovi? Pán poslanec Kuhn
nebude ti vadiť, keď ťa pán poslanec predbehne. Ďakujem pekne.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Takže ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, že som bol vyzvaný za komisiu výstavby len toľko.
My sme túto problematiku preberali a vzhľadom na to, že sa jedná o pozemky, ktoré sú v pozadí
tých rodinných domov, ja chcem, som chcel doporučiť, aby sme ponúkli navzájom, teraz keď
teda predá pán Novák, ponúkli tie pozemky v pozadí tých rodinných domov, aby si to
vysporiadali, resp. odkúpili, lebo do týchto zadných častí sa nedá vstúpiť, čo sa týka týchto
rodinných domov už jeden odpredaj tam bude, takže samozrejme tie pozemky, o tie pozemky
sa jedná, ktoré sú v pozadí tých rodinných domov súbežne, súbežne tou ulicou Kúpeľnou. Asi
aj toto nás viedlo k tomu, aby sme hlasovali tak, ako sme hlasovali. Keď je to postačujúce. No
a ďalšia vec je, čo sa týka tej komunikácie, tak tam, tam to nedošlo celkom úplne k zhode, ale,
ale zahlasovali sme tak jak sme zahlasovali.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Kováč postačuje ti odpoveď zatiaľ? Ďakujem
pekne. Pán poslanec Kuhn.

p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som mal trošku problém otvoriť ten materiál, tak som sa chcel spýtať, ale teraz čítam, že teda
pán Novák súhlasí s tou cenou, ktorú finančná komisia navrhla. Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte niekto? Nech sa páči. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja vzhľadom na tie skutočnosti, ktoré sa dejú ohľadom odkupovania, resp. riešenia pozemkov
pod komunikáciami, chodníkmi budem hlasovať za to, aby sa to odkúpilo aj napriek tomu, že
pozemky, ktoré sú za tými rodinnými domčekmi sú viac menej nevýhodné pre mesto. Ale
myslím si, že od mesta to bude veľmi pekné gesto, že takýmto spôsobom sa k tomu zachová
a myslím si, že mesto dá priestor prípadne občanom odkúpiť si tie pozemky neskôr, keď budú
žiadať o to. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči niekto ešte. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie. Nezaznelo tu žiadne pozmeňovanie uznesenia? Nie?
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje kúpu pozemku v k. ú. Rožňava do majetku mesta,
parcelné číslo KNE 1164/1 ostatná plocha s výmerou 981 m2, zapísaného na LV Oktaviána
Nováka, bytom Rudná 313 za cenu 4,90 euro za m2, t. j. 4 806,90 eura. Všetky náklady súvisiace
s kúpou bude znášať mesto. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11, 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
10/10 Kúpa pozemku do majetku mesta
Komisia výstavby trvá na svojom pôvodnom uznesení z 15. 11. a teda, že neodporúča kúpu
predmetného pozemku v k. ú. Rožňava do majetku mesta. Finančná neodporučila kúpu
predmetného pozemku. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Takže ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, že komisia sa rozhodla tak, jak sa rozhodla, ja
dávam na zváženie kolegom v podstate tú alternatívu, že by sme sa zaoberali konečne, že
pomaličky, ale isto aj tak budeme musieť pristúpiť k vykúpeniam pozemkom, ktoré, ktoré
súvisia určitým spôsobom s našimi ľuďmi, alebo bezprostredne sa ich to týka. My sme túto
alternatívu preberali aj na komisii a vzhľadom na to, že, že tam 3 alebo 4 si vykúpili tie, tie
pozemky a teraz čo s tými, hej, ostatnými. Takže neviem či to teraz, tí keď zaplatili tej pani,
ako sa ti prinavrátia tie peniaze, proste neviem, no ale jak rozhodne mestské zastupiteľstvo ja
sa prikloním. Ja, ja skutočne veľmi zvažujem o tom, že aby sme sa konečne zaoberali s tým, že
my sme, vlastne dobre, riešime, riešime problémy, ktoré sa udiali dávnejšie pred nami, hej. Boli
tam vydané stavebné povolenia, tí občania platia za to, ja neviem si predstaviť teraz, že oni
nebudú mať akože vstup, alebo ja neviem, prečo sa to nemôže dajakým spôsobom. Ja si myslím,
že viac peňazí nám ušlo dajakým spôsobom, aj takýmito vecami, ale pomaly, ale isto sa musíme
vrátiť k tomu, aby sme tieto pozemky dajak dali do kopy, aby to patrili mestu. Takže zvažujem
veľmi o tom, že budem hlasovať za odpredaj tohto pozemku, alebo kúpenie tohto pozemku
v prospech mesta. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pánovi Kossuthovi. V podstate ma predbehol v argumentáciách. Pre mňa je to zjavne
nevýhodné z hľadiska mesta odkúpiť tieto pozemky, ale budem hlasovať za návrh odkúpiť tie
pozemky z tých dôvodov, čo uviedol pán Kossuth, okrem iného. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč faktická.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Nápodobne sa prikláňam k názoru pána Kossutha, že tí ľudia majú právo prístupu k svojim
nehnuteľnostiam a vzhľadom na okolnosti, keby to kúpil niekto iný, by sa im prístup k týmto
garážom, ako zamedzil, resp. skomplikoval. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs s diskusným príspevkom.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte páni, ale, ale myslím si, že vidíte, vidíte túto problematiku dosť, dosť takými obrazne
povedanými klapkami. Obávam sa toho, že vlastne sa tu jedná o účelovú komunikáciu. Keď
pristúp...budeme dneska hlasovať o jednom obrovskom precedense, ktorý sa s nami bude niesť,
možná že roky, desaťročia, lebo pristúpime k tomu, že ideme vykupovať od fyzických osôb
prístupové cesty k ich garážam. Takýto komplex garáží je v Rožňave niekoľko. Predávalo
konkrétne aj mesto Rožňava. Na konci Jasnej je, je krásny príklad na to, že každý si kúpil
pozemok pod garážou a majú podielové spoluvlastníctvo prístupovej cesty o ktorú sa starajú,
udržiavajú, platia za ňu spoločne elektriku za svietenie a starajú sa o to. Títo ľudia od mesta
Rožňava si museli kúpiť tieto pozemky a tak mohli na nich stavať garáže. Teraz pristúpime
k tomu, že od, dajte poz..., dajme na to pozor, aby sme nezastupovali len jednotlivcov v meste,
lebo tých jednotlivcov je 18 500 niekoľko a, a keď každý jednotlivec príde s takou
požiadavkou budeme mať, budeme mať úplne ťažké rozhodovanie a nepozeráme sa na to
z globála, že zastupujeme v podstate občanov mesta Rožňava. Tým pádom vykúpime to, stojí
to peniaze, následne príde o 2 mesiace ďalšia požiadavka, že poďme tieto plochy, ktoré sme si
ako mesto vykúpili, alebo, ktoré si ako mesto vykúpilo, poďme ich vyasfaltovať, lebo sú tam
mláky, ďalší problém bude osvetlenie a potom bude údržba týchto prístupových ciest ku
garážam. Špecifickou situáciou sú garáže na Vargovom poli, lebo tam je naozaj prístupová cesta
ku detskému dopravnému ihrisku, ktoré využíva mesto, ktoré je vo vlastníctve mesta, ale pred
tými garážami, neviem či ste si to naštudovali, sú odkúpené pozemky, tzn., že tí ľudia, ktorí
prídu po tej komunikácii, ktorá ide ku detskému dopravnému ihrisku, vybočuje z tej
komunikácie ku svojej garáži už na svoj pozemok, ktorý je pred garážou, ktorý si musel tiež
kúpiť. A dajme pozor na to, aby v druhom kroku potom nenastalo to, že o 15 m nižšie je ďalšia
rada garáží a tam je, tam je majiteľom bytové družstvo. Ozve sa nám bytové družstvo, nech sa
páči, aj odo mňa kúpte tieto pozemky, lebo aj to sú garáže obyvateľov mesta. Potom, možná že
sa ozvú fyzické osoby, ktorých garáže pozerajú na, na komunikáciu, mestskú komunikáciu
a povedia vykúpte aj odo mňa tých 20 m2, čo sú ku mojej garáži, lebo aj to je účelová
komunikácia ku mojej garáži, o rodiny... hovorím o extrémoch, aby som to trošku obrazne
vysvetlil a udržiavajte aj tú moju prístupovú komunikáciu ku mojej garáži. Prečo, prečo ste
niektorým obyvateľom mesta vykúpili a ostatným obyvateľom nechcete vykúpiť. Chcem vás
poprosiť pozrime sa na túto problematiku trošku zhora a, a či budeme vykupovať všetky
prístupové komunikácie ku firmám, garážam a, a podobným, prístupové, účelové komunikácie,
ktoré, ktoré s mestom majú strašne málo spoločného. Strašne málo. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Podľa môjho názoru bola urobená chyba ešte pri pozemkových úpravách, kedy sa neustrážilo,
neustrážili pozemky mesta. Tam kde má mesto záujem, že teraz sa boríme s tým, že máme
rozfrčkané majetky mesta na malých parcelách kde kade a parcely, ktoré defacto užívame, či
už pod miestnymi komunikáciami a podobne sa v rámci pozemkových úprav neporiešili tak,
aby prešli do majetku mesta. Vtedy bola na to príležitosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja len z tohto globálneho pohľadu chcem pánovi kolegovi Balázsovi
pripomenúť, že globálnym pohľadom na túto vec ak takú, že pokiaľ mesto predá pozemky pod
garáže, tak je niekde povinnosťou, netvrdím, že zákonom zabezpečiť aj prístup k tomuto, tzn.,
že má zabezpečiť infraštruktúru. Kedysi, ja teraz sa nebudem hrabať v starých zákonoch, bolo
v úplnej platnosti, že teda mesto je povinné zabezpečiť infraštruktúru k svojim predávaným
pozemkom. Ale len toľko. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte pán Kováč, tak jak dneska ste sa ma kolega Kováč jak si sa ma pokúsil zaviesť, takže
ja ti ako keby som ti zamedzoval dávať návrhy, zamedzoval dávať hlasovania, nebolo tak
a teraz zase trošku zavádzaš. Neviem či sa pokúšaš obyvateľov mesta, alebo nás zaviesť, ale
mesto nikdy tieto pozemky nepredalo. Mesto nevlastnilo tieto pozemky. Takže, takže zavádzaš
trošku kolegov, všetkých tuná prísediacich. Boli kole.... pani prednostka ti vysvetlí históriu
tých.....
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nezavádzam a je tu aj občan, ktorý vlastní pozemok pod garážou, kúpil si ho a môžeš sa ho
kľudne opýtať ako to je, a má na to aj doklady k dispozícii. Tak ako povedal aj kolega Ľach
naozaj trpíme minulosťou. Lach, prepáč Janko. Trpíme minulosťou a je len otázkou na nás, či
urobíme hrubú čiaru aj napriek tomu, že nám hrozí tento precedens, alebo nie. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč s diskusným príspevkom.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Musím sa zastať pána Balázsa, nakoľko tiež mám vedomie, nakoľko sa zúčastňujem všetkých
komisií, aj keď nie som ich členom, že tieto pozemky pod garážami predávala pani Gizela
Filipová konkrétnym vlastníkom každému osobitne. Tieto pozemky si vysporiadali. Môj návrh
odkúpiť pozemky pred garážami je podmienený tým, aby sme tým ľuďom do budúcna pomohli,
aby sa nestali obeťami nejakého špekulatívneho obchodníka, ktorý im tieto pozemky potom
bude predávať, alebo vydierať ich a pristúpiť potom v rámci, v rámci možností k odpredaju,
alebo prenájmu garáž....pozemkov pred garážami týmto ľuďom, aby mesto takýmto spôsobom
svojich obyvateľov chránilo a aby sa nestali obeťou, jak som povedal, nejakého špekulatívneho
obchodníka. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dve poznámky. Pani Filipová tie pozemky chce predať, to nie je prípad, že by ich predať
nechcela. Tuná sa bavíme o tom, že či je dôvod, aby to kupovalo mesto, alebo tie garáže sú
súkromných osôb, ktoré sa ku nim chcú po účelovej komunikácii dostať. A teraz by som chcel
poprosiť pani prednostku, aby slová pána Takáča upresnila ohľadom histórie týchto pozemkov.

Chcel by som, aby toto vysvetlenie bolo na zázname, lebo o obrovskom precedense ideme
hlasovať. Takže poprosím pani prednostku.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč môže pani prednostka?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Takže na predchádzajúcom zasadnutí, kedy bol tento materiál stiahnutý z rokovania nám bolo
uložené teda preveriť, akým spôsobom sa dostal tento pozemok do majetku pani Filipovej. Čiže
máte to tam aj uvedené. K tomu došlo v ROEP-ke, čiže v registri obnovy pozemkov, čiže tento
pozemok bol prevzatý z pozemkovej knihy. Tzn., že predkovia pani Filipovej ho vlastnili už od
roku 41, alebo 40. Máte to uvedené, presne vysvetlené v dôvodovej správe. Potom došlo
k obnove vlastníctva, tzn., že vlastníci podľa pozemkovej knihy, bol tento stav prevzatý do
katastra nehnuteľností, kde sa práve objavilo meno otca pani Filipovej. Tzn., že mesto, ako také
tento pozemok nikdy nevlastnilo, resp. pozemok nebol odňatý v súlade, teda s právnym stavom
aký vtedy existoval áno, ale nie s primeranou náhradou. Čiže pokiaľ ide o odkúpenie, áno,
pozemky, ktoré už vlastníci si na základe nejakých užívacích práv podali návrh do KN ešte pred
ROEP, tie sa nevydali, ale ktoré neboli podané sa vydali, čiže 2 pozemky, pod 2 garážami ešte
ostali vo vlastníctve pani Filipovej, ktorá ich predala vlastníkom garáží. Takto k tomu teda
došlo. Čiže pozemkové úpravy nie, tam sme nemohli zasiahnuť, lebo tie sa konali len
v extraviláne, nemohli sme zas...tento pozemok nebol predmetom pozemkových úprav.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne pán primátor. Ja len chcem poprosiť, určite by sa tak stalo, po diskusii
poslancov by som chcel aby bol daný priestor aj občanovi, keby to bolo možné. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Samozrejme, ja občanovi stále vychádzam v ústrety, ale je rokovací poriadok, musíte sa vy
uzniesť na tom, či teraz môžeme občanovi dať, alebo až keď dodiskutujete. No ale ja len
dodržiavam rokovací poriadok. Nech sa páči, dajte pánovi mikrofón. Ja som sa s ním aj dohodol
pred zastupiteľstvom, že určite mu dám slovo. Len, keď sú nejaké poriadky musím sa aj na váš
názor spýtať. Poprosím vás, keby ste sa predstavili a, a potom do mikrofónu hovorili. Ten
mikrofón si dajte bližšie potom k ústam dobre? Ešte raz, ten mikrofón keby ste si trošku. Ide?
Bližšie. Tak.
Občan mesta
Bobko som, majiteľ mestských garáží. Na tom zastupiteľstve v novembri 2017 som mal 2
otázky. Jedna bola na pána Kuhna a...
p. primátor Pavol Burdiga
Trošku bližšie, lebo nepočujú vás.
Občan mesta
...a pán Kuhn....
p. primátor Pavol Burdiga
Tak, tak, tak.

Občan mesta
...a pán Kuhn poprosil by som vás, zájdite si na to Vargové pole, porovnajte si to so zápisnicou,
kde je vaša odpoveď a potom si tu odpoveď prehodnoťte. Druhá otázka bola v podstate na
všetkých poslancov, ako sa podieľajú na plnení uznesenia ohľadom zveľaďovania majetku
mesta. Ide o to, že to Vargové pole je v podstate 2x dotované mestom. Prvý krát, že umožňuje
prístup ku komunikácii, ku garážam po mestskej komunikácii a druhý krát je to otázka odpadu.
To zrejme vyplýva mestu ako povinnosť z titulu, že je vlastník pozemkov. K tejto samotnej
Jovickej. V roku 1980 nám boli pridelené pozemky. Doklad. V tom istom roku bolo vydané
stavebné povolenie. Doklad. V roku 1990 – 91 už vtedy mesto začalo s odpredajom pozemkov
pod týmito garážami. Pani Ujháziová myslím sa volala tá pani, ktorá to začala vybavovať. Mali
sme v rukách výmery, mali sme v rukách šeky. Bolo to suma 200 korún. 2, alebo 3 dni na to,
ako sme to dostali do rúk pani Ujháziová ako poznala, tak za tým behala, ináč obtelefonovala,
že bolo zle...vonku...a že po oprave chýb budú doručené nové výmery. Čiže už vlastne ... bola
snaha mesta. Samozrejme nemôžem chcieť, aby som mal postavenú garáž na pozemku, ktorý
mi bude niekto platiť. ......v roku 1990 pani Vajdová ..... s tým, že pozemky pod garážami nie
sú vysporiadané. To sme vedeli. O pozemku medzi garážami vtedy nepadlo..... Brali sme to ako
samozrejmosť, že je to pozemok mesta, keďže nám mesto dalo....tie pozemky. Tam pochýb....
Uhm. Ponúkla sa, že dá veci do poriadku, robila vtedy niekde na katastri, ale boli sme
samozrejme radi, tie papierové roboty nikto nemá rád. Nebolo nám v podstate treba nič robiť,
len podpisovať tie tlačivá. Pozemky nám boli zapísané na LV. S odstupom času sme s pánom
Šteňom začali pochybovať, že prečo sme platili bytovému družstvu. Platili na bytovom
družstve, druhý platili niekomu tam ako bola tá ubytovňa na Štítnickej. Už nebohá pani, neviem
jak sa volala, na bytovom družstve, keď sme chceli vidieť doklady, že akými medzi operáciami
s k týmto pozemkom dostali do majetku bytového, pani Popálená, družstva tak nás odkladala
s tým, že sťahujú archív, že nemajú tu vysporiadané veci a asi tak po polročnom odkladaním
nám povedala, že šanóny sú stratené. Tak sme to nechali tak. Pozemky sme mali zapísané na
LV. Nikto nič ..... Čiže aby ste boli aj o tých cenách informovaní mesto to predávalo vtedy po
200 korún, na bytovom družstve sme my dvaja so Šteňom, to môžem povedať aj zaňho, platili
po 5 000 korún. Pani Filipová pýta teraz sumu 400 eur. To je okolo 12 000 korún, je to výmera
na jedného asi v rozlohe takej istej ako je na garáž. Od toho roku 95 nikto nič nechcel, až minulý
rok pani Šišoláková. Túto otázku ste riešili už v roku 2013. Skončilo to tým, že sa odkúpili
pozemky pod Jovickou a Páterovou ulicou a toto ostalo neporiešené. Ono pani Šišoláková ako
bývalá zamestnankyňa toho pozemného úradu...
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Bobko môžem vás trošku prerušiť? Kolegovia môže pán Bobko pokračovať? Nech sa páči.
Občan mesta
Pani Šišoláková, bývalá zamestnankyňa toho pozemkového úradu, tak zrejme vedela, prečo
nejednala s nami, ale prečo jednala s mestom o týchto. Zároveň odpoveď pre pánov poslancov,
ktorí keď som s niektorými rozprával, že prečo sme sa nezaujímali o tie pozemky ako to
funguje. Nie je to pravda. Mám smolu, že posledná garáž je moja, takže od roku 81 až 2011
som tam v podstate zberal všetok bordel aj tie partie ľudí, ktorí povyberajú z tých kontajnerov
si to tam nahádžu, preberajú a všetko možné. Proste pri tej mojej garáži bolo smetisko. V roku
2011 som mal určité zdravotné problémy, zo 3 mesiace som mal problém vôbec s rozprávaním
a všetkým, takže som priebežne toto priestranstvo nečistil. To ma viedlo ku napísaniu sťažnosti,
lebo som sa sťažoval, že ide o pozemok mesta a že mesto neplní svoju povinnosť a že sa nestará
proste aspoň o odvoz smetí. Keď si spomínaš na to pán Kossuth nakoniec sme to dali my dvaja
dokopy. Mám tu odpoveď z mesta Rožňavy. Na mestskom úrade bola zapísaná vaša sťažnosť

týkajúca sa verejného priestranstva na pozemku mesta číslo parcela 1809/1 pri garážach. Vo
svojom podaní uvádzate, že priestranstvo je zanedbané, neudržiavané, žiadate o vyčistenie
a pravidelné udržiavanie. Vašu sťažnosť sme prešetrili ako opodstatnenú. Zamestnancami
malých obecných služieb bolo verejné priestranstvo pokosené, vyčistené, vaše podanie bolo
postúpené aj zamestnancovi mesta, ktorý ma na starosti zamestnancov malých obecných
služieb, aby aj v budúcnosti bolo toto priestranstvo monitorované a podľa potreby udržiavané.
Čiže je tu dokument, ktorým mesto v podstate priznalo svoj vzťah k tejto parcele. ......sme
nemali dôvod. Vybavuje Ing. Majorčíková, odsúhlasila pani Balážová, prikázal to vtedy prvý
občan mesta Rožňavy primátor pán Laciak. Takže nebol dôvod vôbec o niečom pochybovať,
o tom, že nejde o majetok. Čiže nie ....., ale úrad v podstate vniesol pochybnosti o vlastníctve
pozemku. Pani prednostka v zápisnici z toho novembrového stretnutia je podchytená vaša
odpoveď pánovi Kováčovi k nadobudnutiu pozemku súkromníkom. Budem vás citovať:
„Došlo k tomu na základe zákona, boli to reštitučné zákony, na základe ktorých sa vracali
pozemky pôvodným vlastníkom, ktorý utrpeli nejakú majetko...majetkovú krivdu“. Tak isto
došlo aj k tomuto. Ďalej tam uvádzate, že mesto nemôže niesť zodpovednosť za to, čo sa dialo
v čase MsNV. Mesto je nástupníkom MsNV či na to pozriete sprava, zľava, zhora, zdola, je to
tak. Samozrejme vy nemôžete byť zodpovedná za to, čo podpísal Liner, alebo Šándor, alebo
ktorí to tam ľudia vtedy boli. Ale napraviť pochybenia je zrejme povinnosťou nástupcu. Je to
ako pri dedičstve. Zdedím dom, ale zdedím aj nesplatené pôžičky. K reštitúciám § 6, odst. 1,
písm. d) reštitučného zákona, nechal som si to vysvetliť dosť zodpovednou osobou, vlastníctvo
v pozemkovom fonde a jeho častiach nemožno navrátiť ak bol po prechode alebo prevode do
vlastníctva štátu zastavaný. Táto parcela je na LV 4537 vedená ako zastavaná, v geometrickom
pláne z roku 96 je tiež uvádzaná ako zastavaná, zastavaná bola hlboko dozadu. Pán Ocelník vás
si pamätám, ešte keď ste tam v krátkych nohaviciach behali po streche mojej garáže. Mali ste
to pod oknami, viete dobre. Buďte rád, že som vás vtedy nezbil, keď ste boli taký malý. No 10,
tak malý, no dobre. Takže viete dobre, že tá plocha tam bola zastavaná stále, čiže neviem, no
pri vysporiadaní reštitučných nárokov nemala hlavnú úlohu, či nemal hlavnú úlohu náhodou
pozemkový úrad a preto aj tie vedomosti pani Šišolákovej sú také. Ako sa tá parcela dostala do
reštitúcií to neviem. V dôvodovej správe k dnešnému zastupiteľstvu sa uvádza, že pani Filipová
zdedila parcelu v roku 1996, že táto parcela v roku 2008 v rámci registrácie obnovenej
registrácie parciel, bola premenovaná na E-čkovú parcelu záhrada o výmere 591. Tá záhrada
tam nebola stále išlo o zastavanú plochu. Bola zapísaná na LV pani Filipovej. Nerozumiem tiež
tomu, garáže sme postavili v roku 1981-82, čiže tá plocha zastavaná, aj keď ten reštitučný zákon
vyšiel v roku 91 myslím. Takže akým spôsobom sa to tam dostalo ako záhrady, tak to neviem.
V roku 2010 pri identifikácii parciel sa táto E parcela rozdelila na 3 celkové parcely. Jedna
z tých 3 parciel je tá prejednávaná a na tých zostávajúcich to je E/2 a E/20 boli postavené garáže
podľa toho tu geometrického plátnu, je tam pečiatka okrúhla so štátnym znakom majiteľom
týchto 2 garáži bolo mesto Rožňava. Je to v tomto dokumente. Chcel som sa dopátrať, že akým
spôsobom nadobudli tie garáže ich terajší majitelia, ale nemám prístup k nejakým materiálom.
Takže je to údaj z oficiálneho dokumentu. Mesto Rožňava tam malo 2 garáže, ako ich
odpredalo, alebo ako sa ich zbavilo do toho ma nie je nič.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Bobko skúsme potom trošku zostručniť, lebo už pomaly sa blížime k 15 minútam. Dobre
a máme rokovanie.
Občan mesta
No, že keď si to zhrniete tak ide o chybu vtedajšieho MsNV. My sme predsa nemohli ovplyvniť
tie majetkové pomery. My sme si to kúpili, zaplatili, je zrejme povinnosťou umožniť nám
prístup. Reštitúcie do toho pozemku nespadal. Jediná vec, ktorú nám mesto, alebo MsNV vtedy,

bolo vybudovanie tých schodov. Urobil to mestský stavebný podnik vtedy. Tie, čo sme si to
tam vyrovnávali a všetko, všetko, na všetko sme sa skladali, nepýtali sme žiadnu pomoc od
mesta, nepýtali sme ani nebudeme pýtať v tom prípade. No a na záver iba toľko, pred chvíľou
ste schválili presne podobnú vec. Ide tam aj o občana Rišpána, ktorý je v dôvodovej správe
uvedený. Je to v podstate to isté. Odkúpili ste pozemok od občana, ten pozemok je pre mesto
dôležitý v okrajových častiach, kde... Ďakujem za možnosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pán poslanec Balázs s diskusným príspevkom.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobre. Ja len je...niekoľko pripomienok k tomu, či je to pravda v podstate, že mesto predávalo
pozemky, ktoré podľa pani prednostky pred chvíľou nikdy nemalo vo vlastníctve, lebo to sa mi,
roz...roz...rozkol je v týchto dvoch vyjadreniach pani prednostky a pána Bobá.. pána Ing.
Bobáka, Bobka. Takže, takže toto je taká základná, elementárna otázka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Predpokladám, že v čase, keď sa predávali pozemky ešte týmto vlastníkom garáží, vieme veľmi
dobre, že existoval len jeden katastrálny stav. Po ROEP-ke už existoval aj tzv. E-čkový, čiže to
znamená stav prenesený z pozemkovej knihy, čiže pôvodný vlastníci, ktorí boli evidovaný ešte
v pozemkovej knihe, tí sa dostali do toho tzv. E-čkového stavu a boli im založené LV. Dovtedy
oni ich síce mali na nich nárok, ale nebola, nebol, nebola obnovená pozemková kniha. Takto.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pozemky, ktoré v prípade, že ideme vykupovať pozemky, ktoré s fungovaním mesta nemajú
z dlhodobého hľadiska nič spoločné, tak zároveň by som chcel požiadať pani kontrolórku
o vyjadrenie k tomu, alebo následné prešetrenie či, či môžeme my takto nakladať nehospodárne
s majetkom, alebo finančnými prostriedkami mesta, lebo vlastne nie sú využívané mestom, ale
sú využívané vlastníkmi garáží, tie garáže sú v súkromných rukách. A následne by som sa chcel
opýtať v podstate, či, sme schvaľovali pred chvíľou rozpočet, či s takýmito pozemkami, alebo
s finančnými prostriedkami v rozpočte uvažujeme vo výkupe takýchto pozemkoch, pozemkov.
Lebo vlastne za týmto prídu ďalšie žiadosti, aby sme povykupovali a udržiavali cesty chodníky
ak pred ostatnými garážami. Či potom následne majú technické služby rátajú s týmto, lebo
väčšina obyvateľov ráta s tým, že keď mám garáž pred domom, takže ten sneh si treba od garáže
odpratať a nikdy by ma nenapadlo, že zavolám technické služby, aby som sa vedel 5 m dostať
do garáže, aby mi ich prišli odpratať. Ale v prípade, že to bude v majetku mesta ako
komunikácia tak už potom asi technické služby by to mali odpratávať podľa mňa. No takže či
máme v rozpočte plánované prostriedky na výkup takýchto pozemkov. Lebo, lebo na výkup
pozemkov pod komunikáciami určite áno. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani hlavná kontrolórka bude reagovať.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja som svoj názor už povedala na finančnej komisii. V tomto prípade nepovažujem za
hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami ak sa bude táto komunikácia, alebo tento
priestor vykupovať. V rozpočte mesta sú financie rozpočtované na výkup pozemkov, ale pod
komunikáciami a chodníkmi, ktoré užívajú občania mesta.
p. primátor Pavol Burdiga

Pán poslanec Lach s faktickou.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Pán kolega len toľko na ozrejmenie stavov, že za socializmu boli tieto pozemky všetky štátu,
tam sa nebralo vlastníc...., bolo odňaté vlastnícke právo a boli prideľované do užívania na 99
rokov. Po páde socializmu sa vlastne tieto pozemky, ktoré boli takto predelené nejakým osobám
konkrétnym do užívania a boli v katastri, tak prešli do vlastníctva. Čiže tak mohl...tak to asi
nebolo riešené v tomto prípade.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Je v poriadku. V minulosti iste bolo viac podobných chýb. Ja sa len pýtam toho, že či teraz
v roku 2018 tu ako poslanci mestského zastupiteľstva ideme preniesť na bremeno mesta všetky
tieto chyby, ktoré sa stali v socializme. To je v poriadku kolega, že 30, 40 rokov nazad sa stali
chyby. Otázka je, či zahlasuješ za to, aby všetky tieto chyby znášalo mesto a za iných
súkromných vlastníkov to vysporiadavalo mesto. Otázka znie takto. Nie to, čo bolo pred 40
rokmi. Ani ty, ani ja sme tu neboli.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Náš štát nedokázal, ale mesto to dokázať môže. Odstrániť všetky krivdy, ktoré boli spôsobené
socializmom pre týchto občanov pán Balázs. A tvoju otázku považujem za veľmi zaujímavú
z tohto pohľadu a tak sa zamysli nad tým, čo si sa pýtal, lebo my máme možnosť odstrániť
krivdy, štát možno má, ale nechce a u nás je to tiež o tom, či budeme chcieť, alebo nebudeme
chcieť. A druhá vec je, ja sa nebojím precedensov, pretože neprídu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth, nech sa páči.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. V podstate už niektorí predrečníci ma predbehli. Ja som chcel tiež apelovať
na to, že za oných čias patrilo všetko nám, no ale, ale ten, ten ja sa musím prikloniť na stranu
tých o...občanov. To defacto oni to dostali do užívania a potom to prešlo z užívania do, do
vlastníctva, tak teraz čo je vlastne, kde je vlastne pravda, hej. A platia, ja si myslím, že za dane
platia tu mestskému úradu. Ja nehovorím, že teraz isteže spustíme dajakú vlnu, akože
vysporiadavania všetkých naraz sa nebude dať, ale raz k tomu aj tak bude musieť dôjsť.
A z titulu toho sa prikláňam ku, ku tým občanom, že skúsme to dajakým spôsobom rozlúsknuť
a poriešiť každý podľa vlastného svedomia a vedomia. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou..
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja som povedal, že kúpa tých pozemkov je nevýhodná pre mesto, ale aj napriek
tomu dáme za dosť, nie len pani Filipovej, ktorá teda prišla v socializme o svoj majetok
teoreticky, ale zároveň dáme za dosť aj občanom, ktorí dostali tieto pozemky. A nech to už bolo

akokoľvek, v konečnom dôsledku mi to stále vychádza, že boli oklamaný či už štátom, či už
pracovníkmi vtedy mestského úradu, alebo teda MSNV ako takého. Takže ja preto budem
hlasovať za to. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani hlavná kontrolórka bude reagovať.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ešte ak dovolíte také upozornenie, v prípade, že by...teda väčšina má záujem na kúpe tohto
pozemku, tak by som dala do pozornosti aj cenu. Či je to pre mesto výhodné kupovať za 15 eur
m2 .
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči do diskusie. Pán poslanec Ocelník s faktickou, pán poslanec Kováč s
faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Len reagujem na pani kontrolórku. 15 euro je symbolická cena v Rožňave. My tu síce
predávame pozemky za 10 eur, ale reálne v Rožňave stojí nejaký pozemok 45, 50, 60 eur za
m2. Takže za 15 to je ako symbolika a vlastne tie, tie pozemky sú veľmi dôležité aj pre, nielen
pre majiteľov garáží, ale je tam prechod.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja chcem len pripomenúť, že svojho času sme nevýhodne predali pozemky pod chodníkmi,
nevýhodne sme kúpili pozemky pod chodníkmi pred jednými rodinnými domčekmi. V podstate
aj nevýhodne sme nakúpili aj teraz pozemok pod chodníkmi, resp. pozemok za domčekmi
rodinnými, pretože to je nevýhodné pre mesto, nemuseli sme celé kúpiť, len si urobiť
geometrický plán. Ale považujem to za gesto pre mesto, pretože niekto urobil gesto z občanov
a je fajn, že mesto prij...pri...pri...prijalo takéto gesto a prijíma. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Poznámka pán kolega. Za 4,90 sa kupovali pozemky pod komunikáciou. Doteraz je hranica
daná na 7 eur pod komunikáciou. Páni skúste sa zamyslieť, akú lavínu spustíte, keď odhlasujete
kúpu pozemkov pod účelovou komunikáciou za 15 eur, keď mestský úrad skupuje pozemky
teraz pod cestami do 7 eur. Skúste sa zamyslieť kolegovia o čom idete hlasovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja rád prinesiem na ďalšie mestské zastupiteľstvo doklady o tom, že sme kúpili mnohokrát
nevýhodne pozemky a nevýhodne sme ich odpredali. Nebudem to tu vyťahovať, pretože to je

tu naozaj o tom. Druhá vec je, že pána Balázsa chcem upozorniť, že prijatím materiálu cenovej
mapy myslím si, že mnoho týchto vecí a tých pochybností o ktorých rozprávaš jasne
eliminujeme. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Navrhujem kontaktovať právnu zástupkyňu, alebo zástupkyňu pani Šišolá....Šišilákovú a skúsiť
s ňou vyrokovať pre mesto výhodnejšiu cenu a navrhujem odkúpiť tieto pozemky do vlastníctva
mesta s tým, že sa následne ponúknu na odpredaj vlastníkom garáži, resp. ten kto nebude mať
záujem o, o odkúpenie týchto pozemkov, si ich môže od mesta za alikvotnú čiastku prenajať.
p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka bude reagovať.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som len toľko povedala. V prípade, ak mesto kúpi tieto pozemky za 15 eur za m2, tak by
ich malo najmenej za takúto cenu aj predať. A keď tí vlastníci už teraz nie sú ochotní od pani
Filipovej ich kúpiť za túto cenu, my môžeme nájomné vyberať podľa našich zásad, tam sú 4
eurá za m2 na rok. Čiže mi túto cenu 15 eur, no skúste vypočítať kedy asi bude návratnosť tej
kúpnej ceny a z môjho pohľadu vôbec nie je nevyhnutné tento pozemok kupovať. Lebo riešenie
ako získať prístup, ktorý nie je možné získať z inej parcely, z iného pozemku čo platí na tento
prípad, je aj iné riešenie. Nechcem tu dávať návody nejaké, ale je iné riešenie. Vôbec nie je
nevyhnutné pozemok kúpiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Preto som navrhol s pani Filipovou jednať o výške tejto sumy za m2. Možná bude v rámci tohto
nášho ústretového kroku, ústretového kroku mesta na odkupe a doriešení tejto situácii ochotná
túto sumu znížiť. Možná je to, je to na nás.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Taká matematická vec. Možno sa mýlim. 4x4 je 16, tzn. za 4 za 5 rokov nám vrátia aj s úrokmi
tí ľudia, ktorí si budú platiť prenájom a pokiaľ si to naozaj bude chcieť niekto kúpiť, tak myslím
si, že všetci občania .....jasne, že keď to chcú tak za 15 minimálne, ak tu nestanovíme inú cenu.
Však to bude náš pozemok. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
To čo navrhol Karol Kováč myslím si, že dáva zmysel ako alternatíva, že, že teda dobre, keď
to mesto odkúpi, ale v tom prípade to bude prenajímať, lebo to nie je verejná komunikácia,
takže, takže to nie je nejaké, nejaký zákonný nárok, že mám tade právo chodiť ako chcem, ako

bude to pot...potom súkromný pozemok mesta a mesto môže, môže proste prenajímať
žiadateľom. Čiže ak, ak toto by bolo prijateľnejšie pre vlastníkov garáží, ja s týmto
alternatív...akože s týmto problém nemám. Ale keď sa tu hovorí o tom, že, že sme odkupovali
pozemky. No odkupovali sme ich pod verejnými komunikáciami. Ja myslím, že toto je veľmi
dôležité, že, že čo kupujeme. Ak by, ak by toto bolo vedené ako verejná komunikácia, že to
mesto má vedené, tak potom, potom to musíme odkúpiť skôr, či neskôr nie hneď, možno hneď,
ale, ale, ale odkupovali sme pozemky pod verejnými komunikáciami. Pred chvíľočkou čo sme
kupovali nie celý pozemok, my sme chceli pôvodne kúpiť len, len tú časť pod, pod, pod
verejnou komunikáciou. Majiteľ to chcel predať len v hotovosti, v hotovosti pardon, len, len,
len v celku. Tak sme povedali dobre, ale teda za, za inú cenu. Čiže tá cena tam bola 4,90 kvôli
tomu, že vlastne iba reálne iba časť toho pozemku potrebujeme, s tým druhým uvidíme čo
urobíme, s tou druhou časťou. Toto, toto nie je verejná komunikácia a akože naozaj si
nemyslím, že úlohou mesta je riešiť každý drobný problém proste súkromných vlastníkov. My
máme zabezpečiť proste všeobecnú nejakú dostupnosť, ale, ale nie kaž.....proste vydláždiť
všetkým až, až cestu až do, do predsiene.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tu len k tomu odkúpeniu a následnému prenájmu. Zase, zase musí byť vôľa od tých 14
vlastníkov, alebo koľko garáží tam je, aby tú nájomnú zmluvu podpísali. My takýto prejav vôle
od týchto vlastníkov žiadny nemáme. Takže tým pádom, keď to kúpime následne potom
budeme musieť jednať. Ten kto nebude chcieť podpísať sa budeme musieť súdiť o tzv.
nedovolené obohatenie, že používajú pozemok mesta a nechcú zaňho platiť nájomné. Takže,
takže kompli....
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ivan Kuhn to povedal veľmi pekne. Naozaj nie je našou povinnosťou
zabezpečiť, vydláždiť ľuďom až cestu k obývačke. Myslím si, že je to v poriadku. Druhá vec
ale na tom je, že keď si zoberiem a to bol jeden z argumentov, ktorý ma presvedčil hlasovať za
predaj toho pozemku. Že niekto im ponúka nájom 15 euro za m2 na rok, myslím si, že 4 eurá aj
keď náhodou nie, je stále dobrá cena. Ďakujem pekne. Nie, nie aj prenájom. Aj prenájom.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Dodiskutovali ste? Uzatváram diskusiu. Bol tu nejaký špecifický návrh
pozmeňujúci od niekoho alebo môžem čítať a citovať návrh uznesenia mestského
zastupiteľstva. Nebolo nič? Návrh na uznesenie prečítam.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje kúpu pozemku v k. ú. Rožňava do majetku mesta.
Parcelné číslo je uvedené, zastavaná plocha s výmerou 550 m2, zapísaných na LV Gizely
Filipovej, Petra Uhera, Dušana Žiaka, Norberta Boroša za cenu 15 eur za m2, t.j. 8 250 eur.
Všetky náklady súvisiace s kúpou bude znášať mesto. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovalo 13 poslancov. Za 8, proti 3 a dvaja páni poslanci sa zdržali. Schválené.
Keď dovolíte páni kolegovia do 13 hodiny by som vyhlásil prestávku. Poprosím vás skúsme
dodržať tú 13 hodinu, lebo keď tu budeme mať občanov, aby sme si ich mohli vypočuť. Prosím?

Neviem. Ale potom, keď zase prídu zase to budeme predlžovať. Tak je nejaký poriadok,
myslím, že každý to vie, všade je to zverejnené tak. Takže 13.00.
Páni kolegovia poďme, posaďme sa, lebo keď máme tu obyvateľov, aby sme si ich mohli
vypočuť. Je 13:07 h. síce nemáme tu ani Rožňavskú televíziu ešte.
Dobre, môžem vás páni kolegovia poprosiť, aby sme si tí, ktorí máte záujem o diskusiu
občanov, aby sme si vypočuli. Chcel by som sa spýtať, vidím, že tam niekto je, nech sa páči
dajte mikrofón, zapnite pánovi, poprosím vás, keď ste na to tu.
Občan mesta
Môžem?
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči do mikrofónu, bližšie si ho dajte a...
Občan mesta
Ďakujem pekne. Volám sa Hronec a chcel by som ohľadne parkovania na Juhu. Teraz je tá
alternatíva, neviem, či ešte platí, že sa bude uzatvárať tá 4 prúdovka.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte neplatí, tá alternatíva sa ešte len rokuje budeme rozprávať s obyvateľmi, čiže to ešte nie je
definitívne pán Hronec.
Občan mesta
No nie len svoj názor, ale aj obyvateľov juhu tlmočím
p. primátor Pavol Burdiga
Určite.
Občan mesta
V prvom rade ja ako z odborného hľadiska. Tam keď dáme tie zábrany newyersy jak sa plánuje
tam sú určité vodné pomery. Každá uličná vpusť má určité, určitú plochu na ktorú je
projektovaná. Zabránime v strede odtoku vody. Celá vozovka je vyklopená jednostranne do
uličných vpustí. Tým pádom tú vodu od toho vrchola kopca dostaneme ku Snahe, kde je
problém s vytápaním, že bude to ešte ďalej viacej vytápať. Inak, keď nemáme kde parkovať,
chodíme na to parkovisko pred obchodný dom. Takže to je tam podľa mňa zbytočné. Prešiel
som juh, prešli sme tam viacerí, možno že 50-80 miest sa dá na jestvujúcej zeleni, kde nebude
ani jeden strom, ani jeden ker treba vyrezať, hej, ktoré sú priľahlé ku komunikáciám. To by
bolo k tomu asi toto. Vlani mesto robilo vodorovné značenie na juhu. Mesto to robilo v dobrej
vôli, lenže nedotiahlo sa to kompetentnými pracovníkmi do konca, lebo prišla určitá firma,
ktorá to vyznačovala. Keď sme sa tých ľudí tam spýtali, že prečo dávajú široké parkovacie
miesta, kde nie je telesne postihnutý, tak bolo nám povedané, že stĺp verejného osvetlenia je
pevná prekážka, čo nie je, hej. Rob...zbytočne široké, kde sme predtým bežne 5-ti stály, zrobili
z toho 3 parkovacie miesta. Keď som volal na mestský úrad prišiel zodpovedný pracovník,
ktorý nevedel ani normy, nevedel šírku parkovacieho miesta, nevedel nič. A na koniec nám
bolo povedané, čo sme to volali, že či len tento problém máme. Takže to sa minulo účinkom.
To sú pár miesta tam, lebo zodpovedný pracovníci z mestského úradu to neu...neustrážili. Takže
to by bolo k tomu asi toľko. Potom teraz sa tam na juhu nejak rozšírilo to parkovanie tých
zdravotne postihnutých. Vydáva sa každému. Vidím, akí ľudia do toho sadajú. Prešiel som na
internete, skoro všetky mestá majú záväzné nara...nariadenia na základe čoho sa vydávajú.

Rožňava to nemá. Majú dosť prísne, vidíme, akí ľudia do tých áut sadajú. Takže to by bolo
treba tiež nejaké VZN. Niekto príde, lebo nie každý telesne postihnutý má nárok na parkovacie
miesto. Potom čo majú iné tieto mestá, tak je tam napríklad, že auto sa nesmie používať na
podnikateľské účely. Keď je aj postihnutý, ako náhle ho používa na podnikanie nemá nárok na
miesto. Na juhu máme prípad, kde taxikár celý deň zarábal, večer príde, zastaví sa tam, má ho
tam vyhradené, hej, ráno odíde, zase je miesto prázdne. Chceli sme tam zopár obyvateľov, že
parkovanie na ŠPZ-tky. Pove...bolo nám povedané, že v Rožňave sa to nedá. Pri pod... pri
Inkube jedno parkovacie miesto je tam, dobre nech je tam. Nie je ani vyznačené časove, je tam
na ŠPZ-ku. V noci je prázdne, víkendy je prázdne, nikto sa tam nemôže postaviť, lebo dostane
pokutu. Už keď sa dalo, prečo sa tam nedá časove, vyhradené od 7 čo ja viem do 16, aby v noci
sme tam mohli zastať. Ale keď sa nedá, tak potom, prečo to parkovacie miesto je tam na ŠPZku. Lebo je ešte aj také v týchto iných miestach čo majú, že v prvom rade ten dotyčný nesmie
mať garáž. Keď je aj telesne postihnutý, ako náhle má garáž, to som si prešiel viac tých
všeobecných nariadení tých miest po Slovensku a majú tam. Majú prísne. Tu sa to vydáva asi
ten úradník ten mu je známejší, tomu dá. Za celú dobu som tam zistil, že jednému zobrali, hej,
to viem, že mu zobrali, lebo dostal neoprávnene. Lenže vidím, aký ľudia tam sadajú. Ešte by
som mal tam, tam, bývame na Edelényskej ešte k tým chodníkom. Pred Edelényskou 24 je celý
chodník v 3 m šírke jedna obrovská mláka. Chodník je v dobrom stave, len by bolo treba tú
závadu, už keď sa bude robiť, či to technické v rámci svojho. Chodník je totiž vyklopený ku
bytovkám. A je, keď poprší je na celom chodníku. Musí sa obísť cez zeleň. To nejak vyriešiť
tam to je Edelényska 24 a potom zozadu Edelényska 10 – 24 je určitý rigol. Tam je tá obrovská
prázdna plocha, tá zeleň. Z tej zelene, keď stečie voda tie uličné funk.... vpuste tam sú len 2.
Boli funkčné. Robil sa teplovod na juhu, robil sa tam nejaký optický kábel, porušili z jednej
uličnej vpuste potrubie, ktoré ide do kanalizácie, tá uličná vpusť je nefunkčná. Takže tá firma,
ktorá to robila tam porušila. Boli tam vlani aj požiarnici, čo zatápalo bloky, hej, lebo sa voda
cez zadné vchody dostala až do blokov. Druhá uličná vpusť na druhom konci je už roky zakrytá
doskami, takže to je tiež nefunkčná, alebo niekto ukradol mrežu. A ešte toto územie tam jak ja
som si prešiel okolo 13 hore, jak tá samostatne 13, tam sú 3 uličné vpuste komplet zapchaté.
Nehovorím o tamtých jaké sú. Takže bolo by tomu venovať tiež náležitú pozornosť. Takže
a nechcem už hovoriť, napr. tam pred nami jak je ten chodník široký, tam sa mamičky
prechádzajú s chodníkmi. Viem, že mestská polícia to nestíha strážiť, ale tam už je národným
športom jazdenie po chodníkoch s tými autami. Ide mamička s kočíkom a on ešte na ňu drzo
vytrubuje, lebo sa mu nevystúpi. Keď som povedal, tak že nie je tam žiadna dopravná značka.
Hovorím tam netreba značku, lebo to nie je chodník v komunikácii. Takže to bolo zhruba
všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Hronec ďakujem veľmi pekne. Na niečo vám odpoviem, na niečo vám odpovie aj pán
náčelník mestskej polície. Dobre? To parkovisko na Aleji Jána Pavla. Myslím, že a som
presvedčený, že vy ste tú projektovú dokumentáciu ešte nevideli. Ani ste ju nemohli vidieť, ani
absolútne. Tam ako som vám povedal, nie je nikde napísané, že to parkovisko tam musí byť.
My riešime parkovacie miesta na juhu. Toto parkovisko je urobené tak, že samozrejme bude aj
s odvodom vody. O tej šachte na vodu viem aj ja, pretože chodím možno trošku viac vonku,
ako aj vy, hej, lebo Rožňavu mám zmapovanú celú a viem o tejto veci. Čiže keby sa náhodou
pristúpilo k výstavbe toho parkoviska, musím vás ukľudniť, že určite budeme počítať aj s tým,
že tá samotná vpusť, ktorá tam je, tá nevie pohltiť všetku tú vodu, ktorá sa zbiera zhora celkom
až po Zoltána Fábryho až celkom od pamätníka Jána Pavla. Ja mám zmapované presne skade
aj tá voda ide, kde sa nám zbiera, hej, a, a dochádza nám to až na to miesto, čiže určite keby sa
malo k tomuto pristúpiť, tak budeme na toto pozerať. To, že parkujeme pred obchodným
centrom, to je tiež nejaký náš fenomén. My sa tiež musíme starať o to, aby tie parkovacie miesta

boli. My sme zvažovali ten, túto alternatívu preto a robili to odborný pracovníci, projektanti,
ktorí pracujú práve v tomto fachu ako sú Dopravoprojekt, parkovacie miesta, ktoré projektujú.
Tá 4-prúdovka. Hocičo mi budete tvrdiť, ale tá 4-prúdovka naša nie je využitá vôbec, hej.
Absolútne je zbytočná, že je 4-prúdovka. To, že sa niekedy plánovalo to, že touto cestou
krásnou by sme niekedy mali vyjsť hore až celkom na hlavnú cestu, alebo celkom ku tzv.
ťukfarme, to bol dobrý návrh, ale myslíme a vieme, že 100%-ne v živote sa to už neudeje. Čiže
my preto sme rozmýšľali o tom, že túto 4-prúdovku by sme urobili 2-prúdovkou a v jednej časti
by boli len parkovacie miesta. To je zatiaľ ku tomu, ku tomuto projektu. To, že na juhu je
nedostatok týchto parkovacích miest, tak je darmo, takú dobu žijeme, že v jednej rodine už nie
sú len 1, alebo 2 autá, ale sú už aj 4 autá a sme natoľko nezodpovední, že si ich prinesieme
domov ešte aj služobné autá, hej, ale je to tak. Nájsť parkovacie miesta na juhu je veľmi
jednoduché, lebo to dokáže aj žiak 1. triedy SPŠS. Zahatíme zelené nejaké plochy, hej,
a urobíme tam parkovacie státie. Dá sa to. Lebo dá sa to. Aj ja som uvažoval, že, ale to je to
najjednoduchšie riešenie. Vy nie ste primátorom mesta, lebo keď ja som prišiel s tým návrhom
tak začal sa valiť kopec protinávrhov takých, ktorí sú rodičia, deti, psičkári atď. no ste skvelí,
ste svetoví, ale toto je najjednoduchšie riešenie zobrať zeleň ľuďom. Dá sa to samozrejme,
budeme aj v tomto jednať s ľuďmi, aby sme na tých miestach, kde by sme mohli teoreticky tieto
parkovacie miesta vytvoriť, tak by sme to urobili, lebo potrebujeme niečo urobiť, takže sme
v jednaní každopádne aj s obyvateľstvom, aj my premýšľame. Čiže keď budeme mať takýto
zámer, budeme to určite predstavovať, lebo určite nezačneme tak, že by tam nastúpili zo dňa
na deň nejaké stroje a začneme robiť a neviete o tom. Je to taký fenomén nielen rožňavský, ale
myslím, že všetkých miest na Slovensku, že tých parkovacích miest je málo a vláčime domov
všetky vozidlá, ktoré máme, hej, čiže ja mám služobné auto a mám aj svoje osobné auto a doma
má aj moja dcéra, aj moja manželka aj neviem kto ešte no bohužiaľ. Ďalej k tým vyznačovaním
parkovacích miest. My sme pristúpili k tomu, lebo opäť tá firma, ktorá nám robila práve toto
parkovisko na Aleji Jána Pavla tak vypočítala, že predznačením všetkých týchto parkovacích
miest by malo vzniknúť zhruba nejakých nových 186 miest. To, že ten rozmer je možno väčší
teraz, ja som sa do toho problému nezahĺbil až tak, ale išlo nám o to a verejne vám poviem, že
tak nezodpovední ľudia ako my sme, treba na svete hľadať. Pretože vy prídete niekde
a evidentne vy viete, že tam by zaparkovalo ešte jedno auto, vy surovo zaparkujete tak, že už
vás to nezaujíma, či ešte sused príde, alebo nie. Nám vlastne išlo o to, aby sme skúsili
predznačiť aspoň tie miesta a možno navodiť tých neslušných vodičov na to, hej, že keď prídem
domov tak skúsme nechať priestor svojmu susedovi, alebo ja neviem spoluobyvateľovi. Iste ste
odborníkom v tom, lebo, lebo ste odborníkom v tom, že to možno to miesto, alebo ten priestor
mohol byť menší. To, že hovoríte, že vyšiel od nás z mesta človek, ktorý sa ničomu nerozumie,
no to by som asi nepovedal a zase by som toho človeka neurážal, lebo všetci sa niečomu
rozumieme určite. Čiže budeme sa snažiť o to aby tieto parkovacie miesta ešte raz boli tak isto
predznačené. Všetky parkovacie miesta, ktoré sme chceli predznačiť a aj pozdĺžne popri
blokoch, lebo by ste sa možno spýtali a prečo ste popri blokoch nepredznačovali?
Nepredznačovali sme to preto, lebo sme to konzultovali so záchranným hasičským zborom. Nie
je dobré, keď mi to predznačíme, autá tam zastanú, príd...dôjde k požiaru, hej, a už by sa tam
požiarne autá nevedeli dostať a pri tom je to určené ako parkovacia plocha. Čiže zatiaľ je to
tak, ja si myslím, skoro vo vzduchu, hej, ale predsa, predsa, čiže vlastne preto sme tie, tie
pozdĺžne parkovacie miesta nepredznačovali, len tie ktoré boli, ktoré boli kolmo. Ja neviem
teraz som si to nepreveroval, pôjdem sa pozrieť, ako ste vy povedali, spýtam sa aj projektantov,
že presne aká je tá norma, lebo mi určite povedia. A myslím si, že každým rokom
predznačujeme aj značíme tieto vodorovné značenia, možno potom to zúžime, ale je to veľmi
dobrý postreh. Ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo ja si myslím, že spätná väzba od obyvateľov
veľmi veľa znamená. Takto ešte s tým parkovaním. To, že niektoré mestá majú tabule, alebo
nemajú tabule, ja niekedy to hovorím, že keby sme sa mali opičiť po všetkých mestách tak, tak

ani neviem, čo by bolo, ale zase keby sme na tom juhu vlastne urobili to, že každý by mal to
svoje parkovacie miesto s tými tabulami, ja neviem kolegovia, čo by ste na to povedali, ale to
by bol les tabúľ, hej, ktoré by tam boli. Ja vám dám určite miesto na, alebo priestor na reakciu.
Ja som to videl aj v Banskej Bystrici, ja som si to bol pozrieť a je to tak špatné niečo, čo ešte
svet nevidel. Takže myslím, že to nie je až také riešenie, keď každému budeme tabule tam
dávať. Na tej Edelényskej 24 ako je mláka určite pán riaditeľ si to poznačí. Pôjde sa na to
pozrieť a keď ste si všimli, pán Hronec a iste ste odborne znalý v týchto veciach, takže druhým
rokov v Rožňave aj asfaltujeme cesty, chodníky atď., takže určite sa pristúpi k tomu
a asfaltujeme to aj samozrejme firmami, ale asfaltujú aj naše technické služby. Pán riaditeľ sa
pozrie na to, aj na ten rigol, ktorý ste tu povedali. Čiže je to veľmi dôležité, keď si to ľudia takto
všímajú a upozornia nás. Viete je nás tiež dosť, ale všetko ani my nemôžme vidieť, možno ani
z toho praktického hľadiska, čiže ja to beriem, že prídete a poviete tieto veci, ale hocikedy keď
máte čas a máte chuť môžete aj pánovi riaditeľovi, alebo mne zavolať, ale skôr jemu a určite
vám vyjde v ústrety, keď si takúto nejakú vec, ktorá by nemala takto byť všimne, aby sme
nemuseli niekedy čakať viete 2 mesiace na to, že bude zastupiteľstvo, prídem a poviem to. Že
by sme to čím skôr odstránili. To by, to by bolo veľmi dobré. Uličné vpuste to by mohol pán
riaditeľ potvrdiť, že neprestajne ich čistíme, samozrejme po zime opäť nastúpime k tomu
a nielen tým, že ich budeme čistiť fyzicky, že my vyberieme z toho štrk, ale zvykneme si
objednať aj vozidlo z vodárenskej spoločnosti, kde šachtu po šachte pretáčame a hlavne na
týchto imponovaných miestach, kde zvykne byť ten nával tej vody, alebo dažďov, po nejakých
návalových dažďoch, aby sme ich čistili a tak viem, že technické služby majú aj harmonogram
na to, aby, aby kontrolovali tieto šachty, lebo určite časom sa môžu zaniesť nejakou takouto,
takouto špinou. Čiže veľmi dobré sú to podnety. Ja vám ďakujem, aj naďalej bude veľmi dobré,
keď si to budete všímať, hej. To je, to je len plus a podelíte sa s nami aj s pánom riaditeľom
o to, len v celku, keď porozmýšľam nad týmto celým tak veľa problémov je v nás a o nás
v ľuďoch. Lebo mesto, mesto, to je to najľahšie povedať, že mesto. Tak niekedy, keď trošku
pozrieme sami na seba tak možno by sme veľa vecí, veľa vecí takto vyriešili, ale je veľmi
dôležitý postreh obyvateľa. Ja to beriem a úplne kvitujem. Pán náčelník neviem či máš niečo
ešte ohľadom parkovania na doplnenie, aby pán Hronec dostal vyčerpávajúcu odpoveď ešte.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Pekný deň všetkým. My sme s pánom Hroncom osobne konzultovali tieto problematiky
opakovane, takže vieme kde nás päta tlačí a urobíme maximum preto, aby sme v našej
kompetencii urobili nápravu.
p. primátor Pavol Burdiga
Je tak pán Hronec, rozprávali ste sa s pánom náčelníkom? Dobre vynikajúce. Nech sa páči, ešte
pán Hronec reagujte keď máte nejaký podnet ešte, alebo poopraviť ma v niečom. Ja som myslel,
ešte k tým tabuliam, jak ste hovorili, hej, tak ja som myslel, že mesto by malo vydať nejaké
VZN, majú mestá tvrdé nariadenia, kde nie každý má nárok na tú tabuľu, ktorý má preukaz
ZŤP, lebo pohybovo obmedzení, hej, ale vieme akí ľudia tam sú. Že tie tabule mesto na základe
čoho vydáva. Každý kto príde s preukazom takým tak dostane parkovacie miesto?
p. primátor Pavol Burdiga
Keď príde s tým preukazom? Pán Hronec ja sa vám priznám tu osobne, náčelník vám povie, ja
som nenormálne alergický práve na takýchto ľudí, ktorí zastavia na takýchto parkovacích
miestach. Tu pod našimi oknami, tu mám tiež jedno parkovacie miesto a ja už sa cítim byť
niekedy ako blázon, že toto sledujem, kto tam zastane, akým autom tam zastane a niekedy fakt
je človek prekvapený, ako vy hovoríte, často je tam so svetovým autom, hej, vystúpi z neho,
dobre že nevyskočí ešte a kľudne uteká, ale má tam tú, tú modrú tabuľku. A môžem vám

povedať teraz keby ste vyšli, ale ten pán už asi odišiel, že aj teraz ako bolo tam zaparkované
jeden biely kodiak, hej. Miesto pre invalida, ešte tam vyšrafovaná čiara, nestačí mu miesto pre
invalida, ktoré ako vy hovoríte je širšie skoro raz ako je normálne parkovacie miesto, nie on sa
potreboval krížom postaviť a obrovská modrá tabuľa v okne invalid. To je to presne čo
hovoríte.
Občan mesta
..... tak ja som nikoho z mestského úradu nechcel uraziť, ale nie je problém v dnešnej dobe si
na internete, lebo nemáme všetko v hlave, nájsť, že minimum je parkovacie miesto 2,40, tak
nebudeme tam dávať 3,30 jak dávali títo dotyční, hej, lebo nebol tam žiadny vedúci tej skupiny,
tí pracovníci samozrejme ako vyšlo, tak to dali. Kontajner bolo treba potlačiť meter z jednej
strany. 2 metre od kontajnera, nikto ich neriadil, hej, tak oni rýchlo si zrobiť, vyfakturovať a pre
nich to haslo.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Hronec každopádne ďakujem za tie podnety, my ich určite máme aj na zvukovom zázname,
aj kolegyne majú poznačené, my si to rozoberieme aj s riaditeľom technických služieb.
Poprosím ešte, keby ste nechali potom kontakt na vás, keď nie ja pán riaditeľ technických
služieb určite bude nápomocný a ja vás veľmi poprosím, keby, alebo prosím, keď aj vy budete
nápomocný v týchto veciach. Nám to veľmi pomôže. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči
ďalší.
Občan mesta
Dobrý deň želám všetkým prítomným. Volám sa Milan Capák. Chcel by som položiť niekoľko
otázok. Najprv začnem. Neviem, kto by mi vedel zodpovedať. Odovzdali sme dane za psy.
Neurobilo sa nič pre psičkárov v severnej časti Rožňavy, možnože niekde inde. Kde sa podeli
tieto peniaze, by ma zaujímalo, alebo na čo sa použili.
p. primátor Pavol Burdiga
Budeme pokračovať ďalej, alebo treba ti odpovedať okamžite.
Občan mesta
Keby sme mohli tak bod za bodom radšej. Že neviem, kto vie mi odpovedať na to.
p. primátor Pavol Burdiga
Keď na niečo nebudem vedieť odpovedať, tak dovolíš, môžem ti povedať, že dostaneš
v písomnej forme, lebo sme sa nepripravovali na každú jednu tvoju otázku a možno okamžite
nevieme odpovedať a keby sme náhodou odpovedali zle, tak by si nás chytil za slovo.
p. primátor Pavol Burdiga
Takú mám informáciu, že tieto peniaze nie sú účelovo viazané, ktoré sú vyzbierané z toho, čiže
sú súčasťou rozpočtu, ale my sa snažíme a budeme sa snažiť do budúcna, ja som už rozprával
samozrejme so psičkármi, aby si bol spokojný, aj s jedným aj s nejakým druhým družstvo,
koľkí sú tu v Rožňave a robíme si aké nové veci, kde aj tieto peniaze by sme mohli zahrnúť
potom.
Občan mesta
Tak budeme veľmi radi, pretože....

p. primátor Pavol Burdiga
Aj my.
Občan mesta
....je tam tých výkalov dosť a nemáme za ten poplatok nič od mesta. Druhé. Pán Porubán. Máme
ho tu výborne. Buďte taký láskavý, chcem sa vás spýtať. Platí ešte to, čo vyhlásila vaša
kolegyňa raz Angyalová na zastupiteľstve, že nič sa nemusí búrať? Že všetko sa dá dodatočne
ako skolaudovať? Bolo to v apríli 2016, keď vás tu zastupovala a ja by som potreboval niečo
tak postaviť, tak by som sa chcel oprieť o to.
Ing. Ferenc Porubán
Dobrý deň. Neviem presne, že čo vyhlásila moja kolegyňa, ale neverím tomuto, že ako niečo
také povedala, že všetky stavby možno povoliť dodatočne. V stavebnom zákone je napísané, že
ako dodatočne môžeme povoliť stavby, ktoré nie sú verej... v rozpore s verejnými záujmami.
Občan mesta
Dobre. Ďakujem veľmi pekne za dobrú odpoveď. Pán Hanuštiak mestská polícia. Poprosím vás.
Mal som šťastie také, byť tam so známymi na juhu vo večerných hodinách a o ôsmej večer čo
sleduje mestská polícia pri tej pošte. Ja neviem na čo sa zameriavate, ale pokiaľ je to tajné, tak
mi nemusíte odpovedať.
p. primátor Pavol Burdiga
Poprosím vás kolegovia majme úctu k občanovi mesta. Tú diskusiu si nechajme nakoniec
potom, dobre?
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Ako mestská polícia všetky veci vykonáva verejne. Nevykonáva žiadnu utajenú činnosť. No je
ťažké povedať čo robí mestská polícia v konkrétny deň o ôsmej, pretože ste neuviedli ten čas,
kedy to malo byť. A činnosť mestskej polície vychádza z tzv. nápadu a dohody s našimi
partnermi, ktorým hlavným je PZ SR a vykonávame prioritne preventívne opatrenia na
zabránenie protiprávnej činnosti.
Občan mesta
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Chcem sa spýtať, keďže voľby sa blížia. Okrúhly stôl. Na
posledných voľbách sa zrušil. Nebolo peňazí, hej, na to takže okrúhly stôl nebol. Ako je to
teraz. Je, sú vyň... už nejaké peniaze ako vyčlenené na tento, na toto stretnutie kandidátov na
primátora a budú sedieť za okrúhlym stolom, alebo nebudú zase peniaze na to. Čo si o tom
myslíte.
p. primátor Pavol Burdiga
Aby som ukľudnil tie vášne. Ja si myslím, že ešte k tým voľbám je nejaký čas, ešte nie je
presný dátum volieb vyhlásený a to, že či sú nejaké peniaze na okrúhly stôl, alebo na hranatý
stôl, alebo na trojuholníkový to zas ešte neviem ani ja povedať, ale určite budú, pretože bude
to aj úlohou mestského televízneho štúdia. Takže verím tomu, že takéto niečo sa udeje, len
neviem na, pri akom hranatom stole to bude.
Občan mesta
Ďakujem veľmi pekne. Lebo ja už sa teraz pripravujem na tie voľby, viete a by som bol rád aby
boli.

p. primátor Pavol Burdiga
To, to uvidíme.
Občan mesta
A posledné ešte prepáčte vážený pán primátor. V roku 2012 ste mi napísali takú peknú správu,
hej, že moja práca, keď som betónoval vyjde nazmar, lebo musíte to dosť opravovať tie
zabetónované jamy. Ale ja by som sa spýtal, viete, už ubehlo 5 rokov, a kedy začnete.
p. primátor Pavol Burdiga
Betónovať?
Občan mesta
Nie po mne opravovať, lebo sú tam tie betóny pred zdravotnou školou a my tade chodíme so
synom tak nás to stále napadne. Ty, ale už asi začnú, ale podarí sa to ešte vo vašej ére primátora,
alebo skôr čakáte na budúceho nejakého.
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, že čakať nemusím a je to taká zvláštna otázka od bývalého poslanca mestského
zastupiteľstva, ktorý by mal vedieť o tom, hej, že je aj koncepcia chodníkov, ciest, opravy, nové
investície, hej, atď. a čo sa v tomto meste opravuje. Ale podľa toho za ten čas, ktorý ste tu boli
asi ste nevenovali tomu dosť veľa pozornosti, čo sa opraví, čo sa opravilo, čo sa zaasfaltovalo
a vybudovalo v tomto meste. Prepáčte mi z tohto miesta, že sme sa práve vašim týmto
zabetónovaným miestam nevenovali, ale určite s pánom riaditeľom technických služieb
vyvinieme maximálne úsilie, keď to počasie dovolí, aby sme sa pozreli, či tam tá oprava vami
prevedená bola dobrá, kvalitná. Keby nie tak si dovolíme toto opraviť, keď sa to dá. Dobre?
Občan mesta
Určite. Budem rád. Ináč ja som v tej koncepcii opravy chodníkov ako dosť bol vnímavý
vzhľadom na to, že ste nás poslancov ani jedného neoslovili aj v tom čase, keď ja som bol, lebo
ste nám to rovno dali odsúhlasiť čo ste vy vymysleli s bývalým šéfom technických služieb. Tak
preto som si to dovolil pripomenúť. A moje zabetónované miesta, keby ste sa sústredili, sú
hlavne na Šafárikovej. Centrum mesta ako ja poviem, v každom meste centrum sa začne. Však
nakoniec sú to aj vaše slová, že až potom okrajové, keď sa tu jeden pán sused rozčuľoval.
p. primátor Pavol Burdiga
Čiže máte, že vôbec sa v Rožňave neasfaltovalo, neopravili chodníky.
Občan mesta
Viete čo. Vytkol som si teraz ja nohu. A mnohí mi to priali možno, možno preto sa to stalo, hej,
ale na Šafárikovej práve kde je ten ťah v meste centrum, centrum vlastne mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Práve tam, hej.
Občan mesta
Hej, a ja tak budem rád tu ešte aj, super, že aj tu je šéf technických. Čo myslíte, máte dosť síl
do toho? Alebo počkáme predvolebne by to mohlo sa aspoň urobiť? Ja neviem.
p. primátor Pavol Burdiga

Pán poslanec, pán poslanec ako, či pán poslanec....
Občan mesta
Že, môže. Dobre. Ja mám slovo pán Kossuth nie, teraz.
p. primátor Pavol Burdiga
Popro.... poprosím, ja som sa poďakoval za to....
Občan mesta
Dobre?
p. primátor Pavol Burdiga
... za tieto výtlky. Určite my ich urobíme, ale na mieste to nie je, že by sme my neurobili rôzne
opravy po tomto meste. Lebo ja si myslím, že potom to vaše pôsobenie na poslaneckej stoličke
bolo asi zbytočné.
Občan mesta
No, keď ste mi nedali možnosť pôsobiť ako som mal, tak určite.
p. primátor Pavol Burdiga
No vy ste dosť pôsobili, myslím, že dosť.
Občan mesta
Na žiadosť vy odpovedáte, že nepochopiteľná lebo ju podpísal menovite Milan Capák tak to je
dosť smutné už.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale ďakujem pekne. Jasne, jasne, jasne.
Občan mesta
A ešte posledné. Chcem sa spýtať je tu už ako nástup aj mladej generácie, je tu so mnou môj
syn Mike Capák. Chcel by položiť vám tiež otázku. Budete ochotní ju vypočuť? Je to vlastne
tiež človek, za ktorého sa zaplatili dane, tak rád by som mu predal mikrofón.
Občan mesta
No tak dobrý deň. Ja som, ja som Mike Capák. No dačo ma trápi, lebo tie cigánske psy nám
zjedli kozu aj ovcu. To už, to sa nestalo už prvý krát. Druhý krát sa nám to stalo a som z toho
fakt dosť nervózny. A by som chcel to, že aby pochytali mestskí policajti tie cigánske psy.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Mike ďakujeme ti veľmi pekne a určite pán náčelník bude reagovať na to a že či to vám spapali
cigánske psy kozičku, to nebudeme teraz tu rozoberať, ale skús pán náčelník zareagovať na
Mikeho. Dobre?
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Samozrejme. Ďakujeme za podnet. My o tomto podnete vieme od tvojho ocka. My sme tento
podnet objasňovali. Nakoľko vzniklo podozrenie, že vzniklo aj k porušeniu iných zákonov, ako
zákon o veterinárnej starostlivosti, keďže tvoj ocko sa zle stará o tieto zvieratká, nechal ich tam
2, 3 dni bez dozoru, tak sme tento priestupok, alebo podozrenie odstúpili príslušnému

správnemu orgánu, ktorý v tomto je regionálna veterinárna a potravinová správa. Títo potvrdili,
že došlo k porušeniu povinnosti zo strany tvojho ocka, ale keďže škoda vznikla len jemu, tak
nebudú v tejto veci ďalej konať. Dobre? Stačí toľko?
p. primátor Pavol Burdiga
Ja ešte by som poprosil pána poslanca Lacha, aj Balázsa, aby ste zareagovali. Ja som prepáčte,
odpovedal aj obyvateľom, ale nech sa páči dávam aj priestor.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ďakujem za slovo. Milan ja by som ťa len chcel poprosiť, keď už máš taký problém s peniazmi
z daní a poplatkov za psov. Zatváraj si svojho psa, aby tam v noci nebehal po ulici. Lebo susedia
musia obchádzať celú banícku ulicu, lebo to hovado, ktoré máš, teľa veľké 60 kg, sa vôbec
netvári priateľsky a keď ide človek, ktorý neváži ani toľko čo ten pes, tak má rešpekt a strach.
Nie je to jeden prípad, je ich viac. Čiže chcem ťa odtiaľto slušne poprosiť, zatváraj si psa.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Čiže potom asi kozičku nespapali iné psy. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagovať na pána, ktorý je pravdepodobne zo sídliska juh,
občana mesta. A ja si myslím, že toto je jedna vážna otázka, ktorej sa dosť málo venujeme. Je
to jedno sídlisko s najvyššou koncentráciou obyvateľov či na m2, či na km2. A či sa nám páči
či nie, bolo stavané vtedy, keď iba v niektorých rodinách bolo 1 auto. Zažívame teraz obdobie,
keď tak jak pán primátor povedal, keď, keď sa v rodinách vyskytne viac áut. Tieto paneláky,
alebo k týmto panelákom neboli projektované parkovacie miesta v takýchto počtoch. Táto
otázka, ktorú, ktorú tu pán Hronec, ďakujem, otvoril, sa týkalo parkovania, chodníkov, jazdy
vozidlami po chodníkoch a sú to všetko prepojené nádoby. Tí ľudia, keď prídu po 5, po 6 na
sídlisko nemajú kde zaparkovať, hľadajú si miesta, zastanú na hranici zákona, tzn. buď na
chodníku, buď sčasti na chodníku, buď na zelenej ploche, alebo sčasti na zelenej ploche
a naozaj nemajú kde zaparkovať. Niektorí nájdu aspoň toľko ochoty v sebe, že budú pešovať
a odnesú ku obchodnému centru, ktoré je pravdepodobne parkovacie miesta v súkromných
rukách. A jednou takou menšou náplasťou je tá štúdia, alebo projekt, ktorý sa tu v meste vyrába
na, na zvýšenie tých parkovacích miest. Musím povedať, že aj nám, môj, moje vnímanie sa rodí
tento, tento projekt trošku dlho. Pán primátor je ten, ktorý vie, ktorý vie, že s akými problémami
dopravný inžinieri atď., atď. to chodí, takže samozrejme on to vidí z iného hľadiska a určite
urobí všetko pre to, aby to bolo. Hovorím ja svoje pocity, že na moje pocity, na to, že často krát
sa jedná len o premaľovanie čiar, resp. dajaké menšie zásahy, možno, že by to bolo lepšie, keby
to bolo trošku rýchlejšie, ale aj tak to považujem za také, také dočasné riešenie. Aj tak to
nevyrieši všetky problémy tých parkovacích miest, čo sa juhu týkajú. Máme jedno veľké
šťastie, tak jak mali pred chvíľou tí majitelia tých garáží, že iba jeden vlastník je majiteľom
tých pozemkov, tak aj mesto má strašne veľa pozemkov okolo sídliska. Toto sídlisko má zhruba
kruhový tvar a, a tie pozemky sú mestské. Stačí nám vyrobiť štúdiu, následne potom nejaké
projekty a per partes môžeme vyrábať odstavné plochy, parkovacie miesta okolo sídliska, lebo
nemôžeme čakať, že, že počet, počet tých áut v tých jednotlivých bytoch, bytovkách bude
klesať. Takže, takže ja by som bol rád, keby, keby sme sa, lebo pár krát som to v diskusii
povedal, ale to tak v podstate do prázdna to išlo, či by sme aspoň malými krokmi nemohli
postupovať ďalej. Tzn. malý krok je jedna štúdia, jeden brainstorming, ktoré pozemky by sa

dali použiť, skade by sa na tie pozemky dalo dostať a kde by sa dali vystaviť odstavné plochy,
alebo parkovacie miesta pre obyvateľov juhu. Týmto, týmto krokom by sa strašne veľa vecí na
juhu vyriešilo. Vyriešilo by sa zaberanie zelene, vyriešilo by sa parkovanie, vyriešilo by sa
chodenie po chodníkoch a, a mestská polícia by z omnoho väčšou odvahou mohla vyberať
pokuty v podstate na, na chodníkoch, zelených plochách, ako je to teraz, keď tí ľudia naozaj
v tom preplnenom, na tom preplnenom sídlisku nemajú to auto kde nechať. To, že jak pán
primátor povedal, je pravdou to, že sú, sú služobné, súkromné autá, ale, ale toto asi z týchto
stoličiek nevyriešime. Nám treba skôr vyriešiť primerané množstvo parkovacích miest ku, ku
existujúcim bytom, ktoré na juhu sú, budú a, a, a toto nám treba vyriešiť. Takže ja by som bol
ešte, ešte raz by som chcel poprosiť vedenie mesta. V diskusii to tak zanikne. Teraz keď sú tu
aj občania tak, tak možná, že to bude mať trošku hlasnejší výkrik hento, že, že skúsme hľadať
aj dajaké iné riešenie. Nikto neočakáva, že sa to vyrieši za pol roka alebo za, do novembrových
volieb, alebo v priebehu 2 rokov, ale dajakú koncepciu musíme mať. Aspoň dajakú vidinu dať
tým občanom, že akým smerom sa uberáme, ale trošku, trošku takým výraznejším krokom
vpred by som chcel poprosiť. Toľko z mojej strany k tejto téme. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán zástupca s faktickou.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ja by som v súlade s rokovacím poriadkom chcel navrhnúť, osvojujem si, aby sa
pokračovalo v diskusii s obyvateľmi. Máme v rokovacom poriadku vyhradených 30 minút.
Sme to prekročili takže vzhľadom aj k téme, aj angažovanosti, aby sme pokračovali, dávam
hlasovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč niečo? K faktickej.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som chcel len odpovedať občanovi Balázsovi, že je spracovaná koncepcia rozvoja
parkovacích miest na sídlisku juh a je od roku 2014 k dispozícii, alebo 2015 na internetovej
stránke mestského úradu. Nech sa páči. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči pán Capák, ešte ste chceli a potom dáme mikrofón už.
Občan mesta
No chcel by som vám povedať, že pán Lach, že môj pes nie je žiadne hovado.
Občan mesta
A ja tiež ešte využijem mikrofón...
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre.
Občan mesta
...len toľko, že povedzte na rovinu, hej, mne, že majiteľ zvieraťa nemá o zviera zabezpečené,
alebo čo. Sú veci také, že dokúsali sa, ľudia sú dokúsaní a nič sa nezrobilo, či aj tých musíme
nejako zabezpečiť. To asi nie. Čiže buďte takí láskaví tie túlavé psy, ktoré sú od Krátkej ulici

nahor až po koniec dá sa povedať Kúpeľnej, keby sa dali fakt čím skôr vychytať. Verím, že
mesto nie je v ľahkej situácii, lebo niet kde dávať tie psy, ale tu je treba vymyslieť čím skôr
ďalší útulok, alebo nejak sa pohnúť ďalej. Ďakujem pekne za slovo. Prenechávam.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší občan.
Občan mesta
Dobrý deň. Volám sa Ambrúž. Ďakujem pekne za slovo. Samozrejme sú to veľmi dôležité veci
parkovanie a chodníky, ale zďaleka nie najdôležitejšie v našom meste. Gemer má potenciál na
rozvoj. Dá sa čítať na prvej strane gemerských novín, my teraz, čo od utorka sú vonku. Župan
Rastislav Trnka tvrdí, že v regiónoch s nedostatočnou infraštruktúrou a menej rozvinutým
priemyslom treba staviť na rozvoj cestovného ruchu. Pán Rastislav Trnka mal asi 12, 13 rokov,
keď sme tu v zastupiteľstve, je tu jeden pán, možno aj druhý, hovorili presne tieto slová v 90tych rokoch. A zakladali sme, alebo snažili sme sa vytvoriť TIC, ktoré malo za úlohu sa
zaoberať sa týmito vecami. Väčšinou sa pamätajú na to ľudia. 27.01. som bol na Inchebe
v Bratislave Slovaktu, veľmi zle som sa cítil. Dve také plátky, takéto sme mali o Rožňave.
Nebudem hovoriť o Trenčíne a takých miestach, Českom Krumlove a takýchto miestach, ale
bolo to biedne. Bola to krásna výstava, bola tam aj gastro časť toho celého a celý ten Košický
región žiaľ vyzeral nedobre, ale tam som si našiel kalendár podujatí na celý rok, čo v Košiciach
sa vydáva. Po mesiacoch pekne, kalendárovou formou sa to spravilo, tam zadarmo sa dávalo,
ako sa zvykne na takých výstavách. Je tam podchytených 225 podujatí na tento rok v našom
kraji. Z toho 2x sa objavuje mesto Rožňava meno. Neviem ako sa cítite. 2x. Raz v júni na ten
rudohorský beh a druhý krát jarmok zo septembra. Existuje miestna akčná skupina. Nemusíte
mi na túto, tieto otázky, to by som ešte rád dodal teraz rýchlo odpovedať. Ja budem veľmi rád,
keď mi napíšete o tom niečo. Existuje miestna akčná skupina, lebo pán Trnka vravel aj to, že
tie miestne aktivity by sa mali podporovať aj v tejto oblasti, čo je zase veľmi pekné, že si to
osvojil. Z líder programu dostávajú peniaze. Poslanci vy viete niečo o činnosti miestnej akčnej
skupiny? Nie, nemusíte sa už toto, len kývnite jeden, dvaja či viete o tom, že to pôsobí tu.
Výborne. Budem prosiť v tejto veci, dobre, lebo nemajú stránku, nedá sa dopracovať na týchto
mašinkách ku nim. Možno len ja neviem ťukať. Ja som slabý v týchto veciach, ale keby ste mi
dali adresu na MAS, miestna akčná skupina, ktorá tu pôsobí v lokalite Rožňava, lebo pôsobia
aj na druhej strane, však? Za Soroškou o tej trošku viac viem a o týchto neviem vlastne skoro
nič. Téma ďalšia, aby som čas veľmi neťahal. 9 obcí, 9 obcí od Slavošovce až po Vlachovo
majú vlastné noviny. V knižnici sa dajú pozrieť, keby náhodou niekoho zaujímala takáto vec.
Ako sa cítite, že Rožňava tam nie je. Kežmarok pekné veci robí. Chudáci z Fiľakova ešte aj po
maďarsky musia vyrábať pekné veci, dvojjazyčne. O Poprade nehovorím, lebo Poprad to je
niečo, niečo celkom iné, však, to je iný level vo všetkom. Rád by som si vás vypočul aj v tejto
veci. Samozrejme teraz, keď idú voľby by to ale nemalo byť, nemalo byť, tak, že volebné
noviny, ale budú mestské noviny. Vlani ste si dovolili, v 17 roku, v mestskej televízii
o najvážnejšej veci mestskom rozpočte 3 vety povedať. To je pohŕdanie voličom. Asi takto.
Veľmi krátko už, lebo fu už som trošku predbehol. Je kniha od 10 roku myslím, alebo 9
o Rožňave mesto s výhľadom. Ja poprosím, aby maďarskú verziu ste nešírili. Je to veľmi zlé.
Ja som o tom písal, písal o tom renomovaný historik o tej knihe. Nešírte, je to, je to na hanbu
Rožňavy. Dobre tá maďarská verzia. Asi už posledná vec. Nejaký zlý neprispôsobivý človek si
z bývalého židovského cintorína odkrojil kus. Pozrite sa na to prosím. Asi všetko zatiaľ.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte niekto? Pán Ambrúž samozrejme dostanete odpovede na toto a ďakujem
veľmi pekne za vašu výstižnú prezentáciu. Ešte niekto? Teda ďakujem pekne, budeme

pokračovať ďalej v rokovaní mestského zastupiteľstva bodom 10/11. Dobre hovorím? A to je
bod Odkúpenie pozemkov do majetku mesta
Pozrieme sa na komisie. Komisia finančná, podnikateľská odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť kúpu predmetných pozemkov do majetku mesta. Otváram diskusiu
k tomuto bodu rokovania. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje odkúpenie pozemkov do majetku mesta pod
miestnou komunikáciou v k. ú. Rožňava. Máte vymenované tu parcelné čísla za celkovú kúpnu
cenu 23 919 eur. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. Proti, za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
10/12 Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalého kina s pozemkami
Tento materiál sme už tu mali. Finančná komisia odporučila schváliť podmienky obchodnej
verejnej súťaže na predaj budovy bývalého kina. Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu.
Pán poslanec Bischof nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Už minule, na ostatnom zastupiteľstve som hlasoval sa mi zdá, že ako jediný,
proti zámeru predaja a budem aj teraz proti verejnej súťaži na odpredaj kina. Je mi ľúto, že naše
ambície v meste siahajú po asfaltovanie chodníkov. Nehovorím, že netreba, určite áno,
chodíme, kočíkujeme po veľmi zlých komunikáciách, ale je mi ľúto, že v okresnom meste
s 20 000 ľuďmi, obyvateľmi je, je náš, je náš strop nastavený až takto biedne nízko. Zbaviť sa
budovy, ktorá slúžila na kultúru mi nepríde, nepríde ako v zmysle nášho, nášho hesla, loga,
ktoré máme mesto s výhľadom, toto mi príde také krátkozraké trošku. Bez výhľadu. Čiže
z tohto dôvodu, dôvodu nemôžem hlasovať za a je mi ľúto, že, že sme nedospeli ďalej
v rozmýšľaní, čo s touto budovou. A je mi ľúto, že ju nevieme, nevieme využiť podľa jej
pôvodného účelu. Ak mi niekto odpovie, že predsa v Rožňave kino máme, tak ďakujem a kino,
kino v 21. storočí trošku ináč vyzerá a čisto z, z pohľadu človeka, ktorý má rád kultúru, naozaj
tento krok je podľa mňa osobne veľmi krátkozraký. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Osobne sa tiež prikloním k názoru pána poslanca Bischofa, nakoľko dal by som tejto budove
ešte do budúcna šancu dať možnosť ľuďom, ktorí v Rožňave žijú, aby dali svoje nejaké názory
ako by sa táto budova mala, mohla dať využiť v budúcnosti. Ad 1 a ad 2 ten finančný výnos
z predaja tejto budovy, pokiaľ by sa predala fakt len za tú výkričnú hodnotu, tých 80 000eur,
zisk z predaja tejto budovy nemá až taký pozitívny dopad na financie v meste. Tým pádom ja
by som navrhoval túto budovu ešte ponechať v majetku mesta, hej, a počkať si na nejaké návrhy
občanov, resp. možnosť iného využitia do budúcnosti a nepredávať majetok mesta, aj keď bol
určený ako nadbytočný, ale v rámci možností ho zanechať a hľadať alternatívne využitia.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Plne súhlasím s kolegami v tejto téme. Sme okresným mestom, v okolí najväčším mestom, tak,
tak tá kultúra by mala byť jednou z priorít nášho rozhodovania. Otázkou je však či toto môžeme
nazvať kinom, alebo či to môžeme nazvať budova, v ktorej niekedy kino bolo. Ďalšou otázkou,

ktorú by som dal na stôl pri tomto rozhodovaní je to, že nie v krátkodobom, ale, ale zo
strednodobého hľadiska či máme dajakú vyhliadku, či z tohto dajaký kultúrny stánok, alebo či
dakedy kino ešte bude. Tak, tak jak kolega Matúš Bischof podotkol, že, že v 21. storočí kino
nevyzerá tak, ako toto naše a či dakedy pozbierame prostriedky na to, aby sme z tohto ešte
dajaký kultúrny stánok urobili. Takže z tohto hľadiska či náhodou nebude rýchlejšou cestou,
keď sa to dostane do súkromných rúk a predsa len tam niečo okolo kultúry, alebo niečoho,
niečoho vznikne. Zatiaľ dlhé, dlhé roky tá budova stojí. Neviem, či, či cieľom hospodárenia
s majetkom mesta je to, že, že budova v centre mesta je opustená. Ani na stôl sa tuná posledné
roky čo som tu nedostalo žiadny materiál, že čo s tou budovou, čo by tam malo vniknúť, aký
rozpočet, štúdia, čo by tam mohlo byť. Takže, keď už príde na predaj, tak vtedy, vtedy sa
tvárime, že niečo chceme, ale, ale kým to je v majetku mesta, tak, tak nikto o to doteraz
nezakopol. Takže, takže stojí to na zamyslenie, že či niekedy nie je lepšie, keď to je
v súkromných rukách a niečo tam pre obyvateľov mesta vznikne, ako keď, keď to chátra, stojí
to zatvorené a chodíme okolo toho v takomto stave, ako to je. Iba na zamyslenie to bola taká
otázka, hej, takže nechcel som nikomu nič vkladať do úst, ani niekde nakláňať mienku, len, len
ako takú otázku. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Faktická pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Nechcem tu vyznieť populisticky, ale my sme v minulosti s pánom Anvarom Cherbekom si
nechali vypracovať jednu štúdiu, oslovili sme s týmto aj, aj mesto, že v budove starého kina
sme chceli zriadiť plaváreň, kde by sa zmestil jeden 20 m dlhý bazén + detské bazény, nejaký,
nejaké detské bazéniky, malé fitnesko a ďalšie nejaké pridružené plochy, ale bohužiaľ cena, za
ktorú nám to vtedy chcelo mesto predať, bola veľmi vysoká.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
A teraz pán kolega? Teraz je tu šanca. Presne o tomto hovorím, o takýchto projektoch
v súkromných rukách. Ja si myslím, že väčšina obyvateľov mesta by, v úvodzovkách, by vás
nosila na rukách, lebo presne na takéto niečo čakáme, na takéto niečo som narážal, že keď príde
dakto schopný zo súkromného sektora, ktorý, ktorý naozaj má prostriedky, alebo formu, či
vlastníci cudzích zdrojov, ktorí by do toho zainvestovali, presne toto je šanca na to. Takže
presne na toto som narážal. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Laco.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne za slovo. Nie som si 100% istý, ale tak viem, že toto, táto budova bývalého
kina je aj v zozname prebytočného majetku mesta. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč faktická.
p. poslanec Ľubomír Takáč

Keď, keď vtedy na to priestor nebol z našej strany, resp. zo strany mesta, aby sme to realizovali,
čo keby sme to skúsili zrealizovať. Momentálne do budúcnosti do budúceho roka ako mestský
projekt, financovanie rekonštrukcie tejto budovy a vytvorenie tejto plavárne na tomto mieste.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Myslím si, že predaj budovy z technického hľadiska aj
z perspektívneho hľadiska kina je síce udalosťou smutnou, ale je to nadbytočný majetok hlavne
kvôli tomu, že sa nedokážeme o tú budovu postarať a je to, je to monofunkčná budova, ktorá
spĺňala, alebo ktorá je schopná spĺňať len jednu, jednu funkciu v súčasnosti, resp. aj kedykoľvek
v budúcnosti. Náklady akéhokoľvek charakteru na prestavby sú určite náročná. Neviem, aký
má zámer pán podnikateľ, ktorý požiadal, resp. dal žiadosť na mestský úrad odkúpiť kino
s priľahlými priestormi. Ja nechcem sa týmto ani zaoberať, len chcem v tomto štádiu brániť
mesto. Ja by som bol veľmi nerád, keby sme si zamieňali mesto, za, za školu, kde nás majú
vychovávať, kde nás majú za ruku viesť, kde nás majú nejakým spôsobom učiť a vzdelávať
všeobecne. Mesto vytvára a má vytvárať podľa môjho názoru podmienky na to, aby tu ľudia
mohli aktívne žiť, existovať, pracovať, fungovať a má pomáhať týmto ľuďom pri ich aktivitách
a pri propagácii ich aktivít, resp. pri podpore ich aktivít. Ale rozhodne nemá plniť výchovnovzdelávacie, výchovno-vzdelávacie prostriedky, resp. nemá vychovávať a vzdelávať ľudí. To
môžeme do určitej miery niekde inde tým, ako sa správame, ako veci riešime, aké podujatia
organizujeme, akým spôsobom sa staviame k týmto všeobecným záležitostiam. Mne je ľúto, že
predávame budovu kina, pretože organizácie, ktoré ju vlastnili a mesto ako také nenašlo
a nebolo schopné nájsť tieto prostriedky a preto pre jej budúcnosť súhlasím s kolegom
Balázsom, že je naj...naj...naj...najdv...najlepším riešením, ak som to dobre pochopil, aby sme
ju predali. Možno ten súkromný investor, tak ako sa to nepodarilo bohužiaľ pánovi Takáčovi,
možno tento súkromný investor z toho nakoniec urobí súkromné kino, alebo inú inštitúciu
kultúrneho charakteru a bude ochotný investovať svoje prostriedky na to, aby sa ľudia
vzdelávali, aby mohlo navštevovať zaujímavé filmy, atď., atď.. Ale nezabudnime, že pokiaľ nie
sú finančné prostriedky na to, aby sme vytvárali takéto kultúrne ustanovizne, tento priestor tu
pre súkromníkov je a tí to určite tu budú robiť nie pre to, aby, aby tieto veci sponzorovali,
dotovali, ale aby na tom zarábali. Takže je to, je to taká obojstranná minca, kde na jednej strane
si treba uvedomiť či na to máme, aby sme to nejakým spôsobom udržiavali tú budovu, či má...či
je tu vôbec vôľa na to, alebo či to je v prioritách na to, aby sme takúto budovu nejakým
spôsobom udržali z nejakého dôvodu, alebo, alebo to necháme niekomu inému a tieto
náležitosti okolo kultúry a vzdelávania občanov necháme na organizácie a občianske združenia,
ktoré sú v týchto veciach aktívne a budeme ich podporovať rôznymi spôsobmi podľa možností
mesta ako takého, resp. mestského rozpočtu. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Nie je to jednoduchá dilema. Predať, nepredať, ale vrátim sa do minulosti. Pred nejakým časom
sme predali budovu bývalého CVČ na Šafárikovej ulici. Vznikol tam, vzniklo tam detské
centrum. Ja osobne si myslím, že to bol ako dobrý počin, lebo vzniklo tam centrum, ktoré slúži
občanom mesta, je to prínosom a nebolo v silách mesta, alebo myslím si, že ťažko by sme našli
prostriedky na takúto veľkorysú prestavbu a na to, aby sme urobili z tej budovy to, čo teraz
v nej je. Možno by sa nám ľahšie rozhodovalo, keby ten žiadateľ, ktorý chce nadobudnúť

budovu kina predstavil aj nejakú víziu, čo s tým chce do budúcna urobiť. Čiže ak, ak, čo tam
bude umiestnené v tej budove. Ale nehádzal by som to, proste neodmietal by som tento
odpredaj súkromníkovi, pretože máme tu aj ukážku dobrej praxe, hej, pozitívnu ukážku to
detské centrum. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
A tak isto sa nám to na duši veľmi ťažko predávalo. Nech sa páči ďalší. Ak nie uzatváram
diskusiu, čítam návrh na uznesenie. Chcem sa spýtať. Bol tu nejaký návrh niekoho,
pozmeňujúci, aby sme o ňom ešte hlasovali pred riadnym? Ďakujem. Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj
budovy bývalého Kina na Ulici štítnickej v Rožňave, súpisné číslo 267. Máte tu všetky výmery,
plochy s najnižším podaním vo výške 80 000 eur. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 10 za, 1 proti a 1 pán poslanec sa zdržal.
10/13 Obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k. ú. Čučma
Finančná komisia odporučila schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže. Nech sa páči
otváram diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj
pozemku mesta v k. ú. Čučma, uvedené listy vlastníctva, výmera 512 m2 vo výške 1 470 eur.
Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. 12 za, proti 0, zdržalo sa 0.
10/14 Ing. Radovan Ružík, Útulná 9, Rožňava – uzatvorenie nájomnej zmluvy
Vyjadrenie komisií ani nemám. Ba mám. Dobre tu je. Mám, mám. Komisia finančná po
prerokovaní predloženého materiálu odporúča schváliť uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu
neurčitú. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, čítam návrh
na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú na
pozemky v k. ú. Rožňava, uvedené parcelné čísla a zastavané plochy s nájmom vo výške 2,655
eura za m2 na rok, t.j. celkom 23,90 eura na rok. Nech sa páči hlasujte.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.
10/15 Občianske združenie MAS Gemer – Rožňava – priamy prenájom nebytových
priestorov mesta
Komisia finančná, podnikateľská odporúča schváliť tento priamy prenájom nebytových
priestorov. Nech sa páči otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom nebytových priestorov v TIK,
Námestie baníkov 32 v Rožňave s výmerou 20 m2. Ďalej nebudem čítať. Nech sa páči.
Hlasovali ste 11. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0, zdržalo sa 1, pán poslanec prepáčte.
10/16 Slovenský pozemkový fond Bratislava – protokolárne odovzdanie pozemkov pod
miestnymi komunikáciami
Zaujímavý bod. Finančná a podnikateľská komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu
potvrdiť, že miestne komunak...komunikácie a chodníky postavené na pozemkoch v k. ú.
Rožňava, ktoré sú tu všetky vymenované vo vlastnícke, vo vlastníctve SR Správy Slovenského
pozemkového fondu boli postavené pred účinnosťou stavebného zákona č. 50/76 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov, ako verejné zariadenia slúžiace pre mesto Rožňava a ku dňu
účinnosti zákona SNR 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov boli
v správe mestského národného výboru na území mesta Rožňava. Vyjadrením komisie otváram
diskusiu. Uzatváram diskusiu, čítam návrh na uznesenie.

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave potvrdzuje, že miestne komunikácie a chodníky postavené
na pozemkoch uvedených v materiály a s tým istým textom, ktorý som pred chvíľou čítal, ktorá
sa vyjadrila finančná komisia, čiže nebudem to opäť celé čítať. Nech sa páči hlasujte. Čiže
potvrdzuje.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
10/17 Prevod správy majetku, majetku - zmena uznesenia č. 190/2017 zo dňa 28. 09. 2017
No komisie. Vzdelávanie a kultúry, mládeže a športu, komisia školstva odporúča mestskému
zastupiteľstvo v Rožňave schváliť zmenu uznesenia. A finančná a podnikateľská a správy
majetku tak isto odporúča schváliť zmenu. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram
diskusiu, čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č.
190/2017 zo dňa 28. 09. 2017, bod 2, ktorým mestské zastupiteľstvo schválilo prevod správy
nasledovných nehnuteľnosti v k. ú. Rožňava. Opäť to nebudem celé čítať. Je to tu myslím, že
zreteľne napísané. Nech sa páči hlasujte.
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
10/18 Návrh na zrušenie časti uznesenia MZ č. 174/2016 zo dňa 29. 09. 2016
Finančná komisia odporučila zrušenie časti uznesenia MZ, ktoré som pred chvíľou citoval.
Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Pán poslanec Kuhn.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem spýtať, či je rozumné rušiť toto uznesenie, kým nemáme nejaký alternatívny návrh,
a aký.
p. primátor Pavol Burdiga
Bude ti pani prednostka odpovedať. Dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak v termínoch ako nám boli uložené MZ nie sme schopní to uznesenie splniť, nakoľko všetko
závisí od tej druhej strany. Preto dávame návrh na zrušenie. Zatiaľ alternatívu nemáme, ale
budeme sa musieť zaoberať ďalšími krokmi. Čiže predaj to nebude.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No alternatíva by mohla byť, že sa tie termíny predĺžia. A pôjdeme do, do vyčkávacej taktiky.
Lebo zatiaľ nemáme akože iné, iné, iný návrh, alebo inú predstavu, že ako to chceme riešiť.
Čiže ja, ja vidím ako alternatívu proste len predĺžiť tie termíny.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ťažko povedať. Niekomu vadí cena, niekto nechce vôbec.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja chápem, len toto znamená, že ako my ustupujeme od nášho predchádzajúceho stanoviska,
keď rušíme to uznesenie. A ja nemám pocit, že by sme zatiaľ ustúpili, takže, hej, ako chápem,
keď v uznesení sú nejaké termíny a nie ste schopní splniť, tak pre mňa je alternatíva proste
predĺžiť tie termíny a uvidíme no, keď pokiaľ bude na stole nejaký iný návrh tak potom môžeme
zrušiť staré uznesenie a prijať nové.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Za to zamyslieť, možno že by stálo za to sa zamyslieť nad touto pripomienkou. Lebo proces
schvaľovania je omnoho zložitejší proces ako, ako teraz iba vlastne predĺžiť termín, alebo ako,
ako zrušiť celé uznesenie. Iba na zamyslenie. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší do diskusie. Pán poslanec Lach s faktickou.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Prikláňam sa k názoru kolegu Kuhna, že nehádžme to za hlavu, ale predĺžiť termín. No
a samozrejme tým, ktorý nereagovali, tak možno aj oni budú potrebovať do budúcna od mesta
a potom sa môžeme baviť o tom, že aj my sme potrebovali od nich niečo. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak dajte návrh. Budeme hlasovať zaňho. Nech sa páči ďalší. Nevadí, však diskutujeme,
nemusíš okamžite ten návrh, môžeme diskutovať.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Neviem aký bol pôvodný termín v tom uznesení, neviem to tu teraz nájsť. Dobre tak ja by som
navrhol, že, že teda v prípade bodov 2, bodov 2, 3 a 4 uznesenia MZ č. 174/2016 zo dňa 29. 09.
2016 atď. sa, sa plnenie sa predlžuje, alebo termín na splnenie sa predlžuje do 31. 12. 2019.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Má niekto ešte nejaký dátumový názor? Keď nie uzatváram diskusiu. Hlasujme
o návrhu pána poslanca Kuhna.
Hlasovali ste 11, 12. Za 11, proti 0, 1 poslanec sa zdržal. Ďakujem.
10/19 Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 158/2016 zo dňa 29. 09. 2016
Finančná komisia odporučila zrušenie uznesenia. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu.
Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ruší uznesenie MZ č. 158/2016 zo dňa 29. 09. 2016, ktorým
bol schválený predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava pre Jána Krištofa, bytom Sama Czabana
2, Rožňava. Nech sa páči hlasujte.
Za 9, proti 0, zdržalo sa, zdržali sa 2 páni poslanci.
Bod 10/20 Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Spojenej školy J. A.
Komenského č.5, Rožňava
Finančná komisia odporučila schváliť protokolárne odovzdanie. Otváram diskusiu k tomuto
bodu. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku,
elektrického konvektomatu s príslušenstvom v nadobúdacej hodnote 9 999 eur do správy
Spojenej školy, Komenského 5, Rožňava s účinnosťou od 01. 03. 2018. Prosím hlasujte.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
10/21 Technické služby mesta Rožňava – protokolárne vrátenie majetku zo správy
Finančná a podnikateľská komisia neprijala uznesenie k predmetnému materiálu. Nech sa páči
otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Kuhn.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA

Predpokladám, teda keď sa nemýli, toto je protokolárne vrátenie budovy sobášnej siene. Na
finančnej komisii sme neprijali uznesenie kvôli tomu, že nám nebolo jasné, prečo sa teda
presúva do správy mesta a prečo vlastne, prečo bola kedysi zverená technickým službám a teraz
bola zase sa vracia späť do mesta. Čiže nemá, nebol nejaký zásadný, že výhrady, len
nechápeme, nechápali sme tú logiku, že prečo, prečo dakedy toto išlo tam a teraz. A keď sú
s toho dajaké pozitíva, pozitíva úspora financií alebo zlepšenie menežmentu, alebo, alebo.
p. primátor Pavol Burdiga
Vysvetlí pani prednostka.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Technické služby mesta Rožňava vykonávajú jednak správu nehnuteľného majetku, ktorý patrí
mestu, ale s tým, aby ho teda využívali aj na komerčné účely. Čiže aby tá správa majetku mohla
byť vykrytá aj z podnikateľskej činnosti, čiže z prenájmu. Vzhľadom k tomu, že práve táto
budova je aj účelovo určená na to, aby sa v nej vykonávali prevažne občianske obrady, tak za
tieto občianske obrady vyberáme správne poplatky. Čiže tam nejaké komerčné využitie
nechcem povedať, že nepripadá do úvahy, ale nie je taký záujem o jej komerčné využitie. Tzn.,
že tým pádom vlastne celé financovanie prevádzky tejto budovy sa deje len z príspevku mesta,
tzn. aj v prípade hospodárenia s hnuteľným majetkom, ktorý je tam uložený, tento majú na
starosti naše matrikárky. Čiže aby tam nedochádzalo k nejakým kolíziám preto sme sa rozhodli
odňať tento majetok zo správy, spravovať si ho sami a využívať ho len na to, na čo sa
v skutočnosti využíva, takže na tie občianske obrady. A ak do roka možno 4, 5 komerčných
akcií tak toľko zvládneme aj cez nášho zamestnanca.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ja sa chcem spýtať, či by nebolo vhodnejšie aby celý majetok mesta obhospodaroval a staral sa
oň práve subjekt Technických služieb mesta Rožňavy.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
No ja tak ako som povedala. Keď je to na nekomerčné využívanie tak tým pádom vlastne aj tak
všetko financujeme my mesto. Pretože my musíme tieto finančné prostriedky dať technickým
službám formou príspevku. Čiže zbytočne niektoré budovy odovzdávať do správy. Napr.
radnica, hej, v prevažnej miere tak isto to, čo sa vykryje tými akciami za svadby, stužkové to
nepostačuje na vykrytie celých tých prevádzkových nákladov, preto si ju spravujeme sami.
A jednak sú tam aj reprezentačné priestory mesta. To isté sála tuto na mestskom úrade. Keď to
spočítame za celú budovu nevykryje ten komerčný prenájom celé prevádzkové náklady. Takže
zbytočne ťahať zase technické služby do nejakej straty.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč faktická.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Technické služby sú o tom, aby sa starali o mestský majetok. Podotýkam ako aj technická
správa budov by mohla spadať výlučne pod technické služby, ktorá by mohla mať tým pádom
vytvorená v prípade potreby ďalšie pracovné miesta a keď nepokrývajú náklady na prenájom
bývalej radnice náklady tak ako to teda je potom. Jednoducho mali by sa o to starať....Dobre.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel pomôcť kolegovi Takáčovi. Mal som za to aj ja,
úprimne povedané, že, že všetky tieto prevody, ktoré sa tu konajú a konali, nie konajú, konali
smerujú k tomu, že pomaly postupne aj napriek tomu, že technické služby to nemajú teda
v zozname činností, ktoré nevyhnutne musia robiť sa stávajú z technických služieb správca
nášho majetku. Možno by bolo potrebné, alebo možno by stálo za to zvážiť to takýmto
spôsobom, nechcem tento materiál kvôli tomu sťahovať z rokovania, aj keď možno by to bolo
asi najrozumnejšie ešte, ešte skúsiť nad tým trochu porozmýšľať, ale dohodnúť sa, alebo
rozhodnúť sa buď na finančnej komisii, alebo s riaditeľom technických služieb, či toto
smerovanie urobiť z technických služieb správcu mestského majetku nehnuteľného,
hnuteľného to by som asi zvažoval, ale nehnuteľného, možno aj hnuteľného, či náhodou nie je
tá cesta, ktorou by sme na jednej strane možno pridali technickým službám tie peniaze z nájmu
a z komerčných činností to áno, ale na druhej strane by spravovali aj objekty, ktoré nie sú práve
komerčne zaujímavé, ale sú majetkom mesta, nakoľko technické služby sú našou preddavkovou
organizáciou a tak si myslím, že by to možno bolo aj trocha logické z tohto dôvodu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Niekto ešte? Pán poslanec Kuhn.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Tiež by sme si, si myslím, že by sa mali nad tým tak nejak systematickejšie dlhodobejšie
zamyslieť, že, že ako to je, lebo ako ja, ja chápem tú logiku. Len ono v podstate ani, ani letné
kúpalisko, ani, ani zimný štadión kým fungoval neboli, neboli ziskové, všetko sme dotovali.
Takže tam je len otázka možno, že tej miery, miery dotácie, že či v akej miere to dotujeme
v akej miere sa to dá komerčne. Mohli by sme sa potom zamyslieť napr. nad radnicou, že či to
mesto využíva viac na, na svoju činnosť, lebo, lebo aspoň vo veľkej sále aktivít ako akcií mesta
a teda, teda tú efektívnosť, keď máme nejakých ľudí, ktorí, ktorí spravujú budovy v technických
službách a potom ešte aj mestský úrad musí zamestnávať nejakých neviem či jedného, či
viacerých správcov tak by k tomu, ako by som očakával k tomu trochu nejaký, nejakú hlbšiu
analýzu, že koľko sa ušetrí, alebo o čo to bude lepšie, lebo takto to na mňa pôsobí tak ako
chaoticky, že pred pár rokmi sme sa rozhodli, že dáme to technickým službám, teraz sme sa
rozhodli, že to dáme mestu.
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím si, zamyslime aj nad tým, že mali sme takúto príspevkovú, alebo mali sme takúto
organizáciu, ktorá spravovala tento majetok. Aj môj zatiaľ názor je taký, že tie veci, ktoré sú
v majetku, alebo sú v správe technických služieb je zatiaľ dobre, že sú v správe a tie veci, ktoré,
alebo budovy, ktoré sú v správe mesta sú zatiaľ dobre, že je to v správe mesta. Nebránim sa
tomu, čo ste aj vy povedali, hej, že mohla by byť takáto organizácia, ale keď sa zamyslíme nad
tým, pár rokov tomu sme likvidovali takúto organizáciu, lebo to nešlo. Nech sa páči ďalší. Tak
boli aj iné dôvody áno, ale mali sme takú organizáciu. Pán poslanec Balázs, Kováč.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nezahadzoval by som určite takúto myšlienku, možné, že by sme si mohli spraviť jednu swot
analýzu, že koľko by to malo pozitív, koľko negatív. Určite je to debata na dlhšiu dobu. Trošku,
trošku väčšiu analýzu tejto problematiky, ale myslím si, že to čo sa likvidovalo roky nazad,
možná že nie, nie v myšlienke bola chyba, možná že v systéme fungovania. A je to otázka

nastavenia manažmentu, nastavenia riadenia, nastavenia kontroly, dozornej rady v prípade, že
je to sročka ako obchodná spoločnosť tak ten systém riadenia kontroly, keď sa správne nastaví,
si myslím, že pri správnom menežovaní by to mohlo fungovať. Je to otázka na dlhú dobu.
Nebudeme to predpokladám riešiť na ďalšom, ani na, na júnovom zastupiteľstve, ale ako
myšlienku by sme nemali zahadzovať. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne za názor pán primátor tvoj, aj za postoj pána Balázsa. Ja ho v tomto
prípade zase chcem podporiť. Myslím si, že naozaj máme pocit, alebo teda aspoň viacerí
poslanci, že technické služby by možno mohli dostať teoreticky ďalšiu úlohu na krk. Je to
naozaj možno otázkou širšej diskusie a nakoľko mám pocit, že je priestor teraz v súčasnosti,
lebo je, myslím si u viacerých kolegov poslancov pozitívny postoj, mohli by sme nejaký
obdobný materiál, alebo obdobný návrh do budúceho zastupiteľstva poslať do komisií, aby sme
zistili názor, názor našich poradných, alebo teda poradných členov komisií. A zistiť, či teda, či
by to bola cesta. Samozrejme, ako povedal kolega Balázs je to, treba zvážiť všetky pre a proti,
tá swot analýza tiež prichádza samozrejme do úvahy hlavne z hľadiska technických služieb ako
takých, ktoré samé musia posúdiť čo s tým a čo to pre nich bude znamenať nielen v kladnom,
ale aj v tom opačnom zmysle v rámci povinností a zodpovednosti. Ale zase na druhej strane to
vidím tak, že, že mesto by si takýmto spôsobom hodne pomohlo, alebo teda zbavilo by sa hodne
zodpovednosti práve aj za tento nehnuteľný a hnuteľný majetok a mohlo by generovať všetky
povinnosti na špecializovanú organizáciu, ktorá sa tým môže zaberať. Takže moje odporúčanie
je, podporujem kolegu Balázsa aj kolegu Takáča v tomto smere, aby sme rozvírili tú diskusiu
teraz, keď máme vôľu a chuť a dajme priestor aj technickým službám aby sa k tomu vyjadrili
a povedzme na najbližšom, najbližších zasadnutiach komisií dajme nejaký takýto materiál,
nejakú takúto štúdiu na stôl. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte medzi riadkami som chcel pred chvíľou povedať to, že, že už aj podľa dnešného
zastupiteľstva vidíme, že sa tak, tak výrazne zvolebnieva a je tak, tak závažná otázka, že ktovie
koľkí z nás dostanú dôveru občanov, že, že tu budeme sedieť možná niekoľkí, možná nikto
z nás. To bude v podstate zrkadlo našej práce, tie novembrové voľby, takže by sme nemali
niekomu kto príde po nás podľa mňa pripravovať priestor...
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Mňa mrzí, že kolega Balázs si myslí, že toto sú predvolebné reči a predvolebné kortešačky. Je
mi to ľúto. My sme hľadali túto vôľu už viacero rokov s tým, že pán primátor Burdiga je vo
funkcii v podstate prvé a polté obdobie, tzn. viac pokiaľ sa prvé 2 roky zaoberal činnosťou,
alebo zoznamoval tak už mohol to po tom celom volebnom období aplikovať, resp. riešiť nejaké
veci podľa názorov a vízií nielen svojich, ale aj, aj poslancov jemu naklonených. Myslím si, že
v tomto prípade sme došli práve dneska a to mi je ľúto, že to je pár mesiacov pred voľbami
k tomu štádiu, že je tu vôľa otvoriť otázku technických služieb, resp. nejakej inej správcovskej

spoločnosti, ktorá sa bude zaoberať, zaoberať majetkom mesta a bude sa starať o majetok
mesta. Ja si myslím, že to je prvé práv...plné právo tohto mes...tohto zboru poslancov a je to
jedno, v ktorom dátume to bude. Teraz je tu myslím si priaznivá nálada, priaznivé, priaznivá
konštelácia hviezd a ak má mesto priestor a čas na to, myslím si, že by sme to mohli položiť na
stôl. Ak nie, samozrejme, určite to z môjho hľadiska nebude pohľad na to, že to sú nejaké
predvolebné, alebo povolebné kortešačky. Jedná sa mi o to, že pokiaľ tá vôľa tu je a je zámer
a záujem, smeruje to viac menej k tomu, tak si myslím, že by to mohlo takto aj vyznieť. Ak
samozrejme nie nič sa nedeje, ideme ďalej. Kopec dobrých nápadov tu bohužiaľ zaniklo, možno
aj tento zanikne. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, že kopec dobrých nápadov zaniklo, ale aj kopec dobrých nápadov vzniklo, hej, takže
ja si myslím, že neber to jednostranne, lebo to čo ty povieš nemusí to byť to najlepšie, hej, čiže
mohol mať aj iný dobrý nápad a, a bol dobrý a bol pretlačený, hej, alebo opačne bol zatratený.
Takže si myslím každý z vás na to tu sedíte, aby ste mali niekedy nápady a nečakali na to, čo
povie mestský úrad a primátor. Pán poslanec Balázs. Niekedy mám taký dojem.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Len rýchlo dokončím myšlienku. Takže si myslím, že je tu jeden dlhodobý, veľkolepý projekt,
ktorý by teoreticky mohol byť zneužitý v tomto, v tomto volebnom roku, ktorý ja si myslím, že
by to trebalo nechať na, na, na to grémium, ktoré bude po voľbách tuná. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Len skúsme aj ostatné zastupiteľstvá niesť v takom duchu, hej, že tie voľby
vidíte, že niekto to už naznačuje, niekto je netrpezlivý, hej. Tie ešte len budú, hej, a my sa
venujme našej práci tá, ktorá tu je, hej a ja si myslím, že tento priestor nie je tu na to, aby sme
sa ukazovali, ale na to aby sme tu pracovali konštruktívne riešili niektoré veci a ostatné veci,
keď tu chceme riešiť volebné veci tak si to zaplaťme a, a predvádzajme sa niekde inde. Ľudia
čakajú na to, aby sme mali konštruktívne riešenia tu dole, kde pracujeme. Ďakujem pekne.
Takže, keď nemá nikto žiadny diskusní príspevok uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne vrátenie budovy v k. ú. Rožňava
sobášnej siene č. 102, postavenej na pozemku parcelné číslo 45/2, zo správy Technických
služieb mesta Rožňava s účinnosťou od 01. 03. 2018. Áno. Budeme najprv hlasovať o ňom a až
tak môžeme tam dať, či je vôľa. Len škoda, že sme diskusiu uzavreli. Opäť sa vraciame k tomu,
ale samozrejme čo by som neurobil pre teba pán poslanec. Dobre pán Kováč vráťme to, aby
pán Kováč vedel potom reagovať najbližšie rýchlejšie. Dobre. Takže poprosím ťa pán poslanec
skús formulovať, čo chceš mať v ukladacej časti.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
V ukladacej časti by som chcel mať, alebo navrhujem: žiadam mestský úrad aby pripravil do
rokovania, do budúceho rokovania komisií materiál, ktorý by sa zaoberal možnosťou
technických služieb ako správcovskej spoločnosti hnuteľ...nehnuteľného a hnuteľného majetku
mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre chcem ťa potom poprosiť, aby si potom aj tú svoju víziu, aj ten materiál keby si mal
toľko času, lebo si pracovne zaneprázdnení aj prišiel povedať zhruba nám pomohol, ako by to
aj mohlo vyzerať a nám myslím, že to tiež veľmi pomôže. Dobre? Dobre? Ja určite pozývam
každého, len treba si nájsť čas. Dobre. Rozumeli sme kolegovia za čo máte najprv zahlasovať,

alebo budeme, alebo chcete môžeme hlasovať na raz a budeme to dávať do ukladacej časti,
alebo to chcete mať osobitne hlasované. Dobre budeme osobitne hlasovať o návrhu pána
poslanca Kováča. Kolegovia môžeme hlasovať o tom, rozumeli ste tomu, čo pán poslanec
Kováč povedal? Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 13. Za návrh pána Kováča ste boli 9, proti 0, zdržali ste sa 4.
Dobre takže nebudem opäť čítať celé to, celý ten návrh na uznesenie, ale akurát doplníme do
toho návrh pána poslanca Kováča a budeme hlasovať za celý bod 10/21. Nech sa páči hlasujte.
Aj s doplnením pána poslanca Kováča, čo ste odsúhlasili a čo ste s ním súhlasili.
Hlasovalo 13 poslancov. Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
10/22 Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do
správy
Finančná komisia odporúča schváliť protokolárne odovzdanie budovy v k. ú. Rožňava Vilky
kúpele do správy Technické služby mesta Rožňava. To je vyjadrenie finančnej komisie,
otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Pán poslanec Lach s faktickou.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Chcel by som sa spýtať, že či máme nejaký zámer, alebo predstavu čo s tou vilkou budeme
ďalej robiť, lebo v minulosti dobre slúžila mestu pre potreby mesta. Je tam areál okolo tej vilky
a keď to odovzdáme teda do správy technických služieb, že či sa uvažuje nejak s využitím,
alebo akým využitím. By ma toto tak zaujímalo. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Môžem ti to pán poslanec v krátkosti povedať. Táto vilka sa nám odovzdala, sa nám odovzdala,
alebo odovzdá do technických služieb, aj nám sa to odovzdalo spätne od nájomcu, my sme si
to boli prebrať. V žiadnom prípade táto vilka nebol nápad o nejakom odpredaji a pokým ja som
primátorom, ani nebude, hej. Takže určite nie a naďalej uvažujeme, alebo rozmýšľame o tých
veciach, ktoré boli tam v minulosti v tejto vilke, tzn. ku nám chodia aj návštevy, sú tu aj dni
mesta atď., čiže chceli by sme tak isto zriadiť tam, aby sme nemuseli možno hotely platiť, keď
prídu hostia atď., možno na komerčné využitie, neviem ešte, hej, ale, ale určite sa bude využívať
v prospech mesta, v prospech obyvateľov. Celý ten vonkajšok v lete sa očistí, vyčistí. Je tam
nejakýsi prístrešok na nejaké voľno-časové aktivity vonku. Urobíme tam, alebo spojazdníme
zabezpečovacie zariadenie. Samotná vilka bude chránená teraz aj kamerami, pretože je to náš
majetok a budeme sa snažiť o to, aby sme ju do budúcna zariadili aj nábytkom, aby mohla byť
využívaná potom na rôzne účely, či ešte raz som povedal, mestské účely, účely pre obyvateľov,
či sú to rôzne oslavy pre účely dôchodcov, rôznych združení atď. Čiže zhruba, zhruba takýto
úmysel máme, aby to, aby to slúžilo ľuďom aj naďalej. Čo bude pre nás veľmi dôležité, aby
sme aj ten vonkajšok doriešili, to samotné parkovisko atď., aby sme, aby sa to komfortne dalo
využívať. Čiže, čiže na tom ani nepremýšľame, ale to je asi tá hudba budúcnosti, keď sa nejaké
peniaze potom pozbierajú, hej, treba to dať dokopy. My sme si to boli prebrať, budova je vo
veľmi dobrom stave. Samozrejme maľovky tam treba urobiť. Tieto úpravy, ktoré som ja
povedal aj na vonkajšku a je plne funkčná táto budova a je pripravená na užívanie každého
z nás. Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Ja by som len jednu otázočku, keď môžem. My sme to prenajali firme
Gemercan. Odovzdáva nám to firma Gemer orp, s.r.o.. To už je ktorá následnícka firma, nie
ktorá, niekoľko ich bolo už, tak to myslím.

p. primátor Pavol Burdiga
Neviem, možno to je otázka na tie firmy. To nevieme ti povedať.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Tak ale, lebo potom pre nás jak je tá spoločnosť hodnoverná. Lebo my sme sa ja nechcem
odbočiť od tohto bodu, len oni sa zaviazali, že určitým spôsobom to, čo sme im dali pozemky,
tak nám spracú dajaký materiál z rožňavských baní. Takže komu teraz veriť, alebo na koho sme
zaviazali vlastne s tým, keď môžem.
p. primátor Pavol Burdiga
Teraz neviem, to je ohľadom vilky? Lebo to nie je ohľadom vilky čo si povedal.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ja som to spojil otázku. Prepáčte mi, že som to tak roz...roztiahol, rozvetvil, ale pre mňa, ja už,
ja už som tu počul fire...firiem niekoľko, ktorý zastupovali túto spoločnosť a furt je tam iné, iný
názov.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale keď sa nenahneváš na mňa bodom, alebo obsahom tohto bodu je, je odovzdanie tej vilky.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
Teraz keď budeme už rozprávať o tom čo a ako....
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Dobre. Sťahujem. Len jedno sa chcem spýtať, prečo tam je iná firma, ktorá nám to odovzdáva.
Nie Gemercan nám to odovzdáva.
p. primátor Pavol Burdiga
Bude ti pani prednostka...
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Dobre. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
...odpovedať, aby si bol kľudný.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Zmenili názov spoločnosti, len názov sa zmenil.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
No verím to tak.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
No tak vidím podľa IČA tu.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Dobre.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Výpis z obchodného registra. V obchodnom registri nájdeš.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dôležité je IČO či sa nemení.
p. primátor Pavol Burdiga
Nevidím...
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Volať sa to môže hocijako.
p. primátor Pavol Burdiga
Neevidujem ďalší diskusný príspevok. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie budovy v k. ú. Rožňava
Vilky kúpele č. 1546, postavenej na pozemku parcelné číslo 2909 do správy pre Technické
služby mesta Rožňava s účinnosťou od 01. 03. 2018. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 13. Za 12, proti 0, zdržalo sa 1 pán poslanec.
10/23 Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb
mesta Rožňava
Komisia finančná odporučila schváliť protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy
Technických služieb mesta Rožňava. Nech sa páči otváram diskusiu. A na zdravie. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku 2
ks kancelárskych kontajnerov, nadobúdacej hodnote 11 880 eur do správy Technických služieb
mesta Rožňava s účinnosťou od 01. 03. 2018. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11, 12. Za 11, proti 0, zdržalo sa 1 pán poslanec.
10/24 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky mesta
Finan...komisia finančná, podnikateľská odporúča súhlasiť s trvalým upustením od vymáhania
pohľadávky. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu,
prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s trvalým upustením od vymáhania pohľadávky vo
výške 5 202, 92 eur uvedenej v dôvodovej správe. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
Čiže majetkoprávne veci máme za sebou. Bod č. 11. Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o.
– súhlas so zvýšením základného imania
Ja aspoň nemám vyjadrenie finančnej komisie, aj keď dátum tu je. Mne to chýba. Čiže neviem,
neviem vám povedať, ale je tu predseda finančnej. Tak iste si pamätáš na to, ako ste sa rozhodli,
alebo pomôžte mu tí, ktorí ste vo finančnej komisii. Odporúčate schváliť, hej, lebo ja to nemám,
možno mi to.... Pán poslanec Balázs bude mať faktickú.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs

Finančná komisia odporúča MZ, súhlasí so zvýšením základného imania spoločnosti s počtom
hlasov 7, nikto nebol proti.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh
na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zvýšením základného imania spoločnosti Mestské
televízne štúdio Rožňava s. r. o. o čiastku 13 500 eur a žiada primátora mesta zvolať valné
zhromaždenie spoločnosti. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 10. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.
Plán činnosti MTVŠ Rožňava s.r.o. na rok 2018 to je bod č.12
Ja by som poprosil pána poslanca Bekeho, ak môžeš tento materiál predložiť a potom otvorím
diskusiu.
p. poslanec Zoltán Beke
Tak prakticky finančná komisia to prejednala ako na svojom zasadnutí v novembri a taktiež aj
dozorná rada, keď ešte som bol ja ako predsedom dozornej rady MTVŠ tak schválilo ako len
to, to, tento plán činnosti. Prakticky novou konateľkou MTVŠ bola vám predostretá, ako len
poslancom aj, aj v komisiách, že aké, aké vízie má na základe toho však čo sme aj teraz
odhlasovali pred chvíľkou zvýšenie majetku mesta. Boli prediskutované aj na úrovni všetkých
dotknutých osob...osôb, ako aj na úrovni valnej hromady. Pred, pri vypracovaní, alebo pri
prejednaní návrhu rozpočtu mesta sme taktiež dneska zaoberali s tým. Tie prostriedky, alebo,
alebo ten plán činnosti prakticky je nastavený tak, ako bolo aj v roku 2017, tak aj, aj v roku
2018 plánuje MTVŠ a pracuje na tom, aby sa dostal program do čím viac rodín, alebo bytov.
Ako sme aj rozprávali o tom, tak momentálne ešte veľmi sa nedarí tomu vysielaniu, ale sa
pracuje na tom, aby, aby bolo čím lepšie a aby vedeli o nás, čo sa deje v meste aj, aj obyvatelia
v Rožňave čo najširšom počte. Samozrejme rozpočet bol pos...vypracovaný ako len, kde sa
počítalo len s tou, proste vykrytím tých výroby, výroby vysielania pre mesto. Tu odznelo
dneska, že sa kráti ako len zatiaľ v rozpočte. Časom, časom, keď sa vynoví ten, to vysielanie
tak, tak sa pristúpi ako len ďalej. Tak televízia, ako aj zamestnanci urobia všetko za to, aby, aby
ten plán činnosti bol naplnený, ba dokonca keď sa dá, tak, tak, ešte aj, aj navýšiť. Keď by ste
to odsúhlasili, tak poďakovali by sme. Ja osobne nebudem ako len z etického hľadiska ako len
sa hlasovať ako len za toto, lebo momentálne som ako prokuristom televízie, takže by som to
nepovažoval za etické. Ale poďakoval by som za vašu podporu. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán primátor, dámy a páni, vážení kolegovia poslanci.
Chcem povedať, aj napriek tomu, že teda som jeden z tých ľudí, ktorý by najradšej bol, keby
rožňavská televízia bola v prenájme nejakej komerčnej organizácii, ktorej budeme platiť za, za
prenosy z MZ. V tomto štádiu som rád, že teda moje vízie sa nenaplnili tak, ako som ich
predpokladal a preto ak dovolíte ja by som k tomuto materiálu pár vecí. Odsúhlasením tohto
materiálu, chcem vás požiadať o, o malú pozornosť, resp. o malé riešenie. Vedenie RVTV
v osobe konateľky, aj vďaka dozornej rade, aj vďaka valnej hromade dostalo veľkú priestor,
veľký priestor na realizáciu. Myslím si, že to vysielanie a vôbec RVTV sa pomaly postupne
dostáva do podvedomia občanov opäť a, a dúfajme, že v krátkom čase aj vďaka technickým
možnostiam, ktoré teraz získame si vydobyje svoje miesto medzi televíznymi programami,

ktoré občania Rožňavy sledujú a budú sa k nemu radi vracať a budú ho vyhľadávať. Sme v tom
štádiu, kedy treba sa nám naozaj rozhodnúť, či RVTV bude regionálna televízia toho charakteru
tak ako ju poznáme v súčasnosti, alebo to bude televízia, ktorá bude prezentovať a propagovať
mesto a jeho život v meste. A hovorím o tom preto, lebo tie aktivity, ktoré, ktoré RVTV
plánuje, alebo teda by rada realizovať súvisia úzko s týmto, o čom hovorím. Na pripom, resp.
na priblíženie tejto záležitosti. RVTV v, na doporučenie dozornej rady, ktorá svojím spôsobom
supluje v niektorých prípadoch aj trocha redakčnú radu a pomáha, resp. chce aby, alebo teda
má rozbehnuté, aby RVTV bola vysielaná prostredníctvom rôznych providerov, tzn. rôznych
spoločností, ktoré poskytujú či už terestriálne, či už satelitne, či už káblovo rôzne televízne
programy v rámci komerčných ponúk pre občanov. Tento zámer si myslím, že sa pomaly
postupne začína napĺňať minimálne, minimálne v tom, že teda ten záujem tam je, resp. boli
oslovené, oslovení títo, títo provideri a predpokladáme a dúfame, že bezodplatne sa dostaneme
do viacerých komerčných vysielaní ako ostatné regionálne televízie, ktoré teda si môžete už
naladiť na vlastných prijímačoch. A ďalej je veľmi pozitívne, že sa podarilo RVTV nadviazať
spoluprácu a RVTV je prezentovaná v iných regionálnych televíziách, čo znamená, že zároveň
prezentuje mesto ako také a jeho život, život jeho občanov v tom vysielacom čase, resp. tých
vysielacích časov, ktoré sú aj v iných regiónoch. Mám taký pocit, že v spolupráci s novým
partnerom postihujeme celé východné Slovensko v tomto smere. Takže je na zváženie vás
poslancov schválením tohto, tohto zámeru, tohto plánu činnosti dať v tomto smere zelenú
RVTV, aby týmto spôsobom, kvalitnými reportážami, programami, reprezentovalo toto mesto.
Ďalej potom ale stojí aj za zváženie a to by som veľmi rád keby sa v priebehu tohto volebného
obdobia ešte nejakým spôsobom rozhodlo a pomohlo sa týmto RVTV posunúť na vyšší level
je, či by nestálo za to zostaviť redakčnú radu, ktorá by začala nejakým spôsobom v spolupráci
s konateľkou tvoriť to komerčné, to vysielanie, nechcem nazvať komerčné, to vysielanie do
takej podoby, aby bolo ešte viacej reprezentatívne a ešte lepšie predajné. Nebudem tu uvádzať
regionálnu televíziu, ktorá funguje v Banskej Bystrici a vo Zvolene, resp. druhá televízia, ktorá
takto funguje na Liptove. Sú to televízie, ktoré prezentujú aj iné regióny blízke, napr. vo svojom
vysielaní vytvorili redakčnú, vytvorili vysielaciu slučku a v tejto slučke okrem svojich
programov každodenne dopĺňajú nejaké tie bežné informácie, o ktorých RVTV hovorí, počasie,
správy nejaké drobné miestne atď., atď., ale zároveň prezentuje vysielane spriaznených
regionálnych televízií. V tomto prípade by prichádzali do úvahy televízie z Maďarska, možno
Miskolc, možno bližšie sú nejaké regionálne televízie, Rimavská Sobota prichádza do úvahy,
Moldava, možno Košické vysielanie, pretože veľa občanov do Košíc, do Košíc odchádza za
prácou a takýmto spôsobom vlastne ešte vyvýši, resp. na vyšší piedestál, na vyšší level postaviť
činnosť RVTV. Toto všetko ale súvisí s týmto rozhodnutím naším...
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte raz keď sa prihlásiš, aby si mohol pokračovať.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Toto všetko ale súvisí s naším dnešným rozhodnutím. Mene v tomto materiály
v súvislosti s tým chýba jedna vec, ktorú pani konateľka sem nedala a to v obsahu zabudla
doložiť, alebo z nejakého dôvodu tam nie je, komerčného, ako by chcela prezentovať aktívne
reklamu RVTV, resp. aké PR chystá pre RVTV, aby sa lepšie dostala do povedomia občanov,
pretože nestačí len byť v zozname televíznych programov providerov, ale zároveň to treba aj
prezentovať medzi ľuďmi. To všetko ale súvisí s tým, o čom hovorím, o tých možnostiach,
ktoré RVTV predostiera vám v tomto programe, ktorý tu je. Takže chcel by som v tomto
prípade do ukladacej časti, ak to teda je možné, zaviazať valnú hromadu, aby, aby a teraz
neviem s kým, asi pravdepodobne s komisiou kultúry, športu a vzdelávania prediskutovala
možnosť vytvorenia redakčnej rady, ktorá by, ktorá by pomáhala a dohliadala na to, aby sa

koncepcia RVTV, o ktorej sa rozhodneme a dohodneme, aby táto koncepcia bola naplnená vo
vysielaní a dostala tú televíziu na teda vyšší kvalitatívny level. Ďakujem veľmi pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem ešte niekto? Keď nie uzatváram diskusiu. Skús to naformulovať. Dobre som počul,
chceš komisiu kultúry, hej. Mňa nemôžeš.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ty si valná hromada.
p. primátor Pavol Burdiga
No ja nie.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nemôžeš.
p. primátor Pavol Burdiga
Nie.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tak neviem koho, na koho sa obrátiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Nič v zlom, hej, ako....
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nie, nie v pohode, diskutujeme. Neviem koho teda osloviť, ale preto ma napadla len komisia,
pretože možno tá môže odporučiť MZ ... A neviem či ti môžu ... teba ako valnej hromade.
Neviem troška som z toho taký zmetený, čo sa týka právne. Kto ti vlastne môže odporučiť na
to valenej, kto môže odporučiť valnej hromade, aby teraz.
p. primátor Pavol Burdiga
Mestské zastupiteľstvo.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Tak potom komisia kultúry tým pádom, že? Musí, môže doporučiť. Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja si myslím aj tak že by to trebalo na tom levely začať ako si povedal, že komisia kultúry, hej,
a rozprávame sa o tom.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre okey. Som za. Ďakujem veľmi pekne za pomoc. Takže do ukladacej časti teda
navrhujem, aby sa komisia kultúry, športu a vzdelávania zaoberala možnosťou vytvorenia
redakčnej rady pri RVTV. 3-člennej redakčnej rady pri RVTV na začiatok možno. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, hlasujme za návrh pána poslanca Kováča, či to dáme do ukladacej časti a potom budeme
o celom bode. Nech sa páči hlasujte.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 1 pán poslanec.

Čiže budeme hlasovať za bod č. 12 aj s touto ukladacou časťou, ktorú ste teraz odsúhlasili.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s plánom činnosti Mestského televízneho štúdia s. r.
o. Rožňava na rok 2018 aj s uvedením dodatku pána poslanca Kováča do ukladacej časti. Nech
sa páči hlasujte.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
13 Správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2017
Pán inžinier máš slovo.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Vážený pán primátor, páni poslanci, dámy a páni. V súlade s uznesením MZ č. 201/2000
predkladám správu o činnosti MP za rok 2017. Správa je rozdelená podľa dôležitosti úloh od
úloh, ktoré sú uložené pre MP uzneseniami MZ, potom úlohy vyplývajúce z plánu činnosti, ako
hlavné úlohy. Potom je rozpracovaná ďalšia činnosť a v prílohách máte štatisticky rozdelené
priestupky podľa dôležitosti a druhu. Stručne spomeniem, že MP v roku 2017 pokračovala
v plnení uznesenia č. 36/2017, ktorým je uložené MP postupne navyšovať príslušníkov MP.
Bol doplnený 1 príslušník, ktorý úspešne v decembri absolvoval odbornú prípravu a záverečné
skúšky. Tu, ako som spomínal už v predchádzajúcom období, tohto príslušníka sme vyberali
s ťažkosťami. Podarilo sa to až na 3 výberovom konaní napriek tomu, že sme oslovili aj
príslušné inštitúcie ako úrad práce. Využili sme všetky dostupné zdroje na medializovanie tejto
ponuky. Jednoducho táto práca zatiaľ nie je atraktívna pre väčšinu uchádzačov. Ďalej v rámci
uplynulého obdobia sme celkovo vykonali 80, 863 hliadkových služieb. Vykonávali sme
preventívne aktivity ako napr. na bicykli bezpečne, ja a môj bicykel, aktivity detského
dopravného ihriska, kde sme deti učili pravidlá bezpečnosti na cestných komunikáciách. Ďalej
pokračovali sme v zvyšovaní odbornej pripravenosti našich policajtov, ktorá bola zameraná
najmä v pokračovaní prípravy čo sa týka asertívneho pri prejednávaní prístupkov. Všetci
príslušníci MP absolvovali akreditovaný kurz prvej pomoci v spolupráci so SČK. Ďalej
pokračovali sme v odchyte túlavých zvierat, kde stručne spomeniem, že sme v roku 2017
odchytili 96 túlavých zvierat, ktoré boli umiestnené do karanténnej stanice. Čo sa týka
priestupkov spomeniem stručne len, že celkovo sme riešili v hodnotenom období 2 897
priestupkov, čo je nárast o 188 priestupkov oproti roku 2016. Z tohto priestupu, z tohto počtu
bolo 1 111 priestupkov spáchaných porušením ustanovení VZN mesta, kde tak isto došlo
k nárastu o 202 priestupkov. K miernemu poklesu došlo u priestupkov tzv. dopravných, kde
sme celkovo riešili o 46 priestupkov menej a tak isto k poklesu priestupkov došlo
k povinnostiam držiteľov parkovacích kariet, kde sme celkovo riešili 1 014 priestupkov čo je
190 priestupkov menej oproti predchádzajúcemu roku. Ďalej spomeniem, spomínali sme to
porušenie povinností držiteľov psov, kde sme v hodnotenom období riešili až 137 takýchto
priestupkov. Ďakujem za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne náčelníkovi MP pánovi Ing. Hanuštiakovi. Otváram diskusiu, keď sa ho chcete
na niečo spýtať ohľadom MP a o činnosti za rok 2017. Máte priestor. S faktickou pán poslanec
Džačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem. Dovoľte mi, aby som sa z tohto miesta ako predseda poriadku komisie, poďakoval
MP za ich prácu v roku 2017. Vidíte aj, aj z tejto správy, že fakt tá MP naberá na takých
obrátkach, tak pracuje, že ja si myslím, že nielen my ako poslanci, ale aj ľudia to vidia, všímajú
si a vedia, že už sú tu v meste a že tá práca sa oplatí. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja by som sa chcel spýtať, či vediete nejakú evidenciu koľko % časovo prebieha hliadková
činnosť vo forme peších hliadok, koľko vo forme nejakých výjazdov služobným autom a koľko
na bicykloch.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Percentuálne sa presná štatistika nevedie, ale služobné motorové vozidlá sú väčšinou používané
pokiaľ to počasie dovolí len na presun medzi miestami, kde sa vykonáva pešia hliadková
činnosť. Tzn. na rozdiel od kolegov z PZ ja preferujem pešiu hliadkovú činnosť ako prioritu.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som sa teraz skôr, ma zaujímalo využívanie bicyklov. Lebo ja sa pamätám, že keď sa zaviedli
bicykle ako hliadky, tak v lete som občas stretol teda hliadku na bicykloch niekde v meste, ale
priznám sa, že minulý rok v lete si nespomínam, že by som videl na území miesta.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Ako cyklohliadky permanentne fungujú od zhruba apríla do októbra, podľa, samozrejme podľa
počasia avšak cyklohliadka vždy je kombinovaná aj s motohliadkou. Preto, aby sme efektívne
vedeli pôsobiť proti protiprávnemu konaniu tá cyklohliadka predsa má viac preventívny
charakter, ako represívny. Teda pokiaľ by sme sa potrebovali urýchlene presunúť niekde,
vykonať nejaký zákrok, predsa na tom bicykli sú obmedzené možnosti aj nemá, nevie tam niesť
určité donucovacie prostriedky, nevie použiť ostatné prostriedky. Čiže vždy je cyklohliadka
využívaná vtedy, kedy je paralelne s ňou aj motohliadka. Pokiaľ nie je personálne obsadená
hliadková činnosť tak, že by mohla byť k dispozícii cyklohliadka ako ďalšia hliadka, tak
prioritne sa stavia vždy motorizovaná hliadka. Stačí tak?
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre. Ja len hovorím, to bola moja osobná skúsenosť. Samozrejme, že to nie je, nie je nejaké
štatisticky ako možno relevantné, len, len moja skúsenosť bola, že keď to začalo tak som vídaval
tú cyklistickú hliadku a posledný rok si nespomínam, že by som ich videl. Tak len ma
zaujímalo, či sa tie bicykle využívajú, už keď boli zakúpené.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Vždy keď je možnosť tak ide cyklohliadka do terénu. Vždy.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ešte ďalší. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o činnosti MP Rožňava za rok
2017. Nech sa páči hlasujte.
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
14. Plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2018
Poprosím opäť pána Ing. Hanuštiaka.

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Opäť sa k vám prihováram. V súlade s uznesením č. 130/2013 predkladám plán činnosti MP na
rok 2018. Tak isto je plán rozdelení postupne. Na začiatku sú úlohy, ktoré nám vyplývajú
z uznesení MZ, potom je plán hlavných úloh a v prílohe máte kalendárny plán, kde pokiaľ
vieme termínované úlohy tak sú tam rozplánované po mesiacoch, alebo po dňoch. MP bude
v roku 2018 samozrejme plniť úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb.
Ďalej budeme pokračovať v súlade s rozpočtom v plnení uznesenia MZ 36/2017 a to je
postupné navyšovanie počtu príslušníkov MP. Ďalej budeme sa snažiť udržať súčasnú úroveň
spolupráce s našimi kolegami z PZ SR tak, aby sme mohli dostatočne chrániť život, zdravie
a majetok našich obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Od tohto roku budeme využívať aj
nový technický prostriedok a to je nové služobné motorové vozidlo Dacia Duster, ktoré nám
umožní efektívnejšie pôsobiť aj v okrajových častiach mesta a za zhoršených poveternostných
podmienok. Ďalej ako novinku v tomto roku zavádzame katalóg preventívnych činností.
Niektorí ste to už postrehli, niektorí nie. Tento katalóg zahŕňa preventívne činnosti, ktoré
vykonávame a je rozdelený podľa veku od našich najmenších škôlkarov až po, po dôchodcov.
Tento katalóg distribuujeme prostredníctvom našich odborov a to odboru školstva a odboru
sociálnych vecí. Súčasne ho ponúkame aj prostredníctvom internetu, kde je pripnutý na našej
stránke mesta v časti prevencia. Tu chceme ponúknuť práve aktivity preventívne občanom tak,
aby si oni vybrali aktivitu, ktorá im najviac vyhovuje, oslovili nás a my sa im skúsime časovo
prispôsobiť a vykonáme túto aktivitu po dohode či s riaditeľmi škôl, alebo inými organizáciami.
Ďalej budeme pokračovať v preventívno-bezpečnostných akciách zameranými najmä na
požívanie alkoholu a iných omamných látok u osôb maloletých a mladistvých a v rámci
možností sa budeme usilovať o zriadenie aj tzv. rómskych hliadok. Ďakujem za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči diskusia. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja mám na pána náčelníka v podstate 2 otázky. Prvá otázka sa týka, spomenuli ste, že teda je
možnosť, alebo máte otvorené dvere v rámci rómskych hliadok. Zaujíma ma, v tejto súvislosti
vo viacerých mestách sa potýkajú s problémom, jak by som to nazval slušne, správania sa
mladých ľudí v piatkové večery a niektoré mestá to riešia veľmi aktívne a myslím, že aj MP sa
k tomu stavia zodpovedne, aspoň mám taký pocit z toho, čo počujem. A či sme neuvažovali
o nejakých, nejaké obdoby občianskych hliadok na pomoc MP, práve v tieto dni, alebo v tento
deň, kedy teda je najviac, najviac problémov, alebo vyskytuje sa najviac problémov so
správaním sa mladých ľudí. Nepamätám sa ako presne sa tie hliadky volajú. Ďakujem veľmi
pekne, to určite nie, ale, ale, ale sú zložené z rodičov týchto detí medzi 15 a 18 rokom, sú
dobrovoľné hliadky a majú s tým skúsenosti dobré v rôznych mestách. Myslím si, že v rámci
kontaktov s ostatnými polície, MP v ostatných mestách. Pán Ing. Hanuštiak vie presne o čo sa
jedná. To je jedna vec, či sme týmto smerom neuvažovali a druhá vec vďaka teda aj práci MP,
ja viem, že je teda problém zohnať pracovnú silu kdekoľvek, nielen teda na MP, ale je fajn, že
teda sa im podarilo nakoniec zase ďalšieho adepta získať. Či teda sa neuvažuje o, o, alebo či
ste nerozmýšľali o zväčšení priestorov, resp. o nejakým spôsobom zabezpečenie lepšieho
sociálneho zázemia pre policajtov, mestských policajtov, nakoľko ten počet stúpa našťastie.
Blížime sa k nejakým optimálnym číslam, ale ten priestor asi stále viac a viac menej vyhovuje,
.... po slovensky som to povedal, dúfam, že mi rozumiete. Takže jedná sa mi o toto. Keby bolo
možné na toto odpovedať. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči odpovedaj.

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Čo sa týka tých miestnych hliadok, alebo miestnej občianskej poriadkovej služby, ako sa
v niektorých mestách a obciach táto služba nazýva. Usilujeme sa o zriadenie takéhoto niečoho
aj v našom meste. Nebola by to služba, ktorá by len tak ako si hovoril pán poslanec bola len
v piatok večer, ale vyšla by nám v ústrety aj napríklad na priechodoch pri školách, škôlkach.
Proste posilnila by našu službu tam, kde nie je vyslovene nutnosť mať policajta, ale kde treba
či už regulovať dopravu, alebo dohliadať nejakou dospelou osobou na takú bežnú, nie vždy len
protiprávnu, činnosť, hej, ale činnosť, ktorá obťažuje obyvateľov. Ako vieme máme s tým
problém na Rožňavskej bani. Čo sa týka kapacitných možností našich priestorov uvažujeme
nad rozšírením, alebo zmenou. Avšak tento rok chceme prijať maximálne 2 príslušníkov a tieto
priestory ešte zatiaľ nám vyhovujú. Pokiaľ bude schválený ten rozpočet tak, ako je v na rok 19,
2019 sme plánovali navýšenie rozpočtu práve na opravu nových priestorov, takže v tom
budúcom roku uvažujeme s tým, že by sme buď podelili tie priestory a pribrali ďalšie, alebo
celkovo sa niekde presťahovali podľa možností. Boli sme pozerať aj priestory bývalého CVČ.
Jeden čas rezonovala táto myšlienka. Tieto priestory však nie sú vhodné pre nás, nakoľko
využívame zdravotne postihnutých občanov a tam je komplikovaný prístup a tak isto musíme
mať aj prístup pre vodičov, ktorí môžu mať určitý hendikep. Ale uvažujeme nad tým, je to
v riešení.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Nadviažem. Viete nám povedať nejaké teda konkrétne, konkrétne kroky, ktoré sa teda chystáte
urobiť aj z hľadiska časového, časového ohľadom tých občianskych hliadok? Nejaký plán,
zámer, že do pol roka, do 3 mesiacov, ja neviem do konca roka. Ďakujem.
náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Nechcem, nechcem predbiehať udalosti. Tu sme v jednaní s úradom práce sociálnych vecí
a rodiny a chceme využiť rôzne projekty, ktoré sú vydané na takéto formy hliadkovania
a pomoci. Takže tak ako som si myslel, že je jednoduché zohnať príslušníka MP, tak nie je
jednoduché ani získať takýchto občanov, alebo obyvateľov, ktorí by boli seriózny, boli by
ochotní a bol by na nich spoľah. Už sme prešli jednou takou tortúrou zhruba pred rokom a pol,
kde sme začali s 5-timi hliadkami, druhý deň prišli 3, štvrtý deň 1 a už potom neprišlo, neprišiel
ani jeden. Takže je to práca, ktorá je zodpovedná a nie je jednoduché skutočne vybrať takýchto
ľudí. Preto nechcem stanoviť žiadny, žiadny horizont dajaký, ale pracujeme na tom aktívne.
....Prichádza do úvahy, ale chceme najskôr využiť tieto formy, ktoré sú aj určitým spôsobom
honorované, aby tí ľudia boli motivovaný pre to.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre. Ďakujem pekne. Všetko.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ešte, keď sa chce niekto spýtať. Keď nie uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje plán činnosti MP Rožňava na rok 2018. Nech sa
páči hlasujte.
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

Bod č. 15. Ivana Zagibová, Medená 194, Pača – žiadosť o súhlas so zaradením súkromnej
Školskej jedálne Ako doma Šafárikova 3 v Rožňave do siete škôl a školských zariadení
SR od 01. 09. 2018
Komisia vzdelávania, kultúry mládeže a športu, komisia školstva odporúča MZ v Rožňave
súhlasiť so zaradením súkromnej školskej jedálne Ako doma do siete školských zariadení.
Finančná tak isto odporúča schváliť a obecná školská rada odporúča MZ v Rož... zastupiteľstvu
v Rožňave schváliť. otváram diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zaradením súkromnej Školskej jedálne Ako doma
Šafárikova 3 v Rožňave do siete škôl a školských zariadení od 01. 09. 2018. Nech sa páči
hlasujte
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
Bod č. 16. Koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na
rok 2018
Stanovisko komisie výstavby – komisia odporúča koncepciu opráv a rekonštrukcie chodníkov
a ostatných plôch na rok 2018 v meste Rožňava podľa predloženého návrhu. Otváram diskusiu.
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja už viem, prečo som sa v rámci rozpočtu pýtal na to, či investičný náklad na
chodník na banskej strane vedľa tých rodinných domčekov smerom na Rudnú je, alebo nie je,
či by nemal byť, alebo mal byť v tomto materiály. Vidím tu viacero investícií a medzi tými aj
tento ľavostranný chodník, výjazdom z mesta smer Rudná a prechod. Mňa by v tomto smere
zaujímalo, máme tu aj investície, takže možno by stálo za to poopraviť názov toho materiálu,
že nie len koncepcia opráv a rekonštrukcie, ale aj koncepcia výstavby. To by som doporučil
ako prvé. A druhá vec je, chcem sa opýtať, či tie poradové čísla, ktoré tu sú majú nejakú váhu
čo sa týka priority.
p. primátor Pavol Burdiga
Nie je to spracovaná táto koncepcia a stále tak zvykneme, roky, ktoré tak schvaľujete túto
koncepciu, tak si to zvykneme fyzicky prejsť. Je to práca na celý deň, aby sme si tieto chodníky
všetky prešli a podľa toho potom zvažujeme, kde je to dôležitejšie od, alebo menej dôležité
možno, hej, takto sa dá povedať, lebo ešte aj medzi tým čo schválime tak niekedy vzniknú
havarijné stavy a situácie a tie treba každopádne urobiť skôr, ako to čo je na papieri niekedy.
Ale zvykneme každopádne túto koncepciu dodržať, zvykneme to prejsť, je tu aj pán kolega
Šalamon, každoročne fyzicky takže podľa toho to je. Nie je to sväté písmo, ktoré je tu napísané,
že to musí byť práve v takomto postupe. Ešte keď sa chceš spýtať niečo.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno. Druhá otázka je, jakým spôsobom sa budú, myslím, že by si občania zaslúžili tú
informáciu a nám poslancom na pripomenutie, akým spôsobom sa budú, bude táto koncepcia
priorizovať, resp. jednotlivé tie náležitosti priorizovať. Hovoril si, že si tieto veci prejdete
a podľa potreby sa rozhodne, predpokladám, že komisia výstavby sa prejde spolu s vedením
mesta, resp. s kompetentnými, či bude teda nejaká priorit....či sa teda určí k jednotlivým týmto
opravám nejaká priorita do nejakého dátumu a do akého.
p. primátor Pavol Burdiga
Žiadne dátumy tu neuvádzame. Priorita pre mňa a myslím, že aj mesto je opraviť všetky
chodníky a všetky, ktoré sú tu zahrnuté, čo určite nedokážeme, hej, ale ako som spomínal je to

potrebné si prejsť a podľa toho potom určiť. Ale u mňa je dôležité, aby v každej lokalite
chodníky tie, ktoré sú tu, aspoň nejaká časť bola opravovaná. Aj keď nie všetko, lebo tak zase
keď to spočítame tak toľko finančných prostriedkov určite nemáme.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem zatiaľ.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn s faktickou.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja chcem nadviazať na tú prvú otázku Karola. Kto teda rozhodne, ktoré chodníky sa budú v roku
2017 a ktoré chodníky, cesty opravovať a rekonštruovať. Lebo evidentne, eviden..., pardon
2017, 2018, lebo evidentne teda na všetky nemáme peniaze...
p. primátor Pavol Burdiga
Určite nie.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
...toto poradie, teda ako si teraz pred chvíľočkou povedal, nie je, nie je poradie priorít. Čiže
otázka je kto rozhodne, že tento, tento a tento idú tento rok.
p. primátor Pavol Burdiga
Niekedy tá váha tohto celého ostáva aj na mne. Takže zvyknem to prejsť aj s kolegom
Šalamonom, riaditeľom technických služieb, ja tak isto a aj z komisie výstavby si prizývame
ľudí.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kemény, pán zástupca nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Áno. Je to určitý problém a zatiaľ nevysvetliteľný, resp. chápu to aj obyvatelia rôzne.
Ja navrhujem poopraviť pána Kováča v tom duchu, že prejdete si to, prejdeme si, prejdime si
to všetci. Stanovte vy na aprílové zasadnutie nejaký váš návrh v poradí dôležitosti, alebo
nevyhnutnosti. Následne v rámci toho participatívneho rozpočtu majú ľudia možnosť sa
vyjadriť. Čiže aj tam zadefinovať, že jedno, dva, jeden, dva chodníky z tej, ktorej lokality,
pohľadu...
p. primátor Pavol Burdiga
Je to, je to tá faktická. Toto robí. Takže pán poslanec Kuhn. Faktická 30 je prepáč.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa ťa chcem pán primátor spýtať, či teda si neuvažoval o tom, že by si to ťažké bremeno,
ktoré je na tebe, sa s ním podelil so zastupiteľstvom. Teda, že by sme my tuná spolu rozhodovali
o tom, že ktoré chodníky...
p. primátor Pavol Burdiga
Veľmi rád, veľmi rád len musíte chcieť.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA

Stačí predložiť náv....
p. primátor Pavol Burdiga
A byť tam a prejsť.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Stačí predložiť návrh na MZ.
p. primátor Pavol Burdiga
Nestačí predložiť návrh. potrebuješ to fyzicky prejsť. Tu od stola rozhodovať to nie, to nie.
Fyzicky si to treba prejsť, sadnúť si s nami do áut, prejsť si to, hej, a vidieť to. Od stola aj ja
viem rozhodnúť. Treba si to prejsť. Ja dám v pohode, žiadny problém nie je, môžeme, môžeme
spoločne si to prejsť. Môžeme si to spoločne prejsť, lebo niekedy v týchto koncepciách, alebo
v tejto koncepcii sú chodníky a potom prídeš na to, keď ich vidíš, že niektorým dáš prioritu,
lebo sú horšie ako tie ostatné. A keď si to fyzicky prejdeš, tak máš celkom iný názor ako sa tu
posadíš a od stola budeš rozhodovať. Nech sa páči diskutuj.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ale ten materiál musí prísť na zastupiteľstvo, aby sme o ňom rozhodovali, lebo nebudeme
o ňom hlasovať na tých chodníkoch jednotlivých. Nejaký návrh musí prísť do zastupiteľstva
a tu budeme rozhodovať. Samozrejme, že je to na každom jednom poslancovi, že či si to prejde,
alebo neprejde.
p. primátor Pavol Burdiga
Tu je ten materiál. Však treba ho odsúhlasiť a potom treba prejsť a fyzicky si to prejdeme celé.
Opakoval som, alebo som povedal, že my na všetky tieto chodníky, ktoré sú tu určite peniaze
nemáme. My si z tohto musíme vytipovať, ktoré by sme chceli potom urobiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ja chcem dokončiť myšlienku. Tzn. navrhujem v marci, aby sme prešli všetci, ktorí máme
záujem tieto priestory. Ja som to vlani učinil, urobíme návrh na aprílové zasadnutie, poradie
a následne obyvatelia sa tak isto vyjadria k tomu a vznikne z toho jeden sumár možno
východiskový.
p. primátor Pavol Burdiga
Môžeme to urobiť tak, že koncepciu teraz odsúhlasíte a do najbližšieho zastupiteľstva si to
prejdeme a bude ten materiál taký, že sme si to všetci prešli, hej, takto sme si to určili a takto
to pôjde vonku. Ja s tým nemám žiadny problém. Len treba prísť. A prejdime si to. Preto
hovorím, že tu nejde o to, že ísť vonku, či neísť vonku, ale vonku, keď sa pozriete na ten
chodník to vyzerá celkom ináč, ako keď ho na papieri uvidím. Čiže dajme si tú námahu. Ste
poslanci, ja si myslím, že žiadny problém nie je s tým vyjsť do ulíc, vyjsť na tie chodníky a dať
si ten, dať si toľko námahy, že si to pozrieme, určíme si to a dáme do aprílového, nech sa páči
tak sme sa rozhodli a tieto pôjdu. Je to problém? Zapnite pánovi Kuhnovi poslancovi, pánovi
poslancovi Kuhnovi mikrofón.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA

Ale nie je to žiadny problém. Však ja po tých chodníkoch chodím preboha. Nie po všetkých
možno, je pravda, ale zase nie je problém aby som si sadol, keď bude trocha lepšie počasie, na
bicykel a prebehol aj tie časti Rožňavy, kde nechodím pravidelne. Zase nemusíme to robiť tak,
že oznámiš, že, že neviem 15. 03. teraz prejdeme všetky chodníky. No nie každému to vyhovuje
akurát toho 15. 03., čiže, čiže ako ja mám tento zoznam. Pre mňa bola dôležitá informácia, že
teda toto nie je zoznam priorít, že v takomto poradí sa to bude robiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie, nie.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Takže ja nemám problém to prebehnúť a, a na marcovom zastup....
p. primátor Pavol Burdiga
Len zase vyvstáva tá otázka, že prídeš tu na marcové zastupiteľstvo, hej, samozrejme, že nie je
to dohodnuté a ty si povieš, tak ja by som chcel toto. A ďalší 13 prídu, ja by som chcel toto.
No neviem či sa dohodnete na, na tom aprílovom. Ja preto som chcel, však aký je problém.
Vyjdeme vonku, si to pozrieme aspoň budete vidieť niektoré časti Rožňavy, ktoré ste v živote
nevideli, hej, ako to je a no pán poslanec sú medzi nami aj takí. By si sa čudoval. Hej a prejdeme
si to a odsúhlasíme si to v apríli. Aký, aký je problém v tom. Ale, keď myslíš tak, môžeš aj tak
urobiť. Odovzdaj nám to a budeme sa potom v apríli rozprávať o tom. Ja to nepotrebujem to,
aby nejaký harmonogram tu bol, že ktorý bude prvý, druhý. Nech sa páči pomôžte mi v tom,
lebo potom keď to človek urobí, je to najlepšie tu okritizovať. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Mám pozmeňujúci návrh.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Do ukladacej časti dať mestský úrad zorganizuje obhliadku chodníkov v priebehu marca,
fyzickú obhliadku chodníkov termín, to čo si hovoril v podstate ako do oného, do tohto, do
návrhu a v, na základe toho sa pripraví materiál, ktorý prejde komisiami a pripraviť materiál na
aprílové zasadnutie.
p. primátor Pavol Burdiga
A keď sa tak dohodneme to by ste mali už hneď odsúhlasiť v apríli, lebo ste si to prešli. Pán
poslanec Džačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som z tohto miesta doplnil zoznam aj o ulicu Kasárenskú,
lebo mi tam chýba niekde. Prosím? Jaj, spodná časť Kasárenskej, lebo mnohí to nevedia, že
existuje aj vrchná Kasárenská aj spodná Kasárenská, aby bol doplnený o túto ulicu od pána
Lukáča tam.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn. Pán poslanec Kováč, keď nie Kuhn.
p. poslanec Ing. Karol Kováč

Ďakujem pekne. Ja by som bol rád, keby garantom, garantom tej prehliadky nebolo mesto ako
také, ale komisia výstavby, ktorá v spolupráci s vedením mesta, poslancami a pracovníkmi
mestského úradu a technických služieb pripravila návrh priorít na základe obhliadky, na
základe obhliadky a rád by som využiť aj príspevok pána Keménya, zástupcu, ktorý hovoril,
alebo ktorý pracuje s participáciou ako takou a doporučujem, aby to bol skorší termín možno,
aby to bolo zavesené a nejakým spropagované cez sociálne siete a cez mestský rozhlas vo forme
smsiek, že tu takáto nejaká priorita zostavená je, alebo takýto zoznam k dispozícii je na
hlasovanie. Tzn., že by aj občania pomohli komisii a pracovníkom a poslancom k tomu, aby
vyjadrili svoj názor, o ktoré z týchto ciest chodníkov si myslia, že by mali byť prioritne
opravené. Zároveň by som do ukladacej časti dal, nakoľko sa tam objavujú aj investície, aby
v budúcnosti sa ten materiál doplnil o koncepciu výstavby, opráv a rekonštrukciu chodníkov
a ciest, nakoľko sú tam aj investičné náležitosti. Takže toto je môj druhý návrh do, do ukladacej
časti. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Bolo by možno, že nešťastím, ak by sme teraz vytvorili také malé mini
olympijské hry a preteky, ktoré ulice v našich volebných obvodoch si zaslúžia byť prvé
zaradené a pred ktorými vchodmi treba vyasfaltovať mláky, lebo môžem menovať z hlavy, už
tu bol dneska občan, ktorý, ktorý sa do tohto pusti. Samozrejme je to, je to jeho právo. Takýchto
miest máme, máme v Rožňave strašne veľa. Mňa ale zarazilo a nevšimol som si kedy sa
v procese celého, celej diskusie dostal do participatívneho rozpočtu aj teda téma chodníkov.
Hovorili sme o verejných priestoroch a vnímal som to a bol som v tom, že okrem chodníkov,
pretože na, na chodníky máme investície, máme poradovník a teda ja si myslím, že, že tých
50 000 na participatívny rozpočet je, je dosť peňazí na to, aby sme tam ešte do toho dávali ešte
aj chodníky. Poprosím ešte pridať mi čas a kým čakám. Ďakujem. No kvôli tomu, že potom tie
projekty v participatívnom rozpočte nebudú, nebudú, alebo teda budú oveľa ťažšie
hodnotiteľné, ak porovnávame úpravu verejného priestranstva a, alebo porovnávame opravu
chodníkov, tak tá miera nevyhnutnosti je, je samozrejme úplne iná. A potom ak ideme
maskovať participatívny rozpočet a v skutočnosti to bude o chodníkoch, tak potom dovidenia
prajem. A kolega Kováč má potom 100%-nú pravdu. Ja by som bol veľmi nerád ak by sme, ak
by sme do participatívneho rozpočtu a témy verejných priestranstiev na silu natlačili aj
chodníky. Toto podľa mňa by malo ísť v osobitnom režime. Máme na to rozpočet vyčlenený,
máme na to zoznam vyčlenený. Poďme sa naozaj baviť o poradí, poďme sa baviť
o nevyhnutnosti, kde ľuďom sa nedá vojsť do vchodov pre, pre mláky po kolená, kde sa nedá
kočíkom prejsť, kde mamičky s kočíkmi nevedia vyjsť na chodník, prejsť okolo, pretože,
pretože chodníky sú rozbombardované a proste, proste vytvárame tu prekážky. Ale aby sme
tieto 2 veci naozaj podľa mňa, by nebolo, nebolo šťastné, keby sme ich pomiešali. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Takáč s faktickou.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Mňa by najviac zaujímalo, či tieto finančné prostriedky, ktoré budú vynaložené na opravu
týchto chodníkov, či realizácia bude riešená subdodávateľsky, alebo bude riešená formou
vlastnej réžie.
p. primátor Pavol Burdiga

Vlastnej réžii nemôžeme nikdy pán poslanec, lebo ak vieš...
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ako v rámci technických služieb, resp. iných mestských....
p. primátor Pavol Burdiga
Nie technické služby robia len vysprávku niektorých vecí, hej, a tieto veci sa musia
subdodávateľsky robiť, pretože nie sme vlastníkmi finišérov ani obaľovacej hmoty takej, ktorá
sa musí sa chodníky a na cesty použiť. Pán poslanec Kemény, pán zástupca.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
V tej faktickej len v krátkosti pre pána Bischofa. V žiadnom prípade participatívny rozpočet
nerieši výstavbu a opravu chodníkov. V tom ďalšom diskusnom príspevku budem dlhší.
p. primátor Pavol Burdiga
To by dlhšie bolo, hej? Pán poslanec Balázs s diskusným príspevkom.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
S diskusným áno. Ja chcem reagovať na kolegu Bischofa. Že vlastne nejdeme riešiť, alebo
nejdeme z toho robiť olympiádu opráv chodníkov. Pár bodov nazad sme riešili jednotlivcom
odkupovanie pozemkov pred ich súkromnými garážami. Takže ja si myslím, že našou psou
povinnosťou je riešiť vlastne stav chodníkov, alebo ako vlastne vyzerajú komunikácie, ako
vyzerajú chodníky v celom meste. Takže nevysmievajme sa tomu, že olympiáda, alebo jak, je
to našou psou povinnosťou. Myslím si, že treba navýšiť prostriedky, ktoré do týchto opráv idú,
sú zjavne nedostatočné. Tuná sa nám nepekne, nevkusne posmieval kolega, bývalý kolega
Capák, takže poďme, dajme do toho viac peňazí a, a urobme jeden väčší krok a, a ukážme, že
sa do toho dá vložiť a nebude každý na ulici nás zastavovať s tým, že v akom stave sú cesty
a chodníky. Druhá vec. Nemyslím si, že práve stavebná komisia je tá komisia, ktorá má
organizovať výletík poslancov po meste aby, aby, aby bodovali cesty, alebo ja neviem akou
formou. Všetci sme poslanci, chodíme po meste. Zoberme si mapu, zoberme si zoznam,
prejdime si ho a nech sa páči jednajme o tom. A za tretie. V diskusiách a v niekoľkých
príspevkoch som v minulosti spomínal, že je požiadavka občanov sídliska Družba prepojiť toto
sídlisko s Okružnou. Chcel by som poprosiť v podstate, keby sa do tohto zoznamu dal tento
chodník dopísať, aby sme sa o tom vlastne vedeli pri príležitostnej obhliadke baviť. A taktiež
viac krát bolo spomínané, že po tých relatívne, alebo aspoň podľa môjho názoru nebezpečných
železných schodoch zo sídliska Podrákoš na Krásnohorskú ulicu sa určite nedostane nikto
imobilný, alebo nikto s kočíkom. A je to mestský pozemok aj vedľa tých železných schodov.
Takže sa tam dá urobiť jedno esíčko, jeden chodník na to, aby sa dalo na tú Krásnohorskú ulicu
dostať dole bezbariérovo, alebo s kočíkom. Takže by som poprosil túto záležitosť. Tiež bola
viac krát spomínaná, veľa zastupiteľstiev nazad, takže dopíšme to poprosím vás do toho
zoznamu, aby som aspoň takouto formou dosiahol to, že sa o tom budeme baviť. Lebo zatiaľ to
išlo stále do, do zabudnutia. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Len v krátkosti. Zdá sa, že sa stáva našou obľúbenou disciplínou športovo sa prekárať s pánom
Balázsom. A pán Balázs mi zjavne nerozumie a tak to nemusím riešiť, lebo to je problém na
jeho, jeho strane. Ale chcem sa opýtať vedenia tejto schôdze, že či teda predmetom, predmetom

tohto bodu je práve nahadzovanie, nahadzovanie ďalších ulíc, lebo bezpečne každý z nás vám
tu povie 5, 6 lokalít, ktoré sú určite nevyhnutné. Je to to.....
p. primátor Pavol Burdiga
To sa vy spýtajte medzi sebou.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
No ale...
p. primátor Pavol Burdiga
Akože nevedieme schôdzu? A keď nedám možnosť o doplnenie tak potom to je problém. Ja
dávam možnosť na doplnenie. A to, že koľko je lokalít my to veľmi dobre vieme. A to čo som
povedal, že niektorí z vás nevideli niektoré lokality tak je to pravda a prosím neber to na seba,
lebo nie na teba som to hovoril pán poslanec. V žiadnom prípade. Ale je to o vás. Vy ste začali,
že doplňte to, doplňte hento. Keď to stopnem, je to problém zase, hej, že sme to stopli
a nedoplňujeme. Takže niekedy neviem z vás vyjsť, niektorých. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prinajmenšom to bude mať ten cieľ, keď sa o tomto budeme baviť, že budeme vedieť, že 200
alebo 300 000 ročne na to, aby sme v priebehu 8 rokov trošku obnovili vlastne koberec našich
chodníkov je málo. A potom sa zamyslíme, keď budeme vyhadzovať peniaze na výkup
nezmyselných pozemkov, že sa dajú použiť aj niekde inde, alebo ich treba niekde inde použiť.
Na to možno, že táto debata bude postačovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ja sa ospravedlňujem. Ja trošku odbočím od toho bodu, ale nedá mi poznámka pána Bischofa.
Som myslel, že on je zorientovaný v tejto veci, ale ešte chvíľu potrvá, kým sa v tom
udomácnime. Citujem § č. 2 zo štatútu participatívneho rozpočtu: prostredníctvom
participatívneho rozpočtu obyvatelia mesta rozhodujú o 3 typoch výdavkov a to: občianske
projekty. To je to, čo do 28. máme. Pod občianskymi projektmi rozumiem nejaké nízko
nákladové, svojpomocne, vlastnou aktivitou vyvíjané aktivity na úpravu verejného
priestranstva. Tam v žiadnom prípade o asfaltovaní ani, ani v úvode sa nedalo rozprávať, nieže
v tomto štádiu. Po B o opravách mestských komunikáciách a chodníkov a o investičných
zadaniach na nasledujúce kalendárne roky. Tzn. využívame ten potenciál a aktivitu obyvateľov
na to, aby nám dali spätnú väzbu aj v týchto dvoch bodoch B a C.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za priestor. Ja by som bol rád, keby sme tak uzavreli túto, túto záležitosť
z mojej strany. Dohodli sme sa s kolegom Lachom, že v bude, bude, teda resp. naformuluje,
naformuluje ukladaciu časť k tomuto uzneseniu. Zhodli sme sa na tom, kto by to mohol
organizovať a akým spôsobom. Prečo, prečo som navrhol repektí...prečo som navrhol komisiu
výstavby a prečo si myslím, že komisia výstavby s vedením mesta. Je to jednoduchá záležitosť.
Komisia je poradným orgánom. Ako poradný orgán... Áno. Ako poradný orgán má vyjadriť

svoj názor k náležitostiam, ktoré sú predostreté zo strany mesta, poslancov, obyvateľov,
občanov tak, aby sa mesto dokázalo adekvátne rozhodnúť, resp. aby sme sa my vedeli na
základe aj ich názorov a argumentov, aby sme sa vedeli rozhodnúť. Myslím si, že táto otázka
je na toľko citlivá, preto som spomenul možnosť aj spolupráce v rámci tých
komunikat...komunikačných chodníkov a liniek, ktoré má PR-ko, participatívny rozpočet, že
komisia bude garantom toho, aby ktokoľvek zorganizuje tú prehliadku tých chodníkov
a akýmkoľvek spôsobom sa to nakoniec udeje, zdokumentuje, alebo čokoľvek sa s tým urobí,
komisia určite bude trvať na tom, aby na určenie nejakých priorít boli vypracované kritériá.
A tieto kritériá podľa môjho názoru, pokiaľ s tým nepríde za nimi s tým vedenia mesta, alebo
teda zodpovedný pracovník mestského úradu, budú tým najdôležítejším pre rozhodovanie, resp.
pre odporúčanie komisie ako takej. Preto si myslím, aby sme túto vec zjednodušili. Pokiaľ
komisia pripraví takéto, takéto pravidlá a takého kritériá hodnotenie, na základe tohto môže
skupina kľudne vyjsť do ulíc a na základe týchto kritérií takýmto spôsobom si pomôcť
a navrhnúť do jednania komisií tie priority jednotlivých tých chodníkov, ktoré v koncepciách
sú. Ak si dobre pamätám pán primátor aj minulého roku povedal, že táto koncepcia je otvorená,
tzn., že ktokoľvek tam môže kedykoľvek doložiť ďalší chodník a ďalšiu cestu. Podstatou je
teraz to, ako sa my rozhodneme v budúcich dňoch a mesiacoch pri stanovení tých samotných
priorít. Tzn., ktoré chodníky tak, aby sme sa zmestili do toho balíka, ktorý sme si v rozpočte na
toto vyčlenili, resp. na ktoré hlasovaním sa vyčlenila tieto veci. Takže opakujem komisia hlavne
pre to, aby boli kritériá, vjazd veľmi dobre na to, aby na základe nejakých kritérií ohodnotili tie
chodníky a zase spätne aby komisia a ostatné komisie na základe týchto výsledkov a týchto
informácií mohli relevantne doporučiť, ktoré áno, ktoré nie, resp. ako stanoviť priority. To, že
PR-ko by bolo do tohto nejakým spôsobom zapojené, je len otázkou toho do akej miery to štatút
dovolí a komunikácie ako takej. Nemyslel som priamo, že by boli za to zodpovední. Povedal
som, že by sa to zavesilo na webovú stránku mesta, že by sa to adekvátne spropagovalo. PR je
na to, aby tá komunikácia, ktorá tam je to len zvýraznili a na základe toho aj občania sa vyjadrili
k prioritám. Tieto 2 materiály, tzn. výsledok nejakého hlasovania to nazvem a výsledky
odborného názoru komisie by sa mohli dostať na stôl MZ a na základe tohto by sme mohli my
prijať adekvátne uznesenie. Ďakujem veľ...veľmi pekne za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec. Chcem sa ťa už spýtať teraz, si stavbár. Potrebuješ komisiu ku tomu, keď sa
pozrieš na ten chodník? Lebo takto podľa toho čo ty si povedal budeme asfaltovať v októbri.
Lebo tu treba ešte samozrejme verejné obstarávanie atď., atď.. K tomuto potrebuješ ty ešte
komisie? Zapnite mikrofón pánovi poslancovi Kováčovi.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Dúfam, že sa do faktickej zmestím. Skôr ako o, ja som to povedal a poviem to
ešte raz. Pán primátor jedná sa mi o to aby, nie som proti tomu, aby sme prešli tie chodníky,
lebo to je v poriadku. Ja ako stavbár môžem povedať, že ten stav je taký a taký z technického
hľadiska. Ale v rámci priorít okrem toho, v akom stave ten chodník je, musíme zvažovať koľko
ľudí ho využíva, akým spôsobom ho využíva, prečo tam ten chodník je a akým spôsobom, teda
ako je frekventovaný a toto je informácia, ktorú ja na tom chodníku nezistím. To mi môže
povedať možno občan, možno nejaký člen komisie jednej, druhej, tretej, štvrtej. Preto je
odborný názor, ktorý treba akceptovať, to môže byť to, že my si to prejdeme a povieme si áno,
treba to urobiť, lebo to je v strašne dezolátnom stave, ale na druhej strane je aj občiansky názor
a to, aká je frekvencia, teda aká je to potreba. Čo keď výstavba toho chodníku, ktorý spomenul
kolega Balázs je pre občanov prioritne oveľa dôležitejšia ako chodník ktorýkoľvek iný v rámci
týchto, ktoré tu k dispozícii máme, pretože ten považujú, ja neviem, 6 000 alebo 5 000 občanov
oveľa dôležitejšie, aby sa postavil ako ktorýkoľvek opravený iný chodník. Takže ja by som

nejakým spôsobom neznevažoval v tomto smere. Ja viem, že to je možno organizačne troška
náročnejšie, ale kritériá, komisia a poslanci by mali vytvoriť v tomto tíme, si myslím, jeden tím,
ktorý ba mal o týchto veciach rozhodovať. Nemá to byť o tom, že prejdem po chodníku a tu
teraz povieme prvých 5 km chodníkov budeme ešte čerství a ďalších 5 km nebudeme čerství.
Á vieš čo, to je to isté tam to už neriešme. Toto je ešte horšie.
p. primátor Pavol Burdiga
To nehovor podľa seba.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja podľa seba hovorím...
p. primátor Pavol Burdiga
No
p. poslanec Ing. Karol Kováč
.....samozrejme podľa seba.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, lebo my sme to nerobili týmto spôsobom.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Božechráň aby som ... Jasne, jasne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ty možno áno.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ospravedlňujem sa, ak sa v tom niekto našiel. Jedná sa vyslovene len o môj názor na túto vec.
Preto aj diskutujem. Takže myslím si, že v rámci tejto koncepcie treba pripraviť kritériá pre
priority. Myslím, že garantom týchto kritérií by mal byť, objektiv.... kritérií by mala byť
komisia a som presvedčený, zatiaľ nepadli argumenty, prečo komisia nie, okrem iného tak by
to na základe tohto mohlo prísť a + to občianske hlasovanie a myslím si, že by sme mali
adekvátne podklady k tomu, aby sme sa rozhodli. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Zoberiem si ešte raz možnosť vystúpiť. Teraz som úplne v pomykove, ako
sa hovorí slušne. Materiál sa nazýva, že koncepcia opráv. Okrem zoznamu, ale volá sa, ja vidím,
schvaľuje koncepciu opráv a rekonštrukcie chodníkov a komunikácií. Je tam zoznam 50 miest,
koľko ja vidím 49, 50. 56, dobre 60-tich miest. 59, čiže 60-tich miest, ktoré sa sem dostali
nejakým spôsobom a určite potrebujú stavebný zásah, opravu, úpravu atď. Tu teraz sa
nesporíme o tom, že kto koľko má nabehané pešo po Rožňave a kto ako pozná, pozná Rožňavu.
Mohli by sme si, mohli by sme si pripisovať zásluhy, že či ja v nedeľu za 2 hodiny nabehám
s dcérou v kočíku 7 km po Rožňave, lebo si to meriam a nabehám a prejdem také zákutia, kde,
kde naozaj vidím všeličo, všeličo možné, ale to je zbytočné, to je bezpredmetné o tomto
rozprávať. Preto hovorím, že nechoďme do olympiády návrhov, ktoré miesto, aký, ako
nevyhnutne potrebuje zásah, ale vytvorme, keď sa to volá koncepcia, vytvorme pravidlá ako

budeme pristupovať k tomuto zoznamu. Lebo zatiaľ je tu zoznam, volá sa to koncepcia, ale je
to zoznam. Keď začneme opravovať položku č. 58 a vy ste hovorili, že je to len, len voľné
poradie, nie je to nejaká, nejaká dôležitosť, tak si povedzme, prečo túto položku 58 opravujeme
skôr, ako položku 1. Prečo potrebujeme začať v Nadabulej a prečo nie na Zelenom strome
v centre mesta. Prečo pôjdeme skôr na juh, alebo prečo nepôjdeme skôr na sídlisko Stred. Prečo
nepôjdeme na Alej Antona Kiša, kde po relly pretekoch je rozbombardovaná cesta atď., atď.
To po čom voláme tuto s kolegami je vnesme prosím do toho poriadok a systém, aby sme neboli
podozrievaní z toho, že je tu lobbing, že je tu uprednostňovanie lokalít, kde žijú poslanci, lebo
s tým sa stretávame bežne. Pán poslanec vy ste si nechali vyasfaltovať chodník pred vaším
blokom a tu na Zakarpatskej 15 chodíme po kolená v mláke. Lebo toto je realita, toto je realita.
Naozaj ako toto je moja osobná skúsenosť. Možno, že niekto takú skúsenosť nemá. A preto
hovorím, dajme tomu nejaký systém, nejaké pravidlá, ktoré miesta pôjdu ako prvé, ktoré sú
dôležitejšie podľa počtu chodcov, podľa počtu, podľa frekvencie áut. Akým systémom, pán
poslanec, či pán primátor zbytočne sa smejete na tom čo hovorím. Ale ak tu nebudem mať, ak
to nebude mať charakter, charakter nejakého poriadku tak tento zoznam sa nemôže volať
koncepciou. Je to len zoznam, tam nie sú žiadne pravidlá.
p. primátor Pavol Burdiga
Teoretizujeme páni. Teoretizujeme neskutočne. Ale áno pán poslanec. Pán poslanec Lach nech
sa páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
No. Hlavou mi víri, že či nedám návrh na stiahnutie tohto bodu po tejto búrlivej diskusii, aby
sme potom v apríli pristúpili k tomu po tej verejnej obhliadke a podobne. Že či by to nebolo
lepšie takto riešiť, lebo keďže ten návrh, ktorý som predostrel a teda pozmeňovací návrh, tak
komisia výstavby nie, ale odbor výstavby, lebo tak či tak ten to sekretár komisie výstavby bude
organizovať, posielať postáv...pozvánky a podobne a je to zamestnanec mestského úradu
z odboru výstavby, čiže asi by bolo lepšie tú úlohu delegovať na odbor výstavby, aby teda
v marci zvolal teda tú fyzickú obhliadku týchto predmetných chodníkov a ciest. Samozrejme
do konca marca pripraviť koncepciu, teda koncepciu, pripraviť teda materiál, ktorý by prešiel
zase komisiami. Na tú fyzickú obhliadku pozvať aj členov komisie výstavby, aby už boli pri tej
tvorbe, keďže tu padla potreba nejakú komisiu tvoriť, my máme komisiu výstavby, ktorá by to
mala zvládať teda. Posilnená o poslancov, tak myslím si, že pri tom návrhu teda a obhliadke by
mali, z tej obhliadky by mali zísť nejaké, by malo zísť nejaké poradie. No a do konca marca
spracovať tento materiál tak, aby mohol ísť do komisií a potom aby mohol byť v aprílovom MZ
prerokovaný a schválený už ako fakt koncepcia s tým, že tam bude určené poradie, náklady
atď., atď., náklady odhadom, hej, samozrejme po tej terénnej obhliadke. Neviem, či je to tak
prijateľné, ale dávam návrh na stiahnutie tohto bodu s týmto ukladacím. Keď dám stiahnuť tak
nič. Čiže môžeme tu vlastne schváliť túto koncepciu s tým, že vlastne v ďalšom poradí v apríly
teda bude aktualizovaná a pos... vypracovaná na základe poznatkov z terénnej obhliadky. Čiže
ten návrh na uznesenie teda som takto odôvodnil. Neviem. Ďakujem za slovo.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof faktická.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ja som rád, že moje vystúpenie vás pobavilo pán primátor, len som nedostal odpoveď na tú
jednoduchú otázku a máme zoznam miest, kde je potrebné asfaltovať. V poriadku, staráme sa
o mesto, je to potrebné, nikto o tom nepolemizuje. Absolútne v poriadku. Povedzte mi, ktoré
miesta sú 1., 2., 3., 59. Toto ma zaujíma a prečo.

p. primátor Pavol Burdiga
Ja som vám dal priestor na to, aby sme sa stretli a si to prešli. Pán poslanec Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno presne k tejto téme sa chcem pridať v debate. Že pán kolega, to čo navrhujete vy, že
hlasovanie, alebo druhý návrh podľa frekvencie. Tak, tak keď zoberieme takýto kľúč, tak
vlastne 3 roky iba Juh budeme asfaltovať, lebo v 13 poschodovom bloku, v ktorom je 54 bytov
x 3 obyvatelia tak je hneď 150 hlasov, tak určite len okolo toho 13. Takže, takže skúsme,
skúsme trošku sa pozrieť tak, že toto mesto má určitú rozlohu, má obyvateľov v podstate má
18 500 obyvateľov od Nadabulej počnúc po Juh a všade treba niečo urobiť. Takže, takže možná
všade prejde na daktorom chodníku viac ľudí, podľa frekvencie, jak ste navrhli, dakde prejde
trošku menej, ale aj po tej Jovickej idú, aj po Juhu idú aj z Nadabulej sa potrebujú dostať po
chodníku do Rožňavy, takže, takže skúsme to dajak tak jak pán primátor mal návrh, že v každej
časti mesta sa aspoň na jednej strane cesty urobí dajaký chodník, alebo nech sa niečo spraví,
ale, ale hlasovaním, frekvenciou a takto vlastne zadávať, zadávať vlastne opravy chodníkov
nemyslím si, že je ten najideálnejší spôsob.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Okey. Ja vám veľmi ďakujem, že udržiavate toto MZ v bdelom stave a našu pingpongovú
výmenu udržiavate stále živú. Ako kľudne nech sa páči. Vytrhli ste zase niečo z kontextu. Ja
som len povedal, iba toľko, nech sa do toho vnesie systém. A tie kritériá môžu byť akékoľvek.
Nie len to, že vy ste teraz vybrali z mojich slov iba frekvenciu, áno Juh, ale ja som hovoril Alej
Antona Kiša, kde máte viacej dier ako asfaltu, iné časti mesta, dobre? Ja som nehovoril iba
o jednej časti mesta. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Tak isto sa prikláňam, súhlasím s kolegom Balázsom v tom, že treba pripraviť
koncepciu na základe, ktorej bude jasné akým spôsobom sa stanovia tie priority. Bez toho vonka
ísť je podľa mňa hádzať hrach na stenu a opäť len pripomína, a opäť len umožniť zlým jazykom
rozprávať o tom, že kto, kde ako zaloboval v rámci priorít.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Trošku som sa nechal vtiahnuť do tej debaty čo sa týka poradia, ale dostal som list od občian....
mail od pani Jolany Urbanovej, ktorá pripomína, že teda máme tu Hornocintorínsku ulicu, tá je
v tom poradovníku na 1. mieste a uznesenie MZ je najstaršie, ktoré ukladá sa touto cestou
zaoberať a urobiť úpravy na tej ceste tak, aby bola zjazdná.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Kúsoček ma predbehol pán poslanec Lach. Práve som mal napísané
ako len niektorú poznámku ako len ku tej ulici. Ako som prezrel zoznam, tak je tu uvedené
hodne opráv chodníkov a ciest a by som povedal, že mnoho ďalších opráv a rekonštrukcií by
bolo potrebné, ktoré si dovolím tvrdiť, že, že by bolo možno, boli možno nutnejšie, než ktoré
figurujú v tomto zozname. U mnohých sú uvedené aj čísla uznesení ak pozeráme do materiálu,
ktoré svedčia o tom, že už dobrých pár rokov sa nahromadili tieto opravy. Na základe toho by
som navrhol pri určovaní poradia pozrieť aj na to. Nie je celkom dobrou vizitkou pre mesto,
keď evidujeme opravy spred 10 rokov, ako je resp. úprava ulice Hornocintorínskej,
komunikácie na 2 a 3 kolónii na rožňavskej bani. Súčasne by som reagoval aj na návrh pána
Balázsa ohľadom bezbariérového chodu na Ulici Krásnohorskej pod železnými schodmi. No
do tej doby, kým sa dorieši táto situácia, alebo, alebo táto požiadavka stačilo by vyspraviť diery
na Ulici Dovčíkovej, ktorá je paralelná ulica spomínanej Krásnohorskej. No Dovčíkova ulica
trebárs nefiguruje v tomto zozname. Teraz nie kvôli tomuto som to vyzdvihol, že práve tam
bývam, ale kvôli tomu, že cez tie dve ulice chodia denne možno aj tisíc ľudí. Keď niekto vyjde
a nech, nech pozrie ako len na to, tak môže pos..., alebo keď máme nejakých VPP-čkarov, môže
to napočítať presne, že koľkí stamaď chodia. A nehovoriac ešte o tretiu ulicu, ktorá je druhou
stranou ako len tá bývalá Jarková ulica, kde vedľa Pavanu sa dá vyjsť hore na, ku blokom č.
10, 11, 12 na Slnečnú ulicu. Stamaď len pešo sa dá prejsť ako len, keď je daždivé počasie tak
je to tak vymyté, že nedá sa stamaď ani, ani prejsť, čiže a treba v tom zozname ani tieto
nefigurujú. Takže len toľko by som chcel povedať. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za slovo. Neviem či máme diskusiu hromadnú. Počkáme. Predpokladám, že pán
Šalamon sa k tomu vyjadrí aj, aj verejne, lebo je jeden z najkompetentnejších, s ktorým aj ja
som prešiel tieto úseky. Ja neviem koľkí nás pozerajú a aký majú dojem. Verím, že pán Capák
nás nepozerá, lebo by prišiel povedať, že už by sme mohli zabetónovať 3 jamy, čo toľko tu
energií sme vynaložili na to a konečný efekt žiaden. Vychádzame, skúsme byť praktickí
kolegovia. Odzneli tu rôzne návrhy, kritériá atď. Ja si myslím, že týmto smerom by sme nemali
ísť. Preferujem, preferujem východiskové body. Kontrolujte ma. Máme obmedzený rozpočet.
Tí, ktorí sme hlasovali za rozpočet, teda akú máme čiastku, čo z toho sa dá urobiť. To je jedno
východisko. Druhé východisko zmeniť rozpočet, prijať úver za 500 000 a urobiť všetky, alebo
väčšinu, hej. Tá prvá alternatíva prakticky. Nikdy nedospejeme k tomu a ja teraz zase apelujem
na participatívny rozpočet, keď nás ľudia pozerajú, kde ich prosím, pri všetkých týchto
vystúpeniach aby si neriešili svoje vchody a bloky a čo ja viem určité územia, ale nech sa na to
skúsia pozrieť globálne. A že my to nedokážeme medzi sebou, čo verím, že nedokážeme,
hocijaké kritériá budú a výjazdy a pod. Je tu zoznam, doplní sa ešte zoznam o ďalšie lokality.
Chceme do toho zapojiť aj ľudí. Ja som športovec, pripraviť 4, 5, neviem ako to nazvať urny,
losovacie tieto poháre jak na majstrovstvách sveta, alebo na olympiáde. My si vygenerujeme,
verím, že po dohode z každej lokality mesta 2, 3, chodníky, ľudia si vygenerujú a vylosujeme
z každého koša naše a ľudské, aj občianske návrhy. My sa tu pobijeme potom a budeme si
vymýšľať názory, kto ako si chce presadiť v rámci možno volebného programu oficiálny kľúč.
To isté sme bojovali pred 15 – 20 rokmi s prideľovaním bytov. Nikdy sme, teda nikdy sme
neboli dobrí a vždycky sme boli nejakým, nejako z uhla pohľadu zlí, tak pristúpili sme
k losovaniu bytov a bola nesmierna spokojnosť a objektivita.
p. primátor Pavol Burdiga

Síce kolega ty si to navrhoval. Ja by som si to skúsil navrhnúť niekde neviem kde, hej, lebo
toľko všelijakých nápadov tu bolo aj skvelých, vynikajúcich, horších atď. Stiahnime ten bod
z rokovania dobre a dohodnime sa potom niekde inde na tom, na komisiách, dohodnime sa na
pravidlách ak ich chcete potom mať, dobre a dajme to potom do aprílového zastupiteľstva.
Možno už budeme mať komplet celé vyhotovené, že tieto ulice budeme robiť, budeme sa vedieť
prezentovať, budete sa vedieť prezentovať pred obyvateľstvom, že tieto ulice ideme robiť. Ja
sa bojím toho, aby dneska tu nevznikol nejaký taký návrh, ktorý odsúhlasíme a bude nedobrý,
zlý a budeme si hlavu biť o stenu, tak to sme nemali, lebo horúcou ihlou sme to šili. Takže ja
navrhujem tento bod stiahnuť z rokovania. Poprosím vás všetkých, že keď najbližšie komisie
budú, alebo si urobíme nejaké stretnutie neformálne s poslancami, sadneme si, dohodneme si
tieto veci, keď chcete nejaké pravidlá vytvoriť na to, že ktoré pôjdu prioritne, tak si to urobme
tam, hej, a poďme potom pred obrazovky už s takou koncepciou akú si vy želáte. Mne je to
jedno, ja odsúhlasím, ja vám to aj podpíšem, žiadny problém. Len dneska tu riešime nejakou
horúcou ihlou. Poprosím, dávam hlasovať za stiahnutie tohto bodu. To už nie je moja vec.
Myslím, že nie je to horúcou ihlou. Dobre, takto. Aj doterajšie opravy, ktoré boli počas 2 rokov
boli tak isto transparentné. Ja keď si pozriete, pred mojím domom nie je nič vyasfaltované, ani
v mojom dvore nie je nič asfaltované. Ja som v maximálnej miere vyšiel každému v ústrety aj
na týchto chodníkoch, hej. Aj som si vypočul niektoré veci, hej, a to bremeno som si zobral
sám na seba počas týchto 2 rokov. A aby ste mali prehľad sme vyasfaltovali skoro 10 km
chodníkov a ciest a sme na to spotrebovali vyše 200 000 euro. Tohto roku tak isto by to bolo,
ale nech sa páči, ako ste hovorili, je takýsi rok, stiahnime ten bod, stiahnime a vlastne stihneme
aj verejné obstarávanie. My sme strašne šikovní na tomto meste, hej, ale budete mať všetci
svoje srdiečka na miestach a obyvatelia tak isto. Ja zvolám jedno neformálne stretnutie, zvolám
neformálne stretnutie, kde sa môžeme o tomto porozprávať a do aprílového zastupiteľstva
vyjde nejaký materiál. Dúfam, že taký, za ktorý sa nebudeme môcť hanbiť. Takže ešte raz
poprosím, ja mám na to právo tiež aby som dal návrh na stiahnutie materiálu. To ako budete vy
hlasovať je to vecou vašou. Takže poprosím vás o návrhu stiahnutí tohto bodu z dnešného
rokovania. Dobre. Teraz som kľudný, nech sa páči pokračujte. Hláste sa. Pán poslanec Balázs
s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takže ešte raz navrhujem tie pripomienky, ktoré tu boli zapracovať do tohto materiálu, tento
široký materiál schváliť a zvolať pracovné stretnutie, kde sa stretneme. A neodkladať to,
nebudeme asfaltovať v novembri, decembri v snehu, kým celé verejné obstarávanie prebehne
a k tomuto materiálu sa hocikedy dá vrátiť, lebo je tak široký aj tak. Takže tento materiál
poslanecký návrh je doplniť o navrhované lokality a schváliť takto ako je.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší do diskusie. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Do ukladacej časti pri tvorbe materiálov ďalších dať prosím, že bude tam jasná
koncepcia. Ja si to ešte naformulujem, aby to bolo v poriadku, dajte mi nejakú sekundu, aby.
Chcel by som to do ukladacej časti dať. Súhlasím s kolegom Balázsom, treba koncepciu možno
naozaj nechať odsúhlasiť, schváliť áno, nie, ale zároveň do ukladacej časti, aj naše ďalšie
pracovné stretnutia, chcem mať jasne na stole kritériá na základe ktoré, ktorých budeme
rozhodovať o prioritách či už to bude návšteva osobná...
p. primátor Pavol Burdiga

Ešte chce niekto diskutovať ohľadom chodníkov a chce asfaltovať? Uzatváram diskusiu,
poprosím vás, aby ste si to obidvaja naformulovali, čo budeme dávať do ukladacej časti.
Myslím, že návrh ktorý tu je, ten môžem prečítať. Dobre? A potom do ukladacej časti čo
budeme dávať. Aj jeden pán poslanec aj druhý. Pán poslanec Balázs budeme najprv za tvoje
hlasovať, čo budeme dávať do ukladacej časti, alebo chceš kompletne navrhnúť celé?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nie. Nechcem nič do ukladacej. Do ukladacej časti len toľko, že čo tu odzneli pripomienky
zapracovať do tohto materiálu a uvedený materiál schváliť tento široký materiál. A vieme sa
v marci k tomuto vrátiť na pracovnom stretnutí vlastne.
p. primátor Pavol Burdiga
Mali ste ich dosť samozrejme. Počkáme ešte na, ale však priestor ešte je, ja som neukončil nič.
A tie návrhy budete mať rôzne? Aby sme nehlasovali o jenom a tom istom. Len to bude jedno.
Rôzne máte, hej. Pán poslanec Balázs ty si do tej ukladacej nedával potom nič, hej, len, len
zapracovať tie návrhy, ktoré tu odzneli, hej, do tejto koncepcie opráv a odsúhlasiť ju, hej.
Dobre. To stačí potom, keď to spomeniem vtedy keď za celé budeme hlasovať? Lebo pán
poslanec Lach dáva niečo do ukladacej časti. Pán poslanec Kováč teraz tvorí. Dobre, takže pán
poslanec Lach využijeme ten čas, kým pán poslanec tvorí. Pán poslanec Lach naformuluj, čo
by sme mohli hlasovať dovtedy, kým pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Odbor výstavby v marci zvolá obhliadku chodníkov a ciest a pripraví materiál do komisií pred
zastupiteľstvom na mesiac apríl s tým, že na tú obhliadku prizvať aj členov komisie výstavby.
Teda, však áno zvolať poslancov a členov komisie výstavby. Tak. Odbor výstavby v marci
zvolať obhliadku chodníkov a ciest za účasti poslancov a komisie výstavby a pripraviť materiál
do komisií MZ na mesiac apríl.
p. primátor Pavol Burdiga
Toto chceš do ukladacej časti.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči hlasujte. Kolega Lach čo teraz navrhol. Zatiaľ toto je len do ukladacej a potom
budeme komplet o celom, lebo ešte pán poslanec Kováč vytvoril niečo. dobre, ešte raz pán
poslanec Lach darmo skús to ešte raz zopakovať, lebo neviem, či ste porozumeli, lebo ste. Alebo
ste porozumeli? Môžeme takto nechať hlasovanie?
Za 8, proti 0, zdržali sa 2. Dobre schválené.
Pán poslanec Kováč nech sa páči. Tiež ukladacia časť to bude však?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno, áno pán primátor. Navrhujem, aby v ukladacej časti bolo: ukladá mestskému úradu, aby
vypracoval kritériá na určenie priorít pri výstavbe, oprave a rekonštrukcii komunikácií
vychádzajúc z materiálu koncepcia opráv a rekonštrukcií komunikácií schválen.., bodka.
Komunikácií a chodníkov. To bude jedna ukladacia časť a pán primátor dá hlasovať. Môžeme
aj takto?

p. primátor Pavol Burdiga
Môžete len...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ešte jednu mám.
p. primátor Pavol Burdiga
Len ešte jedno bude?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Hej. Takže....
p. primátor Pavol Burdiga
Tak potom dajme, lebo zabudneme na tú prvú keď už budeme.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre. Beriem, beriem, beriem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja ťa potom poprosím opäť pri vypracovaní týchto kritérií ako si si myslel daj sa dokopy
s pánom Šalamonom, aby sme vedeli zhruba načo si tiež myslel, hej.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Bez problémov.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
jasne. Ďakujem za dôveru.
p. primátor Pavol Burdiga
Hej, lebo, lebo niekedy tvoríme tak, alebo dáte úlohu mestskému úradu a my to máme
vymyslieť a vy to schválite. Nám to pomôže...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Súhlasím, súhlasím
p. primátor Pavol Burdiga
....že to, čo ty vytvoríš tak budeme to potom spolu prezentovať. Dobre?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Súhlasím. Áno, áno. Nie je tam to stotožnenie sa. Súhlasím. OK
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Kolegovia. Haló. Rozumeli sme za čo budeme hlasovať? Nech sa páči hlasujte potom.
Za druhý bod ukladacej časti.
Hlasovali ste 12. Za 7, proti 2, zdržali sa 3.
Pán poslanec ďalej, 3. bod v ukladacej časti.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Ukladá mestskému úradu predložiť na nasledujúce mestské zastupiteľstvo materiál
priority vo výstavbe opráv a rekonštrukcií chodníkov s odvolaním sa na schválený rozpočet
mesta na rok 2018. Dovysvetľujem tzn. koncepcia len v takej výške, ako sme si schválili
v rozpočte. Áno, áno. Schválili sme si.
p. primátor Pavol Burdiga
Dávam hlasovať za tretí bod v ukladacej časti, páni poslanci hlasujte... Za 5, proti 4, zdržali sa
3, nehlasoval jeden poslanec, tento návrh teda neprešiel
p. primátor Pavol Burdiga
Dávam hlasovať za celé znenie uznesenia s odhlasovanými návrhmi, za 10, proti 0, zdržal sa 1
pán poslanec. Vynikajúce.
Bod č. 17. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie
žiadosti – Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave
Otváram diskusiu k tomuto bodu, príp. hľadám vyjadrenie komisií. Myslím, že sociálna tá je
dôležitá. Podporuje túto aktivitu a odporúča, aby mesto urobilo všetky potrebné kroky na
realizáciu tohto projektu. Komisia výstavby odporúča preložiť žiadosť. Je tu nejaké
spolufinancovanie 5%-né. A finančná, finančná komisia po prerokovaní pre....predloženého
materiálu tiež odporúča súhlasiť s predložením žiadosti. Otváram diskusiu k tomuto bodu.
Myslím, že viete o čo ide, aké automaty sú to. Musím vám povedať, že do budúcna rozmýšľame
aj my o tom, že budú automaty už aj na elektriku, aby sme neplatičov možno trošku obišli. Už
to existuje. Neevidujem žiadny diskusný príspevok. Prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s preložením žiadosti o nenávratný finančný
príspevok nebudem to celé čítať, je to tu napísané dosť zreteľne. Nech sa páči hlasujte.
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 18- Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto
žiadosti – Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave – zmena uznesenia
Komisia finančná po prerokovaní predloženého materiálu odporúča súhlasiť s tým, aby mesto
Rožňava predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Diskusia nech sa páči.
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť
o nenávratný finančný príspevok. Opäť to celé nejdem čítať, je to tu napísané dosť zreteľne.
Nech sa páči hlasujte.
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
Bod č. 19. Ročná zmluva o dielo č. 29/2017 uzavretá medzi mestom Rožňava a firmou
Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo
zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov – rok 2017
Materiál ste mali pripravený. Stanovisko komisie výstavby – komisia berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia, finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu tak isto berie
na vedomie túto ročnú zmluvu. Otváram diskusiu k tomuto bodu nech sa vám páči. Pán
poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Trocha ma mrzí, že autori tejto správy zabudli doložiť samotnú zmluvu o dielo
ročnú, ktorá je k dispozícii na internete č. 29/2017 a hneď vysvetlím, že z akého dôvodu. Mrzí

ma to hlavne kvôli tomu, že zmluva nerozpráva o tom koľko má Brantner vyniesť z ktorej,
v ktorej komunity odpadovej. Tieto informácie, ktoré sú mohli byť kľudne súčasťou ako príloha
pre informáciu nás ako takých, pretože my sme Brantneru neurčili, že má vyviesť napr.
v januári 599 t odpadov v zmluve, ani že v júni 771 ako malo byť to v zložení a v akých
objemoch to malo byť. Čiže toto nepovažujem za vyhodnotenie zmluvy a doporučujem tento
materiál stiahnuť z rokovania a doplniť ho v zmysle naozaj zmluvy o dielo, ktorá bude
vyhodnotená v zmysle toho, čo sa Brantner zaväzuje urobiť a to v článku 4, bod 2, kde
zabezpečí zber prepravkou bla, bla, bla, bla až po odsek n) a zároveň nás bude informovať
zodpovedný pracovník, alebo zodpovední pracovníci o tom, kto bol členom komisie, ktorá sa
starala o kvalitu dodržiavania pravidelnosti termínov vývozu, akým spôsobom zasadala, čo sú
výsledky toho a, a atď., atď.. Tu je to napísané článok 7 kontrolu kvality dodržiavania
pravidelnosti termínov vývozu zberných nádob, počtu zberných nádob, z ktorých budú
zabezpečované vývozy budú zabezpečovať pracovníci Mestského úradu v Rožňave. Zloženie
komisie na kontrolu a preberanie určí zodpovedný pracovník Mestského úradu v Rožňave. Ja
citujem zmluvu o dielo s Brantnerom prosím. A to, čo máme k dispozícii ako materiál je nejaká
štatistika zbierania odpadov. To neni v zmluve napísané. Brantner neni viazaný objemom.
Brantner zbiera dovtedy, kým máme na to peniaze + si samozrejme nechá priplatiť za to, čo
pozbiera na, na viac. Prosím to nie je obsahom zmluvy o dielo. Zmluva o dielo je jasne
zadefinovaná a zavesená. Takže navrhujem, opakujem ešte raz, stiahnuť tento materiál
z rokovania a doplniť ho v zmysle zmluvy o dielo. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči dávam hlasovať či to chcete stiahnuť alebo nie.
Za 3, proti 5, zdržali sa 3. Takže neschválené.
Nech sa páči, ďalej pokračujeme. Keď sa chce niekto ešte vyjadriť. Uzatváram diskusiu,
prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie vyhodnotenie plnenia ročnej zmluvy
s firmou Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota za rok 2017. Nech sa páči hlasujte.
Za 10, proti 1, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne.
Materiály hlavnej kontrolórky
20/1 Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v školskej jedálni pri
Spojenej škole J.A. Komenského 5 v Rožňave za rok 2016
Pani hlavná kontrolórka nech sa páči.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo. Na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 som vykonala
kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami v školskej jedálni pri Spojenej škole
Komenského v Rožňave za rok 2016. Správu máte predloženú. Nedostatky, ktoré boli zistené
sú uvedené v správe a na základe toho boli prijaté opatrenia, ktorými sú: je potrebné dodržiavať
normy spotreby potravín, nezamieňať jednotlivé druhy potravín, potraviny vydávať
v nanormovanom množstve. V prípade, že dôjde k zámene surovín, je potrebné vykonať
záznam o tejto zámene, keďže pri kontrole sa môžu zistiť nezrovnalosti medzi prijatými
a vydanými potravinami do spotreby, ide o mäso. Chcem aj to povedať, že nie je nič
výnimočné, teda nie sú výnimočné tieto zistenia, nakoľko v každej jednej školskej jedálni sme
takéto isté zistenia konštatovali. Takže kontrolovaný subjekt prijal opatrenia. Dúfame, že do
budúcna sa takéto nedostatky vyskytovať nebudú. Všetko z mojej strany k tejto správe. Nech
sa páči ak máte otázky, pripomienky.

p. primátor Pavol Burdiga
Otváram diskusiu nech sa páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu z kontroly hospodárenia s
finančnými prostriedkami v školskej jedálni pri Spojenej škole Komenského 5 v Rožňave za
rok 2016. Nech sa páči hlasujte.
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.
20/2 Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám v platnom znení pri povinnom zverejňovaní informácií, zmlúv, faktúr a
objednávok v podmienkach mesta Rožňava
Opäť poprosím pani hlavnú kontrolórku.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Takže táto kontrola tiež bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na II.
polrok roku 2017. Nebudem ju čítať celú. Vlastne tie návrhy opatrení vyplynuli zo zistených
nedostatkov pri tejto kontrole. Navrhla som a vlastne bolo to, tieto opatrenia boli aj
rešpektované. Ide o aktualizovať internú smernicu a povinne zverejňované údaje na stránke
mesta Rožňava. Aktualizovať, toto už je uskutočnené aj nová smernica aj sa priebežne
aktualizujú údaje. V prípade časovo náročnejšieho vyhľadávania informácií, resp.
neprítomnosti osoby, ktorá žiadanú informáciu má je potrebné predĺžiť lehotu na vybavenie
žiadosti v súlade s § 17, ods. 2 info zákona. Po tretie je potrebné zmeniť vedenie evidencie
žiadostí o sprístupnenie informácií tak, aby spĺňala zákonné náležitosti. Toto sa už tiež
uskutočnilo. V prípade, že nie sú pri nesprístupnení informácií vyhotovené rozhodnutia je
potrebné ich v budúcnosti vyhotovovať. To sa už tiež priebežne koná. Ne...nie je to niečo také,
že by sme nechceli sprístupniť, ale jednoducho išlo o také informácie, ktoré, ktorými sme
nedisponovali a odpoveď bola len v takom zmysle, že nemáme túto informáciu, čiže tá forma
nebola dodržaná. A po piate v prípade, ž informáciu poskytuje iný zamestnanec kontrolovaného
subjektu než ten, ktorý zodpovedá za evidenciu a vybavovanie žiadostí, je potrebné do spisu
vložiť doklad o odoslaní odpovede. Tento doklad chýbal v jednom prípade a v priebehu
kontroly bol doložený. Správa bola prejednaná, opatrenia boli prijaté a priebežne nedostatky sa
odstraňujú. Nech sa páči ak máte otázky, pripomienky.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja len takú formálnu záležitosť k tomu bodu 7 píšete, že rozhodnutie v tomto prípade vydané
nebolo, žiadateľovi bol doručený list s odpoveďou. Voči takémuto listu sa žiadateľ nemôže
odvolať, čím je obmedzený na svojich právach podľa § 19, ods. 1 info zákona. Pokiaľ viem,
tak v prípade, keď nie je vydané rozhodnutie o sprístupnení, alebo nesprístupnení tak sa používa
inštitút tzv. fiktívneho rozhodnutia, voči ktorému sa dá, dá odvolať. Takže to je...
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno. Áno. Dá sa odvolať, ale formálne.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ale samozrejme, samozrejme malo by, mesto...
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Áno. Áno.

p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
...by malo vydať rozhodnutie.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Nemôžme všetky rozhodnutia vlastne nevydať, hej, a spoliehať sa na to fiktívne kvázi
doručenie. Takže ja som to tam preto tak uviedla.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec ešte niečo? dobre ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh
na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu z kontroly dodržiavania zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení pri povinnom
zverejňovaní informácií, zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach mesta Rožňava. Prosím
hlasujte.
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.
20/3 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok
2017
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
V súlade s § 18 F ods. 1, písm. e) zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
predkladám správu o kontrolnej činnosti a útvaru teda hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017.
Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. a II.
polrok roku 2017, ako aj na základe podnetov poslancov MZ, ako na základe vlastných,
vlastného podnetu. Máte tam uvedené vlastne v roku 2017 bolo vykonaných 10 kontrol. Z toho
4 kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava, 6 kontrol na
mestskom úrade v Rožňave a prešetrenie 2 podnetov od poslancov a 1 interný audit
príspevkovej organizácie mesta Rožňava. Okrem toho samozrejme že sa vykonávajú odbor...
odborné stanoviská, alebo boli vykonané odborné stanovisko k návrhu rozpočtu,
k záverečnému účtu, ročné správy o kontrolnej činnosti, ako aj o vybavovaní sťažností a petícií.
Musím pozitívne konštatovať, že nedostatky neboli takého, zistené nedostatky neboli takého
charakteru, aby mali za následok podanie nejakého trestného oznámenia, resp. aby bolo
konštatované, že vznikla nejaká škoda, ktorá by sa následne musela vymáhať. Samozrejme, že
kontrolná činnosť prispieva k predchádzaniu škodám, prispieva k takej lepšej komunikácii
medzi poslancami a vedením mesta a tak isto v konečnom dôsledku prispieva aj k úspore
finančných prostriedkov, čoho sú, myslím si, že preukázateľne ušetrené peniaze mestskej kasy.
Takže všetky správy boli v MZ prejednané, boli vzaté na vedomie. Nech sa páči ak máte ešte
vy niečo k tomu.
p. primátor Pavol Burdiga
Neevidujem diskusný príspevok. Čítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2017. Prosím hlasujte.
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.
20/4 Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2017
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Tiež aby sme dali za dosť učinili legislatíve, tak predkladám správu o vybavovaní sťažností a
petícií za rok 2017. Na základe zákona č. 9/2010 Zb. o sťažností a zákona o petícii boli v roku

2017 prijaté, bolo prijatých 6 sťažností. Máte to tam uvedené. Ani jedna nebola opodstatnená
a boli prijaté 2 petície, ktorým v jednom prípade sa vyhovelo petícii a v druhom prípade ide
o nejakú investíciu, alebo rekonštrukciu chodníkov. Má byť to zapracované do rozpočtu na
tento rok. Okrem toho samozrejme, že boli podané rôzne písomné podania a do zápisnice od
občanov, ktoré mali síce názov sťažnosti, ale nespĺňalo to podmienky zákona. Napriek, napriek
tomu sme ich prešetrili a bolo ich dokopy 15. Sťažnosti sa vybavovali priebežne v zákonom
stanovenej lehote v spolupráci s vedúcimi odbormi a aj ďalšími našimi organizáciami. To je
všetko. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči diskusia. Zatváram diskusiu. Návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o vybavovaní sťažností za rok 2017.
Nech sa páči hlasujte.
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.
Podnety pre hlavnú kontrolórku
Nech sa páči. Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja chcem pripomenúť pani hlavnej kontrolórke dotaz z minulého MZ môj, čo sa týka, čo sa týka
legálnosti priebehu jednacieho bodu o schvaľovaní kolegu Takáča do jednotlivých komisií.
Takže zatiaľ nemám odpoveď, neevidujem.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Pán poslanec tam je v materiáloch.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Neevidujem. Nemám. Ja nemám.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ale v na kľúči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Môžeme sa pozrieť, ale nemám, preto sa dotazujem.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Tam je. Nie, nie, nie on je tam pre poslancov materiály. Dotazy poslancov. Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
Spokojný pán poslanec? Dobre ďakujem pekne. Môžeme pokračovať ďalej.
Otázky poslancov.
Nech sa páči. S faktickou pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja by som len chcel pripomenúť svoj dotaz zo septembrového MZ. Letná ulica pri detskom
centre. Na obidvoch stranách autá parkujú stoja, kým deti sa vybavia z jednej aj druhej strany.
Nič sa, nič sa teda konkrétne neudialo. Zaujíma ma v akom stave to je. Tá cesta je tam
nepriechodná, je to tam veľmi zlé. Dokedy bude v riešení?

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p.poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
By som chcel nadviazať na otázku pána Ambrúža v hodine, alebo polhodine otázok občanov.
Pýtal sa na aktivity MAS Gemer Rožňava. Mňa by tiež zaujímalo, čo sa teda deje, aké aktivity.
Takže by som chcel požiadať, keby na najbližšie zastupiteľstvo, alebo do najbližšieho
zastupiteľstva sme dostali nejakú písomnú informáciu, čo vlastne MAS Gemer, MAS Gemer
robí, resp. čo mesto Rožňava v, prostredníctvom tejto organizácie urobilo zatiaľ, alebo plánuje
urobiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Budem sa snažiť byť stručný. Chcem sa spýtať. Na Štítnickej ulici stĺp
verejného osvetlenia po tej havárii, už čo sa stalo, to sa stalo, ale kto to má v kompetencii, alebo
kedy sa to prinavráti. Keď teraz mi neviete odpovedať stačí, keď mi to dáte písomne. Ale ja si
myslím, že toho času je tam teda priestor voľný, zakryté to je tam tá jama, káble trčia. Myslím
si, že žiada si to dajakú nápravu.
Ďalšiu vec vzhľadom na to, že som bol upozornení na to. Po tej havárii zase v Nadabulej, čo
odletel ten, ten teda tá zastávka autobusová, čo s tým ďalej. Ako to je poriešené s poisťovňou,
lebo dobre by bolo keby sme dajakým spôsobom učinili nápravu. Údajne to chýba ľuďom.
Tretia vec. Chcel by som teda pripomenúť, pokiaľ je to možné, vzhľadom na to, že pri
dokončovaní Okružnej, časti Okružnej a Dúhovej teda sídliska toho, neboli ukončené zemné
práce. Chcel by som využiť tento priestor, aby k, teda komisia, alebo komisia..., odbor výstavby
pokiaľ bude vedieť, že idú dajaké zemné práce dakde, kde by sa zvýšili, zvýšila dajaká zemina
aby sme ich nasmerovali, keď aj hneď na tú komu vedľa toho parkoviska a sľúbim, že určitým
spôsobom sa pričiníme o to, že, že to dajakým spôsobom zakryjeme tie skaly, lebo už je to pár
rôčkov tomu, že to tak, tak to udržiavané v takom stave ako to je.
Zároveň by som chcel požiadať teda mesto, mestský úrad aby, opakujem sa tu niekoľkokrát,
aby vyzvalo teda príslušného správcu vodárne a kanalizácií, aby keď je možnosť, aby už
pristúpili dajakým spôsobom na rekonštrukciu vodovodnej prípojky v Nadabulej. To je, to je
strašne veľa tých porúch, to vedenie je úplne staré a keby sme chceli aj niektoré ulice, že pôjdu
do opráv, keď to bude už na papieri predtým vyzvať príslušných správcov všetkých, aby, aby
si svoje inžinierske tieto siete dali do náležitého stavu.
Neviem tuto dosť, dosť hrubo vystúpil kolega, bývalý kolega Capák a z titulu toho, ja som ani,
ani nechcel vystúpiť, ale nedalo mi to, aby som dajak neopomenul a dajakým spôsobom sa
nezastal aj, aj ľuďom, ktorí ešte ako tak pristupujú reálne k dajakým úlohám na technických
službách. Konkrétne sa mi jedná aj o to, že on tu začal spomínať to svoje betónovanie. No ja,
ja by som mu vystavil faktúru za, za prípadné odstránenie tých betonárskych prác. Neviem jak
by sa zachoval. To je jedna vec.
Ďalšia vec čo mi nedá, nedá, nedá opomenúť, alebo spomenúť. Spomeniem článok, ktorý bol
nedávno pustený v, v novinách? Ako sa to volajú? Echo? Dobre hovorím? Vážení ja si myslím,
že netreba dávať do jedného vreca všetkých zamestnancov. Fakt. Prikláňam sa k tomu, že sú
tam ešte aj ľudia, ktorí, ktorí prístup, ktorých prístup je, ja si myslím, že ako tak seriózny.
Nehovorím, že dajaké chybičky krásy sa nezablúdia, ale ani nebudem, nikdy to nevyčítam
kolegovi, že to napísal. Avšak ja by som upozornil na, alebo keď dovolíte, ozrejmil dajakým
spôsobom, alebo upozornil na to dozornú radu. Nech si to vytiahne. Ako k tomu došlo, vlastne
čo to sa tam stalo no a potom není problém vytiahnuť kto bol v službe, ako bol, ako k tomu

došlo a potom adekvátne pomôcť tomu nášmu riaditeľovi nech, a povzbudiť ho nech sa nebojí
urobiť dajaké konkrétne opatrenia. Keď už mám to slovo a keď tá dozorná rada bude na
technických službách nech sa pozrie aj za tým jak ja som slúžil a, a v podstate som odhalil
niektorých ľudí, ktorí vážne, ale vážne porušili pracovnú disciplínu a potom asi zrejme aj
v tomto môžu dopomôcť k lepšiemu a vážnemu rozhodnutiu tomu nášmu riaditeľovi. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Džačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ja verím pánovi kolegovi Kováčovi, čo sa týka tých značiek. Už je to na dopravnom
inšpektoráte na schvaľovaní, ale medzi tým, ako sa pamätáš sme im predali pozemok a na
budúci týždeň je už územné konanie a oni si tam idú robiť parkovania. Parkovacie miesta tam,
jak sme im predali ten pozemok. Takže už na budúci týždeň je územné konanie tam.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs. Aj faktická aj riadna?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno, chcem sa opýtať v podstate k nepostrehol som, že čo bolo v tom Echu.
p. primátor Pavol Burdiga
Je to, je to potrebné? To dohodnime sa takto. Týkalo sa to mňa dobre?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobre, áno pardon. Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
A uzavrime to. Hej.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobre. Neviem prečo dozorná rada v podstate nemá tieto informácie. Aj tak si myslím, že to
asi nepatrí sem. Opýtam sa pána riaditeľa vlastne aj ohľadne tohto pracovného, tej pracovnej
disciplíny aj toho Echa a budeme to v podstate na najbližšej dozornej rade riešiť. A pokračoval
by som mojimi bodmi.
Niekoľkokrát som sa pýtal, že v akom štádiu je hlavný architekt mesta. Toto, táto myšlienka
ma stále napadne, keď idem z Juhu po Aleji Jána Pavla II. Táto myšlienka ma strašne mrzí,
lebo, lebo jeden, jeden, jeden zrub na konci, konci v podstate tejto zástavby, ktorá tam je, tej
uniformovanej zástavby na tej ulici by sa tam snáď nebol dostal, keby mesto malo hlavného
architekta. Takže by som chcel poprosiť pána primátora, že v akom to je štádiu. Aby vedeli aj
občania, lebo podľa, podľa toho zrubu, čo tam je, ktorý tam je jak päsť na oko, určite ten hlavný
architekt je veľmi potrebný.
p. primátor Pavol Burdiga
Odpoviem ti rých...
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Druhá.

p. primátor Pavol Burdiga
Odpoviem ti rýchlo. Dobre? Samotná osoba hlavného architekta nezáležala na mne. Teraz sa
už konečne rozhodla a rozhýbala komisia výstavby, odovzdali nám všetky veci, čiže teraz
v blízkych dňoch vyhlásime vlastne, pomôžte mi, výberové konanie, dobre na túto osobu, takže
chvalabohu sa to pohlo. Zdržiavalo sa to, ja som to tlačil na komisii výstavby, tvorili sa niektoré
veci, ktoré toto musia obsahovať, takže konečne sme sa dopracovali k tomuto materiálu.
V blízkych dňoch to vyhlásime.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem. Tiež nečakám v podstate teraz odpoveď, že v akom to je štádiu, ale som dával otázku
ohľadne dajakých uniformovaných odkladacích miest na komunálny odpad. Aj toto by som bral
len ako dajakou formou štúdie, dajakého pol kroka dopredu, že, že poďme, že ako to má
vyzerať, aká je predstava, triedenie, či podzemné kontajnery, či nadzemné, lebo ako by to
vyzeralo.
Za tretie. Škola pionierov. Musím povedať, že ľutujem mestských policajtov čo musia zvládať,
hlavne ráno o vytrubovania šoférov a, a podobného, podobných, podobných úkonov pred
školou pionierov. Myslím si, že tiež z dlhodobého hľadiska by sa trebalo zaoberať dajakým
jednosmerným otočiskom tam, alebo, alebo dajakou, dajak, dajakým riešením tej dopravnej
situácie, lebo to je nemysliteľné, čo tam je, čo tam je po ránach. Dobre je to len ráno hodina,
ale, ale je to katastrofa čo tam je.
Štvrtá vec, posledná. Na poslednom zastupiteľstve som sa pýtal na, na príjazdovú cestu od
mestského úradu k budove býv... VÚB, alebo resp. len bývalej ubytovne. Vidím, že radikálne
sa od posledného nášho zastupiteľstva podmienky zmenili a, a či by náhodou mesto nema...
nemohlo začať jednať s novým vlastníkom ohľadne dajakého pásu na, pre možnosť
vybudovania chodníka, zámeny pozemkov. Určite bude ťažké riešiť parkovacie miesta tam už,
ale, ale aspoň jeden chodník od budovy mestskej polície po, po ubytovňu by sa snáď zišiel aj
na tejto strane nie len cez park, cez Poschovu záhradu. Takže, takže či by mesto v tejto
záležitosti nemohlo začať jednať. A... Áno, áno aktuálne. Peši zatiaľ sa dá, iba kvetináče sú, ale
kto vie do kedy to tak bude. Možnože tam bude dakedy plot.
p. primátor Pavol Burdiga
Nebude.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Hej, lebo pozemok...
p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Nepoďme už absolútne do týchto, hej. My tak isto jednáme, my
sme hovorili aj s majiteľom. Nikdy nebude mať v úmysle také niečo urobiť a stále peši budú
vedieť prejsť. A keď už, a keď už rozprávame o tom, tak dá sa prejsť aj cez most a pri Poschovej
záhrade popri Drázusu sa dá prejsť ku Červenému krížu a prejdem cez most. Keby náhodou sa
už nedalo, ale to sa nikdy nestane, boli sme v jednaní aj s majiteľom pozemku, povedal nikdy
by neurobil také niečo, aby chodci nevedeli prejsť.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
No momentálny stav je taký, že sú kvetináče tak husto na seba, že s kočíkom človek neprejde.
Peši prejde, ale s kočíkom nie. To je fakt. Však?
p. primátor Pavol Burdiga

Ja mám takú informáciu, že prejde.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobre. Nebudeme to merať, ja som, ja som ... Cieľom, cieľom, cieľom tej, tejto reči bolo to, že
pán primátor... že pán pri..... iba, iba, iba. Takže, takže, takže čím viac dvojičiek nech sa rodí
v našom meste a potom nech tam prejde aj kočík s dvojičkami. A takže zmyslom tohto bolo to,
aby, aby, aby sme sa o tom bavili, aby, aby pre.... si mal pomoc pri tom jednaní, ten dajaký tlak
verejnosti, že, že dačo s tým asi robiť bude treba a potom v ďalšom kroku bude treba riešiť
parkovacie miesta okolo mestského úradu. To je potom add 2. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
No k tomu článku čo bol v Echu. Som bol autorom. Som chcel poukázať na problém, ktorý tu
vznikol. Neobviňoval som nikoho, len som skonštatoval, že Soroška bola zjazdná aj napriek
tomu, že bola kalamita.
p. primátor Pavol Burdiga
Nebola. Nebola. 5 a pol hodiny nebola. To ti môžem povedať tu, mne volali vodiči, hej, aby
sme my urobili Rožňavčania niečo. V to ráno.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno. Od kedy do kedy nebola zjazdná.
p. primátor Pavol Burdiga
Asi nejakých skoro 5 hodín. Ráno od nejakej 6-tej do skoro do 11-tej. Tu vyvolávali, lebo
niektorí si mýlili mesto so Soroškou, hej, a, a....
p. poslanec Ing. Ján Lach
Jasné.
p. primátor Pavol Burdiga
...bolo zavreté.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Dobre. A s tým, že na Soroške je zakázané soliť a používať niektoré druhy ako oné, ošetrenie
vozovky. Nikoho som neobviňoval konkrétne. Ja som skonštatoval, že bol tam taký stav a že
neboli zjazdné riz...tie najkritickejšie miesta v Rožňave. Hej, koho sa to netýka, tak nech to na
seba neberie, kto vie, že je za to zodpovedný tak si to, nech teda si z toho vyvodí ponaučenie.
To je za prvé.
Za druhé. Dnešné rokovanie ukázalo, že máme asi rokovací poriadok, ktorý by potreboval
trošku vynoviť. Lebo aby sme tu 20 minút alebo polhodinu či hodinu riešili, že či áno, nie a jak
som to povedal, tak som to nepovedal. Myslím si, že to neviem, či sa podujme mestský úrad
a mesto teda. Mesto, mesto sme všetci. Mestský úrad, že sa podujme na spracovanie návrhu,
v ktorom by malo byť presne definované čo je pozmeňovací návrh, ktorý dáva poslanec, alebo
či je to odporúčanie ako hlasovať, alebo resp. ako nehlasovať. Hej. Tak vyrieši nám to dosť
problémov.
A ďalšia vec. Neviem, či trpím stihomamom, alebo niečo podobné, ale dnes som si urobil
skúšku správnosti a pri VZN-ku ohľadom výšky financovania škôl som dal pozmeňujúci návrh,

o ktorom sa hlasovalo. V novembri na zastupiteľstve 30-teho, keď bolo VZN-ko ohľadom,
poslanecký návrh ohľadom kolegu Takáča mal som tam tiež pozmeňovací návrh, o ktorom mi
bolo vysvetlené, že sa nemôže hlasovať. Tak neviem teraz kedy môžem hlasovať ako poslanec
a kedy nie. Lebo v tomto našom rokovacom poriadku som nič nenašiel k tomu a v zákone
o obecnom zriadení tiež nie a neviem, či ešte existujú nejaké iné právne normy, ktoré to
upravujú. Chcel by som poprosiť teda o výklad tohto, hej. Keď by ste chceli vedieť tak 30.11.
bod 18 od 11 minúty tam bolo to vysvetlenie, že prečo nemôžem hlasovať, teda prečo sa nemôže
hlasovať o mojom návrhu pozmeňovacom. Toľko. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja trocha zmením tému, ale myslím, že to súvisí aj s obyvateľmi. V médiách sa objavili 2, 2
informá..., alebo ja som zachytil 2 informácie ohľadom Sorošky. Jednu informáciu od pána
Trnku a jednu informáciu od pána primátora. Mňa by zaujímalo pán primátor ako stojí tá
Soroška vlastne? Tunel. Nie prejazdnosť, ale tunel.
p. primátor Pavol Burdiga
Zatiaľ môžem konštatovať, že Soroška nám ešte stojí. Vieme aj prechádzať cez ňu...
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem za uľahčenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Vieme aj prechádzať cez ňu, len akurát nevieme ešte tou, tou jednou rúrou, ktorá sa má preraziť,
hej, tou ešte nevieme chodiť, ale trošku som humorne to naznačil. Viem o čo, viem o čo ti ide,
že pán minister sa vyjadril, že nie sú peniaze na tento spodný ťah. Ja som dostal celkom inú
informáciu stade. Že ja nejdem nejak, nejak komentovať jeho, jeho odporúčania, alebo jeho
rozhovory s pánom Trnkom vôbec. Ja s Petrom Markom aj myslím, že aj ty si bol tam, však,
sme sa zúčastnili jedného stretnutia, ktoré zorganizovala Národná diaľničná spoločnosť
a Dopravoprojekt Prešov. Čiže nie my sme boli organizátori toho celého, ale bola tu na
mestskom úradu vlastne nám predložená projektová dokumentácia ohľadom rýchlostnej cesty
R2 Rožňava – Lipovník – Jablonov n/Turňou, kde boli zúčastnení všetci starostovia dotknutých
obcí a primátori, bola tam okresná správa ciest a všetky úrady, ktoré niečo majú spoločné
s touto rýchlostnou cestou. Bola nám to prezentované kvôli tomu, lebo táto projektová
dokumentácia sa má odovzdávať do konca februára. Čiže finálna verzia nám bola predstavená,
ako to má vyzerať s celou R2 so samotným tunelom, vstupnými, výstupnými portami, vetracími
šachtami, rozmermi samotnej rúry, ktorá tam bude, samotnej servisnej rúry, ktorá tam má byť.
Tunel bude jednorúrový s obojstrannou premávkou aj so servisným tunelom, samozrejme
rozmery atď., atď., nejakých 4 264 m by mal mať ten tunel, všetky odstavné plochy, všetky
parkoviská, všetky príjazdy, nadjazdy, ktoré bude obsahovať táto časť, táto časť trasy, všetky
cesty, ktoré budú pri výstavbe samotného tunela a samotnej R2, zahrnuli tam všetky geologické
prieskumy nám povedali, ktoré prebehli v samotnom horskom masíve Soroška. Rozprávali nám
aj o ohrození vlastne pitnou vodou obce Jablonov, pretože keď sa bude raziť tá rúra, čiže môže
Jablonov prísť o vodu, ale boli nám predstavené všetky náhradné alternatívy samotných týchto
vodných zdrojov, ktoré by potom, ktoré by mohli zásobovať samotný Jablonov. Čiže táto
projektová dokumentácia úplne dopodrobna nám bola predstavená, so všetkými rozmermi,
všetkými tak, ako ju budú teraz odovzdávať. Moja prvá otázka počas diskusie okamžite
smerovala na to, že aký je termín vlastne výstavby, tak z Národnej diaľničnej spoločnosti mi

bolo odpovedané to, že stavebné povolenie by malo byť zhruba od nejakého augusta so
všetkými konaniami atď. a teoreticky že by mal byť aj vybratý aj dodávateľ do konca roka.
Čiže ja z toho som možno zvážil, alebo uvážil, že keď nebudú rôzne všelijaké protesty a neviem
čo ešte, myslím nie ľudí, ale proti výberovému konaniu tak možno v roku 2019 by sa mohli
začať práce. Finančne ako to je zabezpečené to fakt to nám už nepredstavovali, čiže to si
nedovolím povedať ako to je zabezpečené, ako sa to bude financovať, skade sa to bude
financovať, takže na to ja teraz odpoveď neviem dať. Ale toto bolo úplne dopodrobna. Všetko
sme videli s takými zaujímavosťami, už keď môžem vás zdržať, bude jeden z najmodernejších
tunelov aj v Európe, pretože sa použijú rôzne také stavebné a strojné prvky, ktoré v niektorých
tuneloch v Európe ani neviem ešte kde, neboli použité. Veľmi zaujímavá stavba to bude a bude
to ešte z jedného hľadiska veľmi zaujímavá stavba, že pri razení tunela alebo pri geologických
prácach sa našli obrovské vnútorné priestory pod samotným masívom Soroška. Čiže, keď rúra
sa bude raziť tak je možné, že sa narazí aj na také miesta, kde sa vlastne samotnou rúrou vojde
do akejsi miestnosti, alebo do priestorov, ktoré sú prázdne, čiže tam sa tunel nebude raziť, ale
možno sa bude tunel stavať, hej, čiže to je veľmi špecifická, zaujímavá vec, ktorá tam bola.
Dokonca projektant trošku uletel aj s takou vecou, že by bolo celkom zaujímavé, keby sa to
stavalo, že by možno bol ten tunel v tej časti s nejakého priehľadného materiálu. Čiže veľmi
zaujímavé technické riešenia boli. Ten, ten priestor, ktorý je pod tým bralom, ten je tam, určite.
Pretože oni hovorili, že pri geologickom prieskume neviem koľko tyčí na raz sa im stratilo, keď
sa navŕtali tam. Takže obrovské priestory sú tam. Veľmi zaujímavá stavba sa rysuje. Ja som
každému povedal, aj médiám, že dúfam, že aj my všetci aj naše deti sa raz dočkáme toho svetla
na konci tunela Soroška. Takže asi, asi takáto informácia zatiaľ. Ale môžeme povedať
a môžeme byť aspoň trošilinku spokojní, že tá petícia, ktorú sme spoločne všetci robili, my
všetci, ktorí sme nielen tu, ale aj obyvatelia okresu padla na úrodnú pôdu. Tie protesty, ktoré
sme robili, alebo protest, aj ten bol veľmi dôležitý, lebo, lebo pomohol k tomu, aby sa toto celé
pohlo. A pohlo sa. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja som sa k tejto informácii ešte chcel spýtať, že trasovanie sa nemenilo? Lebo bolo trasovanie
pôvodnej cesty 2 tunely tak, že za mauzóleom sa malo ísť smerom na Drnavu a odtiaľ....
p. primátor Pavol Burdiga
Nie nie. To....
p. poslanec Ing. Ján Lach
...a odtiaľ mostom do výšky.
p. primátor Pavol Burdiga
To neviem, možno sa týmto menilo, ale táto trasa je tak, že napojenie na samotnú R2, ktorá
vchádza potom do tunelovej rúry, tak bude tu dole v spodnej časti ako sú kasárne, keď si
predstavíte ten veľký oblúk, kde je pneuservis Streicher. Tak nad tým smerom na Košice o pár
metrov bude jeden obrovský kruhový objazd, hej, z ktorého sa budeme my dostávať vlastne na
túto R2, ktorá pôjde popri Dlhej Lúke, cez Lipovník, Lipovník míňa, ale nad Lipovníkom bude
vchádzať potom do skalného masívu a vychádza opäť tak, že pri Jablonove, ale samotnú obec
Jablonov obchádza a pôjde medzi samotným, nie samotným Jablonovom a závodom tým
tranzitným, ktorý je tam. Áno medzi Eustreamom. A mal by vychádzať, mal by vychádzať
niekde za Jablonovom ako je benzínová pumpa asi od tadiaľ možno nejakých, možno nejakých,
ja neviem, 500 m. A tam bude aj obrovská budova, obrovské stredisko diaľničnej polície,
okresnej správy ciest a všetkých týchto vozidiel, ktoré sa budú starať o tento 14,1 km úsek. Ja
myslím, že niekde v tej výške ako sú železnice a tam bol ten problém aj s tými vodami, so

všetkým, aj zosuvom, lebo tam sú nejaké také podložia, ktoré sa budú posúvať, ale pre mňa to
už bolo trošku veľa, lebo také špeciálne metódy, ktoré sa tam majú používať proti zosuvom,
tak ako veľmi zaujímavé, no. No. Nech sa páči. Áno, keď budeme pozerať na Košice, myslím,
že áno, áno. Áno. No. Áno, áno, áno. Nie, nie pod. nech sa páči ešte niekto chce diskutovať?
Keď nie ja vás ešte nepustím domov, ani televíznych divákov od televízorov, lebo keď dovolíte
v krátkosti, alebo v rýchlosti by som vám chcel 2 prezentácie pustiť. My sme dali vypracovať
takú situáciu a po dnešnom dňo... po dnešnom dni koncepciu, alebo ako by to malo do budúcna
vyzerať na rožňavskom kúpalisku. Mali sme tu odborného projektanta, pretože to kúpalisko,
aby ste vedeli, už si bude žiadať opravu a nejakú si víziu musí mať aj do budúcna. My sme sa
dali do toho nielen tu, ale aj v rôznych, v rôznych častiach tohto, tohto kúpaliska a vznikla nám
taká projektová dokumentácia, o ktorú by som sa vás, alebo s vami chcel podeliť, aby ste to
aspoň zhruba videli. Je to... Na tej telke to pôjde? Ale ide to do vysielania potom. Takže keď sa
tam obrátite, je to presne v tej časti, ako je aj teraz staré kúpalisko, len to bazénové teleso bude
prerobené a prerobené tak, že zachová sa aj plavecká časť, ale len do polovičky. Ako vidíte tam
tú modrú časť s ostrovčekom tak to bude zážitková časť, hej, tie lehátka atď. čo tam vidíte, tak
to tiež patrí k tomu. Ale keď pôjdeme na ďalší obrázok budeme vidieť, že je tam ďalšia
zážitková časť. Toto nie, toto nie je zážitok, lebo to je pomaly cena toho celého. Zhruba takto
zhora to vyzerá. Čiže ako som vám hovoril je to na mieste toho starého bazéna, tam je tá
plavecká časť na pravej strane, zážitková časť tam, kde je tá modrá časť a vidíte, že tam kde
bola veža na skákanie do vody, tá veža sa využila na to, že sa tam postavia toboganové rúry a tá
červená, neviem ako to nazvať, časť to je taká rodinná šmýkalka, alebo šmýkačka, tiež taká
široká. Určite ste to videli v aqua parkoch. Čiže toto je tá časť veľkého bazéna a po ľavej strane,
keď sa pozriete tam je, tam je tá nová časť detského bazéna, ktorá by mala zhruba asi vyzerať
z leteckého pohľadu asi, asi takto. Môžeme sa posunúť ďalej. Takto by to malo by z pohľadu
vyzerať. Toto je vlastne od vstupu, keď vchádzame dnuka tak by to mohlo, tak by to mohlo
vyzerať. Ako vidíte po tej ľavej strane nie na celej šírke je to plávanie, ale zachovalo sa, čiže aj
plávať sa môže, je tam zážitková časť, jedna po pravej strane a v zadnej časti je tá toboganová
časť. Čiže aj tú vežu sme využili na to, aby, aby z tých toboganov sa dalo spúšťať. Môžeme ísť
ďalej. Toto je tá časť detských bazénov, si môžete pozrieť. Môžeme ísť ďalej. Takto by to malo
trošku zbližša vyzerať, keď to pozeráte zhruba od tej časti, kde je minigolf, alebo kde sú tie
bufety. Alebo od cesty, keď tak pozriete no. Od cesty by to takto mohlo vyzerať. Môžeme ďalej.
Toto je tá hlavná časť opäť. Toto je tá toboganová časť. Môžeme ďalej. To je všetko, hej? Takže
to je akási vízia toho, že raz aj k tomuto budeme musieť pristúpiť a budeme musieť tie naše
priestory tam poopravovať, lebo pomaly sa to blíži. Nejdem vám hovoriť, že s koľkými rôznymi
vecami sa tam boríme každú jar, aby sme to celé spojazdnili. Dúfam, že tiež raz sa dobojujeme
k tomu, ale nejaká vízia toho celého musí byť. Rozmýšľali sme aj o tom, že stále sa tu hovorí,
že nie sú termálne vrty, alebo či sme to už skúšali. Naši predchodcovia stále povedali, že to už
tu bolo a, a nie sú také, alebo tie vrty sa urobili a nenašla sa tá teplá voda. Možnože raz aj to
odsúhlasíme, že urobíme nejaký geologický prieskum, či sa náhodou tá voda nenájde, lebo to
je polovica úspechu nielen vonkajšieho bazéna, ale aj samotnej krytej plavárne. Ešte ja by som
upriamil vašu pozornosť, keď niekedy budete chodiť cez vstupný vestibul mestského úradu, tak
chvalabohu sa podarilo urobiť aj druhú štúdiu aqua centra v Rožňave, lebo jednu sme vám
predstavovali už minulý rok, ktoré urobili študentky, študentky stavebnej fakulty. Teraz je tam
vyložené opäť jedno veľmi krásne dielo, ktoré urobila Rožňavčanka. Je to tam pôdorysne
urobené, pohľadovo je to urobené a keď si všimnete tam na stole je ešte aj maketa dokonca
urobená toho, ako to má vyzerať, alebo ako by to mohlo vyzerať. A veľmi táto baba to
naznačila, alebo nazvala veľmi výstižne, že je to Aquapark Kvapka Rožňava. Čiže celkom,
celkom dobrý názov tomu dala. Ale oplatí s to pozrieť aj televízny diváci, že tí, ktorí chodíte
na mestský úrad oplatí sa to pozrieť, je to veľmi, veľmi zaujímavá vec. Je to opäť štúdia, aby
sme sa tiež pohli dopredu a aby sme si vedeli vybrať. Informácia ďalšia pre vás – do konca

apríla sa urobí statický posudok už, už ho prevádzajú na, na tej časti plavárne, ktorá nám tam
zostala, alebo to torzo, ktoré je tam, aby sme vedeli či, či to musí ísť dole, alebo, alebo to tam
má ostať. Budeme mať oficiálne stanovisko tiež, že ako máme potom pokračovať. Keď to
nemusí ísť dole, tak budeme rozmýšľať o tom, že dáme s do projektovo, projektovej
dokumentácie, alebo sa dohodneme potom, že ako budeme napredovať ďalej. Čiže to je
ohľadom, vidíte, že sme s posunuli aj, aj s tou krytou plavárňou, lebo roky rokúce tu boli len
reči a, a, a žiadne nejaké činy neboli, že aspoň ako by to mohlo asi vyzerať. A ja by som sa tiež
tešil, keby sa to podarilo.
Ešte jedna myslím že prezentácia. Rekreačné stredisko Lúč Patak, ktoré patrí už pod mesto.
Tam kde som vás minulý rok aj pozýval poslancov, boli tam samozrejme aj, aj učitelia, riaditelia
škôl. Je to naša oddychová zóna, vlastne ktorú sme zdedili po vodároch a máme aj s tým akési
plány. Je tam už , je tam už niečo samozrejme postavené, takže skúsme ísť ďalej, aby sme
videli. Tu keď si pozriete, tak tie objekty s rôznym využitím v areáli, že budú to hracie zóny,
spoločenské priestory, oddychové priestory, športová časť, prevádzkové priestory. Areál
poskytuje využitie pre školy, škôlky, organizácie, združenia, rodiny a firmy. No a rôzne
možnosti využitia ešte výlety, tábory, športové súťaže. Všetci aby sme boli trošku v obraze aj,
aj diváci, jedná sa zhruba o 18 000 m2. Je tam objekt, v ktorom ste mohli byť tí, ktorí ste tam
boli. Postavil sa tam aj veľmi krásny altánok už teraz a dali sme vypracovať túto štúdiu, že do
budúcna ako by vlastne táto oddychová zóna mohla vyzerať. A zhruba nám to asi vyšlo takto.
Toto je terajší stav. Možno trošku to vyzerá také ošumelé, ale je to, je zima, takže nie sú až také
atraktívne tieto priestory. Ale vidíte tam sú tieto 2 altánky, ktoré boli postavené v spolupráci
s poľovným združením rožňavským a tie priestory, ktoré, ktoré teraz budete vidieť, ktoré
budeme vlastne revitalizovať, alebo chceme revitalizovať, alebo chceli to pretvárať do budúcna.
Chcem upozorniť len to, že všetky tieto objekty sa už teraz dali dokopy, myslím, že všetky
stavebné povolenia sa vydali, aj, aj kolaudácia bola urobená, čiže môžeme byť kľudní
a spokojní. Tento areál by sme chceli využívať hlavne pre každého. Tzn. ako som tu čítal sú to
rodiny, školy, školské výlety, rôzne ja neviem narodeniny, alebo atď. To budú môcť naši
obyvatelia, naše školy, alebo hocikto využívať tento priestor takým spôsobom a už teraz to
dávam do pozornosti, aby ste vedeli, že do tohto areálu sa môžete prihlasovať na Technických
službách v Rožňave. Je tam už založená aj kniha presne tak ako aj tu na sály, tam je založená
kniha práve na, na tento areál, kedy tam chce niekto zájsť, môžu si to vybrať na celý deň, môžu
tam pobudnúť. Ja si myslím, že sú to veľmi, veľmi pekné priestory a môžu si užívať túto
prírodu, ktorá tam, tam je. Takže teraz keď prejdeme je tu ten navrhovaný stav, tá vizualizácia,
keď si to, vidíme? Aha vidíme to, teraz je to tu za mnou už, hej. Takže je to opäť nejaká si vízia,
ako by to mohlo vyzerať. Projektant nám to predstavil. Takže poďme pomaličky, pomaličky
ďalej. Bol som veľmi rád a my sme hovorili projektantovi, aby využíval maximálne také prvky,
ktoré môžeme aj my dodať našimi mestskými lesmi, čiže aby tam bolo tej prírody takpovediac
dostatok. Čiže ako vidíte, takéto zážitkové prvky sú tam navrhnuté do budúcnosti. My sme si
to pozreli a je to vyrobiteľné aj našimi technickými službami, našimi stolármi, našimi
mestskými lesmi. Čiže budeme sa snažiť do budúcna aby z týchto prvkov, ktoré tu budú, ktoré
aj pôjdeme ďalej budete vidieť, aby sme to tam každopádne zveľadili. ...vidíte úplne
jednoduché veci, prírodné veci, minimalizovať nejakú stavbu niečoho, takže. Raz keď stade
pôjdete, hovorím obrovský priestor je tam, treba sa tam pozrieť. Na jar tam budeme meniť
oplotenie okolo celého areálu. A tak by to mohlo do budúcna vyzerať. Vidíte tam ten altánok,
ktorý je už zapracovaný. Môžeme ísť ďalej. Sú urobené také malé náučné chodníky aj pre deti,
pretože veľmi to privítali aj riaditelia škôl, čiže vidíte napr. aj takýto chodník použitý z rôzneho
prírodného materiálu. Mne sa to osobne tiež veľmi páčilo, lebo v jednej časti je drevo, niekde
je lístie, niekde je sú kamene použité, čiže ja si myslím, aj deťom s to dá celkom pekne... Vidíte
aj tu je ten chodník, ktorý je, ktorý je nakreslený. Čiže je z rôznych materiálov je to, je to
tvorené. Tu napr. navrhla tiež tento malý náučný chodník, kde deti sa môžu zoznámiť aké

stromy poznáme, čiže my sme chceli tak, že trošku zapracovať do toho aj naše mestské lesy,
možno aj našich poľovníkov do toho, hej. Takže táto časť napr. je hotová, keď si pozriete túto
ľavú časť. To je tá existujúca budova. Tento chodník je, s týmto chodníkom sa dá prejsť do
toho altánku ktorý tam, ktorý tam existuje. Môžeme. Toto je tiež veľmi zaujímavá časť, keď si
pozriete. Nazvali, nazvali to ako hudobný les, lebo je taká zvonkohra. Rôzne drevá sú tam
a každé drevo vydáva nejaký iný zvuk. Čiže opäť hovorím maximum prírodných materiálov sa
tam používalo. Ešte môžeme. Čiže aj takéto možno športovisko tam pribudne. A toto je, toto je
taký letecký pohľad na celý areál, ako by to malo do budúcna vyzerať. Určite to nie je sväté
písmo opäť, hej, keby sa niekto do toho chcel zapojiť, prísť s ďalším nejakým novým nápadom.
Tu dvere sú otvorené, lebo naraz... Tu sú tie prvky, ktoré vidíte, tu sú tie prírodné prvky, ktoré
sa tam môžu použiť. Opäť veľmi jednoduché veci prírodné. Tam vidíte ten zaujímavý chodník,
o ktorom som vám hovoril. Tak to nazvali, že bosý chodník. No a rôzne prvky ešte. Takže je to
miesto pre každého, nie je to miesto len pre nás. Takže ja sa vám chcem všetkým poďakovať,
že ste dneska vydržali a chcem vám popriať ešte všetkým príjemný zvyšok dnešného dňa, alebo
dnešného večera. Dovidenia.
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