Doslovný prepis zvukového záznamu zo
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v
Rožňave dňa 29.06.2017
Váţení poslanci mestského zastupiteľstva, váţení prítomní. Ešte pred tým, ako začneme
mestské zastupiteľstvo, máme tu takú milú vec. .......pôsobí pri tejto materskej škole, chcela
poprosiť pána primátora, aby do funkcie riaditeľky materskej školy vymenoval pani Sylviu
Zsigraiovú na 5 ročné funkčné obdobie od 01. 07. 2017.
p. primátor Pavol Burdiga
.....ešte raz veľa šťastia, zdravia, úspechov..... blahoţelám.
p. Sylvia Zsigraiová
Ďakujem pekne za prejavenú dôveru a sľubujem, ţe ako riaditeľka sa budem snaţiť viesť
chod v materskej škole k spokojnosti svojho zriaďovateľa. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujeme pekne. Takţe milé povinnosti máme za sebou. Ešte by som vás poprosil o vypnutie
mobilných telefónov, aby nás nerušili pri rokovaní mestského zastupiteľstva.
Podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov otváram 21. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Roţňave v tomto
volebnom období. Vítam poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, riaditeľov
príspevkových organizácií, konateľov obchodných spoločností, prednostku mestského úradu,
vedúcich odborov mestského úradu a všetkých prítomných.
Konštatujem, ţe poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas
pozvaní.
Z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 11, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Svoju neúčasť ospravedlnili pán Beke, on by sa mal za chvíľu uţ dostaviť, pán poslanec
Kováč sa nám nevie zúčastniť z rodinných dôvodov.
Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Capáka a pána poslanca Balázsa.
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, ţe zápisnica zo zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Roţňave zo dňa 27.04.2017 bola vyhotovená a overovateľmi podpísaná.
Váţení poslanci, predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené
v pozvánke. Má niekto z poslancov pripomienky k predloţenému programu? Nech sa páči
otváram k tomu diskusiu. Pán poslanec Kossuth
p. poslanec Ľudovít Kossuth
My máme naopak karty asi. Ja som sa prihlásil, ale nie k tomu. Prepáčte.

p. primátor Pavol Burdiga
Aha. Dobre ja by som sa chcel ešte ospravedlniť. Ospravedlniť, keď nám vznikne niečo aj pri
hlasovacom zariadení, to som zabudol na začiatku povedať, ţe táto miestnosť, rokovacia
miestnosť mestského zastupiteľstva bola v minulom miesiaci úplne obnovená, kompletne aj
so všetkými rozvodmi, takţe to je taký, také prvé stretnutie a taký krst v hlasovaní
a fungovaní mestského zastupiteľstva, takţe keby náhodou niečo vzniklo, tak prosím
ospravedlňte tieto veci, pretoţe sú to veci určite technického charakteru. Takţe pán poslanec
Mihók nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Eduard Mihók
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel doplniť bod 5 dnešného rokovania VZN mesta
Roţňava o školských obvodoch v meste o príloha č. 3 základné školy s vyučovacím jazykom
slovenským doplniť ako 13 obec Hrhov a do prílohy č. 2 Základná škola, Ulica pionierov 1,
doplniť 8 bod obec Hrhov od školského roku 2017/2018 ţiaci Toma....Tomáš Máté
a Alexandra Máteová.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči má ešte niekto nejaké doplnenie dnešného
programu rokovania? Neevidujem ţiadny diskusný príspevok. Uzatváram diskusiu, budeme
hlasovať o zaradení, alebo len doplnení? Stačí pri tom bode potom, aby sme to mali? Dobre.
Čiţe, keď budeme pri tom bode tak poprípade ešte raz sa prihlásiš a prednesieš to potom.
Dobre? Takţe program, program nám ostáva tak ako je. Nech sa páči hlasujme.
Hlasovalo 11 pánov poslancov. 12. Za boli 11, proti bol 1 pán poslanec, nikto sa nezdrţal.
Ďakujem. Konštatujem, ţe celkový program rokovania bol schválený.
Váţení občania. V súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Roţňave
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 moţné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môţe trvať
najdlhšie 5 minút. V odôvodnených prípadoch môţe predsedajúci tento časový limit predĺţiť,
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 dĺţku 5 minút v odôvodnených prípadoch môţe byť tento časový limit
predsedajúcim predĺţený, 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 môţe byť tento limit predĺţený 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 pouţívaním jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.
Váţení poslanci, v súlade s § 9 ods. 2 rokovacieho poriadku „poslanec sa povaţuje za
prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloţenú
čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Ţiadam Vás, aby ste pred
opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z
hlasovacieho zariadenia.
V prípade pochybností dodrţiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné
riešenie. Ďakujem.

Prejdeme k bodu 2 a tým je Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Roţňave. Nech sa
vám páči. Otváram diskusiu, máte priestor. Neevidujem ţiaden príspevok. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave berie na vedomie
správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Roţňave. Nech sa páči páni poslanci
hlasujte.
Hlasovalo 10 pánov poslancov. 10 boli za, proti nebol nikto a nikto sa ani nezdrţal
hlasovania. Ďakujem.
Bod č. 3. Návrh na zvýšenie počtu poslancov MZ vo volebnom období 2018-2022 so
zachovaním počtu volebných obvodov.
Keď dovolíte tu trošku prečítam dôvodovú správu, lebo nie je to jeden z tých
najjednoduchších bodov. V súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov na celé volebné obdobie
určí pred voľbami mestské zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov. V prípade mesta Roţňava
sa postupuje podľa písmena g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce je počet poslancov 1319. Podrobnejšie zdôvodnenie predloţeného návrhu je v písomnom návrhu skupiny poslancov
MZ v Roţňave. Pri určení počtu poslancov vo volebnom obvode vychádza zo zásady, aby sa
volebné obvody a počty poslancov určili v nich tak, aby kaţdému poslaneckému zodpovedal
pribliţne rovnaký počet obyvateľov s trvalým pobytom vo volebnom obdobe, obvode, pardon.
Z uvedeného dôvodu počet poslancov v jednotlivých volebných obvodoch je určený v
zákonom stanovenej lehote pred voľbami do orgánov samosprávy obcí podľa aktuálneho
počtu obyvateľov. Pozrime si aj komisie, pretoţe tento materiál bol vo všetkých komisiách.
Sociálna doporučuje, ochrana verejného poriadku doporučila, vzdelávanie, kultúra
doporučuje, výstavba doporučila tento návrh, finančná a podnikateľská tak isto doporučuje.
Týmto otváram diskusiu poslancov. Nech sa páči pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. No. No tento materiál patrí k tým, ktorý sa tu objavil viackrát,
alebo táto problematika sa tu objavila viackrát. A súčasný stav, ktorý, ktorý máme v našom
mestskom parlamente, teda 13 poslancov sa opiera o dlhodobú snahu skupiny najprv
aktivistov, potom poslancov a opiera sa hlavne o vôľu a ţiadosť občanov, ktorí, ktorí tento
stav si vyţiadali, vyţiadali v petícii, ktorá, ak sa nemýlim, sa pohybovala vysoko cez tisíc,
blíţila sa k dvom tisíckam občanov podpísaných, ktorí si tento súčasný stav ţelali. Nemám
samozrejme nič proti tomu, aby, aby poslanci vystupovali s vlastnou, vlastnou
iniciatou.....iniciatívou práve naopak, ale v dôvodovej správe mi chýbajú akékoľvek
relevantné argumenty, pretoţe to, čo sa nachádza v predloţenom materiály a ţiaľ za
relevantný argument ani pri veľmi dobrej vôli sa nedá povaţovať. Argumenty typu, ţe značná
pracovná záťaţ poslancov a neprimeraná koncentrácia moci mi ako, ako argument, ešte raz,
ani pri veľmi dobrej vôli ţiaľ nemôţe, nemôţe pripadať. Keď sme navrhovali zníţenie počtu
poslancov, tak naše argumenty sa opierali o finančné vyčíslenie, ušetrenie financií a ďalšie
skryté náklady, ktoré, ktoré sa spájajú ako tlačenie materiálov na rôzne stretnutia
a neprimeraná koncentrácia moci je, je naozaj na pozdvihnutie obočia. Právomoci poslancov
sú upravené v zákone 369/1990 a tak, ako je v súčasnosti tento zákon napísaný, podľa môjho
názoru je, je viacej v prospech primátorov a starostov obcí a miest a nie v prospech
poslancov. Čiţe tvrdiť, ţe nejaká skupina poslancov má neprimeranú koncentráciu moci je,
ako keby sme ten zákon nečítali, alebo resp. pri, pri vymýšľaní návrhu sa s ním dostatočne
neoboznámili, pretoţe právomoci poslancov sú tam jasne a zreteľne definované. Odhliadnuc
od toho, ţe akýkoľvek počet poslancov je v danom parlamente, vţdy politickú moc má
nejaká, nejaká väčšina poslancov. Čiţe ani pri najlepšej snahe nemôţeme hovoriť

o neprimeranej a uţ vôbec nie koncentrácii moci. Ešte raz chýba mi tu nejaký prepočet. Je
tam uvedená suma 4 000 eur, 4 000 niekde som to videl...
p. primátor Pavol Burdiga
3 460.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Áno. Ďakujem pekne. To je len, to je len tá suma, o ktorú sa zrejme jedná pri, pri súčasnom,
pri súčasnom stave odmien za vykonávanie poslaneckej funkcie a účasti v komisiách,
poprípade, keď je poslanec aj sobášiaci. Čo ma ale najviac mrzí, ţe takýmto krokom sa snaţí
skupina poslancov ísť proti vôli občanov, ktorí, ktorí túto vôľu zreteľne a jasne vyjadrili
v petícii a bol to značný počet, značný počet podpisov. Blíţi sa, blíţi sa k počtu, ktoré
dosahujú úspešní kandidáti na post primátora. Takţe, áno, ako som povedal v prvej vete,
nebránim sa akejkoľvek iniciatíve poslancov, práve naopak, ale domnievam sa, ţe takýto
návrh potrebuje hlbšiu diskusiu a preto dávam návrh na stiahnutie tohto bodu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Kuhn nech sa ti páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja podporujem návrh kolegu Bischofa na stiahnutie tohto materiálu a kolegom, ktorí teda
prišli s týmto návrhom by som odporúčal, nech ziniciujú petíciu občanov a keď sa im podarí
získať viac ako tých nejakých 1 900 podpisov, ktorý, občanov, ktorí sa podpísali pred neviem
8 rokmi, alebo 7, 8 rokmi, alebo 6-timi moţno to bolo iba pod petíciu za zníţenie počtu
poslancov. Tak keď sa, keď sa kolegom podarí získať viac podpisov, 2 000, alebo aj viac za
zvýšenie, tak potom to povaţujem za relevantný návrh, ktorým sa môţeme zaoberať, ale, ale
v tejto chvíli to nepovaţujem za vhodné. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Odznel tu návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania, takţe dávam hlasovať.
Nech sa páči hlasujte, či tento bod stiahneme z rokovania, alebo budeme pokračovať
v diskusii. Za stiahnutie ste boli 3, proti 9 a nikto sa nezdrţal. Nech sa páči pokračuje
diskusia, keď sa chce niekto prihlásiť. S faktickou pán poslanec Capák, nech sa páči.
Opravme to, áno tak. Dobre.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja by som k tomuto bodu len krátko povedal, ţe prednedávnom sme schvaľovali plat
primátora. Tam nebol problém so sumou, myslím, ţe to dá dokopy vyše 8 000. Ste tak
zahlasovali. Ja som tam sám svietil v červenom, tak nevidím potom, prečo je problém 4 000.
Alebo 5 nech by aj bolo. A ďalšia vec, ako sa dá predvídať, či je pozitívne, alebo negatívne.
Ja napríklad si myslím a čo keď je to opak. Prečo si myslí, ţe to ide o nejaké zlúčenie
moţností moci, alebo tak. Nie. Môţe sa práve opačný efekt stať. Takţe ja by som aj toto
zvaţoval, či je to tak celkom. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja ešte budem trochu osobný, keďţe sa tu objavila taká formulácia, ţe niektorí poslanci
odmietli vykonávať tieto činnosti, s čím sa pracovná záťaţ ešte zvyšuje. Ja som, okrem toho,

ţe som sa zúčastnil na zastupiteľstvách a kľudne by mohla byť zverejnená štatistika
dochádzok jednotlivých poslancov na zastupiteľstvá, a škoda, ţe, a v prípadne ešte aj
evidovať na koľkých hlasovaniach sa zúčastnili, lebo niektorí poslanci prídu na polovicu
zastupiteľstva a potom, potom odídu. Ja tu sedávam od rána do večera na kaţdom
zastupiteľstve, okrem toho som členom finančnej komisie, som členom 3 školských rád a mal
som záujem byť členom dozornej rady mestských lesov, ale kolegovia s tým mali nejaký
problém, aby som bol členom mestskej rady, teda dozornej rady mestských lesov, takţe ma
neschválili, takţe mne nemôţte vyčítať, ţe som odmietol vykonávať nejaké činnosti, ja som
mal záujem a nebol som schválený. Asi toľko. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník nech sa ti páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Komisia ochrany verejného poriadku doporučuje schváliť, ja som členom, resp. no členom
komisie. Ako podpredseda komisie som hlasoval proti a teraz budem hlasovať tak isto proti.
Len aby nevznikli nejaké nezrovnalosti, ţe komisia to odporučila. Komisia ako taká áno, ale
ja nie. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja som ako celkovo komisie čítal, ţe tie pomery som tam preto nechcel čítať.
p. poslanec Roman Ocelník
Ako v poriadku, ţe si to čítal. Nejde o to, len som chcel upriamiť pozornosť na túto
skutočnosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno pán poslanec. Pán poslanec Balázs nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobrý deň. Ďakujem pekne. Keby som mohol poprosiť, ja by som chcel všetkých kolegov
poslancov poprosiť, aby trošku objektívnosti vniesli do tých informácií a vlastne nie len, nie
len neposúvali len časť dajakých účelových informácií do tejto debaty. Keď chceme, aby sa
obyvatelia formou týchto televíznych kamier dozvedeli viac o, o fungovaní práce poslanca,
tak keď hovoríte kolega Kuhn, ţe, ţe chcete byť osobný, tak, tak a ţe môţe byť zverejnená
dochádzka tak áno, pri tých kamerách sa zúčastňujete častokrát, to je pravda, ale čo sa týka
rád škôl, kde to je tieţ poslanecká práca, tam máte účasť 50%-nú, alebo v ZUŠ-ke 20%-nú
účasť. Takţe nie len zastupiteľstvo pred kamerami je vlastne práca poslanca. Ţe trošku
objektívnosti vnesme do toho. Čo sa týka dozornej rady mestských lesov sme tu 13-ti
a rozhodujeme 13. Nikto, to nie je súkromná firma, ţe si buchneme po stole a tak ako to si
predstavujeme, tak bude fungovať. Bohuţiaľ sa s tým musíme zmieriť, lebo väčšina z nás robí
v súkromnom sektore, alebo vo vedúcich pozíciách a toto je, toto je zbor 13-tich poslancov,
ktorí, ktorí spoločne rozhodujú. Čo sa týka koncentrácie moci tak ja som túto, túto vetu
pochopil v tej, v tom materiáli tak, ţe je nás 13 poslancov. Aby obyvatelia vedeli, ţe mesto od
10 do 20 000 obyvateľov môţe mať od 13 do 19 poslancov. Roţňava má 18 450 dakoľko
obyvateľov to znamená, ţe by mala mať podľa tohto 17 alebo 19 poslancov. Miesto toho má
13 na tej najniţšej hranici, ktorú môţe mať. Určite by bolo dobré informovať obyvateľstvo aj
o tom, ţe počet sobášov sa nezmení. Len je otázka, či to budú teraz sobášiť 5-ti ľudia pri
sobáši, alebo 6-ti, alebo viacerí, lebo zase sú kolegovia, ktorí sa nezúčastňujú tých sobášov. Či
uţ z nejakých objektívnych, alebo subjektívnych dôvodov toto je fakt, ţe, ţe niekoľko pár

ľudí má soboty, ktoré venujú obyvateľom a, a chodí napr. sobášiť. Čo sa týka počtu
dozorných rád, počtu rád škôl to sa nezmení, aby obyvatelia vedeli. To stále bude taký istý
počet členov v kaţdej dozornej rade a v kaţdej rade školy a ten, ten istý náklad sa týka
kolegu, ţe vlastne budeme tlačiť materiály. Väčšinu vecí dostávame v elektronickej forme. Ja
nie som zástancom, ţe musí tu byť 17 alebo 19 poslancov, ale skúsme sa zamyslieť nad takou
vecou, ţe nás je 13. Trojpätinová väčšina je 8, keď náhodou jeden, od jedného človeka závisí
či áno, či nie. Bolo nadpolovičná väčšina je 7 zase to je len o jednom človeku, ţe či je to
nadpolovičná, alebo trojpätinová a nedajboţe ešte jeden človek si to rozmyslí, vytiahne kartu,
tak 6-ti sú uţ, je uţ poslanecký zbor neuznášania schopný to uţ vlastne nedosahujeme ani, ani
polovicu, aby, aby sme tu mohli sedieť. Takţe moţné je, ţe toto bolo tak myslené. Nie som
tvorcom tohto materiálu, musím sa priznať, ale, ale s väčšinou dôvodov určite súhlasím.
Hovorím, je to, je to z mojej strany nie aţ taký veľký dôraz na to, či to je 13 či 17, ale sú to
dosť objektívne dôvody a keď uţ mám slovo, tak by som sa rád vyjadril k tým alternatívam 1,
2, kde je počet rozdelenia poslancov. Obvod 1 sa týka juhu, však, hlavne, kde sú tie, dobre
hovorím? Jedna je sever, takţe 1 je vlastne všetky sídliská zvyšné okrem juhu a zvyšok
Roţňavy, mestské časti Roţňavy a vlastne 2 sa týka hlavne sídliska juh a niektorých okolitých
ulíc. Tuná na tomto sídlisku sú problémy omnoho homogénnejšie, omnoho jednoliatejšie ako
vo zvyšku Roţňavy, takţe vlastne tuná by som navrhoval, skôr asi by som navrhoval tak, ţe
rozdeliť hlasovanie, či nájdeme nadpolovičnú väčšinu na to, aby sme odhlasovali, ţe by malo
byť 17 poslancov, po prvé by som navrhol a po druhé by som navrhol hlasovať potom
o alternatíve č. 2, kde vlastne volebný obvod 1-ka by bolo 10 poslancov a volebný obvod 2-ka
7 poslancov. Čas mi vypršal ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja, teda, keď si uţ pán kolega Balázs dal takú námahu a spočítal moju percentuálnu účasť na
radách mohol by to urobiť aj pre ostatných kolegov a porovnať, ţe do akej miery sa vymykám
z priemeru a ďalšia vec je, v utorok boli 2 školské rady v zhruba v tom istom čase, ZUŠ-ka
mala 15.30, zlatá mala 16.00, no ťaţko môţem byť na dvoch súčasne, takţe bol som len na
jednej, viete na ktorej, lebo sme tam boli spolu.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof nech sa páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Dobre. Ďakujem za slovo. Padol tu argument o, o sobášení, čo z môjho hľadiska je absolútne
irelevantné v tomto prípade, pretoţe tento parlament si pamätá aj také hlasovanie, ktoré
odmietlo poslanca, ktorý mal vôľu sobášiť, čiţe teraz rozprávať, ţe niekto chce, alebo nechce,
je to dobrovoľná záleţitosť a niekto má na to vlohy, niekto na to vlohy nemá, niekto má vôľu,
niekto nemá vôľu. Čiţe je to úplne subjektívna vec a ako argument v tejto otázke je to
kompletne irelevantné. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem za slovo. Skôr v tejto fáze budem taký subjektívnejší vzhľadom k tomu
a k skutočnostiam, ţe v minulosti ja som tento návrh, alebo predchádzajúci návrh na zníţenie

počtu poslancov tak isto podporil a vyhovel petícii, ktorá tu bola spomenutá. Toto moje
rozhodnutie súčasné navýšiť na 17 zdôvodňujem a obhajujem tým, ţe skúsenosti, poznatky
z toho obdobia, keď sme boli 13-ti mi nahovárajú, alebo teda napovedajú k tomu, aby, aby ten
počet sa zvýšil. Ja som pôvodne uvaţoval o 15, na druhej strane na všetkých komisiách bol
som sa pozrieť a zúčastnil som sa zasadnutí komisií, nikde nebol nejaký iný návrh, resp.
zamietajúci, skôr boli v hre tie čísla 15, nikde aj 19, čiţe v komisiách sú aj zástupcovia
verejnosti, obyvateľov, ktorí tak isto uznali obsahovú stránku a poslanie, poslanectva
a poslanca za veľmi dôleţitú a na daný počet obyvateľov je ţiaduce, aj z môjho pohľadu
navýšiť. Ten ekonomický efekt a pohľad na ekonomickú táto, toto číslo, ktoré je tam uvedené
4 400 je pri 100 %-nej účasti, ktorá nikdy nie je zaručená. Ja som zaţil rôzne obdobia od 21,
19, 13 atď. takţe viem porovnať, viem posúdiť tieto argumenty, ktoré majú svoje
opodstatnenie, ktoré ste tu rozoberali pred chvíľkou. Prikláňam sa k tejto alternatíve 17.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán zástupca. S faktickou pán poslanec Dţačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Ja som len chcel reagovať na pána Kuhna. Ţe presne toto by sa nestalo,
keby nás bolo 17, lebo tí 4 by obsadili to tvoje druhé miesto a by si nemusel byť na dvoch
miestach. To isté platí kolega Ocelník. Je predseda inej komisie a máme zhodou okolností
skoro súbeţne máme komisie a mnohokrát mi mešká na moju komisiu, áno. Čiţe tým pádom
keby sme boli o 4 viacej kaţdý by bol iba v jednej komisii. Áno. A čo sa týka
poslancov....môţem to ešte jednou vetou?
p. primátor Pavol Burdiga
Skús sa prihlásiť
p. poslanec Peter Džačár
Dobre
p. primátor Pavol Burdiga
Potom riadne diskusnou, lebo aby sme dodrţali tie faktické poprosím. Ďakujem pekne za
pochopenie. S faktickou pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Aj keby sme boli, aj keby sme boli 17 tak nebudem členom len jednej do... školskej rady ale
dvoch. Nie troch ale dvoch. A aj tam sa môţe stať, ţe budú v tom istom čase ak ak nieje
komunikácia. To je skôr chyba komunikácie, niekedy mi z tej školskej rady zavolajú či takýto
hen taký termín vyhovuje. Tak isto nechápem ako moţné, ţe, ţe proste poslanci v spolupráci
s mestským úradom dajú zasadnutie komisií v tom istom čase. To je ako chyba dvoch šéfov
komisií, ţe takéto niečo spravia.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Čo sa týka sobášov. V minulosti boli dvaja traja sobášiaci a vtedy vlastne vznikol ten, tá
poţiadavka, ţe by ich bolo viacej. Momentálne sme ja neviem piati, šiesti aktívny, takţe
v tomto nevidím problém, ţe by to niekomu nevychádzalo. Čo sa týka tej komisie, ţe sa mi

prelína jedna komisia s druhov, máme dohodnuté také časy, ţe, ţe to nejako výjde
a samozrejme môţe sa stať, ţe z komisie cestovného ruchu, kde som predseda, trošku
meškám na komisiu verejného poriadku, ale nie je to aţ také hrozné, takţe tam by som
nevidel problém. Som členom dvoch školských rád jedna š... školská rada zasadá povedzme
dvakrát po hodinke, hodinke aj pol do roka, takţe to ma vôbec nezaťaţuje, dokáţem, mám
zabezpečenú 100%-nú účasť na všetkých komisiách, školských radách a zastupiteľstvách.
Opakujem 100%-nú účasť, takţe ja z môjho pohľadu nevidím problém, ţe by mi niekto mal
pomôcť s mojou robotou. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof nech sa páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem. Tak uţ keď sa bavíme o tej, o tej pracovnej záťaţi tak na ilustrácie má... tieţ je
dobrý, dobrý pohľad, ţe som v štyroch školských radách a naozaj ak sa nekonajú v jeden čas
tak, tak to stihnem, alebo ak z rodinných dôvodov, pri dvoch maličkých deťoch človek naozaj
niekedy nestihne, ale ak tomu, ak tomu nebránia ţiadne iné udalosti tak, tak to človek
v poriadku stíha. Aspoň teda z môjho pohľadu. Zaujíma ma ešte, ešte táto skutočnosť ktorá
podľa mňa teda nebola celkom vyjasnená, tento počet poslancov 13 máme len jedno volebné
obdobie nie som si istý, ţe či táto skutočnosť neukončeného volebného obdobia s počtom 13
poslancov je dostatočná skúsenosť na to aby, aby hneď mohol prísť takýto návrh na zvýšenie.
Keď uţ by sme mali zvyšovať, tak ako hovoril pán viceprimátor Kemény, tých 15 vzhľadom
na rozdelenie, rozdelenie tých pracovných povinností by mohlo byť, mohlo byť moţno
optimálne, alebo kompromisným návrhom, ale, ale takto nepripravený materiál s veľmi
vetchou argumentáciu, slabučkou argumentáciu, naozaj oproti, oproti petícii takmer 2 000
obyvateľov z môjho pohľadu naozaj neobstojí. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte by som len chcel upozorniť, dobre, ţe ten materiál, ktorý je tuná na stole, tak ten materiál
pripravoval mestský úrad, ale prišla zo skupiny poslancov, aby som len poopravil, hej, ţe nie
je to materiál mestského úradu, hej, ale prišiel na návrh poslancov. Tak ja len pre....ja
len...áno ja len tú opravu dávam, hej, ţe....
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ja, ja sa ospravedlňujem.
p. primátor Pavol Burdiga
...hej, ţe tento návrh prišiel, my sme ho posúvali ďalej do komisií a ani sme ho nemenili.
Nech sa páči pán poslanec Laco.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne za slovo. Váţení prítomní k tomuto bodu uţ odznelo viac argumentácií.
Nazvem to tak, ţe z jednej, z druhej strany a pod. za, proti. Ja by som chcel osobne upriamiť
pozornosť všetkých tu prítomných, všetkých poslancov a si myslím, ţe budú s tým súhlasiť,
minimálne na úvod čo poviem, ţe vţdy základným pilierom, takou nosnou konštrukciou
jednej demokracie je čo najväčšia a najširšia účasť občanov na správe a riadení chodu
spoločnosti. To je jednoznačné. A ja si osobne myslím, ţe 17 tuná odzrkadľuje presne to, čo
som povedal, ţe 17 je viac ako 13. A nemôţem nepovedať na záver takú starú ľudovú
múdrosť, ktorá platila pred 100, 200, 300 rokmi a bude platiť aj ďalších 300 rokov, ţe viac
hláv, viac rozumu. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ďalší, keď máte príspevok do diskusie. Poslanec
Beke nech sa páči.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Váţený pán primátor, kolegovia, milí prítomní dovoľte mi, aby som
krátko vyjadril aj svoj názor v tej danej veci. Som jeden z tých, ktorí taktieţ podpísali tento
návrh. Ja osobne som bol proti zmene počtu poslancov, t.j. som bol za 17 poslancov aj pri
predchádzajúcom hlasovaní, alebo rozhodovaní. Na môj postoj k veci by som uviedol, len
toľko, čo aj vtedy som spomínal, ţe kým pred 100 rokmi Roţňava mala necelých 10 000
obyvateľov mesto malo 25 poslancov, resp. jak sa volali vtedy várositanácsos radných,
pričom treba povedať, ţe zaiste menej povinností mali neţ, ktoré v dnešnej dobe sú
predpísané a uloţené zákonmi. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ďalší do diskusie. Neevidujem nikoho do
diskusie. Ešte chceš diskutovať?
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poslanecké návrhy.
p. primátor Pavol Burdiga
No to je jasné, len ja potrebujem uzavrieť diskusiu. Takţe týmto uzatváram diskusiu, mali
sme tu 2 návrhy. Jeden sa uţ odsúhlasil, vlastne uţ ste hlasovali za návrh pána Bishofa, ţe
pozastaviť vlastne diskusiu, alebo stiahnuť ten bod. Neprešlo. A bol tu ďalší návrh pána
poslanca Balázsa, ţe toto hlasovanie rozdeliť na 2x, keď som dobre tomu rozumel. Ţe
budeme najprv hlasovať o tom, ţe či tých 17 poslancov a potom by sme hlasovali o tom, či
bude model 10, 7 alebo 9, 8. Dobre? Takţe budeme hlasovať na 2x. Môţeme, môţeme,
môţem dať teda hlasovať za ten návrh, hej, o počte 17 poslancov? Alebo za? Čiţe hlasujme,
aha, dobre, takţe hlasujme, ţe či súhlasíme s rozdelením tohto bodu na tieto pod body, alebo
ako to nazvať, to ja som povedal. Nech sa páči takţe hlasujte, budeme hlasovať najprv ešte
raz o rozdelení tohto bodu. Zatiaľ len rozdelíme bod. Dobre?
Za ste boli 8, proti bol 1 pán poslanec, nikto sa nezdrţal. Takţe tento bod sme teraz rozdelili.
Takţe teraz budeme, pán poslanec chceš to povedať ešte raz, alebo súhlasíš s tým, čo som
povedal, ţe budeme hlasovať teraz za tých 17 poslancov. Vlastne môţeme povedať, ţe
zvýšenie poslancov z 13 na 17. Keď sme tomu rozumeli nech sa páči hlasujte.
Hlasovalo 12 pánov poslancov. Za ste boli 9, proti ste boli 3, nikto sa nezdrţal. Ďakujem.
A ja by som odovzdal teraz tebe pán poslanec ešte slovo, aby sme teraz vlastne hovorili
o tom, či 9, 8, alebo 10, 7 v týchto obvodoch, lebo za to by sme mali teraz hlasovať. Či chceš
niečo k tomu dodať, alebo budeme....
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nie, nie, nie ja som len odporúčal hlasovať za alternatívu 2 vzhľadom k tomu, ţe, ţe obvod 1
je menej homogénny, dobre hovorím? Pozriem sa. Je tam potreba vlastne, je tam omnoho
širšie územie, omnoho viac problémov, omnoho viac dôvodov na riešenie. A, a preto vidím
dôvod vlastne na to, aby tam bolo 10 poslancov, v obvode 2 siedmy. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Uhm. Neviem ako sa zhodneme, lebo diskusiu sme uzavreli, hej, len aby zas nebol problém
v ďalšom bode, keď to povolím. Čiţe teraz budeme pán poslanec hlasovať za alternatívu č. 2
a to je 10 ku 7. Nech sa páči hlasujte.
Takţe 10, 7 nechcete. Za ste boli 3, proti 5, 1 pán poslanec sa zdrţal.
Takţe teraz model 9, 8. Nech sa páči hlasujte.
Za 5, proti 2 a 3 ste sa zdrţali. Takţe ani takýto model nechcete.
Takţe ostávame zatiaľ pri tomto bode na tom, ţe ste sa zhodli, ţe zvýšenie počtu poslancov
z 13 je 17 teraz uţ z toho. Hej. K tomuto asi sa pravdepodobne, neviem, právne môţeme
vrátiť, neviem koľko dní je tam pred voľbami? 65 dní, čiţe vtedy sa vrátime k tomu ešte, ţe
budeme hlasovať o tom či 10, 7, alebo 9, 8. Dúfam, ţe dovtedy si to rozmyslíte. Ďakujem
pekne. Máme za sebou bod č. 3.
4. áno, je to náš tradičný bod VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na ţiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území
mesta Roţňava – návrh.
Ja si myslím, ţe netreba o tom nejak veľa hovoriť, ani čítať, pretoţe to je notoricky známy
bod, ale kaţdopádne otvorím diskusiu, ak chcete niektorí ešte k tomuto bodu
diskuso...diskutovať. Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Myslím, ţe diskutovať uţ nemá veľmi zmysel. Ja len dám návrh na 100 %-né financovanie, to
je pokiaľ si pamätám alternatíva A.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Bischof nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Moţno, ţe optimisticky, moţno, ţe naivne stále verím v silu kompromisu,
tak dávam návrh na alternatívu B 94 %.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec Ocelník. Nie? Aha dobre. Má niekto ešte nejaký iný návrh? Pán
poslanec Bischof nech sa ti páči s faktickou.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Ja len by som v krátkosti, chcel upozorniť kolegov poslancov, ktorí
vehementne stále trvajú na financovaní vo výške 88%. Má to reálne finančné dopady na
školské zariadenia a má to reálne ţivotné dopady na zamestnancov týchto, týchto školských
zariadení. Teda týmto hlasovaním a zotrvávaním na 88% sa berie práca konkrétnym ľuďom.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja vám poviem, ţe bol som osobne oslovený presne s týmto problémom, ţe je to dopad aj na
zamestnancov. Ale váţený, ja vám tak poviem, či to bude súkromná škola, či nejaká cirkev,
alebo to je jedno aká, tak je zlý manaţment, je to zle spracované, preto tam nie sú peniaze.

Keď raz si urobím dobre spracovaný manaţment a mám to dobre, tak to mi výjde z 88% na
vlastnú skúsenosť, som jednoznačne za 88%, aby naďalej bolo.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči ďalší diskutujúci. Neevidujem ţiadneho diskutu.... pán
poslanec Ocelník prepáč, nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Presadzujem tých 100%, ale súhlasil by som s návrhom pána poslanca Bischofa na
kompromis a tým pádom by sme to vedeli vyriešiť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu a budeme hlasovať teraz za
poslanecký návrh pána poslanca Kuhna na 100% financovanie. Nech sa páči hlasujte. To bol
prvý návrh takţe musím o tom dať hlasovať.
11 ste hlasovali. Za 100% ste boli 4, proti ste boli 4 a 3 ste sa zdrţali.
Takţe nemáme to schválené.
Ďalej tu bol kompromis pri návrhu pána poslanca Bischofa na 94% nech sa páči hlasujte.
Tu ste hlasovali všetci 11, za ste boli 4, proti ste boli 3 a 4 ste sa zdrţali. Opäť sme to
neschválili a neostáva nič iné uţ len tých 88%. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za ste boli 8, proti ste boli 3, nikto sa nezdrţal.
Ja neviem, by som poprosil niekde do nejakej kroniky si to napísať po 2 rokoch, ţe nejaký asi
záver z toho vyšiel, aj keď niekto je moţno s tým spokojný, niekto nie, ale myslím, ţe to
trvalo asi 2 roky. Ďakujem.
Bod č. 5. VZN mesta Roţňava o školských obvodoch v meste Roţňava a o spoločných
školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Roţňava – návrh na
zmeny a doplnenie.
Tu asi prichádza pán poslanec Mihók. Nech sa ti páči skús nám to zopakovať a tu uţ budeme
hlasovať za tvoj návrh asi. Nie asi, ale určite.
p. poslanec Mgr. Eduard Mihók
Ďakujem. Ja by som chcel doplniť tento piaty bod v prílohe č. 2, keď si nalistujete, ZŠ, Ulica
pionierov doplniť obec, 8 obec Hrhov od školského roku 2017/2018 ţiaci Máté a Mátéová
a do prílohy č. 3 základná školy s vyučovacím jazykom slovenským č. 13 Hrhov. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči má niekto nejaký iný ešte doplňujúci príspevok. Keď nie uzatváram
diskusiu. Ešte by som prečítal vyjadrenie komisie vzdelávania, kultúry, mládeţe a športu.
Táto komisia odporúčala schváliť tento materiál. Budeme hlasovať teraz o návrhu pána
poslanca Mihóka najprv a potom keď sa to schváli tak kompletne o celom bode. Nech sa páči
hlasujte o návrhu pána poslanca Mihóka.
Za bolo 10 poslancov, proti 0, nikto sa ani nezdrţal.
Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje zmeny a doplnenie
VZN mesta Roţňava v školských obvodoch v meste Roţňava a o spoločných školských
obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Roţňava v prílohe č. 2 podľa
predloţeného návrhu a ukladá schválené VZN so zapracovanými zmenami uvedenými na

úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. Samozrejme budeme hlasovať aj o tom, ţe to
vsunutie tvoje pán poslanec Mihók, aj to bude v tom. Nech sa páči hlasujte.
Za 12, proti 0, zdrţalo sa 0. Ďakujem pekne.
Bod číslo 6 a to je VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi – návrh na doplnenie.
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Ešte môţem prečítať komisia ochrany
verejného poriadku odporúča schváliť tento materiál a tak isto aj výstavba. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje
doplnenie VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa
predloţeného paragrafu a predloţeného návrhu. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovalo 12 poslancov. 12 bolo za, proti nebol nikto, ani sa nezdrţal hlasovania.
Bod číslo 7. Dodatok č. 2 k Smernici mesta Roţňava pre verejné obstarávanie – návrh.
Viete, ţe niektoré tieto sumy sa menili podľa zákona, my sme to tieţ upravovali. Nech sa páči
otváram diskusiu k tomuto bodu rokovania. Neevidujem nikoho, uzatváram diskusiu,
prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave dodatok č. 2 k Smernici
mesta Roţňava pre verejné obstarávanie podľa predloţeného návrhu a ukladá schválený
Dodatok č. 2 k Smernici mesta Roţňava pre verejné obstarávanie uverejniť v profile a na
internetovej stránke mesta. Nech sa páči hlasujte.
12 poslancov hlasovalo. Za 12, proti 0, zdrţalo sa 0.
8. Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 23.02.2017 do
15.06.2017.
Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave...prečo nemám celý materiál? Dajte mi. Dobre,
len ja potrebujem návrh na uznesenie. Čiţe berie informáciu na vedomie. Nemám to
dotlačené. Prepáčte. Nech sa páči hlasujte. Dobre, dobre, áno. Ja som bol slepý.
Hlasovali ste 9. Za 9, proti 0, zdrţalo sa 0.
9. Záverečný účet mesta Roţňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových
organizácií k 31.12.2016.
Komisia finančná odporučila schváliť, komisia výstavby bez výhrad, komisia vzdelávania,
kultúry a mládeţe odporučila schváliť, komisia sociálna bez výhrad, komisia ochrany
verejného poriadku bez výhrad a komisia cestovného ruchu tak isto bez výhrad. Otváram
diskusiu, nech sa páči. Pani hlavná kontrolórka by chcela dodať niečo k tomuto bodu.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa tieţ len pripájam, odporúčam mestskému zastupiteľstvu
schváliť záverečný účet bez výhrad.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno. Toto bolo dôleţité odporúčanie kontrolórky mesta. To musíme povedať. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje celoročné
hospodárenie mesta Roţňava za rok 2016 bez výhrad podľa uznesenia na strane č. 2. Nech sa
páči hlasujte.
10 ste hlasovali. Za 9, proti 0, zdrţal sa jeden pán poslanec.
Páni kolegovia máme tu Návrh na udelenie Čestného občianstva 10. bod a Návrh na udelenie
Ceny mesta 11. bod. Chcem sa vás spýtať, či by sme hneď mohli tieto 2 body skoro ako keby

spojiť, ale ešte predtým by som sa vás chcel spýtať, či tieto body budeme viesť, alebo budeme
hlasovať ako tajné hlasovanie, lebo potrebujeme odsúhlasiť vami. Alebo bude verejné.
Budeme hlasovať o tom. Dobre? Dobre, takţe ja dám taký návrh, ţe či súhlasíte s tým, aby
bolo tajné hlasovanie. Áno? Dobre? Áno, áno, áno. Samozrejme uznesenia ja budem čítať
osobitne uţ potom, hej, ale v obidvoch bodoch sa toho týka, či budeme hlasovať tajne, alebo
budeme hlasovať úplne verejne. Je to na vás, takţe ja dám hlasovať teraz o tajnom hlasovaní.
Nech sa páči hlasujte a potom budeme pokračovať.
Hlasovali ste 11. Za 10, proti 0, zdrţalo sa 0, zdrţal sa 1 pán poslanec. Takţe budeme tajne
hlasovať v obidvoch bodoch. Páni poslanci vieme, alebo viete sa zhodnúť na trojčlennej
komisii, na tej volebnej? Ktorá to aj bude spočítavať, aby sme to aj samozrejme urýchlili,
alebo tí, ktorí ste to uţ robili. Neviem pán poslanec Kuhn ty si bol myslím v týchto, kde sme
počítali. Môţem počítať s tebou, hej? Super, veľmi dobré. Kolegovia, áno pán poslanec
Mihók tieţ tam bol a ešte jeden, jedného potrebujeme. Nehláste sa toľkí, lebo ťaţko je
vyberať. Ešte jedného. Tak on je uţ. Ešte jeden páni poslanci. Pán poslanec Ocelník ďakujem
veľmi pekne, veľmi dobre, ţe.... Kolegyne, kolegovia ja by som vyhlásil krátku prestávku,
aby ste sa vy 3 dohodli a povedali si niektoré tieto veci a potom opäť vstúpime do ţivého
vysielania. Ďakujem pekne.
Dobre, takţe môţeme vstúpiť do priameho? Môţeme? Dobre teda páni kolegovia, zase sme,
alebo opäť sme vstúpili do, do priameho vysielanie aby sme mohli prečítať nominácie na cenu
mesta a na čestné občianstvo. Ja by som si dovolil ešte vyzvať pána zástupcu primátora,
pretoţe v poslednej chvíli on vyexpedoval ešte ten materiál s jeho návrhom, tak ja si myslím,
ţe je slušné vypočuť si ešte tento návrh a potom budem pokračovať. Nech sa páči pán
zástupca.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Váţený kolegovia ospravedlňujem sa ctení obyvatelia. Dovolil som si predostrieť doplňujúci
návrh, do pôvodného zoznamu rozšíriť kandidátov o cenu mesta o pána Ing. Petra Marka.
Verím, ţe osobnosť pána Ing. Marka, jeho prínos pre mesto, reprezentácia mesta v športovej
oblasti a vo všetkých smeroch je hodná tohto ocenenia. V prílohe je ako profesný ţivotopis či
uţ v oblasti stavebníctva, športu, v oblasti samosprávy, je činní do dnešného dňa, je členom 2
komisií, dlhoročný funkcionár. Zváţte túto ponuku a moţnosť udelenia. Tento návrh.
Ďakujem za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán zástupca. Ja tak isto by som chcel apelovať vlastne na všetkých, pretoţe sú to
také mená, ktoré, ktoré zaz...zaznejú za chvíľu. Určite všetci by si zaslúţili, hej, nemôţme dať
toľko ocenení, takţe ak dovolíte budem čítať. Takţe návrh na čestné občianstvo mesta
Roţňava je tu jediný navrhovaný pán Tibor Fabó. A cena mesta Roţňava sú tu navrhovaný
desiati: pán Ing. Miroslav Lašák, PhD., pán Mgr. Gabriel Rózsaj ml., Mgr. Henrieta
Farkašová, Dr. Gorashi Beshir, Dr. Klára Beshirová, Dr. Marián Kušnír, Základná škola
reformovanej kresťanskej cirkvi v Roţňave s vyučovacím jazykom maďarským, pán Dr. Juraj
Halyák, pán Štefan Fabián a posledným menovaným je pán Ing. Peter Marko. Takţe tieto
mená som prečítal, opäť dajme si jednu prestávku, zhruba.... A ešte pani kontrolórka, dáme si
potom takú prestávku, takú 5 min, kým to spočítame a uţ vyhlásime potom všetky tieto ceny
mesta a všetky čestné občianstva.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Váţení páni poslanci dovoľte mi, aby som vás ešte upozornila, ţe v zmysle štatútu mesta
Roţňava Cena mesta Roţňava udeľuje sa trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov
a ročne je moţné udeliť 3 Ceny mesta Roţňava, takţe maximálne 3 krúţkujte. Ak tam bude

viac je neplatný hlasovací lístok, ak menej, tak je to v poriadku. A čo sa týka Čestného
občianstva máme len jeden návrh, takţe buď hlasujete za, alebo nie a tak isto sa, nie tak isto,
ale rozhoduje sa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Čiţe len na to som chcela
upozorniť. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte moţno pre televíznych divákov, ktorí prišli pozdejšie k televíznym obrazovkám tak
prebieha hlasovanie za Čestné občianstvo mesta Roţňava a za Cenu mesta Roţňava. Páni
poslanci teraz hlasujú. Spočítavajú sa hlasy a o pár moţno minút vyhlásime potom tých, ktorí
dostanú potom tieto najvyššie ocenenia mesta Roţňava. Moţno ešte raz máme trošku času
prečítam nominovaných. Ešte raz Čestné občianstvo mesta Roţňava p. Tibor Fabó, jediným
nominovaným na túto cenu. A potom je to cena mesta, tu je 10 nominácií: pán Ing. Miroslav
Lašák, PhD., pán Mgr. Gabriel Rózsaj ml., Mgr. Henrieta Farkašová, Dr. Gorashi Beshir, Dr.
Klára Beshirová, Dr. Marián Kušnír, Základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi
v Roţňave s vyučovacím jazykom maďarským, pán Dr. Juraj Halyák, pán Štefan Fabián a pán
Ing. Peter Marko. Takţe práve táto volebná komisia nám spočítava hlasovacie lístky a o malú
chvíľu oznámime potom tých, ktorí budú v septembri počas dní mesta ocenení. Podľa slov
hlavnej kontrolórky na cenu mesta môţu byť 3 tieto nominácie, 3 môţu prejsť, keby bolo
viacej zaškrtnutých na hlasovacom lístku, tak ten hlasovací lístok nie je platný. Keď menej
ako 3 tak ten lístok platí a počítajú sa tie mená do hlasovania. Ešte moţno pre informáciu,
nachádzame sa vlastne v bodoch 10, 1 dnešného mestského zastupiteľstva. Kompletný
program mestského zastupiteľstva má 21 bodov. Samozrejme tých 21 bodov sa rozšíri
o majetkoprávne, takţe tých bodov je omnoho viac, ale oficiálne je ich 21. Dobre páni
kolegovia môţeme? Pán predseda volebnej komisie budeme mať výs....alebo máme uţ
výsledky však? Dobre takţe trošku sa usaďme. Páni poslanci. Dajme trošku váţnosť tomu
vyhláseniu ocenených. Páni kolegovia sme vo vysielaní. Dobre, takţe bod č. 10 je to Návrh na
udelenie Čestného občianstva mesta Roţňava, tu sa uţ hlasovať nebude, lebo ste uţ hlasovali,
ale ja poprosím predsedu volebnej komisie aby nám prečítal to meno, ktoré prešlo. Nech sa ti
páči pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Tajným hlasovaním poslanci rozhodli, ţe Čestné občianstvo mesta Roţňava bude udelené,
získal ho pán Tibor Fabó.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Takţe to je bod č. 10. Ja musím pochváliť poslancov, je to
krásne gesto. Bod č. 11 je to Návrh na udelenie Ceny mesta Roţňava. Tam mohli byť 3.
Poprosím opäť pána predsedu volebnej komisie pána poslanca Ocelníka, nech sa ti páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Cenu mesta Roţňava získavajú dvaja a to Dr. Klára Beshirová a pán Štefan Fábián.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre ďakujem veľmi pekne, takţe máme aj bod číslo.... Isto si to títo ľudia zaslúţia, takţe
gratulovať budeme na dní mesta v septembri.
Prechádzame k bodom majetkoprávnym a to je bod č. 12/1 Peter Čuchran, Šafárikova 41,
Roţňava – priamy predaj pozemku mesta.
Komisie výstavba odporúča, finančná odporúča priamy predaj pozemku mesta za cenu 517,53
eura. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, nemám prihlásených do

diskusie nikoho. Návrh na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Roţňave, trošku sa skúste
utíšiť, lebo mám mikrofón, ale viem aj viac kričať, ale je to asi zbytočné asi no. Ďakujem
pekne za pochopenie. Mestské uzn... mestské.....no vidíte. Návrh na uznesenie – Mestské
zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Roţňava, parcely,
ktorá je tu uvedená, 39 m2, zapísanej na uvedenom LV, za cenu 517,53 eura. Nebudem úplne
všetky tieto texty čítať, lebo je ich strašne veľa. Všetky náklady súvisiace s predajom bude
znášať kupujúci. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 11, proti 0, zdrţalo sa 0. Ďakujem.
12/2 FOWER, s. r. o., Ul. kvetná 26, Roţňava – priamy predaj pozemku mesta vo vlastníctve
mesta.
Pozrime sa na komisie naše. Výstavba odporúča schváliť materiál, finančná tak isto
odporučila schváliť. Nech sa páči diskusia. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v k. ú. Roţňava,
novovytvorenej parcely. Páni poslanci môţem sa opäť spýtať, mám čítať celé texty?
Ďakujem, zlatí ste. Cenu vo výške 4 978,66. Všetky náklady súvisiace s predmetným
predajom budú znášať kupujúci. Nech sa vám páči hlasujte.
Za 10, proti 2, zdrţalo sa 0. Ďakujem.
12/3 Štafan Vašaš a manţelka Zita Vašašová, Slnečná 10, Roţňava – priamy predaj pozemku
mesta.
Pozrieme na komisie. Výstavba odporúča, finančná odporúča priamy predaj pozemku mesta
predmetného za cenu 305,21 eur. Otváram diskusiu nech sa páči. Uzatváram diskusiu,
prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave priamy predaj pozemku
mesta v k. ú. Roţňava. Opäť nebudem komplet všetky tieto veci čítať, ale prečítam cena je
305,21 eur. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 12, zdrţalo sa 0, proti 0. Ďakujem pekne.
12/4 Jozef Dohányos a manţelka Zlatica Dohányosová, Čiga 685/16, Turňa nad Bodvou.
Toto je to posledné. Aha 14.06. dobre. Výstavba odporučila schváliť, finančná komisia
odporučila schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja predmetného pozemku. Otváram
diskusiu nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, čítam návrh na uzn.... Tak potom som zle
prečítal? Tu je napísané odporučila, tak ešte dokáţem čítať. Máte moţno iné veci, nie... no
poďme ešte raz. 08.02., hej, neprijala uznesenie jedna komisia, druhá. 12.04. a 13.04.
výstavba neodporučila, finančná neodporučila a 14.06. odporučila jedna, 15.06. odporučila
druhá. Môţe byť takto hej? Dobre. Takţe uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta v k. ú. Roţňava. Opäť celé to nebudem čítať. Všetky náklady súvisiace s predajom
budú znášať kupujúci. Nech sa páči hlasujte.
Za 10, proti 1, zdrţalo sa 1. Ďakujem.
12/5 Štefan Gono – priamy predaj pozemku mesta.
Pozrime sa na komisie. Výstavba odporúča, finančná odporúča. Otváram diskusiu. tu sa budú
poslanci hlásiť predpokladám. Pán poslanec Capák nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja by som len chcel pripomenúť, ţe zrejme, keďţe odporúčala stavebná komisia, asi vy ste
nemali materiál, či sa jedná o dlţníkov voči mestu, alebo nie a to vlastne preto ste asi
odsúhlasil, lebo ináč mi to nešlo, aj som vám to meilom poslal. A druhá vec, zároveň by som
chcel to moţno na neskôr v diskusii, viete dobre, tam boli podané tri ţiadosti na tie parcely, je

dlh doteraz, je tam suma 350 eur a bol, určite by sme ponúkli viac mestu za prenájom tej
parcely takţe toto v diskusii by som chcel otvoriť túto tému, či je to moţné, alebo nie. Pretoţe
keď dá niekto vyššiu sumu, moţno by mohol byť...
p. primátor Pavol Burdiga
Ale kľudne môţeš teraz, však je diskusia k tomuto bodu.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Môţem?
p. primátor Pavol Burdiga
Jasne, jasne, jasne.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Lebo bola tam suma 350. Viete dobre trvalo odstránenie tej čiernej stavby dosť nervov aj
primátora aj prednostky a nakoniec tam museli po roku ísť a predsa len sa dotiahlo do konca.
A pri tom prenájme, keď viete, ţe som zahlasoval im, chceli prenájom, chceli. Som aj ja bol
za to, nech ho majú. No ale keď vidíte, ţe sa to neplatí dlhodobo, ja neviem, či tam vychádzať
v ústrety ďalej. A keď sa podá ţiadosť, čo urobíme, na prenájom toho, tej parcely, znova
s manţelkou na záhradkárske účely, tak dáme vám, určite mestu ponúkneme lepšiu sumu.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
K tejto veci môţem dodať, ţe ten nedoplatok nevznikol tým, ţe by 2 roky neplatil a odkladal
platbu, alebo podobne, ale vzniklo to tým, ţe sa mu dodatočne vyrúbil nájom.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno, áno.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Keďţe predtým nemal nájomnú zmluvu a nebola mu vyrubená teda nájomná zml...nájomné.
Tak tým pádom to netreba brať ako veľmi striktne, ţe 2 roky nám neplatil a vôbec nemá
záujem platiť. Ale je pravda, ţe tá jeho spolupráca, pána Gona s mestom, pri zabezpečovaní
vlastne týchto pohľadávok, ktoré má voči mestu, tak nesplnil podmienky. Čo veľmi ma mrzí,
ale v ţiadnom prípade nie som naklonení myšlienke, ţe predávať pozemok pod domom, ktorý
je za..., ktorý je vo vlastníctve pána Gona, tak to ako uţ vôbec, ani náhodou. A uţ tieţ by som
nebol na to, aby sa predávala záhrada pred pán.... pred domom pána Gona, ktorú má
v prenájme, lebo to súvisí spolu s tým domom ako uţívanie no a verím, ţe táto vec sa vyrieši
v prospech toho vlastníka domu tak, aby uţ tu nevznikali nejaké pochybnosti, a ţe bude môcť
v kľude uţívať svoj majetok. Toľko som chcel k tejto téme. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. S faktickou pán poslanec Capák. Nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Aby nedošlo k nedorozumeniu. Ja viem pod tým domom, myslím, ţe by sme mali výjsť
v ústrety, nech si to vedia kúpiť a nech to majú. Ale keď vidíte, ţe sa to dlhodobo neplatí

a keď niekto príde, nepoviem, ţe niekto cudzí, tak čo je pre mesto viac 350 eur, alebo 600 eur.
Príklad. Tak azda 600 na prenájom a tú spodnú parcelu uţívajú na čo, na dáke vešanie prádla,
alebo tak. Tam si myslím, ţe aj finančná komisia by to mala zohľadniť, čo je pre mesto
výhodnejšie.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach s faktickou.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Vieš Milan ja sa riadim v ţivote jedným porekadlom, ţe sa môţeš veľa krát ostrihať, ale iba
raz zodrať z koţe. Tak aj pozemok sa dá prenajímať dlhodobo a brať nájom a predať sa dá iba
raz. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Samozrejme, to je veľmi správne, však chováme ovce, ale aj barana Orecha sme ostrihali, nie
a aký bol fešák, ale viete čo? Ale ja nehovorím o predaji. Toto čo majú pod domčekom určite,
výjdime im v ústrety, ale to vedľa nevidím najmenší dôvod, prečo by nemal právo niekto
z mesta si to prenajať hoci na ročné obdobie, aby nebolo, ţe juj ta na 10 rokov sme prenajali
a teraz nevieme nič sa pohnúť. Ročná ţiadosť na ročné uţívanie.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Páni kolegovia vidím, ţe je tu taká trošku slovná prestrelka a jeden
z poslancov úplne nepochopil ten materiál, tak ja som poprosil pani prednostku, ţe ona to
vysvetlí a určite veľmi rýchlo pochopíte o čo sa jedná.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Predmetom tejto ţiadosti je predaj len tej časti pozemku, ktorá
je, sa nachádza pod rodinným domom a tvorí ten dvor. Čiţe tak ako si povedal, podporíš
predaj pozemku pod domom. Tento materiál je len o tom. Nehovoríme, nehovoríme o tej časti
pozemku, na ktorej je záhrada a na ktorej časti bola kedysi tá čierna stavba, ktorú odstránil
pán Gono.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pani prednostke. Uţ teraz sme v čistom, hej. Ale myslím, ţe je to veľmi dobre, keď
takto si to vyjasníme, lebo ja verím tomu, obidvaja ste z toho volebného obvodu a zaujímate
sa o tie pozemky, je to veľmi dobré, hej, ale treba si tieto veci vysvetliť, lebo vlastne sme
o tom hovorili, čo ten materiál vlastne obsahuje. Pán poslanec Kuhn nech sa ti páči
s faktickou.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja len takú drobnú poznámku. Ja väčšinou kritizujem materiály mestského úradu, ţe sú
nezrozumiteľné, ale v tomto prípade dovolím si kolegu Milana Capáka upozorniť, ţe ešte aj to
slovo predaj mestský úrad vysvietil výrazne, aby bolo jasné, ţe ktorý, ktorý pozemok je na
predaj. Takţe v tomto prípade naozaj ten materiál je dostatočne zrozumiteľný podľa môjho
názoru.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Úplne nás to teší. Pán poslanec Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Rozumiem tomu dobre? Máme v podstate pohľadávku u pána Gona za prenájom tohto
pozemku, ktoré, ktoré vzniklo samozrejme tým, ţe sa mu podľa zákona vyrubilo nájomné 2
roky spätne, ktoré nestíha zaplatiť. On nespolupracuje s nami so zabezpečením tejto
pohľadávky, aby sa mesto raz k tomuto, k tejto pohľadávke dostalo a my túto pohľadávku
ideme navýšiť o predaj tohto pozemku. Takţe, dajme tomu, ţe áno, lebo verím tomu, ţe keď
by oslovil mesto a sa podpíše nejaký splátkový kalendár, tak tento dlh sa zmení kvázy sa
zmení na splátkový kalendár a, a uţ nebude ..... ale v kaţdom prípade ţiadam, aby mesto
vyriešilo zabezpečenie tejto pohľadávky, nie ešte to, ţe my ten pozemok predáme, navýšime
dlh a nemáme ţiadnou formou zabezpečené to, ţe sa k tým peniazom dostaneme. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn nech sa ti páči s faktickou.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Opravte ma, keď sa mýlim, ale toto sme riešili pred niekoľkými mesiacmi o tom, ţe teda či, či
schvaľovať, neschvaľovať keď niekto nemá.... má pohľadávky a riešilo sa to spôsobom, ţe
vlastne my schválime, ţe súhlasíme za predpokladu, ţe teda budú uhradené tie pohľadávky
a to uţ ustráţi mestský úrad. Čiţe tam je nejakých 6 mesiacov, alebo tak.
p. primátor Pavol Burdiga
30 dní je ....
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
30 dní. Tak 30 dní.
p. primátor Pavol Burdiga
...do uhradenia.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre rozumiem tomu správne. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Ocelník nech sa ti páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Neviem či by sme nemali stiahnuť tento bod z rokovania a vrátiť sa k tomu pokiaľ, aţ vtedy
pokiaľ budú vysporiadané, alebo nejak určené pohľadávky. Neviem. Pýtam sa vás len tak
teraz, či dám návrh. Dávam návrh.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak dávaš návrh na stiahnutie?
p. poslanec Roman Ocelník
Dávam návrh. Áno dávam návrh.

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči hlasujte. Ešte pani prednostka chce pred, pred hlasovaním.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Prepáčte ja, ja by som ešte vás chcela poţiadať, ak by ste diskutovali prípade aj o tej výške
kúpnej ceny. Pretoţe nemáme ţiadny znalecký posudok, tak ako sme napísali do dôvodovej
správy. Pán Gono nie veľmi spolupracoval pri tom zabezpečovacom prevode, čiţe ak by ste
teda podmienili, dobre, aj keď stiahnete ten materiál, ale aspoň do ukladacej časti zahrnúť
teda tú podmienku, ţe doriešiť ocenenie nehnuteľnosti znalecký posudkom za účelom teda
vyriešenia toho zabezpečovacieho prevodu. Pretoţe tak ako povedal pán poslanec Balázs
v prípade ak my predáme tento pozemok, pán Gono má 30 dní aby vysporiadal všetky
pohľadávky, čiţe nie iba tú kúpnu cenu, ale úplne všetky pohľadávky a nebudeme mať našu
pohľadávku zabezpečenú.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujeme. Podľa rokovacieho poriadku ja musím dať hlasovať o stiahnutí tohto bodu. Dobre?
Keď sa ináč rozhodnete, budeme pokračovať. Nech sa páči hlasujte o stiahnutí bodu č. 12/5
Štefan Gono podľa návrhu pána poslanca Ocelníka. Áno za stiahnutie.
Hlasovali ste 11. Za stiahnutie ste boli 6, proti ste boli 3 a 2 ste sa zdrţali.
Nech sa páči ideme ďalej. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
To ja sa na to fakt skúsim pozrieť, keby som ja chcel kúpiť nejaký pozemok a, a videl by som,
ţe v mestskom zastupiteľstve je nejaká silná opozícia voči tomu, aby to bol predaný, tak by
som si veľmi rozmyslel, ţe či zaplatím znalecký posudok, keď nakoniec to nebude schválené.
Čiţe myslím si, ţe je vhodné aby sme, aby sme my schválili s tým, ţe teda navrhujem doplniť
cenu podľa znaleckého posudku. A je tam, je tam teda tá 30 dňová lehota pokiaľ teda pán
Gono nevyuţije túto príleţitosť, ţe teda my súhlasíme s predajom za, za ...... znaleckého
posudku, no tak má smolu a potom môţeme riešiť čo ďalej.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák s faktickou.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Podľa mňa by sme boli v tom jednom metri, ako podľa rovnakého metra tak to nemá byť ani
čo debata o tom. Je dlţný, je, koniec, padla. Či je to 1 euro, alebo 10, alebo 1 000, alebo
15 000, to úplne jedno. Tu nemáme vlastne o čom ani diskutovať podľa mňa.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja len, ja len toľko, ţe boli sme tu 11 podmienkou je byť v miestnosti a mať kartu dnuka.
Karta tu je, ale kolega nie je v miestnosti, takţe podľa mňa ten bod prešiel aj plne súhlasím
s kolegom Ocelníkom, ţe keď z morálneho hľadiska dakto iba vtedy zaplatí, keď, keď mu
schválime bod tak, tak to nie je úplne v poriadku, ja súhlasím s tým a je otázne, či ten bod
náhodou neprešiel by som sa chcel opýtať. To stiahnutie. 11 sme.
p. primátor Pavol Burdiga
Jeden nehlasoval. Ale nebol ani prítomný.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Nebol tu.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale nebol prítomný v miestnosti.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takţe diskusia ukončená, bod bol stiahnutý.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni poslanci, na začiatku som to hovoril v jazyku slovenskom, ja dokáţem aj v maďarskom
a keď veľmi sa naučím aj v anglickom, ţe by ste tie karty vytiahli, keď na potrebu potrebujete
ísť a tak ďalej, hej, lebo potom z tohto môţe vzniknúť takáto vec. Nenaráţam na teba pán
poslanec Dţačár, na kaţdého to môţe prísť, hej, a má nejakú vec, takţe no. Ja len preto som
to chcel povedať, ţe potom je z toho, je z toho taká vec, dobre ţe sme prišli tu, preto som čítal
aj tú vec, ţe keď máte nejakú potrebu treba povedať. Dobre? Je veľmi jednoduché tú kartičku
vytiahneme a tak sa vzdialime potom. Veľmi pekne vám ďakujem za to, ţe ste ma pochopili.
Takţe ten bod Štefan Gono sme stiahli.
12/6 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Roţňava, Kósu Schoppera
25, Roţňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta.
Pozrime sa na komisie. Komisia výstavby neprijala uznesenie, komisia finančná odporúča
schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Pán
poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno. Stále tvrdím, ţe, ţe to, to naše školstvo a tú mládeţ treba vo všetkom podporovať, lebo
to je naša budúcnosť. Tuná sa jedná o predaj pozemku mesta na, na vytvorenie predškolského
zariadenia a jaslí. Krásna myšlienka, ale vlastne keď, keď sa prejdete pešo po, na bicykli,
autom po sídlisku Podrákoš, sídlisko, toto sídlisko nemá jedno riadne športovisko, jedno
riadne detské ihrisko a, a, a toto sa tak v strede toho sídliska pýtalo na niečo takéto, na nejaký
športový areál, na nejaké multifunkčné zariadenie, na dáke detské ihrisko, takţe na jednej
strane sa tu bijú tieto dve myšlienky v mojej hlave ja sa chcem opýtať, ţe či plánuje mesto aj
sa venovať aj tomuto sídlisku. Riešili sme vlastne prístup obyvateľov tohto sídliska do mesta
cez schodište vlastne pred, pred domom kolegu Bekeho. Aká to je ulica prosím vás?
Krásnohorská. Po, po Krásnohorskej ulici alebo Dovčíkovej a toto sme nevyriešili. Tie ihriská
sú na tomto sídlisku v omnoho menšej početnosti ako v ostatných sídliskách. Prečo aj
obyvatelia tohto sídliska nie sú predmetom debaty tohto zastupiteľstva, alebo záujmu vedenia
mesta. Takţe, takţe bijú sa tuná tie dve veci. Chcel by som poprosiť o také vyjadrenie, či tým
pádom bude moţnosť niekde v budúcnosti budovať ihriská na tomto sídlisku, alebo športové
areály. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ak sa môţem ja vyjadriť ako primátor mesta. Vedenie mesta a ja ako
primátor nerobím rozdiely medzi jednotlivými sídliskami, jednotlivými obvodmi,
jednotlivými obyvateľmi mesta Roţňava. Vedenie mesta a primátor mesta zastupuje všetkých
obyvateľov mesta Roţňava. To, ţe na niektorých lokalitách vyrástli uţ detské ihriská
a multifunkčné ihriská, vyrástli, tak isto máme v zásobníku projektov ďalšie projekty, ďalšie
detské ihriská sú uţ na ceste. To vás moţno budem informovať potom v diskusii. A tu na

tomto sídlisku tak isto môţe vyrásť multifunkčné ihrisko, môţe vyrásť detské ihrisko. Musím
povedať aj to, alebo potvrdiť tú myšlienku, ţe myšlienka je určite dobrá, pretoţe jasle, alebo
materskú škôlku stále potrebujeme. Ja opäť musím vyzdvihnúť, alebo povedať aj svoj názor
ako primátora mesta, ţe či je to v našej zriaďovateľskej pôsobnosti, alebo zriaďovateľskej
pôsobnosti cirkvi, alebo moţno súkromníka, ja beriem ohľad na to, ţe tí ţiaci, alebo tí, ktorí
tam budú chodiť sú aj obyvateľmi mesta Roţňava, bez rozdielu, aj keď aj z iných obcí chodia.
Takţe ja tieţ budem mať dosť ťaţké to rozhodovanie, keď vy sa nerozhodnete tak, ako sa
máte rozhodnúť, alebo ako si myslíte, ako sa máte rozhodnúť. Ešte raz hovorím, je to veľmi
dobrá myšlienka. Moţno dôjdeme aj k nejakému takému riešeniu, ţe moţno bude aj škôlka,
moţno bude aj detské ihrisko, moţno bude aj multifunkčné ihrisko. Uţ keď teraz pozerám,
máme tu zástupcov reformovanej cirkvi, takţe dovoľte aby som vás tu srdečne privítal. Určite
sa vás výsostne týka tento bod, týka vašej činnosti, vášho fungovania, vašej existencie a tak
ďalej a iste by pre vás tento pozemok bol výhodný, výhodný aj z toho hľadiska, ţe tá
materská škôlka, jasle by vyrástli vlastne vedľa školy, čo by bolo aj pre ţiakov, pre rodičov
lepšie, aby, aby znikadiaľ inokadiaľ nemuseli tie deti doniesť do tej materskej škôlky, aby to
mali na blízku. Moţnoţe ten pozemok veľkostne, aby aj obyvatelia mesta vedeli, myslím ţe je
tam rozloha 2 500 m2, čo je dosť veľká výmera. Moţnoţe myšlienka, ţe by ten pozemok sa
dal tieţ podeliť na to, ţe by tam vyrástla moţno tá škôlka, nie moţno, ja, ja nie som proti tej
škôlke určite vyrástla tá škôlka, moţno nejaký pozemok by tam mohol ostať, kde do budúcna
aj my sme mohli moţno detské ihrisko postaviť, alebo multifunkčné ihrisko postaviť
a dohodnúť sa potom aj na správe. Takţe ja len tak dávam do toho vedomia aj poslancov, aj
všetkých, ţe je, je to pozícia moţno vyjednávania, dohody atď. atď. takţe ja si myslím, ţe
otvorení sme všetci. A ja by som chcel poprosiť poslancov, ţe, alebo povedať, ţe je to najprv
len zámer a poprosiť, je to len prosba, ja viem, viac nemôţem urobiť, ja hlasovať nebudem. Je
ten zámer, dajme najprv šancu tomuto celému. Moţno nejaké veci sa vykryštalizujú, alebo
uvidím ako, ale, ale ten zámer nezahoďme hneď v prvom kole. Takţe to je len taká prosba
odo mňa ako od primátora mesta. Prepáčte, ţe som bol dlhší. Dávam vlastne priestor na
diskusiu. Nech sa vám páči páni poslanci. S faktickou pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Skôr ako dostanete slovo, prepáčte, ja by som len chcel znova upozorniť na túto vec. Neviem
ako máte spracovaný manaţment tejto, tohto zámeru, ale pokiaľ by ste mohli, dajte nám to na
papier, dajte mestu na papier, ţe nebudete ţiadať 100 %-ný príspevok uţ teraz, ako to ţiadajú
ostatné školy, čo vidíme, ţe to je na problém iba, ale asi s týmto uţ teraz vidíte, ţe to nebude
celkom tak. Či hej. A pokiaľ áno tak je to hurá, vítané.
p. primátor Pavol Burdiga
Je to názor pána poslanca. Ešte by som chcel reformovanú cirkev upozorniť, ţe dám slovo
všetkým poslancom a keď sa tá diskusia skoro, alebo sa bude blíţiť k záveru ja dám slovo aj
vám, aby ste sa mohli vyjadriť. Dobre? Je to podľa rokovacieho poriadku. Najprv sú poslanci
a potom je vlastne tá dotknutá obec. Pán poslanec Ocelník s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Pán poslanec Capák, ty si si, dobre si povedal.
p. primátor Pavol Burdiga
Prosím kľud.

p. poslanec Roman Ocelník
Kvalitná reč to bola, ale si si pomýlil citrón s limetkou. Si to nejak pomiešal a nemôţeme tieto
veci miešať. Financovanie škôl a či tam bude nejaká škôlka to sú 2 rozdielne veci. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Jaj? Všetko? Pán poslanec Kuh. Faktická opäť.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No okrem toho, ţe súhlasím s kolegom Ocelníkom, ţe toto sú 2 rôzne veci, ktoré by sa nemali
spájať, tak ďalšia vec je, ţe to VZN-ko sa týka všetkých súkromných cirkevných škôl. Ťaţko
z toho vyňať jednu školu, ţe na jednu školu sa to nebude týkať. Takţe ako je to, je to
zmätočný návrh. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno. Ja by som vás chcel upozorniť, myslím, ţe toto nie je asi teraz témou tohto bodu, to
moţno príde k tomu, keď sa bude zaraďovať do siete škôl atď.. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Môj názor je ten, ţe tá ţiadosť školy reformovanej cirkvi, Kresťanskej cirkvi na Slovensku.
Pardon. Dlhý názov trošku som sa zakoktal. Je dobrý a myslím si, ţe by sme ho mali
podporiť, lebo predsa táto reformovaná cirkev je asi 3 najväčšia čo sa týka počtu obyvateľov,
čiţe je to v záujme asi 3 najväčšej cirkevnej spoločnosti v meste. A ja som teda toho názoru,
ţe zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku by sme mali schváliť, aby sme nezastavili
ten proces, lebo v opačnom prípade, keby sme teraz neprijali uznesenie, tak zrejme ten zdroj
financovania, ktorý majú prisľúbený sa môţe stratiť v nedohľadne a bude premiestnený na
také miesto, kde zastupiteľstvo nejakým spôsobom bude ústretovejšie. Tá výmera 2 500 m2
toho pozemku, ktorý, o ktorom sa teraz bavíme, o jeho, o zverejnení zámeru priameho predaja
tak neviem, či zodpovedá skutočnej potrebe, ktorú potrebujete, celej výmere a predpokladám,
ţe to nie je len výstavba škôlky a jaslí, to by asi malo byť v tom prvom kole a potom keď
budete mať nejaké ďalšie zdroje, tak zrejme by bolo dobré potom, teraz keď schválime
zverejnenie zámeru, potom o 3, na ďalšom zastupiteľstve by sme mali schváliť priamy predaj.
A k tomu priamemu predaju ako nejaký podporný materiál, aby sa teda bolo, aby sme sa
vedeli jednoznačne rozhodnúť o výmere, o cene a pod.. By bolo dobré nejakú štúdiu
predloţiť, ţe ako to tam bude zastavané, ţe tá skutočná potreba tej plochy z vašej strany je.
A čiţe nejakú štúdiu jednoduchú proste nech vám niekto nakreslí, ţe aké budovy, ako budú
rozmiestnené a prípadne nejakú vizualizáciu, ale ţe či to tam sa nebude nejak sa veľmi biť
s okolím a teda ešte potom by bolo dobré navrhnúť aj nejakú cenu, aby sme potom pri tom
ďalšom rozhodovaní vedeli pri schvaľovaní priameho predaja, aby sme vedeli potom uţ sa
baviť o konkrétnych veciach. Čiţe navrhujem, aby sme hlasovali o, o zverejnenie zámeru
priameho predaja podľa materiálu bodu A, varianty A a s tým, ţe v ukladacej časti by bolo,
teda aby bola spracovaná tá štúdia a návrh ceny. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán kolega, ale myslím, ţe to bola nejaká telepatia, lebo o čom som vlastne ja tieţ
hovoril, ţe moţno príde nejaký takýto nejaký názor, alebo návrh, tak ja sa úplne viem
stotoţniť s takým. Celkom sa mi to páči čo si vlastne povedal, pretoţe v tom druhom kole
myslím, ţe aj, aj cirkev to pochopí, ţe aj poslanec sa musí rozhodnúť a vidieť, ţe čo tam
bude. Je to veľmi správne, ţe by sme mali zahlasovať za ten zámer. Nesmieme zabudnúť,
alebo nesmiete zabudnúť aj na tú cenu, hej, pretoţe, tá tieţ je v dnešnej dobe rozhodujúca, ţe

mňa, mne sa ako celkom osobne páči tento, tento návrh, ktorý, ktorý si vlastne povedal a som
rád, ţe to vlastne prišlo na svetlo svetla, sveta. Pán poslanec Capák nech sa páči s faktickou.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja mám takú výsadu rýchlo sa dostať k informáciám, lebo mám tu informátora po pravej
strane sk. Ale ja vám poviem tak ako vy ste 24.04.2014 na tom hlasovaní Ivan Kuhn, Bischof
a pán Lach vy ste zrušili im tú škôlku. Pamätáte tam hore ju mali nie? Na Kozmonautov.
Alebo iná škôlka. Tak ale jednu škôlku ste tam rušili vtedy a to nevadilo?
p. primátor Pavol Burdiga
To bola.... To je naša, naša bola. To je iná škôlka.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Iná.
p. primátor Pavol Burdiga
Iná, iná, iná škôlka bola.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Tak nevadí.
p. primátor Pavol Burdiga
Iná, iná.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Tak prepáčte mi. Potom malá desinformácia.
p. primátor Pavol Burdiga
Nebol dobrý informátor. Nebol dobrý informátor. Ale nevadí, človek sa môţe zmýliť. Nech sa
páči pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Tenká je línia medzi informáciami a dezinformáciami, ale nie o tom som chcel. Chcel som sa
spýtať predsedu stavebnej komisie aký bol dôvod, prečo stavebná komisia neprijala
uznesenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Ak môţem aj za teba povedať rýchlo, ale určite potvrdíš moje slová, bola tam diskusia dosť
dlhá o tomto, aj sme si povedali pre a proti, lebo bol som aj ja na komisii. Bolo vlastne len
hlasovanie, niekto bol za, niekto sa len zdrţal, niekto bol proti, hej, čiţe nebolo zámerne niečo
také, ţe nechcem prijať uznesenie, hej. Čiţe boli tam aj také aj také názory. Ale samozrejme
nech to skomentuje predseda komisie. Ja som bol len takým prísediacim a sledovateľom toho
celého.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Mňa zaujímajú tie argumenty za a proti, ktoré zazneli na stavebnej komisii.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ja v podstate nemám čo dodať k tomu, lebo bolo to vystihnuté. Došlo ku tomu, ţe to
hlasovanie dopadlo tak ako dopadlo. A keď náhodou niekdo chce, nech sa páči, neskúšajte ma
uţ teraz tuná. Kľudne môţete prísť na komisiu a tam si to overiť. Dobre? Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Kapacita predškol... predškolských miest, v predškolských zariadenia v Roţňave je
momentálne moţnoţe aj dostačujúca. Uvidíme do budúcnosti ako to bude, avšak v lokalite na
Podrákoši škôlka nie je a mnohí ľudia, mladé mamičky, ktoré moţno ani nemajú auto musia
voziť, alebo nosiť deti do vzdialených častí mesta, takţe ja si myslím, ţe opodstatnenosť
škôlky na Podrákoši je. Škôlku sme tam mali, predošlé zastupiteľstvo ju síce zrušilo, čiţe uţ
nie je škôlka, sú tam súkromné jasle, ale vidím tam priestor, ţe by to tam mohlo byť. A čo sa
týka ihriska pre obyvateľov tejto časti, asi 100 m vzdušnou čiarou niţšie, povyše Slnečná,
blok 16, je tam myslím nad tým blokom, je jedno veľké ihrisko, ako je jedna veľká plocha, čo
sa týka ihriska. Takţe to ihrisko by sa mohlo dobudovávať. Čiţe priestor tam je na ihrisko, aj
na školu, aj na škôlku. Ďakujem
p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Skúsme dajak sa vrátiť k meritu veci a, a prejednávajme bod rokovania,
ktorý je pred nami, lebo úplne z cesty sa tu trepeme. Nehnevajte sa na mňa, musím to
povedať. Ja si myslím, ţe vystihol to kolega pán Lach a drţme sa týchto krokov, ako tu bolo
podané. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Laco nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel asi toľko povedať, ţe týmto materiálom, touto
ţiadosťou Reformovanej kresťanskej cirkvi o zámeru priameho predaja, o ţiadosti o predaj
pozemku si osobne myslím, ţe jednoznačne sa rozšíri paleta výberu, výberu predškolských
zariadení pre.... a jaslí, pre rodičov a pre obyvateľov mesta Roţňavy. A nezabudnime ešte na
jednu vec, ktorú ešte tieţ povaţujem za dôleţitú, vzhľadom na to, ţe na území mesta Roţňavy
máme a pôsobia, čo sa týka toho, tak je tu pôsobenie 3 historických cirkví. Je to evanjelická
a katolícka a reformovaná kresťanská cirkev. A z toho titulu keď vychádzame evanjelická
cirkev uţ má svoje predškolské zariadenia škôlky, jasle, má aj katolícka, takţe osobne si
myslím, ţe tu je aj určitá rovnosť šancí. Dajme, nezabudnime na ten dôleţitý moment,
rovnosť šancí, aby pre tých obyvateľov, či chcú vybrať tú, alebo tú škôlku, majú moţnosť.
My vlastne týmto krokom, keď odsúhlasíme tento zámer, túto ţiadosť tejto cirkvi, vlastne
vytvárame v rámci rovností šancí moţnosť pre týchto rodičov. A ešte jedna nezabúdateľná
vec je aj tá, ţe vytvárame moţnosť pre tu ţijúcich občanov aj maďarskej národnostnej
menšiny výchovy v tomto jazyku, čo sa týka predškolských zariadeniach. Z týchto pohnútok
a titulov, ktoré tu som sa snaţil v kocke povedať, ja osobne by som chcel poprosiť tu
prítomných poslancov, aby po zváţení všetkého, čo tu odznelo, aby podporili túto

reformovanú kresťanskú cirkev v jej zámere, v jej zámere na priamy predaj pozemku mesta.
Ďakujem pekne za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Som optimista a verím ţe táto škôlka, pokiaľ bude vybudovaná, tak neuberie miesta z našich
ako škôlok, ktoré máme v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Práve naopak, ţe ţiaci školy sú
aj z okolitých obcí a keď uţ jedno dieťa bude chodiť do školy, tak verím, ţe rodičia donesú to
menšie do škôlky tieţ, do tejto školy. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Balázs nech sa páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takţe ešte raz. Rozprávali sme tu uţ veľa krát o hlavnom architektovi mesta Roţňava. Zatiaľ,
zatiaľ nepočujem nič, ţe by sa v tejto, v tejto téme dialo. Keby aspoň nejakého stavbára na pol
úväzok by sme mali, ktorí nám tu vie poradiť, lebo sme tu ľudia z rôznych profesií a, a všetci
sa tu pasujeme do, do úlohy architekta, stavbára a, a plánovača a všetkého moţného a presne
tá dlhodobá vízia mi tu chýba. Ţe je krásne, ţe teraz prišla reformovaná cirkev a povie, ţe
chcem tento pozemok, ale by bolo dobré, keby toto všetko korešpondovalo s dajakým
dlhodobým výhľadom tohto sídliska. Ako to sídlisko bude vyzerať a kde čo bude. Na, na
poznámku kolegovi Romanovi Ocelníkovi, áno, je tam to ihrisko pod, pod krčmou, krásne
osadené pod krčmou ihrisko. Ideálne osadenie ihriska. Moţná ţe nie som 100%-ne stotoţnený
s tým osadením, ale áno, treba aj to ihrisko udrţiavať, ale táto plocha si to tak vyslovene
pýtala, ţe by sa tam niečo podobné hodilo. Určite je dobré, ţe aj tá reformovaná cirkev sa
chce rozvíjať, si chce postaviť škôlku. Tuná sa skúsim nad materiálom, ktorý sme dostali.
V materiáli sme dostali, ţe chce vybudovať jednotriednu škôlku. Uţ som pred chvíľou dostal
informáciu, ţe sa uvaţuje do budúcna aj s telocvičňou. Ale v materiály je jednotriedna škôlka
a 2 500 m2. Bude to veľká trieda, hej. Takţe je krásne, ešte raz hovorím, škôlka, jasle,
vynikajúca myšlienka, maďarská škôlka. Tuná by som nadviazal na kolegu Lacha. Nebuďme
idealisti, ţe z mestskej škôlky toto deti nezoberie, ale je to vynikajúce, lebo je to konkurenčné
prostredie a tí učitelia, riaditelia o tie deti musia bojovať, musia tvoriť, musia byť tvoriví, aby
tie deti v tých škôlkach mali. Ale nevŕtajme si dierky do nosa, ţe to nezoberie deti
z mestských škôlok, áno, lebo zoberie. Toto je fakt, ale je to škôlka, maďarská škôlka,
podporme. Len skúsme nájsť dajaké koncepčné dlhodobé riešenie, aspoň na dajaký pol
úväzok, aby sa nám k takýmto veciam vedel dajaký hlavný architekt vyjadriť, lebo my nie
sme polyhistorovia, polyhistori, skúste, som Maďar, takţe, takţe mám nárok na toto a....
p. primátor Pavol Burdiga
Na poli historik.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takţe chcem poprosiť, áno, hľadajme riešenie pre reformovanú cirkev, aby sme im pomohli
s vybudovaním škôlky, jaslí a telocvične, ale hľadajme riešenie spoločné, také, aby sme
prispeli aj k dobudovaniu občianskej vybavenosti, vlastne, sídliska Podrákoš a to čo som tu uţ
spomínal, tie ihriská, multifunkčné ihriská jak spomínal pán primátor, aby, aby bol aj baran
celý aj vlk sýty. Takţe ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Bischof.
p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. No uţ keď sa bavíme o víziách, tak si dovolím pripomenúť hlasovanie
pána poslanca Balázsa. Pred chvíľou ste spolu s inými kolegami predali mestský pozemok
v historickom jadre priamym predajom bez súťaţe, hlavne bez vízie. Tam ste túto
pripomienku nemali. Po 2., keď sa pozriete na, do prílohy materiálu, cez cestu je medzi troma
panelákmi jedno, jedno ihrisko. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth s faktickou.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Ja jednoznačne, sú tu hostia a my sa tuto tak naťahujeme. Kaţdý sa pasuje
za projektanta, za architekta. poprosím vás, ukončme túto diskusiu a k veci. Dajme im to
slovo nech nám predostria a nech nám povedia, ţe čo vlastne chcú. A potom budeme moţná
múdrejší a nebudeme sa tu vy...oné handrkovať navzájom. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Dávaš nejak oficiálne ukončovať diskusiu? Lebo ja musím reagovať na takéto veci.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Áno. Áno, áno, áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale, keď dávaš oficiálne ukončovať diskusiu tak uţ potom....
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Uţ...ešte Beke môţe ísť.
p. primátor Pavol Burdiga
....ale vy uţ potom nemôţte. Vy uţ potom nemôţte, ja im slovo určite dám aj keby ste
nechceli, hej, len keď uţ dáš. Či to dodebatujú, ktorí sú tu....
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ale v podstate ide kaţdému o ten zámer...
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
....schváliť to a potom sa budeme roz...
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, dobre.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
...rozhodovať o konkrétnych veciach.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, takţe ešte pán poslanec Ocelník s faktickou a pán poslanec Beke a potom
hlasovať o ukončení diskusie. Nech sa páči.

dám

p. poslanec Roman Ocelník
Reagujem na pána poslanca Balázsa ohľadom umiestnenia momentálneho ihriska na
Podrákoši. Podľa jeho slov nie najšťastnejšie riešenie v blízkosti krčmy, v podstate hotela
s reštauráciou. Podobný problém je aj na sídlisku Juh, kde ku existujúcemu detskému ihrisku
mesto doloţilo. Jednu vetu ešte keď, môţem? Doloţilo ďalšie športové zariadenia, resp. také
ihrisko smerom ku krčme. Čiţe samo mesto išlo ku krčme. Takţe v tomto na Podrákoši
nevidím problém. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Váţený pán primátor, milý kolegovia, prítomní. Ako som vypočul
vaše príspevky, diskusné príspevky k tejto danej téme, tak my vyšlo, ţe ak si zalistujete do
mojich diskusných príspevkov, ja som uţ dávnejšie uvedo...upovedomil, ţe v meste je zopár
telocviční a športových areálov, ale tá severovýchodná časť ţiaľ nemá. Výzvy boli uţ
dávnejšie na výstavbu multifunkčných telocviční, no ţiaľ doposiaľ som nedopočul, ţe v tejto
časti nie je, by bola ako len vypracovaná dajaká projektová dokumentácia, kde by trebárs
mesto chcelo vybudovať takúto budovu, alebo, alebo telocvičňu. Reformovaná škola existuje
uţ 20 rokov, ako ste vedeli vyčítať aj z dnešných materiálov a dosahuje veľmi vynikajúce
výsledky. Podľa toho času platný, platného zákonu je potrebné aby jedna škola do 3 rokov
vlastnila telocvičňu a kto, aby, aby to mohlo ako lem byť tak samozrejme, ţe musí škola
rozmýšľať tak, aby, aby náhodou len kvôli tomu nezanikla. A bolo by to aj na, bolo by to
nedobre keď by, keď by takáto škola len kvôli takejto veci zanikla. Nakoľko vyskytla
moţnosť acholem poţiadavka od obyvateľov na vybudovanie škôlky a jaslí, z ktorého mesto
má absenciu, avšak pozemok reformovaný cirkev nemá na jej výstavbu, tak z toho titulu
poţiadalo mesto o, o zámer priameho predaja pozemku. Keďţe mesto vlastne, škola tesne...
p. primátor Pavol Burdiga
Poprosím vás o kľud. Dobre?
p. poslanec Zoltán Beke
Mesto, keďţe táto škôlka by mala a jasle, mala by vyrásť bezprostredne vedľa školy tak
keďţe, keďţe tam je tá veľká plocha, ktorá môţeme povedať, ktorí tam acholem bývajú,
môţu vidieť, ţe aţ tak nie je, nie je tak starané o tú, o tú plochu, ako keď, ako by malo, ani
neslúţi veľmi obyvateľ....obyvateľstvu tam ţijúcim. Kvôli tomu potom poţiadalo mesto....
p. primátor Pavol Burdiga
Kolegovia poprosím vás kľud, kľud.
p. poslanec Zoltán Beke
....poţiadalo mesto o predaj tohto pozemku a čo sa týka veľkosti plochy, lebo teraz som počul
ako len, ţe, ţe niektorým acholem vadí, ţe prečo, prečo tých 2 500 m2 tak práve z toho titulu,
ţe musí riešiť nejakým spôsobom aj tú telocvičňu. A samozrejme, ţe keď by bola predaná,
predaný ten pozemok a, a, a bola by vystavená acholem aj tá telocvičňa, alebo škôlka, obe by
slúţili Roţňavčanom, čiţe spoločenský záujem na tom mesta je veľký. Ako aj záujem o tých,

o tých jaslí, lebo podľa terajších prieskumov, čo, čo sa urobilo tak takú informáciu mám, ţe
uţ, uţ keď by bola hotová tak, tak by bola aj plná. Takţe z tohto hľadiska chcel by som vás
poprosiť o podporu zverejnenia zámeru priameho predaja uvedeného pozemku, keď aj
nefiguruje táto plocha v medzi, v zozname medzi prebytočnými, prebytočných stavieb
a pozemkov. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ďalší. A síce ďalší uţ nie, musíme hlasovať
o ukončení diskusie. Prepáčte. Takţe hlasujte.
12 ste hlasovali. Diskusiu chcete ukončiť 8, 4 ste boli proti, nikto sa nezdrţal.
Takţe diskusia skončila. Ja by som poprosil mikrofón a dajme priestor Reformovanej
kresťanskej cirkvi v Roţňave. Pánovi farárovi, alebo bude niekto hovoriť? Ja vás pekne
prosím potom predstavte sa, ţe kto ste, aby aj poslanci aj televízny diváci vedeli.
reformovaný farár Zsolt Boza
Zsolt Boza reformovaný farár. Dobrý deň prajem pán primátor, páni poslanci. Chcem len
ubezpečiť mestské zastupiteľstvo a celé mesto o tom, ţe zámer cirkvi sa neprieči zámeru
mesta vôbec a nikdy sa nepriečilo a môţeme diskusovať, diskutovať o tom, ţe o akú plochu sa
jedná. Ak mesto má zámer tam vybudovať školský, školské ihrisko, alebo ihrisko tak môţe,
ale my by sme chceli po tomto území, na časti tohto územia vybudovať predškolské
zariadenie s jasľami tak, ako to bolo umoţnené aj evanjelikom a katolíkom. Chceli by sme to
aj my a chcem ešte vám aj prestrieť aj tú informáciu, ţe naše ihrisko, ktoré máme k dispozícii
navštevujú aj priľahlé rodiny, ktoré tam bývajú, takţe my sme to z vlastných projektov, čo
tam máme malé ihrisko, tam chodia aj mamičky s malými deťmi z tohto ihriska. Je to malé,
naozaj len pre naše deti, ale dávame moţnosť, naša škola nie je uzavretá a neuzatvára sa pred
rodinami a chce podať aj takto svedectvo o tom, ţe čo by chcelo. Ďakujem veľmi pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pánovi farárovi. Ešte niekto z reformovanej cirkvi? Keď nie, diskusiu sme
ukončili. Ešte?
Občan
Dobrý deň pán primátor, páni poslanci. Moje meno je Várady, som členom presbytéria. Ja len
doplniť na tie otázky ohľadom plochy. Veľmi radi dáme predbeţne štúdium, alebo štúdium uţ
konečné, ako si budete priať. Môţeme sa rozprávať o cene, určite sa dohodneme, ja len chcem
zdôrazniť, ţe my mestu ponúkame z vlastných zdrojov, alebo no zo získaných zdrojov
vybudovať modernú budovu, nie jednu triedu, ale triedy s príslušným sociálnym
zabezpečením. A je tu ešte dávny problém, čo aj kolega Beke hovoril, ţe škola funguje na
výnimke. Potrebujeme mať telocvičňu. Nemáme. Skúste si predstaviť telocvičňu. Tak
minimum povedzme 50 x 10 m. Uţ je to 500 štvorákov. Nie je tam ešte šatňa, nie je tam
sociálka. A ten pozemok, koniec a okraj pozemku je dosť svahovitý. Sú tam aj výbeţky. My
sme uţ ako celok dali nakresliť do toho predbeţného plánu, ţe ako celok nenecháme také
kúsky mestu, čo aj tak kosíme a udrţujeme, tak hovoríme uţ aj zo slušnosti odkúpime ako
celok. Taký bol zámer, aby ste pochopili. Nieţe veľmi veľa chceme, ale my tam ešte chceme
aj tú telocvičňu. A keď sa nám podaria získať peniaze, zrazu sa nás opýtajú a kde tú
telocvičňu chcete postaviť. Tak mi potrebujeme mať pozemok, ako napr. nepeňaţný vklad
a tá telocvičňa nebude tak, ţe naša len a zatvorená. Nie. Bude slúţiť občanom. Len toľko som
chcel na dokreslenie. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte, ešte niekto od vás? Nie. Ja by som ešte chcel dať do pozornosti vašej
kolegovia, ţe budeme teraz hlasovať o zámere, hej. Po zámere, po nejakom čase príde
materiál a budeme potom hlasovať o tom, ţe či áno, alebo nie. Ale dávam vám do pozornosti
a to mám tu kolegyňu doktorku Mičudovú ešte, ţe toto všetko skončí a či sa to odsúhlasí, ako
keď sa to odsúhlasí budete ešte stále rozhodovať o tom, ţe či sa to zaradí do siete škôl. Dobre
hovorím? A preto hovorím aj na začiatku, alebo hovoril som, ţe to nie je jednoduchý bod.
Lebo keď urobíme to, moţno o 3 mesiace, keď bude ďalšie zastupiteľstvo a povieme si ţe
áno, súhlasíme s tým a o 3, alebo o 2 mesiace povieme, ţe to nezaradíme do siete škôl, môj
názor ako človeka, nie ako primátora, to uţ nie je kóšer potom. Čiţe to bude veľmi ťaţké
rozhodovanie na tom najbliţšom zastupiteľstve, preto som vám to dával do pozornosti. Lebo
tým, ţe táto škola sa, alebo tento pozemok sa predá, tak škola ešte nevyhrala. Hej, potom je
ešte ten bod, hej, to zaradenie do siete škôl. Zdá sa byť jednoduchý, ale veľa vecí sa s tým dá
pridať, alebo ubrať. Ale to je len do tej budúcnosti, to som vám dával do pozornosti, ţe, ţe
ako to bude. Dobre vrátime sa k veci. Návrh pána poslanca Lacha. Poprosím ešte raz keby si
nám sformuloval a budeme hlasovať.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno. Čiţe môj návrh je, aby sme hlasovali za, podľa materiálu, ktorý bol predloţený.
Uznesenie za A schvaľuje, tam čo je ten text, ukladá zabezpečiť zverejnenie zámeru,
zabezpečí vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku, doplniť ţiadateľ
vypracuje štúdiu rozmiestnenia výstavby zamýšľaných budov a vizualizáciu a ako pozerám
tak v tomto návrhu je aj za cenu znaleckého posudku. Čiţe tam vlastne nemusíme ukladať do
ukladacej časti, ţe cenu. Čiţe...
p. primátor Pavol Burdiga
Ţe keď odsúhlasíte podľa znaleckého, ešte sme ho nevideli.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Alebo potom, potom vypustiť za cenu znaleckého posudku a rokovať o cene. Ale v materiály
je hej, ţe keď dávame hlasovať o materiály, tak v materiály je, sa spomína cena podľa
znaleckého posudku. Čiţe vypustiť za cenu podľa znaleckého posudku a predloţiť ponuku
ceny na odpredaj pri schvaľovaní odpredaja.
p. primátor Pavol Burdiga
Hneď. Môţe byť tak?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Je uznesenie hej. A na konci toho je, ţe ...
p. primátor Pavol Burdiga
Pán kolega tak si myslel, ţe treba predloţiť znalecký posudok a potom budeme ešte o tom
hlasovať najbliţšie?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Môţe byť aj tak potom. Áno, ţe znalecký posudok.
p. primátor Pavol Burdiga
Nevieme aká cena bude. Hej?

p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno, áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Kolegovia pochopili sme? Rozumeli sme tomu? Môţeme hlasovať? Môţem dať hlasovať?
Nikto nedvíha ruku, nech sa páči hlasujeme. Čiţe ešte raz opakujem zámer.
12 ste hlasovali. Za 11, proti 1 a nikto sa nezdrţal. Takţe ďakujem veľmi pekne. Ďakujem
pekne aj reformovanej cirkvi, ţe prišla. Je to síce ešte len zatiaľ polovičný úspech, ale aspoň
nejaký krok.
12/7 STAVREALITY s. r. o., Poničana 13, Bratislava – zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku mesta.
Komisie – výstavba odporučila, finančná tak isto odporučila. Otváram diskusiu k tomuto
bodu, nech sa vám páči. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja sa chcem spýtať, lebo z tých dvoch mapiek, ktoré máme a zakreslenia tých pozemkov,
tak nejak keď tomu správne rozumiem z uznesenia vyplýva, ţe ideme predať celý ten
pozemok ako je, ako je v katastrálnej mape, ale ten pozemok zasahuje aj do chodníkov, ktoré
patria a dokonca to zasahuje aj do cesty, v tom oblúku moţno, ale minimálne do chodníka,
ktoré sú teda mestské. Čiţe a tam sa síce uvádza v tom materiály, ţe teda nesmie to nejak
brániť v tom, aby existoval ten chodník, ale v kaţdom prípade chcem sa spýtať, bude to
znamenať, ţe odčlení sa časť pozemku, alebo budeme mať ten chodník na, na cudzom
pozemku.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja uţ som to pánovi Ocelníkovi, poslancovi Ocelníkovi vysvetľoval, ale pani prednostka
zopakuje to vysvetlenie, alebo ona to dovysvetlí.
p. primátor Pavol Burdiga
Sú tam tie 2 prílohy, ako ste spomínali. Tá 1. to je kópia katastrálnej mapy tzn., ţe tá parcela
zahŕňa aj chodník. Ale máte tam aj ďalšiu prílohu, kde uţ je znázornený predmet predaja.
Čiţe bez chodníka. Tzn., ţe aj v ukladacej časti návrhu na uznesenie máte pod bodom 2
zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu. Čiţe musí sa geometrickým plánom odčleniť
z tejto parcely časť pozemku, ktorá je pod chodníkom. Čiţe chodník a pozemok pod ním nie
je predmetom predaja.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ďakujem za vysvetlenie, lebo mi chýbalo tam to jasné stanovenie, ţe ide pôjde o odčlenenie,
alebo rozdelenie pozemku, alebo odčlenenie pozemku lebo pod tým vypracovaní
geometrického plánu si môţem predstaviť všeličo. Dobre, takţe to vysvetlenie, ďakujem,
môţe byť.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo
v Roţňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k. ú. Roţňava.
Opäť keď dovolíte nebudem celé čítať. Náklady súvisiace s predmetným predajom bude

znášať kupujúci, ukladá sa zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja a zabezpečiť
vypracovanie geometrického plánu. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 11, proti 0, zdrţalo sa 0. Ďakujem.
12/8 Obchodná verejná súťaţ na predaj pozemku mesta v k. ú. Roţňava.
Komisie – finančná odporúča schváliť a nič viac. Otváram diskusiu nech sa páči. Pán
poslanec Lach s faktickou.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Diskusným.
p. primátor Pavol Burdiga
Tak diskusným.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Jedná sa o pozemok na ulici Baníckej, alebo teda na Kúpeľnej. Medzi Kúpeľnou
a Čučmianskou dlhou, neviem teraz ktorej by skôr prináleţal. Je to pozemok vo svahu, je to
zatrávnená plocha. Ja som, navrhujem teda, aby sme neodpredali, nevyhlásili verejnú
obchodnú súťaţ na tento pozemok z jednoduchého dôvodu. Minule na komisii výstavby, na
poslednej komisii sme riešili problém majetku a ponuky pána Nováka a ďalej je tam plocha,
ktorá je vo vlastníctve mesta. Je to ešte stále vedené ako vodná plocha. Čiţe je to tam, v tých
miestach tá vodná plocha začína u, u Taškov cez pozemok, dobre tento pozemok je vyššie vo
svahu, hej, ale, ale keď vezmeme, ţe sú tam ďalšie pozemky, ktoré by teda zostali v majetku
mesta a podobne, tak asi by to bolo treba riešiť nejak komplexnejšie. A s tým, ţe s týmto
odpredajom počkať, kým sa vysporiada kultúra, alebo teda zmena kultúry z vodnej plochy na
trvalý trávnatý, alebo na ostatnú plochu, preklasifikuje. Tak aby sme potom získali nejakú
väčšiu plochu, s ktorou sa dá nakladať a tu pred chvíľou sme mali dlho, siahodlhú diskusiu
o tom, ţe čo bude a čo nebude na pozemku a jak bude a tu ideme predať pozemok bez
akejkoľvek podmienky, vedľa cesty, kde nikdy nemôţme vedieť, ţe či do budúcna tam mesto
ešte nebude niekedy potrebovať, alebo niečo riešiť. Nevidím dôvod na odpredaj. Mesto
nestojí tak zle, aby sme museli predať kaţdý pozemok, o ktorý niekto prejaví záujem aj bez
toho, aby zdôvodnil, ţe na tom pozemku ide vytvoriť nejaké podnikateľské účely, teda chce
ho kúpiť na podnikateľské účely, ktoré budú v prospech mesta, uţ len z hľadiska tvorby
pracovných miest, alebo podobne. Tu sa jedná konkrétne, ja som to uţ aj minule, oný, o tom
hovoril o odkúpenie pozemku len preto, aby sa dalo na tom pozemku robiť zle susedom, ktorý
tam bývajú vedľa. A mesto by nemalo podporovať takúto snahu, robiť naprieky susedom. To
je môj názor a bývam tam, poznám názory tých občanov, ktorí susedia s týmto pozemkom,
alebo teda sú dotknutý a preto navrhujem, aby sme túto obchodnú verejnú súťaţ nerealizovali.
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Capák s faktickou.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja budem toho názoru, čo je pán Lach. Napriek tomu, ţe mesto bolo zaťaţené uţ riadne,
hlavne mestská polícia výjazdmi, mali sme tam uţ šrotovisko na tom pozemku, mali sme
predaj stromčekov, riadny bordel a najnovšie majiteľka domčeka čo je Kúpeľná 9 vyhlásila,
ţe tam ţije 25 Rómov. Takţe neviem aj to ako smeti sú tam riešené, to chcem nechať neskôr
na diskusiu, lebo zatiaľ len som videl kontajner na sklo im tam dali, asi rozberajú tie rámy, nie
okná, veď dakde to treba pratať.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa chcem spýtať hlavne kolegu Lacha, ţe teda na aké účely by mesto mohlo potrebovať ten
pozemok, lebo keď pozerám na tú mapku, tak nemám pocit, ţe to je nejaký pozemok, ktorý
by bol strategicky dôleţitý. Moţno niečo vie kolega a druhá moţnosť je keď teda vlastne
susedných nehnuteľností sa boja, ţe niekto by to mohol odkúpiť no tak sa môţu zúčastniť
verejnej súťaţe, nie je to priamy predaj. Môţu sa zúčastniť verejnej súťaţe a môţu kúpiť ten
pozemok.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Lach faktická.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Tak nemôţem súhlasiť s takýmto názorom, lebo mesto sa stavia do pozície vydierača, ktorý
sa postaví buď zaplatíš viac, kúpiš to, aby si mal pokoj, alebo potom ti predáme ten pozemok
takému, ktorí nebudeš vďačný za takého suseda. Ja vidím tú vec takto. Hej, a mesto asi by
nemalo vnášať spory medzi občanov, ale skôr vytvárať situácie, kedy tieto spory sa anulujú.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák s faktickou.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja, ako ešte raz zopakujem, budem za návrh pána Lacha. Aj keď máličko poviem, ţe my nie
sme asi tak, ţe ako vydierači sa necítime nikto z vás, lebo predávame kadejaké pozemky, aj
verejnou súťaţou sme uţ predali, nemáte azda pocit, ţe by sme vydierali dakoho. To je uţ tak
dané nie, ţe kto dal vyššiu sumu tak to kúpil no. Ale určite ešte raz opakujem budem toho
názoru ako pán Lach, budem tak hlasovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte niekto do diskusie? Uzatváram diskusiu. Pán poslanec Lach mal si návrh u teba bolo len
to, ţe neodporúčaš, alebo schvaľovať, alebo či hlasovať za to, ţe neodporúčame priamy.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Neschváliť verejnú súťaţ. Verejnú obchodnú súťaţ. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaţe.
p. primátor Pavol Burdiga
Ja stále dávam sledovať, ţe keď diskusiu ukončíme, hej, lebo keď to povolím jednému tak uţ
to potom bude aj u druhého.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Teraz to zastavíme a tým pádom, keď tak sa bude riešiť do budúcna. Potom väčšiu plochu
ako.... nikdy nie je zbytočný pani doktorka...
p. primátor Pavol Burdiga
No urobme to týmto spôsobom, lebo návrh zaznel na stiahnutie toho, hej, tak skúsme
ukočírovať tak, ţe keď to chcete tak, alebo onak treba tomu dať nejaké meno. On ešte, ty ešte
pán poslanec môţeš.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja som, ja som navrhol teda neschváliť obchodnú verejnú súťaţ. A tým pádom vlastne tento
bod....
p. primátor Pavol Burdiga
Takţe budeme hlasovať za neschválenie obchodnej verejnej súťaţe. A keď dáš stiahnuť tento
bod?
p. poslanec Ing. Ján Lach
Len zámer je uţ schválený. Keď neschválime obchodnú verejnú súťaţ, tak vlastne tým pádom
anulujeme aj tu..... ten zámer.
p. primátor Pavol Burdiga
Hej. Pani prednostka nech sa páči.
Prednostka
Na predchádzajúcom zasadnutí bol schválený len spôsob predaja...
p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
...čiţe schválili ste len to, ţe tento pozemok sa bude predávať formou obchodnej verejnej
súťaţe. Ale k tomu, aby to bolo moţné ešte treba schváliť tieto podmienky, ktoré sú prílohou
materiálu.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Dobre tak navrhujem stiahnuť tento bod. ....Navrhujem stiahnuť tento bod z rokovania.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Tak. To odporúčam kolegom, aby neschválili materiál, proste aby sme zrušili túto obchodnú
verejnú súťaţ. Tak nie stiahnuť bod, odznelo, ţe keď ho stiahneme tak o týţdeň ....na ďalšom
sa znova vrátime.
p. primátor Pavol Burdiga
Môţeme hlasovať? Nech sa páči hlasujte.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Proti. Aby sme hlasovali proti tomuto uzneseniu.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči hlasujte. Rôznofarebné to je. Za 1, proti 6, zdrţali sa 5. Dobre.
12/9 Ing. Juraj Pápay, Dobšinského 65, Roţňava – kúpa pozemku do majetku mesta.
Komisie – výstavba odporučila, finančná odporučila 9,11 euro za m2. Otváram diskusiu nech
sa páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave

schvaľuje odkúpenie pozemku do majetku mesta, časť parcelné číslo, opäť nejdem celé čítať.
9,11 eura za m2. Všetky náklady súvisiace s kúpou bude znášať mesto Roţňava. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdrţalo sa 0. Ďakujem.
HIL s. r. o., Čučmianska dlhá 45, Roţňava – priamy prenájom pozemku mesta v Priemyselnej
zóne.
Výstavba odporučila, finančná odporučila. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, prečítam
návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje priamy prenájom pozemku
mesta v Priemyselnej zóne pre spoločnosť HIL. Nech sa páči ..... Prosím? Obidve odporučili
áno.
12 ste hlasovali. Za 12, proti 0, zdrţalo sa 0.
ISPA s. r. o., Kopčianska 92, Bratislava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku
mesta.
Komisie sa vyjadrili nasledovne. Výstavba odporúča, finančná odporúča. Otváram diskusiu.
končím diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje
zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku zapísaného na LV, ktoré je tu uvedené.
Je tu vo výške 1 146,60 euro na rok. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 11. Za 11, proti 0, zdrţalo sa 0.
12/12 Občianske zdruţenie Klub horských športov KRAS, Kyjevská 28, Roţňava –
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta.
Komisie sa vyjadrili nasledovne. Vzdelávanie odporučilo, výstavba odporúča, finančná tak
isto odporúča. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, čítam návrh na
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho
prenájmu pozemku mesta. Opäť to nečítam celé, výška je 64,80 eur na rok. Nech sa vám páči
hlasujte.
Hlasovali ste 12. 12 za, proti 0, zdrţalo sa 0.
12/13 Občianske zdruţenie Otvor dvor, Čučmianska 19, Roţňava – zverejnenie zámeru
priameho prenájmu pozemku mesta.
Komisia výstavby odporučila schváliť materiál a finančná tak isto odporučila schváliť.
Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie.
Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho prenájmu
pozemku mesta v k. ú. Roţňava. Opäť nečítam celé. V dlhodobom prenájme sú a na dobu
určitú 20 rokov za cenu 1 euro na rok. Nech sa páči hlasujte.
12 ste hlasovali. Za 11, proti 0, zdrţalo sa 0.
12/14 Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Roţňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
v k. ú. Roţňava.
Komisie sa nám vyjadrili nasledovne. Finančná odporučila zverejnenie zámeru zámeny
uvedených nehnuteľností. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Jednoznačne by som odporúčal schváliť uvedený materiál. Poprosil by som mesto, aby
v podstate jednalo o veľkosti pozemku, ktorý za tým zostane s rímskokatolíckou cirkvou.
Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Ďalší do diskusie. Keď nie je nikto prihlásený uzatváram
diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje
zverejnenie zámeru zámeny nasledovných nehnuteľností v k. ú. Roţňava. Náklady súvisiace
so zámenou po vzájomnej dohode budú znášať spoločne ţiadateľ a mesto. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdrţalo sa 0.
12/15 Ing. Edita Piaterové, Záhradnícka 7, Roţňava – zámena pozemkov a zriadenie vecného
bremena na pozemky v k. ú. Roţňava.
Komisia finančná po prerokovaní materiálu odporúča zastupiteľstvu schváliť predmetnú
zámenu pozemku. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, čítam návrh na
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje, celé nejdem čítať. Ukladá zabezpečiť
vypracovanie zámeny zmluvy a zmluvy vecného bremena. Nech sa páči hlasovať.
Hlasovali ste 12. Za 12, proti 0, zdrţalo sa 0.
12/16 GEMMA – LP s. r. o., Osloboditeľov 1635/5, Humenné – zámena pozemkov v k. ú.
Roţňava a v k. ú. Nadabula.
Komisia výstavby neodporučila schváliť zámenu nasledovných pozemkov. Otváram diskusiu.
Dobre. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Zase by ma zaujímali dôvody, prečo komisia výstavby ne...neodporučila zámenu.
p. primátor Pavol Burdiga
Je to asi otázka na predsedu komisie a zároveň asi nasleduješ, takţe môţeš do jedného pán
poslanec. Nech sa páči slovo.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Prvé pokúsim sa odpovedať kolegovi. No z titulu toho, ţe proste táto firma
nás uţ niekoľkokrát sklamala. Sklamala nás tým, ţe sa tam menia aj majitelia, nie je nám
jednoznačne známe ich zámer. Čo vlastne, kvôli čomu sa vlastne rozširujú tam, čo vlastne
mienia s tým. To je asi snáď toľko ku tomu. A bolo tam hlasovanie a to hlasovanie dopadlo
tak, je to zverejnené na zázname z komisie výstavby takţe kvôli tomu. To je ako, bolo to
hlasovanie v neprospech teda zámeny tohto pozemku. A si myslím tieţ, ţe mesto by malo
v prvom rade, v prvom rade dajak zabojovať o to, ţe ten pozemok by sa kúpil, ktorý
potrebujeme a nie stavať sa ku tomu tak, ţe trojnásobnú, trojnásobnú výmeru dáme
podnikateľskému zámeru a otvoríme tam úplne, alebo zavrieme tam úplne prístup tým
majiteľom, ktorí tam majú niektoré pozemky. Toho času momentálne vyzerá to tam tak, ţe
druţstvo Poloma neviem čo, čo sa deje tam, kvôli čomu to tam celé stagnuje, je to, je to
dezolátny stav oproti tomu, čo, čo teda produkovala JRD Poloma dakedy. Môţem verejne
povedať, ţe sa môţu hanbiť za to, ţe čo tam dokázali urobiť a druhá vec je tá, ţe tam uţ je
zamedzený teraz veškerý ţádný vstup tam nad tou, dá sa povedať, baňou. Ja budem hlasovať
podľa toho jak sme sa dohodli na komisii, ba dokonca musím jednoznačne povedať, ţe mne
sa toto uţ ako prestáva páčiť, ţe šijeme, šijeme to, alebo vykrajujeme to jak dakedy Jánošík
rozdával pozemky, alebo privlastňoval si pozemky. Čo sa týka Nadabulej nikoho nezaujíma
nič, nebudem odbočovať od témy, ale vyzerá to tak, jak to vyzerá. Nadabula je potrebná
váţený len vtedy, keď je treba prísť k urnám a bohuţiaľ je to smutné, ţe vôbec, vôbec, ani na
dajakú tabuľu bolo zverejnené zámena pozemku. Však tie pozemky boli, boli patrili obci
a delimitačne to prešlo. Ja sa tu opakujem moţno jak obohratá platňa, moţno ţe uţ aj

vyzerám tak a preto som dajaký unavený z toho celého. Ja hlasovať za toto nikdy nebudem.
Z titulu toho, ţe prístup je taký aký je. Ja si myslím, ţe to je enormné výmera za ten pozemok
a pokiaľ sa jedná o podnikateľský, nieţe zámer, ale podnikatelia sú dajaký, majú dajaký,
dajaký zámer. Dobre by bolo vedieť, ţe čo vlastne je za tým. Či tam sa nechcú nasťahovať,
alebo vôbec pouţiť dajaké, dajaké veci, ktoré chceli vedľa cesty robiť. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno, musím povedať, ţe sa tu bijú dva zámery. Na jednej strane vieme, ţe je enormne
zaťaţená Nadabula a Roţňava baňa čo sa týka prejazdu kamiónov do Priemyselnej zóny. Na
druhej strane jeden obrovský pozemok mesta ideme zamieňať za jeden omnoho menší, ale
hodnotovo samozrejme bol vyčíslený na základe znaleckých posudkov. Finančná komisia, by
som chcel len toľko doplniť, odporúčala schváliť uvedený materiál s tým, ţe sa tieto pozemky
nedotknú prístupových ciest na pozemky nad týmito baňami vlastne k obyvateľom objekt,
ktoré tam majú obyvatelia Nadabulej, alebo Roţňavy, alebo resp. hľadanie riešenia s firmou,
ktorá tieto pozemky chce zameniť, aby sa nezamedzilo prístupu ľudí ku svojim pozemkom.
Aby sa nestalo to, ţe mesto odpredá pozemok na základe toho vlastne, ţe nebude mať,
nebudú mať obyvatelia prístup na svoje pozemky, sa zníţi hodnota a ich budú musieť predať
pod cenu. Takţe toto si myslím, ţe mesto riešilo, takţe by som sa chcel opýtať, ţe k čomu sa
mesto dopracovalo. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec ešte pred tvojou faktickou poznámkou. My sme vstúpili do
jednania s firmou GEMMA, lebo na minulom zastupiteľstve ste aj povedali, ţe máme jednať
s nimi, tak sme aj jednali a myslím, ţe aj za chvíľu príde firma. Došli sme vlastne k tomu
názoru, ţe prístup ku tým pozemkom, alebo boli sme sa aj pozrieť na to, aj podľa tej mapy je
jasné, ţe ku tým pozemkom sa dá aj z vrchnej časti dostať. Ţe ľudia vedia prejsť, ale firma je
schodná aj k tomu, ţe keď dostane vlastne tento pozemok tak je schopná dobudovať aj cestu
cez tú, ako to, cez tú roklinu. Čiţe je ústretová v tom, ţe keby sa zhora nevedeli dostať ľudia,
čo sa vedia aj tak dostať, tak aj touto cestou sa tam vedia dosať ku svojim pozemkom, čiţe
myslí, ţe nebude zabránené vstupu na tie pozemky. To je jedna časť. Hovorili sme o tom, ţe
táto časť je väčšia, ten pozemok, ktorý potrebujeme je menší. Myslím, ţe na minulom
zastupiteľstve sme tu hovorili zhruba nejaký 10 000 rozdiel je tam, ţe by malo mesto doplatiť
ešte 10 000 euro. Firma, s ktorou sme rokovali, GEMMA, prišla ešte s jednou ponukou,
o ktorej neviete, ale preto vám ju musím povedať. V Priemyselnom parku vedľa tej časti, kde
niekedy mala byť tá spaľovňa na tie umelé hmoty, alebo ako to nazvať, pod tým je zhruba
moţno nejakých 75 m dlhý a moţno 25, 30 m široký pozemok, na ktoré sa vynosil všetky,
všetok odpad z rekonštrukcie námestia. Tzn. kamenie, zemina atď., atď., táto firma nám
ponúkla to, ţe tento odpad zeminy, kamenia atď. nám kompletne odvozí stade, úplne dočista,
z toho pozemku a za to, ţe nám to, ţe mu im to dáme, tak nám vyplatí 10 000 euro. Čiţe
vlastne dôjdeme k tomu, ţe, ţe nebudeme musieť my tento pozemok vlastne doplatiť, ten
rozdiel nebudeme musieť doplácať, skôr ešte oni nám zaplatia za to, ţe nám ten bordel stade
odnesú a vznikne nám tam jeden úplne voľný pozemok z tohto celého. Takţe toto bola ďalšia,
ďalší výstup z toho jednania a do tretice musím povedať aj to, ţe vlastne v tom, alebo v tom
vykupovaní pozemkov sme vlastne nevedeli postúpiť ďalej kvôli tomuto, ţe sme zatiaľ tento
pozemok nevedeli vysporiadať a na tento rok sme museli úradu vládu z tej dotácie, ktorú má
mesto pre tieto zaostalé regióny mali vyčleniť 700 000 euro, tak zato, ţe nebol ten pozemok
zatiaľ ešte odkúpený tak týchto 700 000 euro sme vrátili Vláde SR, ale o tieto peniaze

môţeme ţiadať na budúci rok, keď tento pozemok bude vysporiadaný. Keď tento pozemok
nevysporiadame a táto firma nám ten pozemok neodpredá, tak môţeme sa kompletne rozlúčiť
s vjazdom do Priemyselnej zóny a prídeme zhruba o tých 700 000 euro. Toto sú informácie
pre vás, aby ste sa vedeli potom aj rozhodovať. S faktickou pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ja by som sa len chcel spýtať pán primátor. Firma nám prisľúbila to, ţe odvozí to mnoţstvo
čo tam je navozené za tým priemyselným parkom a kde ho chce uskladniť. Takú otázku. Len
toľko. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Oni to potrebujú na základku.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Kde? Tam to, tam do lesa.
p. primátor Pavol Burdiga
Na svoje územie, potrebujú na základku. Ja som si, ja som sa tieţ pýtal, toto bola odpoveď.
Škoda, ţe ešte zatiaľ tu nie sú, ale my sme tak isto jednali s nimi. Nech sa páči pán poslanec
Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Myslím, ţe na túto otázku vám môţem hneď odpovedať, keďţe sa so zástupcom tej firmy,
pánom Vargom, tieţ osobne stretol a prešli sme dané územie a aj keď je vzdialené od môjho,
od domu kde bývam 500 m vzdušnou čiarou, som tam v podstate prvý krát v ţivote. Na tom
mieste, hej. Vôbec som nevedel, ţe o aké miesto sa jedná. No ale na tú vašu otázku, ţe kde ho
oni odvozia vlastne tú hlušinu, alebo čo to je, ten odpad, nie odpad, ale no tú zeminu a je
dajaký odpad, hej. Počas ťaţby majú nariadené banským úradom to čo vyťaţia vrátiť nazad
do zeme, aby sa.
p. primátor Pavol Burdiga
To je tá základka.
p. poslanec Roman Ocelník
Ako základka, no. Čiţe priamo do zeme. Z ťaţby oni, oni zhruba 15, neviem či 15 alebo 20 %
vyberú a zvyšok vracajú. A práve tých 20 % potrebujú doplniť. Čiţe vlastne bude to pre nich
výhodné, pre nás výhodné. My sa zbavíme toho odpadu a oni naplnia svoje kvóty a ešte nám
zaplatia. Oni sú tlačený tým pozemkom, aby mohli rozvíjať svoje aktivity. My sme tlačení
tým pozemkom, aby sme mohli sprístupniť vjazd do....
p. primátor Pavol Burdiga
Priemyselnej zóny.
p. poslanec Roman Ocelník
....prie...priemyselnej zóny. Ešte by som chcel povedať, ţe pozemok, ktorý oni ţiadajú nie je
od cesty smerom na Nadabulu, ale od cesty na tú druhú stranu smerom, vzdušnou čiarou
smerom na Čučmu.
p. primátor Pavol Burdiga
Od cesty smerom na Betliar, aby sme boli presný, hej.

p. poslanec Roman Ocelník
Na Čučmu myslím. Od hlavnej cesty vzdušnou vzdialenosťou smerom na Čučmu, alebo tým
smerom, na východ dajme tomu. Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno.
p. poslanec Roman Ocelník
Čiţe je to mimo zastavaného územia a nesúvisí to s tým, ţe kamióny z tej bane by mali jazdiť
ulicami Nadabulej. Takţe to je úplne mimo.
p. primátor Pavol Burdiga
To je všetko?
p. poslanec Roman Ocelník
Neviem či je to všetko, ale dajme tomu, ţe no taký základ. Tak ja si myslím, ţe mali by sme
to podporiť, aby, aby, aby.... ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák. Ďakujem pán poslanec.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Veľmi kratučko, sa blíţi uţ, alebo uţ je obedňajšia prestávka. Ja len poviem, ţe mňa osobne
oslovili tí ľudia na tej jak sa ide od školy na Roţňava baňu, ţe to je strašné tu, ţe čo to.
Kamióny chodia a tak, ja im aj verím. To treba veľmi brať do úvahy, ţe predsa tie nákladiaky
po tej uz...uzučkej ceste je problém aj s osobné, keď sa stretne s nákladiakom, nie ţe dva
nákladiaky. Ďakujem všetko.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Takţe ja som vám tieţ vysvetlil, lebo ste dali nám úlohy, aby sme jednali
s touto firmou. Ja som bol prekvapený, ţe s takouto ponukou prišli, lebo zase 10 000 euro
doplatiť tieţ nie je malý peniaz. Trošku som sa potešil aj tomu, ţe vlastne, vlastne ten odpad
stade pôjde preč. Ten pozemok sa nám vyčistí, moţno tam budeme mať ďalšiu časť
priemyselného parku, neviem ešte dopredu povedať. Takţe je to tak na zváţenie toto celé, len
ja keď pozerám do budúcna na to, ţe tu sme bojovali, aj som bojoval za to aby sme vjazd do
priemyselnej zóny mali, lebo sa stalo, ako sa stalo, nebolo to za našej éry a teraz vrátime
vláde 700 000 euro, pretoţe nevieme vysporiadať jeden pozemok, tak to bude dosť zlé a zase
aby nám kamióny premávali cez Roţňava baňu a cez Nadabulu tieţ to nebude jedno z riešení.
Pán poslanec Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Zabudol som sa dostať ešte k otázke sprístupnenia ku ostatným pozemkom. Tieţ sme to
priamo na mieste, s mapou a sme to pozerali. Vedľa tej lesnej alebo poľnej cesty sa nachádza
na pravej strane keď idem dohora, na pravej strane je ten predmetný pozemok, ktorý od nás
ţiadajú. V podstate na ten pozemok sme sa ani nevedeli dostať, pretoţe je tak zarastený, ţe
tam sa to nedalo, tá roklina. Pre mesto je to v podstate do budúcna nemyslím si, ţe vyuţiteľné
a, a prístup je ku ostatným pozemkom prístup je tam zabezpečený. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Beke nech sa ti páči.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Ja len tuná to odznelo, ţe firma nejaké tie sľuby acholem dal.
Neviem, ţe či je to aj na papieri, takţe kvôli tomu by som odporúčal pri schválení do
ukladacej časti dať acholem takú podmien, ţe za podmienok, ţe vystavia tie ten
prís.....prístupovú cestu, alebo proste, ţe umoţní ten prístup tomu obyvateľstvu, alebo tým
ľuďom, ktorí tam majú pozemky nad. Lebo niečím aby boli priviazaný taktieţ, neviem,
hovorím, papierovo, neviem ţe či...
p. primátor Pavol Burdiga
Zaviazaní. Dobre pán poslanec. Toľko? Ďakujem pekne. Pán poslanec Kossuth nech sa páči.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Fakt, ale neviem či ste tam chodili, nesnaţte sa mi to vy...vy...vyvrátiť, ţe
tam sa dá dostať na ten pozemok. Ani jeden to nepoznáte, takţe o tom potom a teraz ma
neberte tak dajak, jak dajakú čiernu ovcu, ja tieţ si myslím, ţe ten prístup treba tam
vybudovať. Ale nie za takúto cenu. Ja si myslím, ţe ešte sme nevyčerpali všetky moţnosti
tzn., ţe mohli by sme ešte urobiť nejaké jednanie s nimi a pokúsiť sa kúpiť pozemok za tú
cenu, za ktorú ponúkajú a nie za...zámenou s trojnásobnou výmerou pozemku. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale ja som, ja som sa aj na túto otázku pýtal, len proste nie sú pri tom, nie sú prístupní a ani
nechcú ten pozemok predať. Dobre, ale hovoríme o tom, ţe sme rozprávali s firmou, ţe
vybud... keď uţ hovoríš o tom, ţe sa zhora nedá dostať, takţe aj cez tú roklinu urobia ten
prístup pre týchto obyvateľov. Však aj teraz pán poslanec Beke navrhol dať to do ukladacej
časti. Ja myslím, ţe ani s tým nie je problém. Dobre. Ja som len odpovedal. Nech sa páči ďalší
do diskusie. Pán poslanec Ocelník a za ním pán poslanec Balázs s faktickými.
p. poslanec Roman Ocelník
Neviem či pán poslanec Beke to dal ako návrh na hlasovanie?
p. primátor Pavol Burdiga
Do ukladacej časti.
p. poslanec Roman Ocelník
Ale dal si návrh, ţe schvaľuje, áno, a ţe do ukladacej. Čiţe hlasovali by sme o návrhu pána
poslanca. Áno? Dal si to ako návrh áno? Dobre takţe uţ toto je ako návrh. Dobre.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
V podstate by som tu len rád doplnil niečo podobné chcela finančná komisia, tzn. zachovať
terajšiu prístupovú cestu a tým pádom doplniť vybudovanie cez tú roklinu tej, tej prístupovej
cesty pre vlastníkov a uţívateľov týchto pozemkov. Teda vlastníkov a uţívateľov. Lebo tu
bolo spomínané PD Gemerská Poloma nemusí byť uţívateľom, nemusí byť vlastníkom, môţe
byť len časti tej, tých pozemkov len, len uţívateľom, tzn. nájomcom. Takţe doplniť
uţívateľov.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Len nadväzujem na pan...pána poslanca Balázsa. To, ten spodný pozemok, kde akoţe PD, tak
oni majú prístup zabezpečený priamo z areálu baní. Aj doteraz mali zabezpečený. Čiţe
priamo po tej ceste sa vedia dostať ku pozemku smerom na juhovýchod čiastočne, takţe len
to, ţe oni to tam teraz nekosia, to je problém niekde inde. Ale prístup tam majú zabezpečený.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs. Najprv musím dať slovo a tak môţe byť mikrofón.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ţe jedná sa tu o štandardnú klauzulu, nič, nič strašné tam nie je. Môţe sa stať, ţe jeden z tých
100 vlastníkov prenajme tú svoju lúku niekomu a uţ ten druhý čo sa tam bude chcieť dostať
bude uţívateľ. Takţe nič strašné v tom nie je. Vlastníci a uţívatelia to je jedna štandardná
klauzula v zmluvách a všade je to, ţe nič strašné. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Súhlasím s tým pán poslanec, pán kolega. Súhlasím s tým. Ja som len chcel vysvetliť jednu
vec, ale s týmto súhlasím. Takţe s tým nemám problém.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Ešte niekto? Keď nie tak uzatváram diskusiu. Áno. Takto ešte. Samozrejme pán
poslanec Beke ty si dával ten svoj návrh. O tom môţeme hlasovať o návrhu pána poslanca?
Takto ešte..... Takto ešte kolegovia. My skúsime ešte, keď vydrţíte, lebo keď sme hovorili
o tom, ţe firma nám odkúpi tú hlušinu, alebo to čo sme vyvozili z námestia, my potrebujeme
aj to odsúhlasiť, lebo je to cena nad 10 000 euro, hej. Takţe v tomto bode hla...budeme
musieť hlasovať 2x, hej, aby sme to mali odsúhlasené, hej, lebo.... Skúsiš vysvetliť pani
prednostka?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ono ja by som dala taký návrh, teda ak by ste si niekto z vás poslancov osvojili tento návrh,
keďţe ide o hodnotu viac ako 10 000 eur tak aj toto podlieha vášmu schváleniu. Čiţe ešte
treba schváliť predaj tých stavebných odpadov, ktoré vznikli v stavebnej činnosti pri
rekonštrukcii Námestia baníkov. Aj toto treba odsúhlasiť. Za tú hodnotu, ktorú by sme im my
mali teda doplatiť. Čiţe tých 10 000.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs. Aj keď som zrušil diskusiu, ja otvorím opäť, lebo ty sa stotoţníš potom
s tým, lebo tak ona nemôţe navrhnúť, hej, ale treba aby niekto, niektorý z vás sa s tým
stotoţnil, hej.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobre, dobre.

p. primátor Pavol Burdiga
Nie je problém. Nie je problém kolegovia hej?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Keď, keď si môţem osvojiť návrh pani prednostky. Navrhujem rozdeliť uvedený bod na, na
2. V tom prvom bode, v prvej časti by sme hlasovali o odpredaj, nazvime to hlušiny, alebo
nájdime tomu správny názov firme za navrhnutú cenu 10 000 neviem koľko eur.
p. primátor Pavol Burdiga
Pracujeme na, na sume pracujeme uţ. Trošku strpenia vás poprosím, dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tá cena je vyčíslená v dlhodobej správe 18 499,90. To je ten rozdiel v zamieňaných
nehnuteľnostiach.
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím si, ţe to je slušný rozdiel.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Takţe ak, ak môţem navrhnúť rozdeľme tento bod na 2. Budeme v prvej časti hlasovať
o odpredaji tzv. hlušiny v cene 18 499 eur firme GEMMA-LP. A v druhom bode navrhujem
hlasovať o zámene uvedených pozemkov s podmienkou, ktorá, ktorej začiatok vyšiel vlastne,
podnet vyšiel vlastne z finančnej komisie a to zachovanie terajšej cesty, ktorá je tam
existujúca a od...odpredávané pozemky sa tejto prístupovej cesty nedotknú. V ďalšom bode sa
zaväzuje vybudovať prístupovú cestu cez roklinu k ostatným pozemkom nad baňou s tým, ţe
vlastne sa umoţní prístup uţívateľom a vlastníkom hore uvedených pozemkov.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Môţe byť tak?
p. primátor Pavol Burdiga
Ja som tú diskusiu uzavrel, ale pán poslanec Capák, keď máš ešte niečo a za tebou uţ
uzatváram diskusiu, uţ sa nehláste, dobre?
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja len trošku, keď ste mi niekto dal odpovede, alebo, nechápem ţe prečo by som mal
odkupovať nejakú hlušinu, keď potom mi nepredajú pozemok. Nie.
p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie, nie, nie.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Zle som to pochopil?
p. primátor Pavol Burdiga
Oni to potrebujú.

p. poslanec Mgr. Milan Capák
Chcú tu hlušinu.
p. primátor Pavol Burdiga
Jasne.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Tak potom im predajme. Chvalabohu.
p. primátor Pavol Burdiga
Jasne. Oni ju práveţe chcú. Dobre takţe som uzatvoril diskusiu. Pán poslanec Balázs, alebo
kolegovia treba vám ešte raz zopakovať tú 1 čo sme navrhovali? Keď nie tak, alebo treba
kolegyne, máme to napísané? Dobre takţe, keď ste dali iné. To čo pán poslanec Beke dal, hej.
Takţe ešte to je. Čiţe stotoţňujete sa potom hej, aby som, aby, nieţe uberiem právo pánovi
poslancovi Bekemu. Čiţe toto je ten prístup, to je ten, to bolo po 2. čo si pán poslanec, hej,
hovoril.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
To bolo po dohode s kolegami poslancami, ţe sa to vlastne takto zhrnulo.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno, ale to bolo to po 2., hej. Najprv..... Ale 2x hlasujeme.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
2x.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, takţe doplňujúci a potom celé, hej. Dobre poďme hlasovať teda. Nech sa páči hlasujte.
Tak, tak.
Hlasovali ste 11. Za 9, proti 0, 2 ste sa zdrţali.
A teraz bolo, vlastne za celé to bude, hej, lebo tento doplňujúci vlastne aj s hlušinou a so
všetkým, aj s prístupovou cestou teraz bolo, teraz hlasujeme vlastne uţ komplet za celý
materiál. Môţe byť tak? Môţe byť tak kolegyne? Musí byť tak. Musí byť tak. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovali ste 12. Za 8, proti 2, zdrţali sa 2.
12/17 Mestské televízne štúdio s. r. o., Roţňava – zverejnenie zámeru výpoţičky hnuteľného
majetku mesta.
Finančná komisia odporúča schváliť. Nech sa páči otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu,
prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje zverejnenie
zámeru výpoţičky hnuteľného majetku mesta. Opäť to nebudem celé čítať, pre Roţňavskú
televíziu. Nech sa páči hlasujte.
12 ste hlasovali. Za 12, proti 0, zdrţalo sa 0.
Chcem sa spýtať kolegovia ideme na obed? Lebo tých je ešte dosť. Ideme na obed alebo ich
dokončíme majetkoprávne? Dobre takţe vyhlasujem potom tú obedňajšiu prestávku. Tak mali
by sme do tej 13.00, ale iste budeme meškať, čiţe.... kde dávame slovo občanom mesta pol
hodinke, takţe nech sa páči tí, ktorí ste tu z našich občanov nech sa páči tam je mikrofón,
predstavte sa. Páni poslanci si vypočujú vaše príspevky.

Dobrý deň. Volám sa Kereškényiová. Som tu za občanov sídliska pri Kasárňach. Riešime
znova tento telekomunikačný stoţiar. Keďţe bolo vydané stavebné povolenie od stavebného
úradu dňa 22.06. prišla som sa spýtať, či sa nedala tá zmena územného plánu nejako urýchliť,
keďţe nám uţ argumenty dochádzajú. Vieme sa ešte odvolať. Uţ neviem, čím budem
argumentovať, viem, ţe ešte aj voči tomuto stavebnému povoleniu sa to dá, ale prišla som sa
poradiť, čo by sme mohli robiť, lebo na poslednom mestskom zastupiteľstve padol termín
28.09. mala ísť len nejaká informačná správa. Či je moţné riešiť nejaký, nejakú zmenu
územného plánu. Či sa to náhodou nedá urýchliť, lebo sami vidíme, ţe dokázali sme posunúť
čas o 2 mesiace s týmto naším odvolaní, alebo pokračovaním stavebného konania, ale je
vydané stavebné povolenie. Tzn. pokiaľ my sa odvoláme znova to moţno natiahneme, ale
stále predpokladám, ţe príde kladná odpoveď, lebo normy nepustia na Slovensku. Tzn. prišla
som poprosiť, buď tá zmena územného plánu sa musí nejak, nie ţe musí, či by sa nedala
nejako urýchliť a ten dátum 28.09. nejako zmeniť, alebo či nemáte niekto nejaký návrh, čo by
sme mohli urobiť, lebo vidím to veľmi bledo. Lebo v podstate, keď to stavebné povolenie
bude právoplatné majú 2 roky na to, aby začali stavať alebo nezačali stavať. A čakať teraz 2
roky či sa tá stavba začne, alebo nezačne je podľa mňa dosť dlhá doba, hej. Môţe sa stať
hocičo. Dobre, ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Môţeme skúsiť odpovedať na to, ţe či to sa dá urýchliť, alebo nie?
Ing. Ferenc Porubán
Ďakujem. Mesto ako objednávateľ nemusí čakať do 28.09., keď chce tak môţe začať ihneď,
ale na to treba verejné obstarávanie, treba vysúťaţiť zhotoviteľa a treba vysúťaţiť
obstarávateľa. Výjdu tak......
p. primátor Pavol Burdiga
Uhm. Neviem či to. Pani zlatá môţeme tak urobiť, ţe sa poradíme a dáme vám odpoveď,
lebo, viete, ani sme na to neboli pripravený a zase povedať vám niečo, čoho sa budete drţať,
to nerád robí. Radšej sa poradíme a dáme vám odpoveď potom. Určite urobíme všetko pre to
aby, aby to bolo. Myslím, ţe a vidím, ţe aj vy pochopíte, ţe to stavebné povolenie my sme
museli vydať, pretoţe keď nie, tak my sme za to sankcionovaný, lebo všetko ja si myslím, ţe
spĺňali tí, ktorí podali tie ţiadosti a tam nebolo čo vymýšľať, kvôli čomu to nevydať, hej. Ale
budeme sa snaţiť určite, aby sme, aby sme to urýchlili a aby ten územný plán sa zmenil
a k spokojnosti aj vám aj nám, lebo ani nám to nie je jedno potom. Dobre ak sa nenahneváte
písomne vám potom odpovieme. Ďakujem pekne za porozumenie. Nech sa páči ďalší, kto sa
chce ozvať.
Občan
Dobrý deň prajem. Váţený pán primátor, váţený poslanci, milý prítomní. Tí, čo ma nepoznáte
som štatutárom MFK Roţňava a prišiel som vyzvať pánov poslancov o riešenie veľkého
problému. Nakoľko som pred 2 rokmi prevzal klub a z vlastných zdrojov som ho postavil na
nohy, s reštruktualizáciou celého klubu, od mládeţe aţ po dospelých. Sme sa dostali
momentálne do 3. ligy a jedná sa o to, ţe z mojej strany nemám toľko financií, aby som
naďalej financoval celý klub MFK Roţňava a za to som vás prišiel vyzvať, aby ste vyvolali
jedno stretnutie v priebehu tohto týţdňa, alebo ešte, alebo budúceho týţdňa a spoločne sme
našli nejaké riešenie. Či mám tento klub rozpustiť, alebo akou, akou, skúsme nájsť dajakú
spoločnú cestu naďalej. Takţe s týmto by som vás chcel poprosiť, kto je. Aby ste odhlasovali,
či ste ochotní tento týţdeň, alebo budúci týţdeň sa stretnúť so mnou a hľadať riešenie tohto
východiska. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Uhm. Páni poslanci otázka na vás, nech sa vám páči. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja by som sa chcel vlastne len opýtať, či to vlastne tej komunikácii mesta voči všetkým
športovým klubom, či to pomáha, ţe najprv jeden deň v novinách v podstate vynadáme
celému zastupiteľstvu, vedeniu mesta a potom na druhý deň prídeme sa pokúsiť sadnúť za stôl
a sa o tomto rozprávať. Všetci máme tuná plné ústa toho, ţe tomu športu chceme pomôcť
v Roţňave, len či toto je to správne riešenie, takýmto štýlom, ţe 2 dni nazad článok
v novinách, kde, kde vše...mesto je najhoršie, ako môţe byť a potom si ideme sadnúť
sa rozprávať.
Občan
Čo sa týka mesta, mesto stojí najhoršie medzi všetkými mestami na Slovensku, čo sa týka
dotácií týchto športov, takţe, čo som napísal, alebo čo som povedal je úprimné, čo sa, aby
klub dostal 6 000 eur a dedina vedľa nás 25 000 len do futbalu, tak ja si myslím, ţe je to úplne
na zamyslenie. Také mesto ako Rimavská Sobota dostala do futbalu 150 000 a právo mám na
to povedať svoju mienku, nakoľko ja tie peniaze som od svojej rodiny zobral a vybudoval
som to, čo skrachovalo tu v meste. A ma poprosili, ţe áno, bude to v správnych rukách a ţe
pomôţeme. Zaplatil som taktieţ za bývalého štatutára 9 000 euro, čo ste podmienili, ţe aby
som sa zaručil s tým, som zvedavý, tí ktorí ste podnikatelia, ţe ako by ste vy reagovali na to,
ţe zoberiete cudzej dlh a chcete zaplatiť cudzí dlh a ten vám poviem, ţe zaruč sa s tým, ţe to
mi zaplatíš. Kaţdý by mal byť rád, ţe ten dlh dakto zaplatí a vy ste mi ho ešte chceli. Takţe
som zrušil splátky a zaplatil som to v sume 7 500 euro. Takţe toto je asi k tomu pán poslanec.
p. primátor Pavol Burdiga
S faktickou pán poslanec Balázs ešte.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja, ja vás plne chápem a chápem to čo ste vlastne vzhľadom k svojim peniazom a investíciám
do klubu písali, ale raz ste iniciovali jedno spoločné stretnutie. Pokúšali sme sa tam hľadať
riešenia, čo sa týka futbalového štadióna. Na poslednom zastupiteľstve sa akurát tieto
záleţitosti, ja som mal taký dojem, ţe sa vám vedenie mesta pokúša vyjsť v ústrety, ale z toho
článku nemám taký dojem, ţe vlastne by bol, bol, bol dajaký náznak tej komunikácie, alebo
dajakého spoločného ťahania vozíka jedným smerom.
Občan
Pán Balázs pamätáte si, koľký ste prišli?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja si pamätám, ale ...sme mali...
Občan
Povedzte počty, koľko poslancov prišlo za futbal orodovať. Traja.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Bolo nás tam nieko....zopár ľudia.

Občan
Traja. Traja. Ja si to pamätám. Traja. Áno. Boli ste tam traja, takţe asi taký postoj bol k tomu
futbalu a celému športu. Jedná sa len o futbal, jedná sa tak isto o basketbal a všetky športy.
Veď tam si pani trénerky musia poţičiavať dresy, tam si musia orodovať o autobus, aby sa
mohli vycestovať z tohto mesta, reprezentovať toto mesto. Basketbalisti taktieţ všade majú
problémy. Taekwondo dostane 1 000 euro. Určite na tie pomôcky, hej, poteší sa. Vidím, ţe to
vám vychvaľujú, ţe áno, ďakujeme za 1 000 euro, ţe sme dostali. Ale beţné kluby dostávajú
10, 15 000, kde potrebujú strašne veľa iných vecí na vycestovanie. Neviem, viacerí asi
neviete, koľko stojí pitný reţim. Kaţdé druţstvo musí piť, musí mať vodu zabezpečenú, musí
mať aj stravu, cestovné treba zabezpečiť deťom, štartovné treba zabezpečiť, plno vecí. Ja
viem, ja verím, tak isto som povedal áno, staráte sa o ihrisko, staráte sa o energie, čo sa týka,
ale tak isto sa ja starám o ihrisko, kúpil som tam čerpadlá, kúpil som tam strašne veľa vecí,
aby to ihrisko aj vyzeralo, aby sa malo o čo starať, hej, lebo keby som tam nekúpil hnojivo,
trávu, čerpadlo, 4 ostrekovače tak asi ťaţko by sa to mohlo kosiť, lebo kvôli tomu to bolo aj
kúpené a ďakujem pekne technickým sluţbám, ţe to prídu pokosiť a taktieţ mestu, ţe dajú
energiu, ţe zaplatia teplú vodu s čím sa deti osprchujú.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja vás srdečne vítam tu a chcem vám povedať pán Domik, ţe vy ste ako človek pre mňa
obrovským vzorom. Ako keby ste mali v rozprávke Arabelin prsteň a ste to dokázali tu
napriek všetkým tým negatívam, dostať do tejto pozície. Úplne vás chápem, o čo si ţiadate
a akonáhle mesto dá, ako akokoľvek najvyššiu sumu, ja určite ju podporím. Takţe so mnou
môţete určite aj vy rátať a uvidíme ako sa postavia aj kolegovia, ako bude môcť aj mesto
vyjsť v ústrety. A za ten článok vás tieţ chápem, pretoţe tie expresívne slová, jak sa tak
volajú, ţe nám padli dakedy, potom človek s odstupom času si povie a vôbec na čo to bolo
a tak. Ale ešte raz pripomínam, veľmi pekne ďakujem za celý, celú Roţňavu a za deti, ktoré
ste dokázali takto ďaleko dotiahnuť.
Občan
Veľmi to rád prijímam. Ste prvý poslanec, ktorý to úprimne poďakoval. Takţe som rád, ţe
aspoň sa našiel jeden poslanec, ktorý úprimne mi to poďakoval, tú prácu s mládeţou, 150
deťom, ţe vytvorili sme podmienky takţe, beriem to zo srdca ďakujem.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
A zabudol som ešte dodať, lebo sme mali ocenenia mesta, takţe ja napríklad viem si úplne
predstaviť tu návrh na udelenie ceny mesta vás. Škoda sa nehnevajte, ja som aj časovo dosť
zaneprázdnený a som nemyslel na to. Mal som vás tam dať.
Občan
Nie, nie. Vlastne čo a týka tohto úplne si na tom nezasadám, mne ide o mládeţ, aby sa dačo tu
zmenilo, vytvoriť podmienky, ale momentálne fakt by som ohrozil v 3. lige svoju rodinu
a bohuţiaľ nemám toľko dotácií. Obetoval som dovolenky a to čo som opísal bolo pravdivé.
Bola to výzva pre mňa, aby som, aby som dačo dokázal, nakoľko chceli, aby ten klub spadol.
Ja som to obrátene, zainvestoval som všetky peňaţné zdroje, by ten klub sme urobili takýmto
ako je, úspešným. Dúfam, ţe teraz je to na vás, aby ste to prehodnotili, ten klub je zdravý,
všetky peňaţné toky sú čisté. Priamo dávajú sa tam, kde sa majú dávať a za to prišiel aj
úspech. Takţe budem rád, keď to stretnutie so mnou čo najskôr uskutočníte, nakoľko

o mesiac sa začína 3. liga a ja musím vedieť vlastne dajaké odpovede, či chlapcov rozpustím
aby si hľadali svoje kluby, lebo majú na to mesiac. Ďakujem pekne ešte raz za porozumenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja začnem tým, ţe ak by som bol poslancom tej susednej dediny, tak by som určite
hlasoval proti tomu, aby sa dávalo 25 000 z malého rozpočtu obce na, na futbal. Asi nie je
taká dedina, ktorá má úplne všetko perfektné a mohla si dovoliť. Ja viem, ţe to tak funguje
v mnohých dedinách, ale to je ich problém. Keby som bol poslanec v Rimavskej Sobote tieţ
by som nehlasoval za 150 000 pre futbal z mestského rozpočtu. Ale keďţe som poslanec
mesta Roţňava tak hlasujem za také výšky dotácií pre náš šport a kultúru, koľko si mesto
môţe dovoliť. Napriek tomu, ţe teda ja mám veľmi často výhrady k tomu, ako, ako je
spravený rozpočet mesta Roţňava, tak nemám pocit, ţe by sme tuná mali nejaké vrecia
peňazí, ktoré by sme mohli v pohode nasypať do športu a vôbec nijako by to neovplyvnilo
fungovanie mesta a iné veci, ktoré musíme riešiť. Musíme opravovať budovy vo vlastníctve
mesta, ešte zďaleka nie všetky základné školy, materské školy sú opravené, ako vyzerajú
chodníky, cesty všetci vieme, aký je, aký je problém s parkovacími miestami vieme. Z tohto
pohľadu ţiaľ teda podpora športu nemôţe byť prioritou a uţ vôbec nie podpora nejakého
výkonnostného športu. Ak nejaké peniaze mesto môţe dať a malo by dať, tak by malo dávať
na podporu mládeţníckeho športu. Ja si váţim to, čo pán Domik robí pre futbal. Takto by mal
fungovať aj, aj iné športy, ale nemôţte od nás chcieť, aby mesto teraz riešilo problém jedného
klubu. Takto za chvíľu môţu prísť postupne basketbalisti, stolní tenisti, taekwondisti,
bedmintonisti, kaţdý môţe prísť a povedať, ţe oni potrebujú peniaze, lebo, lebo aj oni
potrebujú chodiť na turnaje, oni tieţ potrebujú kupovať výstroj a tak ďalej, prenajímať si
priestory a vo väčšine klubov to funguje tak, ţe si to platia buď tí samí, keď sú to dospelí,
alebo deťom to platia ich rodičia. Ja tieţ o tom niečo viem, koľko, koľko peňazí dávajú
rodičia v jednom športe v Roţňave. Takţe, takţe ja som vtedy bol na tom stretnutí, na ktoré
ste nás pozvali a na toto ďalšie neprídem, pretoţe toto nepovaţujem za systematické riešenie.
My sa tu môţeme baviť a v podstate sme sa začali o tom baviť. Pán primátor prišiel s tou
iniciatívou zmeny vlastne tých pravidiel pre udeľovanie dotácií a do budúcna, do budúcich
rokov, keďţe je momentálne perspektíva je taká, ţe ekonomika slovenská je na tom celkom
dobre, daňové príjmy rastú, z čoho vyplýva, ţe aj príjmy mesta, ktoré sú z podielových daní
by mohli rásť, takţe môţeme uvaţovať o nejakom miernom navýšení peňazí v budúcom roku
na, na podporu športu, kultúry, ale nemôţete od nás chcieť proste zachraňovalo to, či bude
MFK Roţňava hrať 3. ligu. Ako ja viem, ţe pre vás to je dôleţité, pre tých chlapcov, ktorý
vybojovali ten postup je to dôleţité, aj pre tých pár desiat fanúšikov je to dôleţité, ale potom
sú tu desiatky ľudí a moţno stovky ľudí v meste, ktorí sa venujú inému športu a tieţ by sa
potom cítili dotknutí, prečo oni nedostanú taký rozsah dotácií. Lebo potom by mohol kaţdý
preroz...pre...pre...prepočítavať koľko peňazí na jedného športovca v akom odvetví dostávajú.
Ďakujem.
Občan
Ak môţem na toto odpovedať. Pán poslanec pár desiatok to je 800 ľudí, 600 – 800 ľudí. Sú to
obyčajní ľudia, ktorí nemajú na kultúru, na 15, 20, 30 eurové lístky, ale majú 2 eurá, 1 euro,
1,50, 50 centov dôchodcovia. Takţe 600 – 800 ľudí chodí momentálne na futbal. Vidím ako
máte o tom športe svoj názor. Chcem sa spýtať, vaše deti športujú? Ako ktoré hej. Tak
momentálne je ten progres vlastne, ţe všetky deti sú za počítačom, na mobiloch, hej, a toto
taktieţ. Nejde tu o to, aby sme vychovali vrcholových športovcov, ide tu o to, aby ste

nemuseli mať tu plné nemocnice cukrovkárov detí, obezívne deti a všetko, aby tie deti
športovali, aby im rástla im seba... aby rástlo im sebavedomie, aby im tak isto rástla
ambicióznosť dačo dosiahnuť. Ste tu viacerí športovci. A len kvôli tomu, ţe ste boli v športe
si myslím, ja dávam tomu veľký význam, ţe ste to dosiahli a ste tu poslancami a pán primátor
taktieţ športoval a s tou ambicióznou od malička, ţe chcem dosiahnuť dačo a chcem
dosiahnuť stále viac a viac, tak kvôli tomu tu sedíte, ţe ste dosiahli, hej. A ste sa prebíjali tým
ţivotom. Takţe presne na toto je ten šport. A šport, a títo chlapci chodia po mestách a vidia
všade ţe MFK Roţňava a taktieţ robia dobré meno Roţňavy. Ako chceme sem turistov
doniesť, ak o tomto meste nikto si nepôjde počuť v ţivote, hej. A tieto detičky z MFK
Roţňava idú pekne oblečené a všade Roţňava, asi si povedia, ţe to je pekné mesto a chceme
sa tam pozrieť. A presne o toto ide. Nejde tu o čisto finančný tok dakde dať peniaze, ale ide
o to, aby do budúcnosti. Ja hovorím, ţe všetky mestá sú takto fungujú, ţe ja by som tu mohol
urobiť medzinárodný turnaj, kde príde 200 ľudí, ďalších 100 detí z Maďarska, z Poľska,
z Ukrajiny, zovšadiaľ. Všetky hotely budú plné, hej, a tie hotely vrátia vám naspäť tie
peniaze, čo dávate. A takto má fungovať ekonomika. Zdravá ekonomika mesta.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja len doplním. Vy si uvedomujete čo dosiahol tento človek. Však to je to, on je neuveriteľný
manaţér. On dotiahol naše deti to takej pozície a Roţňavu má moţnosť ďalej prezentovať
všetkých nás. Však kto to dosiahol za posledných 5 rokov taký úspech jak on. Podľa mňa
nikto, ja neviem, podľa mňa keď máte nejakú sumu, ktorú by ste navrhli, lebo ja som nebol na
tom stretnutí, moţná ţe aj je navrhnutá, verím, ţe to nebude robiť problém pre rozpočet
mesta. Však to sú daňový dlţníci roky tam a nie je to problém ich ťahať, tak prečo by sme
nepomohli tomu aktívnemu človeku.
Občan
O konkrétnej sume nebolo vôbec rozprávané. Zato som chcel, aby spoločne, po spoločnej
dohode sme sa dakde posunuli, ţiadne 150 000, hej, aj ja to beriem ako prehnané, ani
100 000, hej, je tam o dajakej sume 30, 40 tisíc s tým, ţe by sme si povedali, ţe čo a ako by
fungovalo ďalej. Určite by som rád ak Actores, čo berem tak isto dávate 80 000 do Actoresu.
Právom im to patrí. Chlapci tieţ reprezentujú naše mesto a to je adekvátna suma, ktorá im aj
patrí a taktieţ patrí aj pre naše deti, aby sme nemuseli tu ošarpaných autobusoch a tak, aby
sme mali vlastný autobus, aby sme nemuseli zbytočne investície dávať cudzím ľuďom a platiť
im ťaţké peniaze za prepravu. Takţe aj kvôli tomu by to bolo, aby ešte zdravší a úspešnejší
by sme mali do budúcna.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Nie stále stále súhlasím s pánom Capákom, ale teraz ako sa musím úplne stotoţniť s jeho
slovami. Michal aj keď som ti ja ešte nikdy nepoďakoval ako poslanec, ale stále som ti
povedal, ţe robíš dobrú robotu a vidno tú robotu za tebou, hej. A predtým som sa v minulosti
ako dieťa takto nezaujímal veľmi o futbal, lebo moje okuliare na to strašne trpeli pri náraze
lopty, ale v poslednom čase som trošku vnikol do ducha futbalu a v podstate vidím za to
obdobie, čo ty to vedieš, kam si to aţ dosiahol a vidím, ţe vo voľnom čase za vlastné peniaze,
naozaj do toho tlačíš vlastné peniaze, ktoré by si naozaj mohol niekde inde ako investovať.

Takţe myslím, ţe by sme mali nájsť nejaké spoločné riešenie, nejakú spoločnú reč, len teraz
neviem pán primátor povedal, ţe my poslanci sa máme k tomu postaviť, lebo si nás k tomu
vyzval, ale moţnoţe by nám pán primátor mohol pomôcť zorganizovať nejaké to stretnutie,
pokiaľ by bola ochota poslancov. Takţe neviem teraz, kde sa odpichneme.
Občan
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja len kratučko, ţe fakt to je ešte aj na nás a na meste, aby sme snaţili nejaké aj nielen mesto
dať peniaze, ešte aj sponzorov. Však vy to robíte presne ten štýl, čo sa robí takzvane na
západe. Toto je ono a si zoberme popravde, koľkí z nás by sme zobrali, prevzali to riziko jak
tu pán Domik. Mám rodinu, mám deti a teraz ešte aj tak risknem a zaplatím dlhy za niekoho
úplne iného, čo on s tým nemal chudák nič. A idete do rizika s mínusom, do dačoho. Však to
je strašné toto. Ja by som do toho ani nešiel.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja teda nejdem spochybňovať úspechy roţňavského futbalu a pána Domika, ale sú tu aj iné
úspešné kluby, ktoré dostavujú aj medzinárodné úspechy. Máme a ja som sa snaţil tomu dlho
vyhýbať, keďţe, keďţe som sám hráčom bedmintonu amatérskym, aby som tuná pretláčal,
ale, ale musím sa ozvať. Máme v Roţňave hráčku, ktorá je tretia na Slovensku v kategórii
U13. Bola vjedno...jednotkou na Slovensku a napriek tomu, ţe, ţe tu nemáme nejakého
kvalifikovaného trénera, pri všetkej úcte k ľuďom, ktorí sa venujú bedmintonu v Roţňave
a máme takéto úspechy. Predminulý týţdeň bol turnaj v Púchove, medzinárodný, s účasťou
českých aj maďarských bedmintonistov. Chalani v kategórii do 17 rokov štvorhru vyhrali,
v dvojhre Roţňavčan prehral s piatym hráčom slovenského rebríčka v troch setoch. Viezli ich
tam rodičia, ubytovanie im platili rodičia, všetky náklady platili rodičia, pretoţe my sme
bedmintonovému klubu prispeli sumou, neviem asi 2 000 eur na organizáciu 2 alebo 3
turnajov, ktoré budú v Roţňave. A to je všetko čo mesto prispelo. Čiţe tuná je kopec ďalších
športovcov, ktorí, ktorí robia šport, majú úspechy a tieţ im neprispievame viacej. Nieţe by
sme nechceli, ale jednoducho proste tie zdroje sú obmedzené. A mne sa pravdupovediac
dlhodobo nepáčilo, ţe sa tuná v tomto meste pretláčal predovšetkým futbal, basketbal a zase
sa, zase sa proste tu tlačí na to. Ja som za to, aby sa, sme sa zamysleli nad tým, akým
spôsobom je financovaný šport v Roţňave, aby sa nastavili nejaké objektívne kritériá
a v rámci finančných moţností mesta aby, aby sme prispeli, ale, ale takýto spôsob ako
lobovania pre konkrétne športy sa mi nepáči. Ďakujem.
Občan
Chcel by som sa spýtať, či ide o Lázárovú?
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Nie je podstatné o koho sa jedná.

Občan
Ja sa len chcem spýtať, či sa spýtate tých rodičov, či fakt máte na to, ţe či nedávajú posledné
peniaze, aby na turnaj, lebo veľa krát sa stretávam s tým. U nás deti z ulice nemusia platiť, to
platím ja. Aby mohli aj tie hrať. A bedminton nemá históriu, ako futbal a hlavne nie
v Roţňave, lebo aby ste si trošku ozrejmili futbal má 99 rokov a na rok bude 100. Aby neboli
ste vy poslanci nato, ţe rok pred storočnicou futbal skončí v meste. Hej, takţe o tom je. Sem,
tam sa treba spýtať tých rodičov, či máte na to, ţe vycestujete. Alebo či nedávajú tí rodičia
posledné peniaze, aby ich deti dajaký úspech dostal, dosiahol a posledné peniaze zbierajú a si
nedajboţe poţičiavajú, hej. Lebo toto sa beţne stáva a neni len bedminton, ţe si idem zahrať,
ale sa i poinformujem, ţe ako stojíte finančne. Lebo nie kaţdý, zato si vybrali niektorý tento
ľahší šport, lebo nie je aţ tak finančne náročný. Ale uţ keď dosiahne dajaké úspechy, tak
určite by som sa mal spýtať toho rodiča, aj ako poslanec som, si myslím, ţe ste sa spýtali, či
majú na to vycestovanie. Alebo ako, či majú finančné zabezpečenie. A chcel by som sa
spýtať, koľko majú bedmintonisti, nebudem, kaţdý šport mám rád, ani jeden nechcem
obhajovať, len sa chcem spýtať, koľko detí je v bedmintone registrovaných. Lebo u nás vo
futbale je 150 detí a do 4 rokov bude 300 detí podľa tohto systému, ktorý som vypracoval.
A v bedmintone dostali 2 000, jak vy vravíte, lebo je vám to k srdcu blízke, hej, a do futbalu
ste navýšili zo 4 000 na poslednú chvíľu na 6 000 euro. Takţe toto je asi moja odpoveď
k vašej otázke.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja chcem len povedať, ţe vy ste sem prišli s tým, ţe je, je ohrozená účasť v 3. lige
dospelých a teda nech to mesto rieši. No ako toto si myslím, ţe naozaj mesto nemá riešiť. To
je, to je proste vec klubu. Košice majú ešte väčší problém, veľké krajské mesto, druhé
najväčšie mesto na Slovensku a, a nedostali sa do, do extraligy, lebo finančné problémy.
Takţe ako ja som, ja som pripravený baviť sa o tom, ako riešiť športovanie mládeţe, ja to
hovorím 7 rokov ako som poslanec, ešte predtým, ako som sa ním stal, ţe primárne podpora
mesta má ísť na športovanie detí, mládeţe, nie na podporu toho, aby, aby si nejakí dospelí
zahrali 2., 3. alebo, alebo nejakú extraligu. Ale akoţe o tomto, o tomto som sa ochotný
baviť, ale o všetkých športoch, nie len o futbale a nie som ochotný ako riešiť otázku 3. ligy
pre futbalistov. Sorry.
Občan
Uţ len taká posledná, lebo to by sme mali na dlho. Nechcem vás zdrţiavať, bo máte aj inú,
hej. Teraz ja sledujem aj tie Košice. Tam nie mesto, mesto tam dávalo klubu 300 tisíc euro
a pán Podolák to asi trošku dal bokom, hej. Ţe mu to nevyšlo. Takţe tam nebolo, ţe dakto
podnikateľ nedal, alebo tak, ale mesto dalo 300 tisíc a ešte im bolo málo. Takţe ten
manaţment tam zlyhal a nevydarilo sa. Takţe to je k tej, ţe mesto tak isto Košice, ja by som.
Mesto Košice je mestom športu tak si myslím a vidím a chodíme tam na turnaje do kaţdého
klubu a kaţdý klub má svoju podporu od mesta minimálne 10, 12 tisíc kaţdý klub mal taktieţ.
Takţe to je k tomu. Ja iba hovorím, ţe prejdime aj na tú mládeţ, veď ja som len povedal, ţe
áno, dostali sme sa do 3. ligy a taktieţ, ale ja musím ťahať aj mládeţ a musíme aj tieto veci.
To má všetko spoločné. Hovorím za celý klub a ja by som rád hovoril za celý šport v meste či
sú to basketbalisti, aby to nerobili, pani Buzikaiová aby to nerobila na kolenách, lebo keď si
viete, tak minimálne robí 60 hodín za 60 euro a robí to len zo srdca a uţ tak v dnešnej dobe
málo takých ľudí nájdete, ktorí budú robiť šport zo srdca. Mladí ľudia chcú dačo mať
zarobené a musíme to adekvátne aj zaplatiť, aby sme s mohli rozvíjať. Takţe si myslím, ţe
jednoducho len urobme jedno stretnutie, o nič, o ţiadnu debatu nejde, ale vyvolajte jedno
stretnutie, vy sa dohod..., ja si myslím, ţe ja vám nebudem hovoriť, môţeme aj zajtra, ja sa
prispôsobím, v sobotu, v nedeľu. Pre mňa ten šport je veľmi dôleţitý, takţe prosím, poprosím

pána primátora aby povedal dajaký termín a ja prídem a budem rád. Aby bol, veď on je vodca
takţe si myslím, ţe skúste sa k nemu prispôsobiť a ja sa prispôsobím určite. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
V tomto ja za poslancov hovoriť nemôţem, kedy oni môţu. My sme si to uţ povedali, hej.
Preto som ti navrhol, ţe príď sem dole a popros pánov poslancov. Nechci odo mňa, aby som
ja diktoval niekomu, kedy má prísť. On má svoje vlastné svedomie a vedomie a keď sa
zorganizuje takéto stretnutie príde. Ja chodím na milión stretnutí. Prídem, zúčastním sa toho.
Čiţe nemám s tým ţiadny problém, len musia poslanci povedať. Ešte pán zástupca chce
reagovať.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Dobrý deň pán Domik. Pripájam sa k, ku kolegom, čo sa týka tých vašich výsledkov
a ocenenia. Nemám klobúk a, a dávam hold. V tomto smere odviedli ste fakt kus statočnej
práce. Ja som sa trénerovi a kapitánovi osobne poďakoval, s vami som sa ešte nestretol, takţe
takto oficiálne. Na druhej strane k pánom poslancom, ja som tu uţ určitú dobu. Zaţil som aj
v roţňavskom futbale rôznu sínusoidu a kuriózne situácie, mal som aj ťaţké srdce na
roţňavský futbal. Vy ste to troška napravili ten môj vzťah k futbalu. Nebránim sa tomuto
stretnutiu. Podľa mojich informácií pán primátor budúci týţdeň 4 dni nebude tu. Ja navrhnem
záver, keď dovolíte, nejaký ten termín, aby sme, či sa vieme prispôsobiť, alebo nie. Ja sa tak
isto viem prispôsobiť. Moje nejaké stanovisko dlhodobo spätne bolo také, ţe je to kapitola
nenárokovateľná, hej. Čo hovorí pán Kuhn, naše základné povinnosti, alebo mesta, sú niekde
inde, tie príklady sú tak isto také, aké hovoríte aj dlhodobo spätne. Je to na dlhšiu debatu. Tzn.
tuto to nevyriešime, moţno toto stretnutie, alebo takáto hrozba v úvodzovkách v závere, alebo
v priebehu minulého súťaţného ročníka by bola potrebná, alebo nejaké to jednanie. Dneska sú
uţ asi karty rozdané, čo sa týka financií a do budúcna neviem. Keď tak potom na to stretnutie
treba pripraviť aj z našej strany, ţe na úkor čoho a v akej miere. Ja som stále, alebo dlhšie
presadzoval, aby si mesto zobralo za seba zodpovednosť v tej nenárokovateľnej čiastke, alebo
podpore určitých záujmových, športových aktivít, kultúrnych atď. určité priority. Futbal
u mňa tieţ patril medzi ne a nie tak jak dlhodobo rozptýlené na rôznorodosť a pestrosť nejakej
symbolickej sumy, ktorá nepomôţe moţno ani na jeden tréning a nie na činnosť, alebo na
preţitie tej, ktorej súťaţe. Takţe ja doporučujem buď pondelok, alebo utorok budúci týţdeň.
Čas 16.00 v priestoroch mestského úradu v niektorej zasadačke, ţe by sme sa mohli stretnúť
a porozprávať sa. Ďakujem za pozornosť.
Občan
Veľmi pekne aj ja ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší.
Občan
Môţem?
p. primátor Pavol Burdiga
Iný nie je.
Občan
Dobrý deň prajem. Volám sa Dušan Ţiak. Rád by som zareagoval k tomu, čo momentálne tu
odznelo. Trošku ma prekvapuje postoj pána Kuhna k týmto veciam uţ len preto, ţe dá sa

povedať, ţe ja som celý svoj aktívny ţivot športový venoval tomuto športu, futbalu. A pre
mňa je pochopiteľné, ţe ty nedokáţeš preţiť to, čo dokáţe jeden futbalista, keď, keď má
moţnosť hrať futbal od útleho veku. Ja si pamätám, keď som bol malý chlapec, ja by som pre
futbal vraţdil. Keď neviem, neviem či si vieš naozaj predstaviť čo to je, aký to je pocit. Keď
som nemohol ísť na tréning, keď mi otec zakázal ísť na tréning, ja som ušiel. Futbal dneska je
náboţenstvo. Nehovorím o tom s čím všetkým to súvisí. Hej, lebo niečo také pri bedmintone
zranenie kolena, alebo otras mozgu asi nezaţiješ. Ale títo ľudia, títo ľudia sú ochotní
podstúpiť aj takéto riziká. Podpora športu sa nemôţe robiť tak, ako povedal presne pán
Kemény, ţe rozdrobia sa tu financie a potom jednoducho tie hlavné športy, ktoré vţdy
zostanú hlavnými športmi sú zanedbávané. Futbal musí zostať hlavný šport. Aj vzhľadom na
tú tradíciu, ktorú v meste má. Si vieš predstaviť, ţe v nedeľu odchádza zo štadióna 700, 800
spokojných ľudí? Vieš ako sa to prejaví na ich produktivite práce napríklad ďalší deň?
Nevieš. Pretoţe toto si nezaţil, rozumieš. Futbal jednoducho musí fungovať v tomto meste.
Ja si neviem predstaviť, ţe by po 100 rokoch, alebo po 99 futbal v Roţňave skončil. Je tu
jeden futbalista Peťo Dţačár, Diny Kemény. Zaţili ste presne to čo ja, viete o čom hovorím.
Ale nehnevaj sa, toto ty nezaţiješ nikdy. Pri bedmintone. Bohuţiaľ. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn asi budeš odpovedať.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No aj by som sa. Prekvapil si ma Dušan. Nikdy si asi nehral bedminton, alebo tenis, takţe to
nepochopíš. Ja som hrával rekreačne tenis, mal som smolu, ţe v tom čase keď som chcel hrať
tenis tak tuná nebol ţiadny oddiel, kde by trénovali, nebol tu ţiadny tréner. Chcel som hrať
hokej, v tom čase tu nebol ešte ani zimný štadión. Futbal ma bavil, ale nie aţ tak, aby som
chodil trénovať. O tom, akoţe hej, bolo by mi ľúto, kaţdým, viacerým ľuďom by bolo ľúto,
keby tu zanikol futbal. To asi ako nikto nechce, aby zanikol mládeţnícky futbal, aby deti
nemohli hrať futbal. Ale sorry, toto čo si povedal, to je, to je neviem či povedať demagógia,
alebo hlúposť akoţe. Hlavný šport, nosný šport. Akoţe chceš mi povedať, ţe keď si dieťa
vyberie, ţe chce hrať pingpong, ţe je nejaké menejcenné voči futbalu? Len za to, ţe keď hrá
pingpong tak tam príde to pozerať 20 ľudí a keď hrá futbal tak príde 200 ľudí? Alebo 800?
Akoţe sorry. Ja platím rovnaké dane, ako rodič dieťaťa, ktoré chodí na futbal, alebo
basketbal, alebo hokej a prečo by malo ísť viac peňazí na nejaký šport, lebo, lebo to je nejaký,
nejaký nosný šport. Alebo tradícia. Proste keď sa raz dieťa rozhodne, ţe chce hrať nejaký
úplne nový šport, ktorý vznikol pred pár rokmi, nejaký baseball tak má na to rovnaký nárok,
ako hrať nejaký šport, ktorý má tradíciu 100 rokov. Takţe podľa tohto rozhodne nemôţme
rozhodovať o, o financiách. Rozhodujeme o peniazoch všetkých občanov, ktorí platia dane
a ak by sme mali prideľovať tie peniaze, tak by mali byť prideľované podľa toho, koľko detí
sa tomu športu venuje. V poriadku, ja som si vedomý, ţe, ţe na ten futbal chodí viac detí ako
na bedminton, alebo pingpong, takţe rešpektujem, ţe dostanú viacej peňazí, ale, ale proste
podmieňovať, alebo zdôvodňovať, ţe nejaký šport má dostať viac preto, lebo, lebo to je
nejaký nosný šport, to je diskriminácia tých detí, ktoré sa rozhodnú, ţe chcú robiť nejaký iný
šport. A opakujem z verejných peňazí, z mojich daní by mali byť financované len podpora
mládeţníckeho športu, nie nejakej extraligy. Proste toto neexistuje v nejakej, nejakej Británii,
v Taliansku, v Španielsku neexistuje, ţe z verejných zdrojov, z daní ľudí, by bol financovaný
nejaký, nejaký klub. Keď tam nejaký klub krachoval tak sa urobila verejná zbierka, našiel sa
súkromný investor, ale tam proste neexistuje, ţe by sa išlo na, na mestské zastupiteľstvo, ţe
dajte nám dotácia, lebo nám, nám proste krachuje klub a vypadne nám z ligy. To je proste ako
niečo nepredstaviteľné.

p. primátor Pavol Burdiga
Kolegovia ak dovolíte, dobre, lebo ja dodrţiavam rokovací poriadok a môţem byť za to
napadnutý a odvolaný z tohto zasadnutia. Pol hodina je na diskusiu občanov. Zoberte si to
niekto na seba, kto dá hlasovať o tom, aby sa predĺţila diskusia. Dobre? Ak máte o to záujem.
Pán poslanec Capák bol prihlásený tak dám mu moţnosť, ale predbehol ťa....
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Nie, musíme to odhlasovať nie, ţe....
p. primátor Pavol Burdiga
Ale dobre. Ja dávam odhlasovať, lebo existuje rokovací poriadok áno.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Tak, tak.
p. primátor Pavol Burdiga
Čiţe dávaš návrh na to, aby sme ďalej pokračovali v diskusii? Lebo tu je to napísané, ţe na
návrh poslanca môţe byť tento limit predĺţený ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Dobre takţe práve ja môţem toto ako poslanec teraz navrhnúť. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Poviem to...poviem to za teba. Páni poslanci budeme hlasovať o tom, aby táto diskusia
pokračovala ďalej.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Toto som chcel, áno. Uţ ja som sa.....
p. primátor Pavol Burdiga
Páni poslanci ja dodrţiavam protokol, ja musím dodrţiavať rokovací poriadok.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Tak dajme...dajme to čo pán primátor
p. primátor Pavol Burdiga
Takţe hlasujte. Ešte sa vás chcem spýtať, lebo ste odsúhlasili, áno, ţe môţe pokračovať
diskusia, aký čas si ešte dáte, lebo to môţe byť ešte aj do večera. Vy si musíte povedať, je na
to rokovací poriadok, takţe povedzte si ešte, ţe teraz sú, teraz je 14 hodín, do 14.15 a potom
pracujeme ďalej, alebo do.... Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Keby som mohol poprosiť v podstate futbal dajakou jednou dvoma vetami. Bol tu navrhnutý
termín, konštruktívne skúsme dohodnúť kroky ďalej ako s tým futbalom a s tým stretnutí.
Určite áno, trebalo by aspoň ako prejav vôle sa stretnúť a vypočuť si jednu, druhú stranu, ale
myslím si, ţe nie je mestské zastupiteľstvo kvôli tomu, aby riešilo, ktorý je hlavný, ktorý
vedľajší a kto čo preţil v, vo svojej športovej kariére. Takţe myslím si, ţe na toto bude
priestor na debatu, keď sa stretneme. A, a určite kaţdý sa rád, alebo kto, kto, kto má záujem
o to, aby sa ten šport rozvíjal v meste, alebo ţije s tým športom, tak na túto debatu príde, takţe

a, a určite si, keď mám jedného debatujúceho, diskutujúceho, tak dajme si 10, 15 minút na tú
ďalšiu tému. Odhlasujme tých 15 minút a poďme ďalej.
p. primátor Pavol Burdiga
Takţe 14.15 dobre? Môţe byť 14.15 kolegovia? To je 15 minút ešte. Dobre tak dajme 14.15.
Ešte aby som trošku odľahčil tému, Michal, ak ťa môţem takto familiárne nazvať, som
dohodol s pánom zástupcom na budúci týţdeň on pohovorí s poslancami, na pondelok, na
utorok. Ak sa nenahneváš, ja v nedeľu cestujem preč a vraciam sa aţ v piatok na budúci
týţdeň. Ale je to človek, ktorý ma v plnej miere zastupuje a ako si povedal, alebo sme
hovorili je tak isto futbalistom. Takţe on skúsi zorganizovať to stretnutie aj čas ti oznámi,
všetkým kolegom oznámi čas. Na tom stretnutí sa zúčastnia aj niektorí zamestnanci mesta,
pretoţe je dôleţité povedať, keď sme povedali A o vás futbalistoch, tak povieme aj B, aj
o tom, ţe aby aj kolegovia vedeli mesto čo ešte tieţ dáva do futbalu, lebo aby to nevyznievalo
tak, ţe absolútne nulu, ale aby sme vedeli o čo ide, aby sme si, aby ste si prebrali aj ten bod,
ktorý tu nie je, kde sme navrhovali to, aby ste si prebrali správu štadióna a vysvetlili si
niektoré veci, hej, čiţe budete mať o čom, o čom rozprávať, takţe preto ťa chcem uspokojiť,
hej, ţe aj po našom rozhovore ja som počítal s tým, ţe prídeš sem, aj som ti to navrhoval, aj
hovoril, ţe to bude najlepšie keď to povieš. Takţe ja odovzdávam túto úlohu teraz plne pánovi
zástupcovi, ak sa nenahneváš, tak on, on tú skúsi potom to stretnutie zvolať a uvidíte potom,
či dôjdete na niečo. On ma bude určite informovať, keď ja sa potom vrátim. Dobre? Aby sme
tú futbalovú tému potom uzavreli. Opäť, keď sa nenahneváš, lebo sú tu aj iný občania potom
mesta. Ďakujem pekne za pochopenie. Nech sa páči ďalší, ktorí sa chcete do 14.15 ešte.
Občan
Tak ja len tak v rýchlosti. Dobrý deň. Volám sa Ladislav Král. Chcem poprosiť pánov
poslancov, aby sa trošičku zmenilo to zameranie a pohľad mesta aj na mesto, lebo centru sa
venuje dosť veľa. Ja bývam v jednej z okrajových oblastí Roţňavy, priamo v severnej časti
a vidím tam problém v tom, aká je údrţba ciest a zelene a iných vecí. Chcel by som poprosiť
napr. mesto, aby trošičku urobilo, ja neviem, tlak na technické sluţby, alebo kontrolu toho,
lebo minulý rok sa odovzdala do uţívania kanalizácia, predtým bola robený prepoj vodovodu
a ulice, ako Kúpeľná, Hrnčiarska, Banícka boli rozbité kvôli týmto stavebným prácam. Dali
sa čiastočne do poriadku, ale cesta sa prepadla. Uţ je to 2 roky napr. po kanalizácii, sú cesty
na určitých miestach prepadnuté, rozdrvené. Pán poslanec Lach to určite vie, on mi to potvrdí,
ţe to tam tá u nás, tá Hrnčiarska hore, tá Banícka a Kúpeľná, nehovorím, ţe všade, áno, sú
prepoje, čo sa ľudia napájali, slúţi to ako retardér doslova. Nedá sa jazdiť rýchlo, hej, ale sú
miesta, napr. 10, 20 m úseky, keď skoro na kaţdej jednej z týchto ciest, kde to je také, ţe
musíte ísť krokom. Potom by som chcel poprosiť pánov poslancov, aby inicializovali to, aby
sa tam niekto išiel pozrieť aké sú tie cesty. Nemyslím, viem, ţe v Roţňave nie sú najlepšie
cesty, ale keď sa nájde úsek, kde na 20 m máte asi 100 flekov a je napriek tomu tá cesta
prepadnutá 20 cm jamy, tak asi uţ to nie je dobre. A ďalšia vec, chcel by som poprosiť tak
isto, aby sa pozrelo na to, ako vlastne prebieha kosenie v meste. V meste je tráva pekných 10
cm, uţ sa kosí. U nás sa kosilo asi pred 2 týţdňama a bola tráva takmer 3/4 m. Sú to alergény,
peli, kliešte, všetko. Uţ ľudia, napr. aj v časti čo ja býva, kosia sami tieto pozemky. Ale to
akoţe my si kosíme aspoň tam, kde môţeme, pred domom, kde natiahneme ten kábel, vieme
to pokosiť, ale poniţe, kde uţ bývajú taký povedzme menej prispôsobivý, alebo niektorí
asociáli, čo uţívajú ešte k tomu mestské napr. domy tam. Vôbec nekosia, neudrţujú, akoţe
nehnevajte sa toto, nedá sa takto. Aby k nám došli do tej časti raz, 2x za rok pokosiť,
pohrabať po týţdni trávu, ktorá uţ hnije a ďalší týţdeň ju odviezli? Bohuţiaľ, tak to si
myslím, ţe tak by to nemalo fungovať. A ešte jednu vec na záver by som chcel poprosiť
poslancov, nechcel som to hovoriť, ale aby dali tú podporu tomu futbalu. Napr. ja osobne

nefandím, neviem ako futbalu, nebol som futbalista, ale mali by sme sa zamyslieť nad tým, ţe
ak chceme udrţať ľudí v tomto meste, mali by sme pre nich niečo robiť. A hlavne aj pre deti.
Nielen napr. len ten futbal, ale aj iné športy podporovať. Je to dosť dôleţité, lebo keď to
nebudeme robiť, ľudia budú z Roţňavy odchádzať. A hlavne mladí, lebo nebudú vidieť
perspektívu. Ďakujem veľmi pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Král ja vám odpoviem na niektoré otázky, lebo vy hovoríte o tom úplne, ako keby sa tu
nič nedialo a neurobilo, hej. Určite budete vedieť, ţe čo je centrum mesta. Keď trošku chodíte
po svete, aj vy to viete, ţe všade vo svete sa najprv starajú o centrum a tak to ide potom do
týchto priľahlých štvrtí. Tieţ sa to nedá, aby sme u vás kosili tak isto, ako na námestí, ja
neviem 10x ročne, lebo sa to proste nedá, hej. Námestie musí vyzerať ako námestie, alebo
priľahlé oblasti. A tie budú keď aj 20x kosené, budú tak, hej, pretoţe turisti tam chodia. U vás
tak isto sa kosí, pretoţe keď raz prídete ku mne, alebo na technické sluţby, veľmi rád vám to
ukáţem, aké plochy sa kosia a koľkokrát sa to kosí. Nie je to jednoduché. Technické sluţby
boli týmito strojmi, nástrojmi zaostalé. Robím všetko pre to, aby sa toto uľahčilo, upravilo. Aj
teraz sme nový, novú kosačku nakúpili a nie poslednú tak isto. Takţe určite sa všade
nedostaneme a tieto priľahlé časti, ktoré sú, ešte raz opakujem, nebudú toľkokrát kosené ako
tie, ktoré budú v centre. To musíte pochopiť, to, to je úplne normálne. O tom, ţe kto kde kosí,
ja kosím si aj pred domom, aj za domom, aj všade. Mne to nerobí absolútne ţiadny problém,
hej. Takţe niekedy je to aj prístup, prístup týchto ľudí a ohľadom toho športu. Aj to môţete na
to stretnutie prísť, lebo aj my tam chceme deklarovať, čo aj mesto dáva do toho športu, lebo
asi nemáte prehľad, hej. Lebo nehovorme to, čo uvidíme len, ţe komisia rozdelí 30 000 euro.
To nie je len šport, ale sú tam aj iné veci, ktoré mesto zatiahne za ostatných. Ale ja to úplne
chápem, mesto nemôţe byť vo všetkom v pluse, len treba si tieto veci povedať a nie úplne
nadšene tu hovoriť o niečom, keď mesto, ako keby mesto nedávalo nič. Dáva aj mesto, dáva
aj mesto. Určite všetci chceme, aby tí mladí ľudia stade neodišli, ale treba sa najprv na tieto
informácie spýtať. U mňa sú dvere stále otvorené, hej. A keď treba ja podám takúto
relevantnú informáciu. Ja keď som nastupoval ako primátor, tak isto by som moţno reagoval
ako vy. Ale teraz vidím do týchto vecí, niekedy treba tie veci prerozdeľovať tak, ţe niekomu
dáte, niekomu nie. Nikdy nebude tak, ţe aby, aby všetci dostali, hej. Len tých peňazí keby
bolo stále toľko, ako nie je, hej, tak by celá situácia bola moţná ináč. A ten šport tak isto
mesto chce podporovať, neviem či viete aj o tej iniciatíve, ţe 30 tisíc euro sa prerozdeľuje na
kultúru, šport a spoločenské akcie. Ja som navrhoval ďalších 30 tisíc. Ak si to spočítate, je to
uţ 60 tisíc, hej. Záleţí na nás všetkých, aj na pánoch poslancov, ako sa urobia nov...ako sa
urobí a vytvorí nové VZN a ďalších 30 tisíc má primátor tento, tohto pripravených, aby zase
prerozdelil. Ale dal som úlohu aj pánom poslancom, aby sa podieľali na tomto celom. Takţe
fakt, nehovorím, ţe robím neviem čo, ale strašne veľa vecí. A keď máte chuť hocikedy príďte
za mnou. Ja vám strašne veľa vecí viem ukázať, vysvetliť atď.. Dobre? Veľmi rád, veľmi rád,
aj vás zoberiem na technické sluţby, kde kade. Viem, ţe nie sme 100%. Viem, ţe nie sme
100%, ale zase tieto vaše názory, ktoré tu prídete povedať, sú veľmi dôleţité aj pre nás,
pretoţe nás to vie nakopnúť, všetko ani my nemôţme vidieť, určite nie. A do tretice ešte ku
tým cestám s vrátim. Ja uţ som spomínal tu veľakrát, ţe nejakých 60 alebo 70 km ciest tu
máme a 54 km chodníkov. Keď si to všimnete a chodíte po Roţňave otvorenými očami 35
rokov nešiahol nikto na to, na zaasfaltovanie nejakých chodníkov. Teraz sa robí súťaţ, robíme
ďalších nejakých 7 – 8 km ideme robiť. Idú sa kriţovatky niektoré poopravovať, vyfrézovať.
Takţe aj toto čo ja hovorím minulý rok to bolo 120 tisíc, teraz to bude 130 tisíc euro na tieto
veci, hej, takţe niekedy sa to zdá, ako keby sme nič nerobili, ale to sú obrovské peniaze. Ale
vám hovorím, treba samozrejme naďalej chodiť, vaše diskusné príspevky sú dôleţité, aby sme

sa všetci zlepšovali. Ďakujem veľmi pekne. Ešte niekto. Pán poslanec Kuhn a pán poslanec
Balázs chcú ešte reagovať na, na občanov mesta. A potom keď sa dá tak...
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa len chcem spýtať v súvislosti s, s tým problémom, s tým prepadajúcou sa cestou, keďţe
išlo vlastne o rekonštrukciu, ktorú realizovali vodárne, resp. nejaká firma pre ne a ich úlohou,
ich povinnosťou je uviesť komunikáciu do pôvodného stavu. Tak či nemáme, my vyţadovať,
aj keď teda dôjde k prepadnutiu cesty po roku, po dvoch, tak je to evidentne následok toho, ţe
s nekvalitne urobila tá, tá, to udusenie teda tej zeminy. Tá práca. Takţe mesto by malo
poţadovať zhotoviteľa, alebo vodárne, aby, aby toto....
p. primátor Pavol Burdiga
Jasné, príde občan....
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Aby sme to nepla... aby sme to nerobili my vo vlastnej réţii.
p. primátor Pavol Burdiga
Máš pravdu, príde občan za svojím zástupcom toho svojho okrsku, za tým poslancom, povie
to poslancovi a v pohode. Tam sú technické sluţby, tu je primátor, poviem vám, máš pravdu.
Tam je na tieto, na tieto myslím 5 rokov záruky boli, alebo koľko. Čiţe ţiadny problém nie je.
Sorry, prepáčte, ja kilometre narobím po Roţňave, lebo ma vidíte, ale ani všetko ja tieţ
nevidím. A takto sa táto informácia dostane. Povedzte to Lachovi, povedzte to Capákovi, hej,
a nech títo dvaja potom za mnou prídu a povedia, počúvaj sem, tam je to prepadnuté. Ideme
na vodárne, budeme to reklamovať. Nie je ţiadny problém. Preto hovorím, ste tak isto
predĺţené ruky mesta. Dobre? Lebo je tam záruka, je tam záruka ešte stále. Takţe budeme to
reklamovať. Vyreklamujeme to, prídu, upravia. Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja len poviem....
p. primátor Pavol Burdiga
Kto bol ešte prihlásený, ja vás poprosím, ţe uţ ukončíme diskusiu po tom a zas, znovu sa
hlásite.
Občan
Občan ešte raz, ak teda môţem. Pred 2 mesiacmi na zastupiteľstve som predniesol jednu
poţiadavku ohľadom odpočtov poslancov za volebné obdobie. Ja som do dnešného dňa
nezaregistroval nikde ţiaden uvedený termín, alebo nejaké stretnutie s občanmi, tak by som
poprosil teda v čom je problém, alebo či toto nepokladáte za dôleţité. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Takţe ešte pán poslanec Capák a 14.15, lebo....alebo bude sa hlasovať....
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Nechcem k tomuto odpovedať, pánovi Ţiakovi, ale k pánovi Královi teda, lebo on, ho poznám
dobre, nie, je stade kde som ja. Je to veľmi ťaţko, lebo viete samotný príklad pán Kossuth
povie no načo nám je tá parcela. Má pravdu. V šikmine a tak, je to tam zarastené 20 rokov,
načo je to mestu a na druhej strane pán Lach zas povie, no ale tak to také susedské vzťahy by
sme narušili a rozširovať cesta sa bude. A tam je uţ rozšírená, uţ sa ne..., uţ je aj parkovisko

tam. Hej, ale toto je problém. Oni sa musia tieţ trošku, nejako by to malo ináč fungovať, hej,
to je ťaţko na toto aj odpovedať.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni poslanci, váţení dajme dobre, 14.15 bolo. Ešte pán Balázs, pán Lach a potrebujem, ešte
máme pred sebou nejakých 20 bodov, tak.... Dobre? Takţe pán Balázs a pán Lach ešte
potom. Dobre?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Čo sa týka tých prepadnutých ciest, tak som pred časom ţiadal mesto, aby ma informovalo, ţe
kto, ktorá osoba, ktoré oddelenie na mestskom úrade je zodpovedné za preberanie týchto
stavebných prác. Keď je dakto zodpovedný za to, ţe tie stavebné práce preberie, tak by mohol
v podstate systémovo sledovať, kedy uplynie záručná doba, nie som stavbár, či je 5, či 3ročná, či aká je tá záručná doba, ale by niekto mohol sledovať tú záručnú dobu. Pred koncom
tej záručnej dobe, doby vlastne skontrolovať tieto stavebné práce a, a staráme sa o svoj
vlastný majetok, udrţiavame svoj vlastný majetok. Keď tá, keď tá záručná doba prejde,
budeme to opravovať zo svojich peňazí a nie sú to malé prostriedky. Takţe ja zase by som
apeloval na to, ţe skúsme v podstate nájsť osobu, ktorá bude za toto zodpovedná, za tieto
záručné práce, ktoré sa prevezmú a za prevzatie týchto prác. A bude to podľa mňa lepšie
systémovo fungovať a nebudeme musieť hľadať dajaké jednotlivé individuálne riešenia na
opravy týchto výtlkov. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Ing. Porubán skúsme takto urobiť, ţe dajte do zápisu, čo teraz poviem. Prejdite všetky,
všetky kompletne prekopávky, nie prekopávky, výkopy, ktoré robila vodárenská spoločnosť,
tzn. kanalizáciu a vodu, to, v časti tej smerom na Čučmu, ale aj v Nadabulej, pretoţe ja som
zastihol uţ niektoré veci sa prepadávajú uţ aj inde. Dobre. A treba to celé prejsť a listom
napísať na vodárenskú spoločnosť, ţe ţiadame tieto veci opravovať. To ţe som si všimol, ţe
v Nadabulej sú časti, kde je to uţ pod niveletou, ako by malo byť. Dobre páni takţe napíšeme
list kaţdopádne na vodárne. Ja poprosím pána riaditeľa, aby oslovil tú firmu, ktorá bola, aby
sa urobila náprava. Pán poslanec Lach nech sa ti páči ešte.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja som len chcel pripomenúť, ţe tá stavebná akcia, odkanalizovanie severnej časti mesta
a mestskej časti Nadabula keď si dobre pamätám, tak tam bola záručná doba 2 roky. Prvý rok
po výstavbe som inicioval, ţe sme si prešli všetky tie trasy, ulice v severnej časti meste
a z toho aj vyplynuli nejaké reklamácie. Minimálne čo si spomínam na Kukučínovej a tak,
kde teda došlo k riadnemu poklesu vozovky. Myslel som, ţe v takomto duchu bude
pokračovať odbor výstavby, vtedy som tam bol s pánom Šalamonom a s pani Šikúrovou. Čiţe
v tomto smere si myslím, ţe sme nezanedbali úplne, akoţe poslanci svoje povinnosti, ale tieţ
nechodím po všetkých uliciach. Čiţe keď je nejaký problém, spokojne sa obráťte na mňa v tej
severnej časti. Budem sa snaţiť tento problém preniesť na mestský úrad, aby to riešenie sa
našlo a urobilo. Viete, ţe v minulosti to tak fungovalo. Nebol problém. Uţ to druhý krát
opakujem. Dobre ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne, ukončujem tú diskusiu. Dovoľte, aby som sa vám všetkým poďakoval,
občanom mesta, za to, ţe ste prišli. Tak isto aj do budúcna... Ako? Ja som nevi....ja som
nevidel, prepáč, ţe si bol prihlásený opäť. Len....Jaj pánom poslancom čo bolo, tak to ja uţ
neviem. No. Zase. Páni poslanci skúsme odsúhlasiť ďalej, ţe budeme pokračovať v diskusii.

Je rokovací poriadok, ktorý ja musím dodrţiavať. Takţe nech sa páči osvojte si niekto, či
pokračujeme v diskusii. Dajte hlasovanie ešte raz, dobre, lebo ten čas uplynul, ktorý sme si
dali, hlasujte či budeme pokračovať v diskusii.
Za 9, proti 0, zdrţalo sa 0. Dobre. A teraz si povedzte čas, do kedy bude, dobre? Uţ.... Teraz
je presne 14.23. Do skončenia diskusie? Nech sa páči pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Dobre aby tu nebolo také trápne ticho, lebo keď sa občan ozve, tak by mal dostať nejakú
odpoveď. Dušan na, poloţil si rovnakú otázku ako pred 2 mesiacmi a ja ti môţem dať iba
rovnakú odpoveď, ako som ti dal pred 2 mesiacmi. Pokiaľ ide o mňa a v podstate sa to týka aj
kolegu Bischofa, aj Karola Kováča, my sme robili takéto odpočty, ešte aj s bývalými
poslancami v minulom volebnom období – Markom, Radom Kováčom, zúčastnil sa tam aj
Zoli Beke na niektorých tých stretnutiach. Mali sme asi, asi 3 alebo 4 také stretnutia, raz za
neviem za štvrťrok, povedzme, alebo za polrok a, a na všetky 4 stretnutia prišlo tých istých asi
8, alebo 10 ľudí, stále dohromady tých istých. Takţe sme to prestali robiť, lebo, lebo keď
v podstate občania nechodia a to, a platili sme si, my sme si zaplatili priestory, my sme
oslovovali ľudí rôznymi kanálmi a občania neprejavili nejaký záujem, tak sme to prestali
robiť, lebo to bola pre nás strata času. My sme tieţ bojovali za to, aby ešte v minulom
volebnom období, aby sme mali priestory na, kde budú poslanecké hodiny. Z bývalým
primátorom, teda ešte predchádzajúcim sme trochu zápasili, kým sa nám podarilo dosiahnuť
to, ţe teda sme dostali tú miestnosť hore nad nami k dispozícii. Začali sa robiť sluţby,
niektorí kolegovia tam boli menej často, niektorí častejšie, ale moja osobná skúsenosť bola, ţe
som mal neviem 5, 6 sluţieb a, a asi, asi 2x som tam hodinu a pol sedel úplne sám. Neprišiel
nikto. 2x ma tam prišiel navštíviť, alebo 3x ten istý človek. Jeden občan taký aktívny a potom
sa sem tam stalo, ţe niekto zablúdil, ţe išiel, išiel do inej kancelárie a vošiel náhodou dnu.
Tak som tam nebol úplne sám. Čiţe z tohto hľadiska ja som to nepovaţoval za, za zmysluplné
trávenie času, ja som jeden z prvých poslancov, ktorý mal svoje mobilné číslo zverejnené na
stránke mesta ako poslanec. Čiţe okrem toho, ţe, ţe tam som mal zverejnenú e-mailovú
adresu, ako všetci poslanci, tak ja som tam uţ mal aj, aj mobilné číslo. Ďalší kolegovia pokiaľ
viem sa neskôr tieţ pridali, ţe si tam dali svoje súkromné mobilné čísla. Čiţe ak občan
potrebuje môţe, či uţ telefonicky, mailom nás osloviť. Ale, ale ja naozaj po tých
skúsenostiach myslím, ţe sme urobili nadštandardne veľkú iniciatívu vo vzťahu k občanom.
Nestretlo sa to z.....proste s primeranou odozvou a ja, keď, keď niekto niečo také zorganizuje,
ja prídem, ale ja uţ nie som, nie som ochotný proste robiť zase nejaké stretnutia, na ktoré
príde 6 aktívnych občanov Roţňavy. No to sa môţeme dohodnúť, ţe skočíme spolu na pivo a,
a si vydiskutujeme otázku futbalu a iných športov. Ďakujem.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Prihlásený je pán Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ďakujem. Ja by som vás poprosil teda, hlavne teda zo severnej časti Roţňavy, všetkých
obyvateľov, aby ste dobre počúvali a to zároveň to bude odpoveďou, prečo ja ako veľmi
nemám záujem uţ niečo riešiť, hej. Hlavne čo sa týka odboru výstavby, aby ste ma
nezaťaţovali tým a preto buďte tak láskavý pán Ţiak, aby ste to mali čierne na bielom, ste to
prečítali vy do mikrofónu.
Nevadí on ako bez okuliarov je ťaţšie...
p. primátor Pavol Burdiga
Uţ hodinu.

p. poslanec Mgr. Milan Capák
Takţe ja som dal ţiadosť a tu máme podpísaný je pán Porubán a mesto Roţňava, odbor
výstavby. Ţiadosť nebola zrozumiteľná i z toho dôvodu, ţe bola podpísaná poslancom
Milanom Capákom. To je krásne nie? Pán Porubán. Takţe ja som na takej latke asi, za
odpoveď pre vás. Napriek tomu ja som rozmýšľal, ţe pri tých všetkých aktivitách, čo mám
a teším sa zo ţivota, ja som ochotný príklad kaţdú prvú stredu v mesiaci prísť a dať si
stretnutie s občanmi. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
Dušan minule som ti dal odpoveď. Nič sa od vtedy nezmenilo, tá odpoveď trvá. Nemusím ti
ju opakovať všakţe? Dobre tak ideme opakovať. Nie som zástancom nejakého sedenia niekde
v kancelárii v určitý čas a čakať, či príde niekto, či nepríde niekto v určitý čas. Ja som
otvorený občanom takpovediac, by som povedal obrazne 24 hodín denne. Moje telefónne
číslo je verejné či na mestskej stránke, či na mojej stránke, či kde. Moja e-mailová adresa je
verejná, nie je utajená, keď niekto chce, zavolá ma, dakedy on-line, okamţite sa stretneme
a riešime veci. Takţe, kto potrebuje so mnou rozprávať stačí mi zavolať, avšak nie
z utajeného čísla, tieto neberiem. Takţe, ak mi niekto takto zavolá, tak ten so mnou asi veľmi
nepokecá, prakticky vôbec. Ale ináč som otvorený stretnutiu kedykoľvek, s kýmkoľvek, veľa,
veľa z vás tu 3 sedíte, ale uţ 4 ste mi volali a uţ sme sa stretli, takţe viete, ţe to u mňa tak
funguje. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Ešte pani prednostka chce reagovať.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len pre pána Ţiaka do pozornosti rada dala. Na základe
vášho príspevku z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva my sme urobili taký
prieskum medzi pánmi poslancami, ţe teda aká forma by im vyhovovala, myslím forma na
stretávanie sa s občanmi. Rozposlali sme vlastne tento dotaz mailom, od niektorých sme aj
dostali odpovede. Myslím, ţe väčšina pánov poslancov sa priklonila k takej moţnosti, ale ide
o individuálne stretnutia s občanmi, ţe by sme v kancelárii prvého kontaktu zaloţili nejakú
knihu, kde by občan, ktorý príde a prejaví záujem stretnúť sa s niektorým z poslancov, zapísal
sa tam, zapísal svoju poţiadavku o čom chce s poslancom diskutovať, napísal tam povedzme
v ktorom čase, v ktorom termíne. Mestský úrad by potom telefonicky oslovil poslanca, alebo
e-mailom, ktorému by sme teda oznámili túto poţiadavku a takto by sme teda zorganizovali
toto individuálne stretnutie poslanca s občanom. Chceli sme prediskutovať túto moţnosť aj na
neformálnom stretnutí s poslancami, ktoré bolo zvolané myslím, ţe na 06.06., ale ţiaľ zišiel
sa ich tak nízky počet, ţe sme teda na túto tému ani nediskutovali. Ale chceli by sme ešte po
ukončení dovolenkového obdobia ešte raz nadniesť túto tému na neformálnom stretnutí.
Takţe dúfam, ţe do najbliţšieho mestského zastupiteľstva túto tému nejakým spôsobom
vyriešime.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Len by som chcel nadviazať na slová pani prednostky. Pokiaľ niektorý občan so mnou bude
chcieť rozprávať, nemusí ísť na mestský úrad zapísať sa do knihy, mesto ma nemusí osloviť.
Strácame s tým strašne veľa času a ja si myslím, ţe to ide dajak dookola. Priamo mňa volať.
Takţe čo s týka mňa občania sa nemusia chodiť zapisovať nikde do knihy, zavolajú mi,
dohodneme a riešime. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte niekto? Nech sa páči.
Občan
Ja neviem, čo je na tom také ťaţké vypísať jeden termín a spropagovať ho na stránke mesta.
Stretnutie s občanmi, ja Roman Ocelník, vtedy a vtedy. Chcem urobiť odpočet mesta. Prepáč,
ţe tvoje meno som pouţil. Kaţdý jeden. Čo je na tom také ťaţké. Prečo sa tomu tak bránite?
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Na otázku Dušanovi, čo sa týka mňa v súčasnosti mám povinnosť, alebo teda mám určené 2
hodiny pracovnej doby denne. Je to iste viac. Väčšinou som tu od pol devia, od pol deviatej
do jedenástej, pol dvanástej, čiţe kaţdé doobedu. Dávam na vedomie verejnosti, obyvateľom.
Som k dispozícii vţdy, nikdy som neodmietol, to čo platí, čo sa týka mailov, telefonátov tak
isto platí. Ďalšie aktivity, ktoré, ktoré sú zvolané a vyvolané či uţ obyvateľmi, minulý týţdeň
sme boli v centre, v komunitnom centre na severnej časti, volaní poslanci. Zišli sme sa tam
moţno 4, 5-ti. Jeden čas sme boli viacerý ako obyvatelia. Nie všetci tam boli, ktorý tam aj
bývajú a ktorý boli, boli oslovení takţe ja sa nebránim ţiadnemu a ţiadnej komunikácii
v tomto smere. Čo sa týka ešte toho futbalu, aby som to uzavrel a navrhol nejaké definitívum,
keď tu bolo dané určité pravidlá, alebo teda dohoda, ţe by som to mal zvolať ja, navrhujem
stretnutie v pondelok o 16.00 hodine v zasadačke. Závisí koľkí budeme, či vo veľkej, či
malej. Zároveň by som poprosil, aby sme boli vecní, konštruktívni. Poznáme danú situáciu,
naše moţnosti, podmienky. Keď niečo chceme navrhnúť, aby sme vedeli aj z čoho a v akej
miere a na druhej strane, aby sme sa nielen rozplývali, ale keď treba niečo riešiť, aby sme boli
konkrétny. Takţe ut...pondelok o 16.00 navrhujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Dušan ukecal si ma, máš pravdu. Všetkým občanom Roţňavy som otvorený 24 hodín denne,
avšak u teba urobím výnimku. Pokiaľ budeš sa chcieť so mnou stretnúť, choď na mestský
úrad, zapíš sa do knihy a poţiadaj nech vybavia so mnou stretnutie a stretneme sa
v kancelárii. Ako neviem, čo ti na to mám povedať ešte, hej. Alebo nechápem čo chceš odo
mňa. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Dţačár faktická.

p. poslanec Peter Džačár
Dušan ja iba k tebe toľko. Určite si si všimol predchádzajúce obdobie. Na dní mesta sme sa tu
stretávali. Poslanci, občania. Nás poslancov bolo tam stále viac neţ občania. A bolo to
spropagované dobreţe pol roka predtým. Áno. Čiţe taký záujem je. Tak ako tu uţ bolo
spomenuté, kaţdý máte naše telefónne číslo. Prečo má pani tá a tá vie zavolať stade, stade,
stade. Zistila si moje číslo, zavolá, prišiel som za ňou domov. Áno. Takţe to nie je problém
naše čísla si nájsť. Ale dohodnúť sa na nejakom termíne, vieš zosúladiť 10-tich poslancov,
10-tich ľudí to je, lebo vieme, ţe na dní mesta to bolo pol roka propagované...
Občan
Prepáč skočím ti do reči.
p. poslanec Peter Džačár
Dobre.
Občan
Nikdy mi nešlo o to, aby ste tam prišli dvaja, traja, desiati. Ja chcem, aby to urobil kaţdý
jednotlivo sám za seba. Ty si vstupoval do volieb v nejakom kolektíve, piati, šiesty?
p. poslanec Peter Džačár
Jaj ty chceš sami.
Občan
Ty si predsa sám vstúpil do volieb s nejakým svojím programom. Ja nechcem nič iné....
p. poslanec Peter Džačár
Dobre.
Občan
...len urobiť teda z vašej strany odpočet toho, čo ste ľuďom povedali, ţe budete robiť a čo ste
urobili.
p. poslanec Peter Džačár
A, ale to isté uţ bolo.
Občan
Ţiadam nemoţné?
p. poslanec Peter Džačár
Nie. Len toto isté bolo, keď sme mali tú, túto kanceláriu k dispozícii a kaţdý občan chodil...
Občan
Prepáč, prepáč toto by mal kaţdý z vás robiť podľa mňa kaţdý polrok, alebo rok.
p. poslanec Peter Džačár
Dobre, ja viem, ţe chceš, ja viem ţe chceš
Občan
Uţ to vyzerá, ţe vás do niečoho tlačím, čo nechcete, nehnevajte sa na mňa.

p. poslanec Peter Džačár
Ja viem čo chceš.
Občan
Veľmi, veľmi sa čudujem, prečo.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Poprosím skutočne navrhujem ukončiť diskusiu vzhľadom na to, ţe tých
bodov máme hodne ešte pred sebou a čas je dosť pokročilý. Takţe poprosím kolegov, aby,
aby zahlasovali za ukončenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Dávam hlasovať o ukončení diskusie. Za ukončenie boli 7, proti boli 3, 1 pán poslanec sa
zdrţal. Takţe diskusia je ukončená. Ešte raz ďakujem veľmi pekne.
Podľa......boţe môj, ale diskusiu sme ukončili tak načo bol prihlásený? Tak teraz no, povedz
aby mal tvoj kolega pokoj svoj.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Nie je to sčasti také, ţe viete dobre rozdiely aj medzi nami, ktorí tu sedíme, boli niekedy 3
hlasy, 4 hlasy, ten kto sa dostal za poslanca, kto nie a teraz tu ţiada, príde nejaký volič aj váš
volič, určite jeden z nich je, dvaja a takto sa to tak škaredo odpinkáva, no. Ja neviem, ja mám
z toho taký pocit, ţe tam.... Ja vás chápem, čo hovorí Ivan, ţe máte takú zlú skúsenosť, nikto
nechodí, nikto nechodí, tak omrzí to. Samozrejme, ale no nejako budem musieť znova
naštartovať asi toto, keď si tak ţelajú. Tie stretnutia.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, ešte niekto nediskutoval? Dobre.
12/18 Protokolárne odovzdanie stavieb do správy pre Technické sluţby mesta.
Komisia výstavby odporučila, finančná komisia odporučila. Otváram diskusiu k tomuto bodu,
nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo
v Roţňave schvaľuje protokolárne odovzdanie stavieb v hodnote 8 502 711,81 eur do správy
pre Technické sluţby mesta Roţňava s účinnosťou od 01.07.2017. nech sa páči hlasujte.
Za 11, proti 0, zdrţalo sa 0.
12/19 Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických sluţieb mesta
Roţňava.
Komisia finančná odporúča schváliť protokolárne odovzdanie. Otváram diskusiu, nech sa
vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo
v Roţňave schvaľuje protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku, pojazdný kompresor
s príslušenstvom, nadobúdacia hodnota 15 500 eur do správy Technických sluţieb mesta
Roţňava s účinnosťou od 01.07.2017. Nech sa páči hlasovať.
Za 11, proti 0, zdrţalo sa 0. Ďakujem
12/20 Zverejnenie zámeru výpoţičky miestností slúţiacich pre účely CVČ v Roţňave
v budove Základnej školy, Ulica pionierov 1 v Roţňave.

Komisia vzdelávania, kultúry a mládeţe odporúča schváliť zverejnenie zámeru, finančná
komisia tak isto odporúča zverejnenie zámeru. Otváram diskusiu, nech sa vám páči.
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave
schvaľuje zverejnenie zámeru výpoţičky miestností v budove ZŠ, Ulice pionierov 1
v Roţňave slúţiace pre účely CVČ s rozlohou 36,08 m2. Dovolíte, opäť to nebudem celé
čítať, nech sa páči hlasujte.
Za 10, proti 0, zdrţalo sa 0. Ďakujem.
MEK ESTATE s. r. o., Vysoká 34, Bratislava – rekonštrukcia chodníka a vytvorenie
parkovacích miest – Čučmianska dlhá ulica Roţňava.
Komisie ochrany verejného poriadku odporúča zriadenie jednosmernej premávky na danom
úseku miestnej komunikácie od začiatku ulice Čučmianska dlhá. Opäť celé vám to nejdem
čítať, lebo máte to v dôvodovej správe. Komisia výstavby odporúča, finančná komisia
odporúča. Nech sa páči diskusia. Pán poslanec Dţačár.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. My sme fakt v našej komisii dôkladne sa zaoberali týmto bodom. Čo sa
týka tej, toho re...realizácie toho chodníka a parkovacích miest a prišli sme k záveru asi
takému, ţe fakt tých parkovacích miest je v Roţňave málo. Preto sme odporučili a dávam aj
na zváţenie, ale dávam aj návrh, aby sa hlasovalo v našej komisii, nakoľko komisia
odporučila zriadenie jednosmernej premávky v danom úseku miestnej komunikácie od
začiatku ulici Čučmianskej dlhej od priechodu pre chodcov a v tej súvislosti odporúčame
zriadenie šikmého státia po pravej strane aţ po vjazd na parkovisko bývalej pošty. Tým
pádom sme prišli k tomu záveru, ţe by tam bolo viac tých parkovacích miest, ten chodník by
mohol byť kľudne širší nakoľko by sa tam spravila tá jednosmerka. Vieme, všetci poznáme tú
situáciu, ţe o pár metrov ďalej uţ je existujúca tá jednosmerka. Čiţe tú značku by sme
presunuli len na začiatku tej ulice a samozrejme tam pokračovanie by bolo v kombinácii
s umiestnením dopravnej značky B34 zákaz zastavenia na protiľahlej strane pozdĺţ
biskupského úradu na základe podnetu, lebo aj pán poslanec Kováč sa zúčastnil na našej
komisii, v danom úseku zosúladiť stĺpy verejného osvetlenia, typ svietidiel a zámkovej dlaţby
uţ s existujúcou, schválenou projektovou dokumentáciou. To je to isté, čo schvaľuje aj
komisia výstavby. Takţe ja by som dával návrh, aby sa hlasovalo o našej komisii. Aby sme
tam zriadili jednosmerku a tým pádom vyriešili aj omnoho viac parkovacích miest.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník s faktickou.
p. poslanec Roman Ocelník
Pán kolega Dţačár asi si chcel povedať, ţe, neviem či som to dobre pochopil, spolu sme to na
komisii preberali, ţe tie lampy aby boli zosúladené s lampami, ktoré uţ sú v meste. Takto
áno? Čiţe, neviem, či to tak vyznelo, alebo nie.
p. primátor Pavol Burdiga
Uţ sa to urobiť nedá. Hej. Budú určite lampy iného druhu, pretoţe také lampy sa uţ
nevyrábajú.
p. poslanec Roman Ocelník
Čiţe niečo podobné, alebo také hej.

p. primátor Pavol Burdiga
No jasné, samozrejme. Toto abys...abys... aby ste vedeli páni poslanci, toto je konzultované
s architektom, ktorý robil celé námestie, pretoţe to nemôţe kaţdý, alebo hocikto svojvoľne
zmeniť, takţe architekt bol oslovený, on povolil tieto zmeny, ktoré tam môţu byť a tie
svietidlá, ktoré sú tak tie uţ na trhu vôbec nie sú. Takţe budú na..nahradia sa adekvátnymi
takými, ktoré budú, myslím, ţe vyhovovať tomu prostrediu, ktoré tam je. Ako stĺpy máme
samotné, ak dovolíte aby som mohol povedať, len samotné svietidlá, ktoré sú na vrchu tak tie
sa uţ nevyrábajú. Dobre a ešte musíme si povedať to, ţe tí, ktorí nie ste zainteresovaní do
tohto materiálu, tak táto firma MEK ESTATE ona toto celé vybuduje na vlastné náklady.
Dobre, aby ste vedeli. Všetko zaplatia oni, dlaţbu, všetko, všetko, všetko. Komplet. Asi tak
treba pristúpiť k tomu. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Chcem sa spýtať, lebo som sa nedočítal v tom materiály, či je predmetom aj nejakej, nejakej
dohody medzi mestom a stavebníkom, alebo investorom, ţe teda tie parkovacie miesta budú
vyhrade....vyhradené potom pre majiteľa nehnuteľnosti?
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, ţe o tom, my sme aspoň nejednali o tom a v komisii ako tieţ zaznelo to, len také
nemôţe byť zasa, ţe urobím parkovacie miesta a budú len pre majiteľov. Takţe to je... neviem
pán predseda komisie ochrany..... Moţno jedno pre kaţdého, neviem povedať teraz, ale určite
všetky nie. Pánovi Dţačárovi dajme slovo. Dobre? Prihlás sa, dobre a tak.
p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Zatiaľ na našu komisiu neprišla ţiadna taká poţiadavka o vyhradených
parkovacích miestach. My sme riešili len spôsob státia a čím viac parkovacích miest v tom
prípade tam bolo. Keby sme dali tam šikmé aţ po bývalú, po vjazd po bývalú poštu. Čo? My
máme šikmé. Na našej komisii. Na našej, ja o našej komisii rozprávam.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre ešte niekto? Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Pán poslanec Dţačár skús ešte raz, lebo bol
tu nejaký pozmeňujúci návrh od teba. Nebol? Bol.
p. poslanec Peter Džačár
Iba, aby sa hlasovalo o našej komisii. Akurát pán primátor ty si doplnil tie svietidlá tam, pán
Kováč chcel, ale bolo vysvetlené, takţe architekt to urobí podľa toho, aby to tam zapasovalo.
Keď uţ také nie sú, tak ako nemôţme trvať na tom, aby boli také isté. Samozrejme.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre, takţe budeme tak hlasovať, ţe v tom prvom bode súhlasí so zmenou projektovej
dokumentácie rekonštrukcie Námestia baníkov a Šafárikovej ulice Roţňava nie podľa
predloţeného návrhu Ing. Arch. Rusňáka, ale podľa komisie ochrany verejného poriadku. To
je tá zmena. Pán Dţačár môţe byť tak? Diskusiu som ukončil uţ. No však to hovoríme. Práve
to hovoríme, ţe podľa komisií ochrany verejného poriadku. Ţe nie podľa, nie podľa
predloţeného návrhu Ing. Arch. Rusňáka. My sme...komunikovali sme, komunikovali sme aj
s firmou, ktorá to bude robiť, alebo ktorá to investuje, hej a im tam bolo vlastne, alebo nám
povedali, ţe či šikmé alebo pozdĺţne státie, im to je jedno, ale po odbornej stránke, či je to
polícia, alebo komisia ochrany verejného poriadku, šikmé státie tam bude, pretoţe viac
vozidiel sa takto zmestí. A preto je tá zmena, pán poslanec Dţačár dobre hovorím, však, hej?
Ţe nie podľa návrhu Ing. Rusňáka, ale podľa komisie vašej. Jasne. Dobre môţeme hlasovať

teda? Ale ja som ukončil diskusiu uţ, no. Ja veľmi rád, ale potom sa to zvrhne. Nech sa páči
hlasujme za návrh.
Hlasovali ste 10. Za 10, proti 0, zdrţalo sa 0. Ďakujem veľmi pekne.
12/22 Návrh na úpravu nájomného v malometráţnych a v bytoch niţšieho štandardu vo
vlastníctve mesta od 01.08.2017.
Komisia, hneď to bude, sociálna pravdepodobne, musím to nájsť. No sociálna odporúča
schváliť úpravu nájomného v malometráţnych bytoch a bytoch niţšieho štandardu vo výške
33 % z maximálneho nájomného a finančná tak isto odporúča tých 33 %. Otváram diskusiu,
nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu. Jaj tu je aha? Návrh na úpravu. Jasné, jasné. Takţe asi
pán zástupca dá ten návrh, lebo je tu to percento vybodkované. Nech sa páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Dávam návrh v zmysle rozhodnutia doporučenia komisie sociálnej o 33 % navýšenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Hlasujme, nech sa páči.
Hlasovali ste 11. Za 11, proti 0, zdrţalo sa 0.
Bod č. 13 Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia s. r. o. Roţňava za rok
2016.
Komisie, komisie, komisie, komisie vôbec nemám. Nebola komisia? Nemám to napísané.
Dobre. Dobre máme tu aj konateľku mestského televízneho štúdia. Otváram diskusiu, ak sa
chcete spýtať ohľadom hospodárenia. Myslím pani konateľka, tam uţ aj nová technika nám
došla, hej. Lebo o tom sme dneska aj hovorili, aby ste vedeli, ţe všetko vlastne čo nám treba
k tomu dobrému vysielaniu a k zvýšeniu efektivity vašej práce v televíznom štúdiu, všetko
došlo. Dúfam, ţe týmto rozhodnutím, ktoré tu bolo o výpoţičke, môţeme tento materiál,
môţeme túto techniku, ktorá je dovolím si podľa vás, budem hovoriť tie slová, uţ na
špičkovej úrovni budeme vedieť pouţívať a budeme tzv. konkurencie schopný. Ale nech sa
páči diskutujte v tomto bode. Uzatváram diskusiu, prečít.... Skúste sa hlásiť, lebo takto potom
môţem čakať hodiny a hodiny pán poslanec Beke. Alebo nešlo ti to, hej? Tak moţno, lebo
tieto hlasovacie zariadenia boli vybraté a rekonštruované, takţe, ale nech sa páči, samozrejme
ako...
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo.
p. primátor Pavol Burdiga
...predseda dozornej rady.
p. poslanec Zoltán Beke
Jedine len, len toľko ako by som chcel dodať, ţe dozorná rada zasadala 14.06. a konštatovali
sme, alebo prehodnotili sme výsledok hospodárenia. Treba povedať, ţe tak koniec roka
uzatvorili ešte so stratou, ale samozrejme vidieť v práci ako televízie, ţe tá snaha je k tomu,
aby, aby dosahovali čím lepšie výsledky. A akoţe dozorná rada odporúča mestskému
zastupiteľstvu odsúhlasiť výsl...hospodársky výsledok mestskej tele...štúdia. Televízneho
štúdia. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ja musím tieţ povedať, ţe pohlo sa tu určite k lepšiemu. Môţeme ďakovať určite aj novému
vedeniu. Takţe ja len môţem poďakovať aj za vedenie mesta, za seba, ţe máme takú skvelú
konateľku tam. Ešte niekto sa hlási do diskusie? Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave súhlasí s vyhodnotením hospodárenia za rok
2016 Mestského televízneho štúdia s. r. o. Roţňava podľa predloţeného návrhu. Nech sa páči
páni poslanci hlasujte.
Hlasovalo vás 11. Za 11, proti 0, zdrţalo sa 0. Ďakujem.
14. Vyhodnotenie hospodárenia Mestského televízneho štúdia s. r. o. Roţňava za obdobie
január aţ máj 2017.
Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči, keď sa chcete niektorí spýtať. Pán
poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Toto je tieţ len, s pokračovaním by som mohol povedať názor, akoţe dozornej rady. Prebrali
sme aj výsledky za rok, za prvých 5 mesiacov roka. Tu ako viete, videli ste, alebo ste mohli sa
začítať do tých výsledkov, tak uţ je prakticky vytvorený zisk. Sú ešte otvorené otázky
v niektorých, niektorých veciach, ku ktorému zvoláme v najbliţšom období stretnutie
dozornej rady, ako aj externých pracovníkov televízneho štúdia, ale taktieţ dozorná rada
odporúča schváliť toto vyhodnotenie hospodárenia televízneho štúdia mestskému
zastupiteľstvu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo
v Roţňave súhlasí s vyhodnotením hospodárenia za obdobie január – máj 2017 Mestského
televízneho štúdia s. r. o. Roţňava podľa predloţeného návrhu. Nech sa vám páči hlasujte.
10 ste hlasovali. Za 10, proti 0, zdrţalo sa 0.
15. Zmena v realizácii projektu Cyklochodníka v Roţňave.
Máme tu, no, tak tých vyjadrení komisií je dosť, takţe ochrana verejného poriadku odporúča,
výstavba odporúča a finančná tak isto odporúča. Máme tu pána Mikolaja, predkladateľa
materiálu, takţe keď sa chcete niečo spýtať nech sa páči otváram vám diskusiu. Nemáme
nikoho prihláseného. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Roţňave súhlasí s tým, aby mesto Roţňava v ţiadosti o nenávratné finančné
prostriedky pre realizáciu projektu výstavby cyklochodníka pristúpilo k zmene pôvodnej trasy
cyklochodníka a to s prepojením na cyklokoridor. Opäť vám toto celé nejdem čítať, je to tam
pekne napísané v tejto dôvodovej správe. Poprosím vás o hlasovanie.
Hlasovalo vás 10. 10 za, proti 0, zdrţalo sa 0.
16. Ţiadosť o nenávratný finančný príspevok – „Podpora komplexného poskytovania miestnej
občianskej poriadkovej sluţby v obciach s prítomnosťou MRK“.
Komisie opäť. Sociálna a zdravotná odporúča, ochrana verejného poriadku odporúča,
finančná tak isto. Zatiaľ to je všetko. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave súhlasí s tým, aby
mesto Roţňava predloţilo ţiadosť o nenávratný finančný príspevok. Opäť to nejdem čítať, ani
toto celé číslo. Ukladá preloţiť ţiadosť o nenávratný finančný príspevok na
sprostredkovateľský orgán pre Operačný program ľudské zdroje. Nech sa páči hlasujme.
Ty nechceš Rómske hliad..? Ty nechceš Rómske hliadky?

p. poslanec Mgr. Milan Capák
Nie.
p. primátor Pavol Burdiga
Za 10, proti 1, zdrţalo sa 0.
Prichádzajú svetlé chvíľky našej pani kontrolórky. Bod 17/1 Správa z kontroly hospodárenia
s finančnými prostriedkami v školských jedálňach na území mesta Roţňava, konkrétne
v jedálni pri ZŠ, Ulica pionierov, v jedálni pri ZŠ, Ulica zlatá a v jedálni pri ZŠ Jura Hronca.
Pani hlavná kontrolórka nech sa páči.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo. Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017
som vykonala kontrolu v školských jedálňach na území mesta Roţňava. Konkrétne v jedálni
pri Základnej školy, škole, Ulici pionierov, Ulici zlatej a Ulici Jura Hronca. Cieľom finančnej
kontroly bola kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v školských jedálňach a to
dodrţiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s majetkom mesta
v správe školských jedální za rok 2016. Nebudem ja čítať celú túto správu, nakoľko mali ste
dostatok času ju preštudovať. Snáď taký, také zistenia by som tu len spomenula, ktoré, na
ktoré sme sa zamerali. Alebo kontrola na čo bola zameraná. Zamerali sme sa na obdobie
september aţ december 2016 a to kont... konkrétne hospodárenie s mäsom, ako so spotrebou
tejto suroviny. Porovnali sme nákup mäsa z prijatých faktúr a výdaj mäsa podľa stravných
lístkov a normovacích hárkov, pričom na kaţdej jedálni boli zistené rozdiely v tejto surovine
medzi príjmom a výdajom. Po kontrole, alebo po konzultovaní s riaditeľkami, alebo
s vedúcimi týchto jedální sme zistili, ţe v podstate nedošlo tam k nejakej sprenevere, alebo
k nejakému strateniu suroviny. Došlo jednoducho k zámene mäsa, jednotlivých druhov mäsa.
Z tohto vlastne vznikli tieto rozdiely. Záverom kontr.... záver kontroly bol asi taký, ako tam
máte návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Je
potrebné dodrţiavať normy spotreby potravín, nezamieňať jednotlivé druhy potravín
a potraviny vydávať v nanormovanom mnoţstve. Je potrebné upozorniť zodpovedných
zamestnancov na dodrţiavanie príslušných noriem. V prípade, ţe dôjde k zámene surovín, je
potrebné vykonať záznam o tejto zámene pre ľahšiu následnú kontrolu. S vedúcimi jedální aj
bolo dohodnuté, ţe tieto zmeny si budú zaznamenávať. Nakoľko bola zistená väčšia spotreba
bravčového mäsa na úkor iných druhov mies, najmä v Školskej jedálni na Zlatej ulici, tak táto
poţiadavka, alebo táto pripomienka bola akceptovaná zo strany školy a tak isto aj ostatné
školské jedálne sa budú snaţiť eliminovať, teda vyššiu spotrebu diétnejšieho mäsa
hydinového, resp. rýb. Záznamy z finančnej kontroly boli s vedúcimi školských jedální
prerokované, odporúčania boli akceptované. Nech sa páči ak máte nejaké otázky,
pripomienky.
p. primátor Pavol Burdiga
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave berie na
vedomie správu z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v školských jedálňach na
Ulici pionierov, na Ulici zlatej a na Ulici Jura Hronca. Nech sa páči hlasujme.
Hlasovali ste 8. Za 8, proti 0, zdrţalo sa 0. Ďakujem.
17/2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Roţňava za 2. polrok 2017.
Pani doktorka nech sa páči.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
V súlade s ustanovením §18, f, ods. 1, písm. na B zákona o obecnom zriadení predkladám MZ
v Roţňave plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017. Tento plán
bol zverejnený 15 dní a teda dodrţaná lehota na zverejnenie 15 dní pred jeho schválením.
Nejaký cieľ, ktorý som si dala, máte tam dotácie, kontrola dotácií, verejné obstarávanie,
účtoch obeh....teda zásady na obeh účtovných dokladov na Mestskom úrade v Roţňave a to je
zúčtovanie preddavkov, dodrţiavanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ešte nám
zostala jedna Školská jedáleň Spojená škola, Komenského 5 v Roţňave s takým istým
zameraním, ako som pred chvíľou čítala. Takţe nech sa páči, ak máte ešte nejaké
pripomienky, doplnenie plánu.
p. primátor Pavol Burdiga
Ukončujem diskusiu. prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Roţňave
schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Roţňava na 2. polrok 2017.
Nech sa páči hlasujte.
10 ste hlasovali. Za 10, proti 0, zdrţalo sa 0. Ďakujem pekne.
Pani doktorka do tretice. Zásady vybavovania sťaţností v podmienkach samosprávy mesta
Roţňava. Nech sa páči.
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Zákonom č. 94 z roku 2017 Zb. s účinnosťou od 01.06.2017 bol novelizovaný zákon č. 9
z roku 2010 Zb. o sťaţnostiach. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné legislatívne prepracovať
a doplniť aj naše Zásady na vybavovanie sťaţností v podmienkach samosprávy mesta
Roţňava. Keďţe tieto zásady boli schvaľované aj v minulosti v zastupiteľstve, predkladám
vám návrh na schválenie. Je tam dosť zmien. To sú vlastne zmeny vyk...červenou farbou
uvedené a vyplýva to z legislatívy. Hlavne čo sa týka charakteru sťaţností, ako sa sťaţnosť
vybavuje, ako, teda ako sa prijímajú sťaţnosti, je tam zmena. Ako sa ďalej lehoty vybavujú,
dodrţiavanie lehôt, ako sa kontroluje. Jednoducho je tam všetko, ale nech sa páči ak máte
nejaké otázky, pripomienky. Je to šité na našu samosprávu, na mesto Roţňava. Konkrétne kde
sa podávajú sťaţnosti, akou formou, ako sa vybavujú a kto je za to zodpovedný. To je všetko,
nech sa páči.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči diskusia. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské
zastupiteľstvo v Roţňave schvaľuje Zásady vybavovania sťaţností v podmienkach
samosprávy mesta Roţňava. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovali ste 10-ti. 11-ti. Za 11, proti 0, zdrţalo sa 0. Ďakujem.
Bod č. 18 Podnety pre hlavnú kontrolórku mesta. Nech sa vám páči páni poslanci. Keď si
niečo chcete dať skontrolovať. Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Pani hlavnú kontrolórku by som sa chcel opýtať, ale neviem, či je to teraz, ako moţné dať,
ako podnet. Ste mi spomínali, pri návšteve vašej, ţe občan je, kde produkuje smeti, tam by ich
mal platiť. Nie, aj keď môţe mať trvalé bydlisko v Košiciach, Bratislave, teraz príde tu do
Roţňavy, tam by ich mal platiť. A potvrdila nám na súde vlastne majiteľka domu, ţe
prisťahoval sa jej tam... Zle som stlačil, som mal nie faktickú. Môţem pokračovať, alebo?

p. primátor Pavol Burdiga
Pokračovať, áno, áno, áno.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ţe sa jej tam prisťahovalo 25 spoluobčanov. Teraz ja som šiel to hneď, prešetril, som sa
potešil, ţe chvála bohu tak tým pádom sa odsťahovali z Kúpeľnej 20. Tu ich mám na
zozname pekne a uţ produkujú smeti na Kúpeľnej 9. Pani Mrázová to udáva a jej zástupkyňa
na súde to potvrdila. Aké, ako podnet, vy by ste mohli mi pomôcť dohliadnuť, ţeby boli teda
tam uţ vyzvaní na tie smeti? Je to moţné ako podnet dať? A neviem akou formou to mám
ešte raz slovne skompletizovať, ţe teda....
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Stačí pán poslanec, ja ti pomôţem, v podstate len toľko, ţe dávaš podnet na preverenie, ţe na
Kúpeľnej 9, neviem aký dom áno, sú prihlásení nejakí občania na pobyt a akoţe, resp. či sa
platí za tam bývajúcich obyvateľov poplatok za smeti. Môţe byť takto?
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ďakujem pekne. Pravda. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Nech sa páči ešte niekto s podnetom? Pán poslanec Kuhn sa prihlási.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Neviem či to bude konkrétne nejaký podnet, ale týka sa to, týka sa to, tej, toho materiálu,
ktorý sme dostali dodatočne. Teda správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu
a nejakých odporúčaní, ktoré sú tam uvedené. Je tam to odporúčanie 6 dôsledne postupovať
pri preberaní, odovzdávaní diela od dodávateľov a všetky zistené nedostatky poznamenať od,
pred...pracom a odovzdávacom protokole spolu s termínmi ich odstránenia, dbať na úplnosť
.....údajov.... Nie. Tento som myslel. To predchádzajúce piate. Pri uzatváraní zmlúv, ktorých
predmetom je záväzok zmluvnej strany poskytovať sluţby, alebo vykonať dielo, dojednať
zodpovednosť za spôsobenú škodu pri porušení zmluvného záväzkového vzťahu v súlade
s ustanoveniami § 373 a nasledovných obchodného zákonníka. Preukázanú škodu,
preukázanú škodu vymáhať. Je tu nejaký problém s, nie s tým výťahom a s nejakými
dodatočnými nákladmi 40 000 eur, keď som to správne teda pochopil, ktoré bude musieť
mesto vynaloţiť na opravu. Je šanca tieto peniaze vymáhať od zhotoviteľa?
p. primátor Pavol Burdiga
Pani prednostka bude odpovedať.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V podstate išlo o to, ţe pán riaditeľ základnej školy nám nahlásil v mesiaci december 2016, ţe
proste na tejto šachte, výťahovej šachte sa objavili praskliny. Naša kolegyňa to teda išla
osobne na obhliadku. Potvrdila sa táto informácia, my sme si objednali statický posudok,
statický posudok, ale uţ aj s návrhom na realizáciu. Ten posudok bol vypracovaný niekedy,
myslím ţe v mesiaci január, kde sa to potvrdilo, ţe skutočne tá statika je narušená. Bol tam,
v podstate v posudku je aj navrhnutý postup riešenia, na základe čoho bol vypracovaný aj
rozpočet. My sme na túto skutočnosť poukázali aj pri, keď sa začala kontrola. V podstate vec
je zatiaľ v takom štádiu, ţe musíme najprv uskutočniť tú zmenu rozpočtu, aby sme tú opravu
zrealizovali a aţ následne si môţeme nárokovať túto škodu. Zatiaľ je to len ako cena
vypočítaná rozpočtárkou. Čiţe, keď budeme ešte robiť verejné obstarávanie tak tá cena bude

iná, hej. Čiţe my aţ skutočne preukázanú škodu potom môţeme vymáhať. Čiţe na základe
faktúry od dodávateľa. Aţ tú sumu. Asi nie, pretoţe firma je v konkurze.
p. primátor Pavol Burdiga
Aj my. Nech sa páči, ešte niekto má podnet pre hlavnú kontrolórku? Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Mistr teknik. Ďakujem, verte mi, nerád by som zdrţoval, aj ja uţ radšej by som oslavoval
Petra a Pavla, ale ešte teraz nie som si istý, či je to pre panom, pani kontrolórku. Ja sa chcem
vrátiť k téme istina a rozhodnutie. Mne prišlo, ako aj viacerým občanom nedoplat..., mali
zaplatené smeti opozdene, áno a došlo im úrok z omeškania 4,50 ja mám príklad tam. A teraz
je to, nadpis je tu rozhodnutie, titul. Čo je istina a čo je rozhodnutie by som potreboval vedieť.
A keď mám takéto niečo, či som dlţník voči mestu, alebo nie. Mám právo dnes kupovať? Ţe
tento podnet, neviem či bo obidve ste právničky, dokonca aj pani Jakobejová, ţe máme tu 3
aţ. Ţe, keď ste mi mohli poradiť a pomôcť s tým. Ja to nemám jasné.
p. primátor Pavol Burdiga
No skúste odpovedať. Ktorú dámu by si chcel, ktorú pani právničku by si chcel.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Mne sa páčia všetky 3.
p. primátor Pavol Burdiga
Všetky 3?
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Sa mi páčia.
p. primátor Pavol Burdiga
To nebud...
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Je tu ešte pán Halyák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
A ešte pán Halyák môj starý kamarát je. Tak neviem, nechcem vás zaťaţovať tu. Buďte takí
láskaví, ktorí sa pod.... Je to ako medzi podnety moţné zaradiť, uţ keď som to vytiahol v tej
časti. Keď nie, tak....
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Môţe byť aj podnet, ale môţeme aj priamo odpovedať, lebo uţ sme sa na túto tému pár krát
bavili. Ja by som začala asi snáď len z druhého konca, ţe penále, áno my to máme, vlastne
zákon nám to umoţňuje, môţeme si to aj sami určiť, aj výšku teda úrokov z omeškania, alebo
penále z omeškania, ale môţe sa sťať, ţe z nejakého dôvodu mestské zastupiteľstvo rozhodne,
ţe odpustíme penále. Áno robí sa to, robí to aj sociálna poisťovňa, robia to aj iné inštitúcie.
Čiţe my stále tú istinu berieme, ţe istina je ten pôvod...ten pôvodný poplatok,
pôvod...pôvodná suma, ktorá sa mala zaplatiť. Buď ide o poplatok, alebo o daň, alebo ja
neviem o nejaké iné financie. To je istina. A toto čo sa na to nabaľuje, to sú tie úroky alebo
penále z omeškania, to si môţeme vymáhať, zákon nám to umoţňuje, ale môţe nám, ale
môţeme sa rozhodnúť, ţe to aj nebudeme vymáhať. Áno, ţe odpustíme z nejakého dôvodu.

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte by som poprosil, aj pani prednostka ti bude odpovedať a ty si urob z toho právny záver
potom.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja by som ešte rada doplnila pani hlavnú kontrolórku. Áno toto čo spomínala platí pokiaľ ide
o pohľadávky, ktoré vzniknú napr. z titulu nezaplatenia nájomného, áno, tam skutočne môţete
vy, ako poslanci mestského zastupiteľstva podľa zásad hospodárenia s majetkom mesta
odpustiť túto sankciu. Ale neplatí to v prípade takom, keď dostanete sankčný úrok z titulu
nezaplatenia dane z nehnuteľností, alebo ostatných miestnych daní, alebo z poplatku za
komunálny odpad. Tam je moţnosť odpustiť tento sankčný úrok len zo zákonných dôvodov
a zákon uvádza v prípade fyzickej osoby len takú moţnosť, ak by bola zaplatením tejto
sankcie výţiva daňového dlţníka. Hej, čiţe pozor pri daňových nie je táto moţnosť. Len zo
zákona.
p. primátor Pavol Burdiga
Postačuje? Alebo aj...
p. poslanec Mgr. Milan Capák
....takţe toto rozhodnutie je to vlastne potom nie istina, to je len ako rozhodnutie z omeškania.
Čiţe na istinu by išla vyššia čiastka. To je to, čo som bol dlţný. Však? Koľko tu je 63 eur.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie. To je takto Milan. Istina bol ten poplatok, ktorý si mal zaplatiť.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Áno. 127 eur.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Čiţe 25...25,55 myslím na osobu ročne, hej. A ten, kto nezaplatí tento poplatok v lehote, ktorú
má určenú v rozhodnutí...
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Áno.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
... v takom prípade, uţ sa mu vyrubuje sankčný úrok, tam je zo zákona daná tá sadzba, čiţe
tam uţ sa my nerozhodujeme koľko bude. A zákon dokonca ukladá povinnosť správcovi dane
vyrubiť ten sankčný úrok. Čiţe ty máš teraz sankčný úrok z titulu toho, ţe si neskoro zaplatil
splátku dane a ten sa vypočítava z tej istiny, čiţe tej výšky dane x počet dní omeškania x tá
sadzba príslušná. Z toho ti vzniklo 4,50. Máš tam výpočet, koľko dní si meškal. Máš to tam,
hej.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
A to znamená, teraz sa vrátim k tomu, lebo minule som vás pýtal o odpoveď, aj mi došla, ţe
tá téma istiny, keď sa pýtal aj Roman Ocelník, teda je dlţník, alebo nie. My sme predsa všetci
poslanci hlasovať museli, dlh dlţníka bol prevedený na istinu. A my sme mali hlasovať, či mu
odpredáme, alebo neodpredáme m2 nejaké. Áno a tam k tomu nastalo, ţe bol výpadok, nebolo
to na videu ani v zápisnici. Zápisnicu overoval Matúš Bischof, bohuţiaľ nejak to prehliadol

asi, ţe to tam vypadlo. Ja som bol za tým, hore za pani Jakobejovou a sme to jasne našli, ţe to
chýba. Keď som sa pýtal, čo to sa strihá alebo nie z kamery, ale nie. Čiţe, keď mám istinu,
som dlţník a keď mám tento len sankčný úrok, úrok 4,50? Toto my vysvetlite, som alebo nie.
Vy tvrdíte pani Leskovjanská, ţe áno, ako vedúca finančného, no ale potom my sme zle
odhlasovali. Áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte pani prednostka odpovie. Vydrţme, vydrţme. Ešte chvíľku to ja riadim a potom sa
môţete vyjadriť.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno išlo o prípad pani Rezmüvesovej Milan a ja som ti to vtedy vysvetľovala. Vtedy sme ešte
mali zásady hospodárenia s majetkom mesta upravené tak, ţe v čase, keď príde ţiadosť
o predaj majetku, alebo o prenájom majetku mesta, tak my máme preskúmať, či je dlţníkom
mesta. Lenţe v čase, keď prišla ţiadosť, táto pani nedlhovala nič, ale v priebehu
schvaľovacieho procesu, veď vieme, ţe najprv komisie, potom mestské zastupiteľstvo, tak
bolo vyrubené penále. Čiţe uţ vtedy sa stala dlţníčkou.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
V priebehu schvaľovacieho procesu.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Tak potom by to asi nemalo byť. Nie lebo tým pádom sa stala dlţníčkou...
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ale zásady hovorili...
p. poslanec Mgr. Milan Capák
....alebo ja sa stanem. Nie?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie. Zásady hovorili v čase podania ţiadosti.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Rozumiem.
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Keď podala, nedlhovala. Kým sa to dostalo cez komisie do zastupiteľstva uţ áno. Rozumieš?
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Čiţe ja keď teraz podám ţiadosť....
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Čiţe tam bol ten rozpor, tam bol ten rozpor. Teraz to máme inak upravené. Teraz to máme tak
upravené, ţe keď aj dlhuje, áno my to napíšeme do dôvodovej správy, vy sa rozhodnete, či aj
napriek tomu odsúhlasíte, alebo nie predaj majetku a potom je tam povinnosť do 30 dní

zaplatiť celú dlţobu. Ak nezaplatí, dávame návrh na zrušenie uznesenia. Takţe uţ sa o to nedá
opierať, čo tu hovoríš, ţe zaplatím, podám, dlhujem.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Dobre, bo som v tom nemal jasné aj voči, predsa mám aj ja, jasne chcem vedieť, čo môţe sa,
čo nie, aj ja keby som chcel niečo ţiadať. Tak.... Ďakujem veľmi pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán zástupca primátora.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Minule ti Roman Ocelník poradil v súvislosti s tým kolegom tvojím muzikantom, ţe načo
jemu dať 5 eur, aby prestal hrať. Ja teraz ti radím, radšej zaplať včas, aby si tu nezdrţiaval
a nezaťaţoval právničky. Alebo si uprav nájomné u tvojich klientov.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Pán poslanec Capák.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale, ale...
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Máte také veselé príspevky pán Kemény. Ale však my sa dlho uţ radi máme. Ale to nevadí, ja
len poviem s tým zaplatením muzikanta....
p. primátor Pavol Burdiga
Uţ to ide
p. poslanec Mgr. Milan Capák
To nie je celkom pravda uţ ani to dnes, lebo tomu, čo hrá v tom podchode, viete pri chlebe,
oni mu platia a on o to viac sa snaţí učiť na tej harmonike. Čiţe uţ ani to celkom tak nie je.
p. primátor Pavol Burdiga
Páni skúsme, vidím, ţe ste ešte prihlásení, budú to podnety pre hlavnú kontrolórku? Lebo keď
nie, tak sa odhláste, vydrţte ešte nejakých 13 sekúnd, ja uzavriem tento bod a potom ide
otázky poslancov a tam to dajme. Trošku poriadku, dobre? Keď nemáme nič, tak uzatváram
tento bod.
Ďalšími bodmi sú otázky poslancov a diskusia poslancov, takţe tu sa môţete potom prihlásiť.
Ja by som chcel túto chvíľu ešte vyuţiť a oboznámiť vás o 2 veciach. Aby ste vedeli, ţe
z envirofondu sme dostali 120 tisíc na opravu škôlky na Ulici štítnickej. Takţe sa nám to
podarilo získať. Iste ste si všimli a uţ aj v médiách to bolo, či to bolo v televíznych, alebo
písaných, alebo netových, alebo neviem akých pristúpili sme k oprave fontány pred bývalým
domom sluţieb. Takţe spojazdníme túto fontánu. Mala by byť spojazdnená do 01.09.. Keď sa
nám to podarí skôr, bude o to lepšie, bude fungovať, bude svietiť, bude v nej voda, bude voda
vystrekovať a táto fontána bude hrať. Tak ako predtým dajú sa tam nové lavičky, dajú sa tam
kvetináče nové, smetné koše sa osadia, vyspraví sa asfalt pred touto fontánou, dá sa nové
verejné osvetlenie okolo tejto fontány. Potom budeme pristupovať ďalej aj k tomu, ţe schody
opravíme. Čiţe naraz sa to všetko nedá, ale veľmi radi by sme boli, keby sa toto spojazdnilo
a trošku to malé námestie, ktoré tam je, tak sa skultúrnilo. Čiţe len toto som vám chcel ja

úplne na začiatok povedať, ţe takéto niečo sa deje, takéto niečo sa robí. Nech sa páči, keď
máte nejaký dotaz, alebo nejakú otázku spýtajte sa. Pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja mám ešte tento krát na pána Porubána. Dnes ste mi, teda dnes mi bolo doručené tesne pred
zastupiteľstvom vaša odpoveď. Píšte mi v odpovedi, som sa vás minule pýtal jasne, či by ste
skolaudovali stavbu, kde je rúra do potoka a ste povedali, ţe nie. Ale uţ vidím, ţe sa to
zmenilo napriek tomu, ţe vám chýbajú materiály. Našli ste nejakú obkľuku, aby ste mi
odpovedali. A chcem vám to uviesť všetkým obyvateľom Roţňavy, aj nám poslancom, aby
ste vedeli, keď si budete niečo stavať. To sa jednalo o obytnú kuchyňu, v ktorej sa býva
normálne, ţije. Má súpisné číslo dokonca, áno. Pri jednoduchých drobných stavbách môţu
byť po dohode so stavebným úradom náleţitosti návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
vrátane jeho príloh primerane zjednodušené. Ja vám veľmi pekne ďakujem, lebo tým pádom
viem, ţe uţ vlastne tú kanalizáciu ani nemusím napájať. Však? A tak ako ste to tam zrobili.
Čiţe celkom to asi tak neplatí, ako ste to vysvetľovali minule. Ale pre mňa je to pozitív, keď
takto. Môţem to späť spustiť do potoka, to kde bývame. Viete lebo ja teraz musím aj stočné
platiť a predtým som neplatil.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán inţinier chceš reagovať?
Ing. Ferenc Porubán
Na závere som citoval zo zákona. Takţe dovoľte aby, dovolil by som ako na začiatku citoval.
Takţe stavba podľa druhu a potreby napája na zaradenie zneškodnenia odpadových vôd, ako
to odznelo na zasadnutí mestského zastupiteľstva 27.04.2017. Platí čo som povedal pred 2
mesiacmi. A táto stavba je napojená. Kolegyňa informovala, overila na vodárenské
spoločnosti. Stavba je napojená na kanalizáciu.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Na tú, čo v roku 2014 neexistovala. Myslíte na tú, tak ste nám odpísali. Ja uţ naozaj, vy ste
srandista asi trošku pán Porubán. No, lebo, akoţe hej prehlásila vlastníčka, ţe napojila sa
v roku 2014, ale my predsa vieme dobre, ţe to tam nebolo ešte ani hotové. Tak potom na
ktorú? Vysvetlite nám.
Ing. Ferenc Porubán
Stavba v súčasnosti je napojená na kanalizáciu.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Nie je. Pretoţe ja som bol na vodárňach si to zistiť a v čas, keď ste kolaudovali nebola. To čo
je dnes, to môţe byť. Ale to, keď ste kolaudovali nebolo. A ja vám poviem, prečo sa pýtam.
Pretoţe ste také problémy narobili ľuďom slušným v tomto meste, jak aj Peťo Szabó, nevedel
si skolaudovať dom. Na námestí ste robili problémy. Mne ste robili za elektrický ohradník
problémy a to sme mali vo vnútri pozemku postavené stĺpy obtiahnuté stuhami a aj tak ste mi
robili problémy. Taká je pravda pán Porubán. Takţe ja vám pekne ďakujem za toto, čo ste mi
dnes poslali, ţe je to zjednodušené. Áno, čiţe dúfam, ţe budete tak napredovať, bude toho
čím menej. Ale nepríďte zajtra niekto, keď nahlásia suseda, ţe mu ide rúra do potoka, ţe je to
zle. Hej, potom mi dajte tak isto zjednodušené, piati tam bývame. Aby ste vedeli. Chcem mať
rovnaké práva aké tí, ktorým ste to dali.

p. primátor Pavol Burdiga
Ja sa chcem spýtať a prečo sa to nedá v kancelárii toto vydiskutovať.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Vy ste duskuta, som nebol, sa.....
p. primátor Pavol Burdiga
Ako nehovorí, ţe sa to nemôţe tu, lebo môţe, kaţdý má na to právo, len...
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja preto to tu robím, sa nehnevajte, aby to bolo práve na tej zápisnici a ja ju pouţijem ďalej.
To mi verte tento krát pán Porubán. No a ešte, počkám, keď k tejto téme PAM-ku neviem či
chcete, alebo k nasledujúcej. Lebo ešte jedno ja som chcel sa spýtať, ale nie je tu pani
Mičudová. Je moţné niekoho osloviť, kto by mi povedal za školstvo niečo ešte tu? K téme
školstva ešte mám.
p. primátor Pavol Burdiga
Však treba povedať a keď tu nie je pani Mičudová tak dostane sa k tebe odpveď.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Tak moja otázka je, buďte taký láskavý, na kameru by som potreboval ukázať. Čiţe ja som sa
chcel spýtať, či má vôbec, učiteľka napíše nesprávny tvar písma na prvom stupni, v prvej
triede ZŠ a ona vlastne má právo hodnotiť deti, klasifikovať ich. Je vlastne, išiel som za tým,
však si to zle naučila, uţ inokedy sa to neučia. Tak mi odpovie, ţe tak mám 21 detí. Je to
normálne? Áno, čiţe... odbor... ja som sa chcel pýtať, ako pani veď... ja uţ som začal, ona mi
dala odpoveď, ţe 21 detí mám. Tým pádom... No to ma to, ţe tu mala byť ešte pani Mičudová
no nie je tu, tak sa nemôţem ju pýtať. Ste mi povedali, hej. Viete. Čiţe nemá tu nikto
moţnosť mi odpovedať.
p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, ţe nie, ale za pani doktorkou Mičudovou sa dá ísť. A ja by som ani, ţe nie za pani
doktorkou Mičudovou ísť, ale za pani riaditeľkou, alebo riaditeľom. Neviem, ktorá škola to je.
Je to Zlatá a tak isto je to podobný prípad s vychovávateľskou, teda úplne zle hneď písmeno
a zle napísala, tak som to preškrtal a vytiahol syna z druţiny radšej. Ale... No a tam som
napísal tieţ nejakú ţiadosť a on mi odpovedal, ţe odpovie mi a dodnes neodpovedal. Viete,
takţe preto je to také, ţe tu sa pýtam. Tak ja uţ dupľom, hej, keď nie je tu pani Mičudová.
Dobre tak ďakujem veľmi pekne, to bolo všetko a teším sa na oslavu Petra a Pavla.
p. primátor Pavol Burdiga
Len či bude. Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja by som mal najprv takú drobnosť v materiály vyhodnotenie verejných obstarávaní v období
máj, jún pri bode 6 oprava terasy a miestnosti pod terasou chýba vlastne názov firmy, ktorá to
realizovala. Je tam, je tam suma, je tam rozsah prác, ale nie je tam uvedená firma, ktorá, ktorá
tú zákazku realizovala, takţe by som poprosil doplniť tú informáciu. A mal by som otázku na
teda asi pani prednostku, alebo pani vedúcu finančného odboru, oddelenia, či mesto uvaţuje
o tom, aby pri tvorbe rozpočtu vyuţilo do istej miery aj tzv. participatívny rozpočet, ktorý je
v poslednom čase dosť populárny. Viaceré samosprávy začínajú časť svojich aktivít riešiť
týmto spôsobom. V prípade ak áno, tak ja by som mal taký návrh, ţe práve tá, tá časť, ktorú

sme dnes, ktorej sme sa dnes tak veľa venovali v časti diskusia občanov, teda podpora,
podpora športových klubov, kultúrnych organizácií, mimovládnych organizácií, by mohla
moţno, jedna z moţností by bola moţno riešiť práve toto cez participatívny rozpočet. Je to len
taká ako, taký návrh do diskusie.
p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka odpovedať. Dobre?
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno my sme vlastne predloţili ešte na aprílové zasadnutie komisií, bol tento materiál
prerokovaný a aj komisii finančnej taký návrh na v podstate zavedenie toho participatívneho
rozpočtového hospodárenia od budúceho roku. Myslím, ţe komisie, všetky komisie, všetky
komisie to odporučili. My sme začali pracovať uţ aj na nejakých zásadách, ale zatiaľ teda
hľadáme ešte stále nejakého partnera, alebo toho garanta z tretieho sektora. Ja som zatiaľ
oslovila Občianske zdruţenie Otvor dvor, Občianske zdruţenie Mesto v pohybe s tým, ţe som
ich poprosila, aby oslovili ešte aj ďalšie podobné občianske zdruţenia, ktoré sa vlastne venujú
tejto problematike nejakých verejnoprospešných sluţieb, alebo činností a dohodli sme sa teda
na tom, ţe budúci týţdeň, alebo ten ďalší teda ešte začiatkom júla teda, ţe si zavoláme,
urobíme si také stretnutie a celú túto vec prediskutujeme. Či vôbec oni budú ochotní sa
zapojiť ako garanti, alebo ako naši partneri do tohto participatívneho rozpočtu. Takţe určite
áno, pracujeme na tom. A dúfam, ţe uţ teda v septembri, uţ na septembrové zasadnutie vám
budeme môcť predloţiť nejaké tie zásady.
p. primátor Pavol Burdiga
Čiţe nezaostávame za ostatnými. Pán poslanec Balázs. Nie je tu. Pán poslanec Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Takţe môţem, hej?
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem. Ďakujem za slovo. V podstate neviem, z ktorého konca by som to začal, ale
vypočuli sme si tu aj niektoré pripomienky občanov mesta. Tých odľahlejších častí, ktoré
majú problémy. Ako, ako musím to rozpitvať takto, aby sme sa dopracovali k nejakému
koncu, alebo aby sme sa pochopili. V podstate jeden občan má problém, nevie sa dopracovať
k tomu, alebo do, do, do....doţiadať sa pravdy, ale, ale zase keď to zoberiem z tej druhej
stránky. Som poslancom niekoľko rokov, skoro 20 preboha ţivého a neviem sa dopracovať,
neviem sa dopracovať toho, ţe by pri mestskej časti sa opravila budova agitačného strediska.
Ledva sme to vedeli zachrániť, aby sa to neodpredalo, lebo to bolo zahrnuté v prebytočnom
majetku, dá sa povedať skoro ako mesta. A keď by mali byť dajaké, dajaké, ja neviem, voľby,
niet kde sa zísť. Kino sála odišla, to ani nespomínam, to je zabudnuté pesnička. A vzhľadom
na to, ţe dneska sme prebrali záverečný účet mesta, kde skutočne pekné výsledky,
dopracovali sme sa pekných výsledkov, v obrovských plusových číslach sme a keď dám
poţiadavku na to, aby sa urobila lávka cez Slanú, rekonštrukcia, tak dostanem takú odpoveď
v rámci teda finančných a toto a taký papier si tam dakde zavesím nabudúce na toaletu.
Nehnevajte sa, ţe takto vystupujem. A to isté dostane na, na bývalú školu agitačného
strediska. Nehovoriac o tom, ţe kanalizácia pri mestskej časti prebehla dá sa povedať pred 3
rokmi. Samozrejme do tej doby neinvestujeme do ciest, lebo neinvestujeme, samozrejme aj

som to pochopil, teda musím doloţiť to k tomu, ale vzhľadom na to, ţe keď prebehne
kanalizácia pristúpime k oprave ciest. No 8 km chodníkov zhruba máme zahrnutých do opráv,
pýtam sa nás kolegov, pýtam sa vedenia. Koľko toho je zahrnutých v prímestskej časti?
Koľko? Ani kilometer, ani cen...meter. Prosím vás pekne, cesta medzi Roţňava baňou
a Nadabulou bola na moje poţiadanie v poslednej chvíli odfrézovaná, nedalo sa tam prejsť.
Keď napadá, keď je viac teda, v teda vlahy, alebo viac daţďa je, nedá sa tam peši chodiť.
Dakedy pozeráte na mňa, ţe nemám náladu. Áno nemám náladu, lebo nemám. Ja keď som
odišiel robiť pred 20 rokmi na technické sluţby skoro, hej, tak pri jednej príleţitosti som
vyšiel vonku a zobral som koscov, koscov do Nadabulej. A sa ma pýtali, na mňa pozerali, ty
kde ideš kosiť? A nechcem povedať, ţe do, do p.... idem kosiť tam, hej. Tam my sme nikdy
nechodili. No tak nechodili ste, lebo ja som tam nebol. Bohuţiaľ. Aj toto musím dodať
k tomu. No a takýto trend páni, dámy, takýto trend postupuje naďalej. S prístupom takým, jak
som aj povedal, opakujem sa. Moţno uţ na mňa sa nedáva taký dôraz, tak nech si povie svoje,
ale uţ pomaly aj tak končí, ale nech si opotrebuje svoju klapačku. Takţe váţený toto isté sa
opakuje, opakuje sa naďalej. Nedávno som po 4 rokoch, či po 3 rokoch vyniesol bageru do
Nadabulej, aby som, aby som urobil nejaké opravy. Spomínal tu aj pán primátor, ţe sú tam
nedostatky, sú no ja si myslím, ţe nebolo to dobre pochopené z vedenia, lebo veľký rozsah
prác som nasadil. No tak potom, ja neviem, kde je tá chyba. Vo mne, v prístupu alebo
celkove, celkove to je, tak sme, tak sme braní. Tak vy ste dobre, dobrý okrajový len na to, aby
ste zahlasovali. Prídu voľby natlieskame, nahlasujeme a skončili ste. No bohuţiaľ nehnevajte
sa na mňa, musel som to povedať vzhľadom na to, ţe ten záverečný účet všetka česť, ţe je
v takých číslach v akých, jak, jak je, ale to je... Pripadám si tak jak naša strana a vláda, hej, sa
bi...bije si hruď, tak dobre stojíme, Slovensko tak dobre postupuje. No ja neviem, či to beţný
občan vidí, ţe Slovensko postupuje. Nikdy, na ničom. A to isté sa odzrkadľuje na, na okrajové
časti takţe. Ozaj som to musel vydať zo seba a moţno aj ďalšie kroky budú smerované
z mojej strany asi takým spôsobom, ţe zváţim niektoré veci. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Neviem, moţno tieto slová niekedy bolia ale moţno si bol skritizovaný a preto si taký kritický
teraz. Neviem ako. Nie tak ja som povedal, tak akoţe. Podľa toho, podľa tvojich slov sa nič tu
nedeje, no tak neviem. Ale dobre nechajme to tak. Myslím, ţe nie. Úplne nie, úplnú nie, úplnú
nie. Áno určite máš právo na to, samozrejme. Samozrejme. Dobre to si potom povieme, keď
budeme spolu, lebo budeme o tomto hovoriť dosť dlho potom. Tak to uţ je na tvojom
zváţení. Jedine. Pán poslanec Lach nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Si dovolím nadviazať na kolegu Kossutha. Lebo mali sme tu sú, mali sme tu susedov, teda
mal som tu susedov, ktorí nám vyčítali, ţe okrajová časť mesta je zanedbávaná. No áno,
zdôvodnenie bolo, ţe najprv musí byť námestie v poriadku a pod.. Ale aj na tých perifériách
ţijú ľudia, ktorí platia dane a čakajú sluţby za tie dane. No a keď sme mali takýto skvelý
prebytkový rozpočet tak na čom sme ušetrili vlastne. Keď z kaţdej strany počúvame, ţe je
nespokojnosť s tým, ţe si spomeniem v 2016 sme, sme riešili financovanie kultúry, športu,
opravu ciest, opravu chodníkov. Má význam vytvárať prebytkový rozpočet na úkor toho, ţe
vlastne v tom roku nejdú niektoré opravy. Tu kolega Kossuth vţdy sa sťaţoval na to, ţe
máme budovu v majetku mesta, ktorá nám chátra v Nadabulej a nerobí sa nič. Tak myslím si,
ţe do budúcna by bolo asi dobré zváţiť, ţe či teda prebytkový rozpočet, alebo opravy
a údrţbu. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Prosím, páni poslanci treba chodiť otvorenými očami. Pán poslanec dobre? Aj, aj v týchto
okrajových častiach tak isto sa robí a myslím, ţe aj v tvojej časti ten most nebol opravený 40
rokov, nemal si odvodnené tieţ aspoň 40 rokov, takţe aj to sa tam uţ urobilo. Všetko sa naraz
nedá. Keď tu bolo niečo zanedbávané 30, 35, 40 rokov nechcite od nás, aby sme to za 3, 4
roky opravili. Nechcite to. Nechcite, aby všetky chodníky boli úplne nové, nechcite, aby
všetky cesty boli úplne nové. Aj ja si tam viem sadnúť a toto skritizovať. Pán poslanec
Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Zvyknem často kritizovať, ale momentálne sa pripojím ku primátorovi, ako určite vidno
v Roţňave, ţe sa niečo porobilo. Samozrejme sú veci, ktoré sa neporobili, ale určite vidno. Aj
tá fontána, severná časť námestia, ako určite je tu. Ten most do je, to bola investícia a urobil
sa. Takţe je tu niečo vidieť. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
V ţiadnom prípade som nepovedal, ţe sa tu nič nerobilo a myslím si, ţe sedíme tu preto, aby
sme hľadali nejaké spoločné riešenie. Čiţe netreba si to brať nejak osobne, alebo ako nejaké
osobné invektívy, útoky. Ja som to v ţiadnom prípade nemyslel tak, ţe nerobíš nič pán
primátor, hej. Alebo nerobí, si povedal v mnoţnom čísle, ţe nerobíme nič. Neviem koho si
tým myslel, ale ja som si dovolil upriamiť pozornosť aj na problémy, ktoré sú tam, kde ţijem
ja, susedov, ktorých zastupujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Samozrejme, ja zastupujem celé mesto pán poslanec. A ja robím maximálne, nielen ja, ale
všetci, všetci aj vy poslanci, aj my tak isto maximálne. Ešte raz opakujem, to čo sa
zanedbávalo. Ja vám musím povedať jednu vec, na ktorú som nehovorím, ţe minule prišiel,
ale my sme sa o majetok mesta, ktorý my máme, alebo my sme mali, my sme sa vôbec
nestarali. To, ţe tu vyrástla nová telocvičňa, to, ţe tu vyrástli nájomné byty to je všetko
krásne, ale toľko vecí, ktoré my máme zanedbaných a o ktoré sa my musíme starať, a na ktoré
my musíme enormné peniaze vykladať, s tým sa asi nedialo nič. A bohuţiaľ teraz to
prichádza, keď pomaličky, pomaličky malými krokmi tieto veci sa pokúšame robiť. Nie ja,
všetci spoločne to robíme. Keby vás nebolo, poslancov, ani my ako vedenie mesta to nevieme
urobiť. Ja sa môţem rozkrájať, keď nebudem mať ja poslancov, a ktorí neodsúhlasia, ţe OK
primátor, toto je dobre, poďme spoločne riešiť. Opravíme tieto veci, zveľadíme tieto veci.
Neurobím to ja sám. Bez vás to neurobím. Len hovorím vám, ţe na týmto som minule
rozmýšľal. Neskutočne sa zanedbávali budovy, tieto nehnuteľnosti a ostatné veci, ktoré, ktoré
sú v správe mesta. Roky rokúce. To vieme, to, to nemusí byť na to ani odborník, alebo
nemusíme byť odborníci. Čiţe ešte potrvá veľmi dlho, kým všetky tieto veci. Ja by som tak
isto chcel a verím tomu, ţe aj ten, ten klub, ktorý je v Nadabulej opravíme. Ja som si to uţ
napísal, pretoţe ja si píšem uţ na budúci rok, čo by sme mali urobiť a je medzi prvými, ţe by
sme mali, keď aj nie celú budovu, ale hneď strecha sa opraví, lebo niekde treba začať aj
s tým, hej. Len pochopte, ţe toľko je tých výdavkov, keď sa pozerám, toľko je tých budov,
ktoré treba udrţiavať, opravovať atď., atď.. No neskutočné mnoţstvo. A určite bez vás to
nepôjde, ani bez jedného z vás. Či ste poslanci, alebo sú to aj zamestnanci mesta. Takţe je tu,
je, je čo, je čo robiť. Buďme radi, ţe aspoň na to čo máme, ţe, ţe ostane a určite pôjdeme do

tých periférií, kde tieto veci musí po, musíme poopravovať, lebo bez toho to nepôjde. Pán
poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
Ja by som chcel povedať, ţe je trošku aj úspechom, ţe opäť vidíme, ţe tu občania prídu
a majú záujem aj o tie mestské veci a konečne povedia svoj názor a tieto mnohé nedostatky sú
prílivom aj toho, ţe neprispôsobivých občanov tu pribudlo v meste, ktorí bohuţiaľ sú aj nie
Roţňavčania často krát. A sú tu a čo sa týka majetkových vecí, prepáč, len kratučko, ţe ja
myslím, ţe ani predchádzajúci pán primátor, ani predtým pán primátor nedokázal finančne tak
dať dokopy ten rozpočet a to mesto ako je to aspoň ako tak teraz čo máme. Aj, aj vďaka nám.
To je určite.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs nech sa páči s faktickou.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Krátka faktická. Krátka faktická poznámka. Aby som troška utíšil tuná tie emócie. Moţná, ţe
pár mesiacov, polrokov nazad sme sa bavili o tom, aby sme vytvorili rezervu, lebo sa chystajú
nové výzvy. Očakávame výzvy, píšeme projekty, v šuflíkoch sú pripravené projekty
a nevieme odhadnúť, ktoré výzvy, koľkými %, ako budú zo strany mesta spolufinancované.
Takţe myslím si, ţe aj to je jeden dôvod, kvôli čomu sa dajaká rezerva vytvára. Môţeme sa tu
debatovať, ţe tá rezerva aká má byť, či vyššia, či troška niţšia, ale nemyslím si, ţe toto má
byť na koniec zastupiteľstva predmetom toho, aby sa tuná takéto emócie v tomto rozvirovali.
Vidíme, ţe tie výzvy prechádzajú, idú, bude z toho niečo, bude sa opravovať majetok mesta,
takţe ta skúsme sa, moţná ţe na to aj trošku pozitívnejšie pozrieť. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Určite neboli to ako emócie a ako neberte ma, neberte ma tak hej, ale, ale je
strašne veľa vecí v tomto meste, ktoré, ktoré treba urobiť a opraviť. A ja by som tieţ chcel
mať ten kúzelný prútik, ktorým by sa to dalo urobiť. No, ale hovorím ešte raz len s vašou
pomocou. Nikoho, nikto iný nepomôţe v tomto. Pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor, váţení kolegovia dovoľte mi aby som aj ja prihovoril
o niektorých veciach v diskusii. Ešte skôr neţ by som začal, tak len, len chcel by som
ukľudniť prítomných, aj pána primátora, ţe netreba sa znervózňovať, ako len nad tými vecami
a....
p. primátor Pavol Burdiga
No tak to si ma nervózneho nevidel ešte.
p. poslanec Zoltán Beke
....a čo sú verím, a netreba sa uráţať, ale tak aj nás poslancov a za to sme, aby sme povedali
postrehy ako len čo vidíme a, a o čo nás, o čo nás poţiadajú aj obyvatelia mesta. Máme aj ich
názory a ich postrehy predniesť ako len tuná tu v pléne. Samozrejme nikoho ani
nekritizujeme, alebo dačo, ţe, ţe, ţe to alebo tamto nie je urobené. Je to vo všeobecnosti ako
len hovorené a len, len poukázané na to, ţe, ţe tak ľudia, ľudia pozerajú nás a aj, aj vypytujú,
keď aj, keď aj nechodia tuná to 20, 30 na naše zasadnutie. Ani by sa nezmestili, tak, ţe cez
nás poprípade dávajú na vedomie ich postrehy. Teraz k veciam. Tak síce uţ na dnešnom
rokovaní sa rozprávalo na túto tému, ale by som chcel vás upozorniť na jednu vec, aj z toho

dôvodu, lebo od určitých ľudí často je mi vyčítané, ţe ale sme vám vyasfaltovali chodníky na
Ulici kozmonautov, keďţe sa vynaloţili acholem veľké peniaze na to vyasfaltovanie, tak
dovoľte mi, aby som upozornil na jednu vec. Zaiste moţná aj viete o tom, ale v zime zo strany
vodárne bola rozkopaná, ako, rozkopaný chodník smerom ku bloku na Kozmonautov 15.
Pomaly pol roka prešiel, ešte stále nie je zaasfaltovaná, ba dokonca nad chodníkom, čo je
zele...zelená časť, alebo trávnatá časť, tak tam ani nie je upravený pozemok, čo bol ako
prekopané. Len, len tak na ukáţku by som ako len uviedol, ţe trebárs iná firma, plynári, pred
mesiacom rozkopali cestu, oni uţ aj zaasfaltovali za sebou tú jamu. Čiţe dobre by bolo ako
len pozrieť aj, aj na to, aby sme, aby sa nezničilo majetok mesta a samozrejme, ako aj odznel
tuná to ţiaľbohu na, na viacerých miestach po vodároch a aj po iných firmách ostávajú, lebo
aj súkromníci, čo, čo vykopávajú, alebo prekopávky robia, tak vzniknú tie jamy a ţiaľbohu
vţdycky dajak, nehovorím ţe, ale, ale, ale po záručnej dobe sa pristupuje k, k, alebo sa zisťujú
ako len tieto veci, ţe fakt jak sa hovorilo tuná to, ţe nech, nech prejdú, kde boli ako len
robené takéto práce a, a predčasne zistiť a osloviť dotyčných aby, aby odstránili, odstránili
acholem závady na cestách. Zaiste viete, ţe minulý týţdeň v stredu na obed aj v Roţňave sa
prehnala búrka s krupu, s krupobitím. Búrka bola taká prudká, ţe znova odmila ulice na
severnej časti mesta. Tak viem ţe včera uţ sa opravovali ulice Strmá, Cintorínska,
Podrákošská. No chcel by som sa opýtať v rámci toho, či uţ sa pracuje niečo na projektovej
dokumentácii o vybudovaní chýbajúcej kanalizácie na Ulici krásnohorskej. V pláne úprav ulíc
je písané, alebo aj bolo povedané, ţe v roku 2018 sa začne, ale rok 2018 za chvíľočku bude
tuná. Pokiaľ ešte je moţné niečo zmeniť na projektovej dokumentácii tak chcel by som
povedať, ţe nielen voda z Rebeky, z reštaurácie Rebeky, ale aj voda zo sídliska P. J. Šafárika,
konkrétne z Ulice slnečnej sa valí do Krásnohorskej ulici. Bolo by dobré osadiť vyššie
obrubníky na Ulici slnečnej pri tých ţelezných schodoch, aby zabránila ako len valeniu tej, tej
vody stamaď. Oslovili ma ľudia aj z mestskej časti Roţňava bani a bol som aj pozrieť tam tak
musím uznať, ţe majú, majú pravdu. Sú veľmi nahnevaní za to, ţe bolo im sľúbené pred 10
rokmi, ţe ak sa vybuduje vod, vodovod a kanalizácia, sa pristúpi k vyasfaltovaniu ulíc na
kolóniách. No ţiaľ vodovod aj kanalizácia je uţ hotová, ale, ale cesta je stále, len, len sa
upravuje s drteným asfaltom a, alebo s pieskom, z ktorého znovu sa vynárajú jamky za pár
dní. A, a nevedia s autami, ba dokonca aj sanitky nechcú vyjsť ako len ku nim, lebo ţe sa
zničia autá. Tak dobre by bolo nejak pokročiť ako len aj v tomto smere, keď, keď sa dá niečo
upraviť. A čo som videl no, mnohokrát sa hovorí o, o záplavách, alebo trebárs ţe na juhu
zaplavilo ulice a, a autá poškodí ako len voda a, a neviem smetné nádoby odnáša. Nečudujem
sa tomu. Pokiaľ zájdete smerom ku benzínke na košickej ulici tak, keď, keď pozrieme do
tých, do tých rýh čo sú, čo odvádzajú vodu, tak sú zanesené blatom, rastie v tom ako len tráva,
nejaké tie dosky sú, sú zanesené do, do kanálov, alebo do tých, do tých väčších rúr. Moţnoţe
aj v tomto smere myslím aj som, aj som počul v, v rádiu ţe aj vláda chystá nejaké tie peniaze
dávať na, na zábrany op, opráv pre, pre mestá. Keď nejak vysledovať, keď by boli na tie
prostriedky, tak, tak urobiť aj okolo Roţňavy tie vyči....vyčist.....vyčis....vyčistenie tých
kanálov a moţno by menej vody by sa zaplavilo acholem do tých ulíc. Nakoniec sa snáď len
toľko, ţe keďţe sa blíţi koniec školského roka a od pozajtra sa začínajú prázdniny, tak by
som chcel popriať všetkým učiteľom aj deťom pekné záţitky prázdninové a, a všetko
najlepšieho k stráveniu acholem týchto prázdnin. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Povedzme si úprimne, dneska 80 % otázok, ktoré tu odzneli, alebo 70 sa týka technických
sluţieb. Je ľahké nám kritizovať, ţe tráva má trištvrte metra a neviem, a ţe sneh ako je

odprataný, ale keď sneţí, oni sú tí, ktorí idú von a my sedíme doma. Keď je búrka a treba ísť
upratovať my sedíme doma, lebo je búrka, oni idú vonku. Takţe určite je to, je to, je to nie
jednoduchá úloha. Na druhej strane, moţná ţe aj technické sluţby musia hľadať riešenia, ţe
keď, ţe keď náhodou teraz tá tráva rastie rýchlejšie, tak treba, treba tých ľudí nasadiť viac,
alebo ten asfaltovací stroj, jak som hovoril, nech robí, robí na dve zmeny atď., atď.. Takţe je
to určite náročná úloha, ale je to najdôleţitejšia organizácia, ktorá, ktorá pre mesto pracuje,
robí, funguje. Takţe, takţe drţíme palce nech sa to zlepšuje. Ako, ako predseda dozornej rady
v technických sluţieb v podstate sme preberali otázku, ktorou sme zaviazali dozor... technické
sluţby uţ pred pár zastupiteľstvami, zakryť bazén. Roţňavský bazén, aby, aby to teplo
neunikalo kaţdú noc do neba a, a, aby sme potom nemuseli dokurovať za drahé peniaze vodu.
Keď sa tak zamyslíme, a sme sa na dozornej rade, aj pán primátor sa jej zúčastnil a sme sa
rozprávali, ţe aký krásny areál má roţňavské kúpalisko. Viete byť na slnku, viete byť v tieni,
viete športovať, viete sa relatívne osvieţiť, ale dačo ako keby tomu chýbalo, ako keby časť
obyvateľstva utekala preč z Roţňavy. A sme sa skúšali nad tým zamýšľať, zamýšľať a teraz
by som to chcel tak hodiť, do takej verejnej diskusie. Máme krásne malé kruhové bazény pre
úplne mrňavé malé deti, je veľký plavecký bazén pre plavcov, ktorí si chcú zaplávať. Či nám
nechýba dajaká škála obyvateľstva, ktorá, ktorá sa tam na tom roţňavskom kúpalisku nevie
nájsť. Dajaké bazény s menšou vodou, kde sa obyvateľstvo osvieţi, kde, kde ten rodič
dočiahne na zem, vie tam, vie tam byť z, zo svojimi deťmi a otázka potom ďalšia ide do
pléna, ţe či nám treba v podstate vykurovať taká, taká veľmi jednoduchá matematika, iba
taká, taká letmá. Máme 4 m vodu x 25 šírka x zhruba dajakých 18 m dĺţka, dakde, dákych
450 kubíkov vody, či nám to treba na to, tú 4 m vodu, aby sa na pol hodinu otvoril mostík,
zopár ľudí, samozrejme aj tí ľudia sú občania mesta, si zaskáče do 4 m vody a, a potom je ten,
tá 4 m voda pol... 4 m voda poloprázdna. Takţe či sa nezamyslieť nad tým, či tie mostíky by
sa nedali nahradiť napr. nejakými tobogány, alebo, alebo niečím iným. Tú 4 m vodu z dvoch,
troch tretín zasypať, alebo urobiť dajakú menšiu rekonštrukciu toho bazéna, menej by trebalo
kúriť a potom by sa vyriešil aj ten problém, ţe nevieme ten bazén zakryť. Nieţe nevieme,
technické sluţby, vedenie mesta nevie ten bazén zakryť, lebo je to na kaţdú stranu tak veľký
rozpon, ţe, ţe sa nedá vyriešiť technológia zatiaľ toho, ako, ako by sa to fóliami zakrylo a ako
by sa tým pádom šetrila energia. Takţe, takţe sme sa bavili o tom, ţe by sme poverili
technické sluţby vypracovaním, na začiatok len nejakou štúdiou, akou, akou cestou, alebo
dajakým, dajakým, dajakou odbornou alebo verejnou diskusiou, čo by sa dalo s tým
roţňavským kúpaliskom spraviť, aby, aby. Lebo myslím si, ţe dosť veľká časť obyvateľstva
Roţňava, okolí, okolia Roţňavy uniká do iných, iných, iných areálov. Ako keby ten
roţňavský nebol tak dosť efektívne vyuţitý. Takţe, takţe týmto by som chcel iba taký, taký
verejný, alebo poloprofesionálny brainstorming, alebo rozvinúť nejakú diskusiu ohľadne
roţňavského kúpaliska, lebo areál je krásny, obrovský, len či nám tam niečo nechýba.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kuhn.
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som rád, ţe kolega otvoril túto diskusiu o letnom kúpalisku. Tieţ, tieţ si osobne myslím, ţe
tam chýba jedno také prechodné, taký prechodový bazén medzi tými najmenšími a tým
plaveckým, ktorý by bol pre také stredné deti, kde by sa mohli vyblázniť a zároveň tým
pádom, keby s nebláznili v tom väčšom bazéne, tak by sa mohol vyuţiť naozaj na plávanie,
keďţe je to plavecký bazén. Nesúhlasím celkom s tým, s tou skokanskou veţou, ja teda z nej
nechodím skákať, ale stretol som sa na kúpalisku s, s ľuďmi mimo Roţňavy, ktorí ako práve
naopak povedali, wau to je úţasná vec, ţe, ţe skokanský mostík, ţe to, to hocikde nevidno.

Tobogány uţ dneska máte, ako ţe aj ten tobogán by sa určite zišli a nemusí to byť zakončené
do kúpaliska. Ja som rozmýšľal nad tým, ţe vlastne to kúpalisko je tak umiestnené na tom
svahu a ten svah s priam núka, ţe na tom svahu postaviť napr. tobogány. Tak sa riešilo to na,
v Bratislave na Dúbravke vyuţili tieţ vlastne, ţe tam, ţe tam je šikmý svah a spravili tam takú
veľkú šmýkalku a, ale tie tobogány uţ sú také dosť rozšírené, ale skokanský mostík, hej,
nevyuţije to veľa ľudí, ale je to, je to niečo, čo zase nie je úplne beţné. Ja chápem, ţe teda tá
4 m voda samozrejme potom spôsobuje problém s vyhrievaním. Je to niečo na čom by sme sa
mali, mali, nad čím by sme sa mali zamyslieť. Moţno, moţno skúsiť zistiť nejaké skúsenosti.
Moţno, ţe uţ niekto niečo vyriešil a nemusíme objavovať Ameriku, ale skúsiť sa poučiť
z nejakých skúseností z iných miest. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník nech sa páči.
p. poslanec Roman Ocelník
tie bazény je pre mňa výzva, takţe ja musím reagovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Poprosím vás kolegov, aby sme a utíšili, aby sme počuli príspevok.
p. poslanec Roman Ocelník
Tieţ si myslím, ako Ivan, ako kolega Kuhn, ţe skokanskú veţu nemá kaţdý, tobogány má
kaţdý. Tobogány sa dajú aj dobudovať, ako je to nenormálny adrenalín skočiť si z 3 hlavičku,
alebo z 2 salto. Neviem Pali ty si skákal, skákali sme, hej. Blbli sme, bolo to výborné, teraz by
som uţ nedal, hej. Čiţe..
p. primátor Pavol Burdiga
Áno kvôli nám.
p. poslanec Roman Ocelník
...čiţe no však pamätáš sa hej, zaskákali sme si. Čiţe skokanskú veţu by som asi neriešil.
A vyhrievanie by sme mohli vyuţiť aj slniečko, nejaké solárka a.... A neviem či sa pamätáte,
keď ma občas niek, keď ma ešte niekto počúva, alebo nie?
p. primátor Pavol Burdiga
Kolegovia poprosím.
p. poslanec Roman Ocelník
Neviem či sa pamätáte, jeden čas bolo otvorené kúpalisko a prepojené aj s dopravným
ihriskom a tam bol ten malý bazén. Vlastne taký nejaký stredný. Neviem či sa mi to snívalo,
alebo či to skutočne tak bolo, asi pred 30 rokmi, hej. Takţe tam bol ten bazén, takţe moţno,
ţe aj dalo by sa to nejak prepojiť, zväčšiť na ten čas, alebo moţno... Týmto smerom sa
zamyslieť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za príspevok. Nech sa páči ďalší kolegovia. Nie? Moţno sme niekedy
vizionári. Ale treba byť aj takým asi, hej, treba, treba. Keď nikto, tak ja keď dovolíte
uzatvorím aj ten bod otázky poslancov. Uzatvorili sme celé zastupiteľstvo. Ja vám ďakujem
veľmi pekne kolegovia, kolegyne za dnešok. Si myslím, ţe v celkom dobrom a normálnom
čase sme skončili. Dovoľte, aby som vám všetkým poprial príjemné dovolenky, aby ste sa

všetci zotavili, aby sme sa plný energie, sily, stretli potom na zastupiteľstve, ktoré bude
koncom septembra. Aby sme sa tu všetci zišli a aby z nás ani jeden nechýbal. Tak isto to
prajem aj, aj všetkým občanom mesta, aby si uţili tú dovolenku, aby to počasie bolo dobré
a samozrejme do práce, aby nastúpili plný energie. Deťom tak isto príjemné dovolenky. Od
zajtra im to začína tieţ, takţe... Ja, ešte mi kolegyňa ukazuje, aby som nezabudol. Kedy to
bude? To je deviat, 09.07., áno 09.07. na námestí, nie je to jediná akcia, pretoţe máme strašne
veľa akcií na námestí, začalo nám kultúrne leto. Tí, ktorí ste tam neboli oplatí sa zúčastniť
týchto akcií, lebo sú veľmi pekné a hodne ľudí tam príde. Ale vráťme sa k tomu rekordu,
ktorý chceme urobiť na námestí 09.07.. Roztancujeme trošku Roţňavu a chcem urobiť
najväčšiu takú ţivú reťaz okolo stráţnej veţe. Sľúbili sa nám všetci folkloristi z celého okolia,
Slováci, Maďari prídu, ale v počte ste vítaní vy všetci, či ste malí, či veľkí, aby sme sa opäť
trošku ukázali moţno v ďalšom rekordnom a aby sme sa všetci zišli na tom námestí pri tomto
rekorde. Takţe dúfam, ţe sa nám to podarí. O 16.00 hod to celé vypukne, začne. A myslím,
ţe, keď dobre viem, mám dobrú informáciu, tak to končí takou ľudovou veselicou potom
podvečer. Takţe všetci ste, všetci ste tam vítaní. Ešte raz krásny deň, príjemný zvyšok
dnešného dňa, príjemné dovolenky.
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