Dotazy poslancov
Nech sa vám páči. Pán poslanec Ocelník.
p. poslanec Roman Ocelník
Ja mám takú malú pripomienku. Nedávno som zhodou okolností peši prechádzal na námestí
cez prechod pre chodcov pri bývalom semafore. Aj napriek môjmu podvozku 44 číslo som
mal problém stade prejsť. Sú tam akože obrovské fúgy a také ženy s takými menšími
nôžkami, to ako žabka po lekne keby skákala. Či by sa s tým nedalo niečo robiť a priebežne
to zasypávať, alebo niečo. Aspoň ten prechod.
Riaditeľ TSM Rožňava: TSM Rožňava urobia nápravu pri spomínanom prechode –
zasypaním pieskovo cementovou hmotou
p. primátor Pavol Burdiga
Jasné. Pán riaditeľ technických služieb je tu. My sme sa práve o tom bavili, asi pred týždňom
a pol. Takže určite to spravíme, lebo tam tá voda vlastne z celého námestia steká, preto to tam
vymýva. Takže urobíme to .....
p. poslanec Roman Ocelník
Možnože aj zakamuflovať to nejakým spôsobom, že vrecúško cementu tam zamiešať, nikto to
nezbadá a bude to fungovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Urobíme to určite takým spôsobom, aby bolo dobre. Pán riaditeľ prosím, dobre?
p. poslanec Roman Ocelník
Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Obyvatelia Edelényskej 10 a 16 ma požiada... ma, sa ma dotazovali, či
existuje nejaké VZN-ko o podomovom predaji. Nenašiel som také VZN-ko, ale pre istotu sa
opýtam, či máme takéto VZN-ko? Títo obyvatelia sa sťažujú, že ich obťažujú v bytoch, alebo
teda v domovoch predajcovia nemenovaných operátorov, ktorí poskytujú služby.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán Mgr. Halyák skús nám pomôcť v tomto. Myslím, že aj podnet bol od pani Palme. Niečo
podobné to bolo na Šípkovej, keď som, si spomínam. Nech sa ti páči.
p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Túto problematiku rieši zákon o podomovom predaji a zásielkovom
predaji. Neviem presne teraz aké má číslo, ale tu nie je daná kompetencia obcí v tomto
prípade, čo aj pani spomínala, že niekde sú zákazové tabule pri začiatku obce. Tak to
v žiadnom prípade takéto niečo nemôže byť.
p. primátor Pavol Burdiga
Čiže tie tabuľky, ktoré sú v týchto obciach to sú ako protizákonné?
P Mgr. Juraj Halyák

V podstate áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Teda v podstate áno, alebo áno.
p. Mgr. Juraj Halyák
Myslím si, že áno.
p. primátor Pavol Burdiga
Lebo som sa práve chcel spýtať, že, práve som sa chcel spýtať, či nám pomôžu tieto tabuľky,
lebo tak dajme aj my, hej, ale.... Dobre, ale potom sa to ako dá riešiť, lebo fakt potom je to
problém, keď už toto je druhý podnet a aj pán poslanec Kováč hovoril od obyvateľov
Edelényskej, že títo potmehúdi chodia hore, dole, potom....
p. Mgr. Juraj Halyák
Určite je kontrolný orgán aj na tento predaj. Predpokladám, že Slovenská obchodná inšpekcia,
ale môžem sa pozrieť potom na ten zákon, že aké sú tam kontrolné mechanizmy.
p. primátor Pavol Burdiga
My ako v právomoci mesta nemáme, nevieme ani tvoriť také VZN? To je len otázka. Teraz
fakt nie som právnikom, len či týmto nemôžeme pomôcť, hej, lebo chceme pomôcť.
p. Mgr. Juraj Halyák
Preveríme to, ale...
p. primátor Pavol Burdiga
Pán náčelník skús nám to povedať. Ako nemusí to byť teraz úplne to, že to urobíme, hej,
okamžite, len....
p. náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Príjemný dobrý deň všetkým. Tu sme spojili dve veci, ktoré spolu možno úzko súvisia, ale sú
riešené inou legislatívou. Podomový predaj taký, ktorý spomínala pani Palme ten riešime my,
nakoľko odporuje VZN o trhovom poriadku. Pretože na území mesta je možné predávať tovar
len so súhlasom mesto a len na to urč... na to určených miestach, t. j. trhovisko. Pokiaľ je to
v rozpore s tým VZN tak takéto veci riešime. Ale toto čo bolo spomínané pred chvíľou na to
nemáme zmocnenie.
p. primátor Pavol Burdiga
Teraz, teraz keď po meste chodia ako, teraz čo má to ten obyvateľ nahlásiť? Alebo? Ku mne
nepríde, lebo tak ja ho zadusím pri bráne.
p. náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak
Pokiaľ, áno, otravujú s rôznymi lesnými plodmi, alebo nejakým, nejakou zeleninou môže
kontaktovať nás, alebo aj PZ SR.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč

Ja by som len, predsa len poprosil, keď pán magister sa bude v týchto veci...v tejto veci
zaujímať, ak by to bolo možné pre občanov nejakú informáciu z tohto zákona, alebo nejakým
iným spôsobom ich usmerniť, akým spôsobom túto obťažujúcu činnosť môže eliminovať,
alebo, okrem fyzického kontaktu samozrejme. A akým spôsobom sa môžu vlastne brániť,
lebo, hovorím bol som na domovej schôdzi a, a tých ľudí to naozaj obťažuje.
J. Halyák: Článok o uvedenej problematike bol uverejnený na webovom sídle mesta 25. 7.
2018.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán magister skús sa pozrieť v zákone potom.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Nejakú obecnú inštruktáž.
p. primátor Pavol Burdiga
Poprípade daj vedieť pánovi poslancovi, dobre? A pán poslanec to určite pošle ďalej. Pán
poslanec Ocelník nech sa ti páči faktická.
p. poslanec Roman Ocelník
Náčelník ma trošku predbehol. Tiež som toho názoru, že volať políciu, zelených, nech to
riešia a napr. keď vykrikujú, že vykupujú baterky tak je to už nakladanie s nebezpečným
odpadom. To je už trestné, takže v každom prípade volať políciu. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč s príspevkom.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja by som ešte poprosil odpoveď na, alebo teda potreboval by som nejakú informáciu, či už
písomného charakteru, alebo odpoviete teraz. Nejak neevidujem, neevidujem aktivity ZUŠ-ky
na ulici Štítnickej v budove. Teraz neviem, či teda je to z technických dôvodov, alebo
z nejakých iných dôvodov. Keby nejaká informácia, alebo nejaká pre, pre mňa, alebo pre
občanov teda čo sa deje, čo sa stalo s budovou.
p. primátor Pavol Burdiga
Pani doktorka môžeš?
p. PaedDr. Jana Mičudová
Čo sa týka ZUŠ bola tam vysúťažená elektrika, ktorá vlastne by sa mala začať každú chvíľu
realizovať. Nechceli to robiť ešte na konci školského roka, pretože...
p. primátor Pavol Burdiga
Aj včera tam bol....
p. PaedDr. Jana Mičudová
...boli tam nejaké koncerty, aj, aj proste potrebovala, potrebovali túto sálu využiť nie, nie len
ZUŠ-ka, ale aj ZŠ. Včera tam bol napríklad...
p. primátor Pavol Burdiga
Zlatá mala vyhodnotenie. Áno

p. PaedDr. Jana Mičudová
...vyhodnotenie, vyhodnotenie školského roka zlatej. Takže hneď ako sa ukončí školský rok
práce vlastne budú prebiehať podľa harmonogramu tak, ako sme sa dohodli. Tzn. v mesiaci
júl, august budú ukončené a elektrika bude daná do takého stavu, aby revízna správa bola bez
nedostatkov.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
A budova bude užívaniaschopná?
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte.
p. PaedDr. Jana Mičudová
No pokiaľ bude tam elektrika tak bude užívaniaschopná.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Pán poslanec, aha. Pán zástupca nech sa ti páči.
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem ja som v podstate reagoval aj za prítomnosti pána Domika. Pre vás, aj pre
obyvateľov snáď odpoveď čiastočná, troška dovysvetliť. Mrzí ma, troška ma vytočil, lebo
včera sme sedeli vedľa seba na tej spomínanej, na tom spomínanom podujatí pri oceňovaní
najlepších žiakov zlatej. Následne pri, po skončení tak isto sme sa bavili a ani slovom
nenaznačil, že bude mať na mňa nejaké otázky, aby som sa pripravil a čo požaduje. Ale to
budiž. Ja som sa pred 2 rokmi ujal tejto pozície vzhľadom k tomu, že mal ten hokejový klub
svojím spôsobom zaniknúť. Hokejový klub, to som chcel opraviť jeho a dám na správnu
mieru, že to je občianske združenie HKM98, založené v 98 roku, čiže občianske združenie,
ktoré malo svoju genézu. Má 20 rokov, mal, hrala sa určitú dobu krátku súťaž. Žiaľ to nie je
tak všetko čo to on vyčíslil, viac menej kritizoval, že 2 mesiace, 3 mesiace, v akých
podmienkach atď.. Ani mňa to neteší, ani nikoho, ani tie deti, ani tých rodičov. Je to
v podstate poskytovaná služba obyvateľom s cieľom naučiť tie deti a vyplniť ten voľný
priestor pohybom v tých zimných športoch, ktoré sú obmedzené. Ja som celý život futbal
robil, takže oproti tomu futbal je snehulienka či už finančné náklady a požiadavky na
prevádzku. Veríme, že sa táto služba pre mesto a pre obyvateľov zachová aj do budúcna. Ja sa
o to budem snažiť. Samozrejme s ambíciou, pokiaľ sa to zastabilizuje a vyriešia sa tie
technické, prevádzkové problémy tak mojou snahou a ambíciou aj rodičov a detí bude, aby
sme sa zapojili do súťaží. Doteraz sa mi podarilo dať papierovo všetko do ažurity od štatútu,
od vôbec členstva vo zväze a pod., revízne komisie, financovanie a štruktúry klubu, lebo
v predchádzajúcom období aspoň ja som sa k takýmto veciam nedopracoval. Takže to len tak
hrubý výsek na informáciu a dovysvetlenie. Pokiaľ budú nejaké takéto otázky či už z jeho
úrovne, alebo obyvateľov vo vzťahu k hokeju tak samozrejme som k dispozícii. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno je to pravda. Pretože keď sú tie otázky aj od obyvateľov mesta, to nie len pre nás
vedenie, ale aj na vás poslancov a to je teraz skôr možno pre divákov, ktorí sú tam. To
neznamená, že keď teraz neodpovieme, že my nevieme odpovedať, alebo nechceme

odpovedať. Ale keď človek je pripravený a pripravuje sa na to možno hodinu, alebo 2 hodiny
na to, čo tu povie a od vás očakáva v tej sekunde povedať odpoveď a na vás pozerá tisíc očí
čo poviete, to sa okamžite nedá v nejakých závažných témach. Takže to je na také
dovysvetlenie, že to nie je preto, že nechceme, alebo arogantne niekto neodpovedá. To
v žiadnom prípade. Nech sa páči pán Kossuth.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Dneska budem výnimočne, dúfam, krátky. Chcel by som upovedomiť,
akože pozornosť dá sa povedať MÚ na to, že školský prechod jak je KK kompany, tam je
jedna vpusť. To dobre by bolo vyzvať toho majiteľa, lebo ja neviem či to je vpusť, či to je
šachta, ale je to v blízkosti námestia a sú tam aj dajaké občerstvujúce teda zariadenia. Vyteká
tam všetko možné. Poprosím vyzvať okamžite majiteľa, aby daný stav odstránil, lebo
v blízkosti centra to je a no veľmi to cítiť, takže slušnou formou som to nazval. To je jedna
vec. My sme tam totižto boli aj s vodármi. To nie je naše, no ale, ale nech to majiteľ si dá na
správnu mieru.
Vanyo: Majiteľ bol vyzvaný pani Kissovou a poruchu odstránil.
Ďalej by som sa chcel spýtať vzhľadom na to, že mám vedomosti o tom, že bolo výberové
konanie na preobsadenie, alebo na realizáciu stavby opravy strechy v Nadabulej. V akom
štádiu to je a či je to ukončené a kedy môžeme počítať s realizáciou keď. Lebo tá strecha je,
fakt je dosť v mizernom, mizernom stave, preteká to tam a už, už načase by bolo dačo robiť
tam. To je druhá moja požiadavka. A tú tretiu by som už len dodatočne, čo sa týka bodu č. 11.
Tam boli všelijaké pripomienky ku danému stavu, ku oprave, ku údržbe ciest a ďalej a ďalej.
Tak len pre to, aby teda kolegovia vedeli, že uvažujete tam, alebo zakreslené to tam bolo, že
v druhom poradí, alebo etape by sa malo teda pristúpiť k očisteniu komunikácií cez Nadabulu.
Tak takto, aby ste boli v obrate. Cez Nadabulu prechádza aj štátna cesta. Čiže nie je to všetko
miestna komunikácia. Keď už sú naši tam iste čistíme to, ale tam ste boli asi kus nedobre
informovaný, lebo, lebo tá polovička tá, tá cesta za ihrisko až ide od hlavnej cesty 1/67 je
štátna. Ja nehovorím, že to nečistíme, lebo dajaká, dajaká dohoda je medzi, medzi nami aj
Slovenskou správou ciest, že veľa razy nám v prvom, v prvej etape, keď sú, je kalamita
pomôžu, čo sa týka Jasnej, alebo priamo Košickej až vonku po 50-tku. Takže ťaháme to za
nich, ale my o tom nerozhodujeme. Aby ste boli v obraze. Ďakujem vám za pozornosť.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Myslím, že k tej streche ti veľmi krátko viem odpovedať. Bola
vysúťažená, hej, robia sa už teraz prípravné práce, takže onedlho sa to začne. Ja si myslím, že
do konca prázdnin by to mohlo aj byť. Takže pracuje sa v tom maximálne. Takže tá strecha
bude úplne nová na tom agitačnom stredisku. Čiže aj Nadabulčania sa dočkajú vlastne toho čo
aj chceli, ale aj my. No a potom samozrejme, keď tá strecha bude, bude na nás ako budeme
pokračovať v tom, čo tam bude. Čiže môžeme začať vymýšľať, že na aké účely to
samozrejme budeme používať. Pán Takáč, pán poslanec Takáč nech sa ti páči.
p. poslanec Ľubomír Takáč
Ďakujem. Ja by som sa chcel informovať ohľadne stavu prác, ktoré boli vykonané v meste, na
území mesta Rožňava, nakoľko pred škôlkou Štítnická, resp. na Ulici Jarná je rozkopávka na
oboch stranách tejto komunikácie. Sťažuje to rodičom malých detí pri vyberaní detí zo
škôlok, sťažuje to vstupy do objektov, do rodinného domu, do vedľajšej firmy, ľudia jeden
druhému zavadzajú a na mnohých miestach sú rozkopávky, ktoré nie sú ani adekvátne
ohradené. A na otázku kedy a ako sa tento stav bude riešiť žiadne odpovede sme sa
nedopracovali. Nakoľko jedna z rozkopávok je priamo pred rodinným domom môjho svokra

Petra Senglera, ktorý si takýmto spôsobom pri vchádzaní a vychádzaní z tohto svojho
rodinného domu poškodil aj motorové vozidlo. Mne tam zhodou okolností včera niekto
potiahol moje motorové vozidlo, hej, a to si bol ty? Hej? Ďakujem. OK. A všimol som si, že
v mnohých miestach sú práce na týchto, na osádzaní kabeláže nedokončené a ani riaditeľ
technických služieb mi nevedel podať nejakú informáciu, nedopátral sa toho, kedy sa budú
práce realizovanou firmou dokončovať.
p. primátor Pavol Burdiga
Odpoviem. Veľmi krátko, jednoducho. Všetky tieto práce vykonáva distribučná spoločnosť
elektrárne tak po našom povediac, hej. Vidíte, že všetky tieto kabeláže sa dávajú do zeme,
strešníky idú dole atď., čiže je to dosť náročná práca. Tam, kde práve pán poslanec, ty si si
všimol tieto to my si tiež všímame, hej. Zatiaľ tieto body ostali obnažené, alebo otvorené
kvôli tomu, že realizovali sa tam pretlaky popod cestu, popod chodníky a na týchto miestach
nebolo možné dokončiť pretlak kvôli nejakej skladbe terénu a kvôli podzemným vedeniam.
Čiže teraz všetky tieto veci sú v štádiu povoľovacích, alebo povolení o prekopávku týchto
ciest. A sám vieš, že Štítnickú prekopať,+ to nie je jednoduché. My sme elektrárňam vyšli
v ústrety, my sme im dovolili pred, na Čučmianskej myslím prekopať, lebo aj tam bol
problém s tým. Čiže všade, kde tieto kôpky ešte vidíte tam všade mali byť pretlaky, ktoré sa
nepodarili a práve vybavujú tieto povolenia. Cesta sa prekope a okamžite budú asfaltovať
tieto chodníky a cesty. Možno sa spýtate, ako ich budú asfaltovať. Stále tak, že strhne sa celá
šírka chodníka a celý chodník sa asfaltuje, aby ste, aby ste potom vedeli. Samozrejme aj nás
to mrzí. My kontrolujeme práve túto distribučnú spoločnosť s pánom Kossuthom, aj pánom
riaditeľom. Bez toho oni myslím, že kolaudác...kolaudačné povolenia nedostanú, kým nebudú
všetky tieto veci odstránené, všetky tieto zemné práce, ktoré sa robili aj na zelených
porastoch, vyhrabličkované, tráva zasadená. Čiže je to teraz v ich kompetencii, hej, že oni si
to pôjdu skontrolovať. Čiže trošku strpenia ešte aj pre obyvateľov, lebo tieto práce sa musia
ešte týmto spôsobom dokončiť, takže musíme trošku vydržať ešte no. Pán poslanec Balázs
nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Mňa by zaujímalo, že sme tohto roku schvaľovali dajakú rozšia....rozsiahlejšiu rekonštrukciu
chodníkov a ciest. Či máme odhad kedy to bude vysúťažené, kedy sa nastúpi na výkon týchto
prác a či by som nemohol požiadať, či by vedenie mesta pomaličky nezačalo riešiť projektové
záležitosti ohľadne dnes už spomínaných chodníkov napr. Rožňava baňa od SOU služieb,
dobre hovorím? Smerom na Nadabulu. Vargové pole vybrané chodníky atď., atď.. Ďakujem.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec si mi nahral na smeč. Ďakujem veľmi pekne. Mám to tu poznamenané, hej, že
počkám ešte, kým pán poslanec Beke dohovorí, lebo ja naňho čakám, kým si ti napíše a ja
nakoniec celé zhrniem. Pán kolega ja viem. Takže mám to ja pripravené ohľadom toho
asfaltovania, budem vás informovať a to druhé čo to bolo?
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Investičné záležitosti ohľadne chodníkov.
p. primátor Pavol Burdiga
Jaj. Áno. Sme čakali na schválenie vlastne zmeny rozpočtu a okamžite ideme na to aj na tie
chodníky, ktoré si ty spomínal, čiže chvalabohu, ďakujeme pekne, že sa to schválilo a ideme

naplno na to aj na tie projektové, projektové dokumentácie na tieto chodníky. A ohľadom tie,
toho asfaltovania vám poviem celkom na konci potom. Dobre? Pán poslanec ako stojíš
v písaní? Môžeme? Takže trošku som ťa popohnal, nehnevaj sa na nás. Ja viem, že ešte
možno sme sa mohli rozprávať, alebo chceš aby som ja podal informácie a dopíšeš si?
p. poslanec Zoltán Beke
Tak ešte jeden by mohol.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre tak ja dám informáciu a kľudne si to dopíš potom ty. Predsa ty máš to posledné slovo.
p. poslanec Zoltán Beke
Aha, nie, nie, nie, kľudne nechám pre teba.
p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie, nie, nie. Dobre takže ohľadom toho asfaltovania. Asfaltovanie je vysúťažené. Súťaž
vyhrala firma Inžinierske stavby Košice. A takú mám informáciu, alebo tak sme sa dohodli aj
s vedením Inžinierskych stavieb, že od pondelka by to už malo začať. Preto ja som aj ten bod
si pripravil, aby ľudia boli pripravení na to, kde sa tieto práce budú prevádzať. Všetky tie
cesty, ktoré budú frézované, my to dáme na stránku mesta, aby sa vedelo zhruba, že o ktoré
lokality sa, o ktoré lokality sa jedná. Takže urobíme si nejaký harmonogram s inžinierskymi
a ide sa na to. Určite bude treba počítať aspoň s 3 týždňami ak nie mesiacom, mesiacom
týchto prác, lebo ako viete tohto roku je to oveľa väčší obnos ako, ako po ostatné roky. Takže
chvalabohu sa to podarilo aj na čas a ide sa asfaltovať. Po tom čo mám pripravené zúčastnil
som sa valného zhromaždenia vodární, tak ako stále. Ja si myslím, že celkom dobrá až
vynikajúca je teraz už spolupráca s vodárňami, k čomu sme sa dopracovali nie ľahko
a myslím si, po koľkých? 10-tich, po 12-tich rokoch sa podarilo dosiahnuť to, že naposledy
v 2006 sa vyplácalo, vyplácali dividendy z vodární a my ako mesto Rožňava sme dostali
47 000 euro teraz, alebo dostaneme ich na účet. Sú to dividendy z vodární, čiže tiež je to, ja si
myslím, celkom pekná suma. Nie len mesto Rožňava, ale všetci akcionári sme dostali, hej,
čiže neviem koľko obcí a miest to bolo, hej. Možno pre porovnanie, aby ste si vedeli
porovnať, Košice dostali 557 000 euro dividend. My Rožňava 47 000, Prešov nejakých 290
takže takto lietali tie sumy tam. Čiže to bolo, to bolo celkom potešujúce a ešte viac myslím, že
pre mňa je potešujúca vec, že po rôznych jednaniach, trošku možno aj lobingu, aj, aj iných
veciach samozrejme, dole čistička. Tú čističku chvalabohu sa nám podarilo zameniť za to, čo
sme ju zamenili a tá čistička je fakt v havarijnom stave už pár rokov a všetci vieme, že tá
čistička už kapacitne nevyhovuje v ro.... naše mesto, pre mesto Rožňava už vôbec. A vodárne
sa snažili získať na to peniaze už roky z fondov, ale nevyšlo to a teraz nám oznámili veľmi
dobrú správu, na valnom zhromaždení, že to bude jediná investičná akcia do budúceho roku,
čiže komplet celá čistička sa prerobí v hodnote okolo 5 000 000 eur. Čiže kompletne celá
čistička bude kapacitne vyhovovať celému mestu, čiže dožijeme sa ja tej novej čističky so
všetkým, všudy tak, ako má byť. Čiže toto je, ja si myslím, celkom potešujúca, potešujúca
správa. Pán poslanec ešte niečo mám vymyslieť, alebo už môžeš. Nech sa páči takže pán
poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke

Ďakujem pekne za slovo. Vážení prítomní dovoľte mi, aby som taktiež povedal niekoľko viet
v diskusii, čo vyplýva aj z postrehov občanov aj, aj zo svojich. Som veľmi rád, že po takmer
8-mich rokov môjho pôsobenia v MZ sa mi splnila časť mojej túžby a mohol som byť
účastníkom vymenovania hlavného architekta mesta. Dúfam, že v dohľadnej dobe dôjde aj
k splneniu mojej ďalšej túžby, aby malo mesto aj svojho hlavného záhradkára, s pomocou
ktorého by bolo možné ešte lepšie skrášliť v meste tak verejné priestranstvá, ako námestia
a ulice. Prajem mu dobrú prácu a myslím si, že nám všetkým bude pomáhať lepšie poviesť
tým, ktorý nastupuje za nami na ďalšie obdobie do zastupiteľstva. Ešte jeden deň a je koniec
školského roka a začínajú sa prázdniny. Z tohto miesta prajem všetkým školákom veselé
prežitie letných mesiacov a učiteľom príjemný oddych, ako aj regeneráciu, aby v septembri
s plným elánom a silou vedeli začať nový školský rok. Ako som čítal na stránke mesta, ako aj
plagátoch umiestnených, vylepených v meste, začalo sa aj rožňavské kultúrne leto s pestrým
programom. Prajem, aby počasie vydržalo pri každom podujatí, tak sa a,a by sa mohli aj
uskutočniť tieto programy na radosť vystupujúcich, ako aj občanov mesta, resp. návštevníkov
mesta. Snáď nebolo by na škodu, keď by ten banner, ktorý je nad pódiom na námestí oproti
biskupstvu bol aspoň dvojjazyčný, na čo upozorňujem minimum aspoň 8 rokov. Súčasne by
som chcel informovať vás, ako aj obyvateľov mesta, že koncom týždňa sa uskutočnia aj viac
desaťročia, desaťročím známe Gombasecké slávnosti, ktoré organizuje Csemadok aj s určitou
podporou mesta Rožňavy. Takže srdečne volám každého, kto má záujem o tento kultúrny
program, aby sa zúčastnil toho. Je to, je to významné, lebo prakticky 60-te výročie
uskutočnenia tohto podujatia. Ďakujem pekne. Kivánok mindenkinek kellemes nyári
szunetet, minden gyermeknek és pedagógusnak, valamint szeretettel hívok minden lakost
a városnak a Gombaszogi unepségekre, a hétvégén fog zajlani szombat, vasárnap. Köszönöm.
Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ešte niekto v diskusii, keď chce vystúpiť. Keď nie
tak uzatváram diskusiu. Vážené kolegyne, kolegovia, vážení kolegovia poslanci dovoľte mi,
aby som na záver sa vám všetkým dnes poďakoval za dnešné MZ. Opäť sme prebrali veľmi
veľa bodov a určite sme pomohli trošku sa posunúť opäť dopredu. Možno niekoho sme
uspokojili, možno niekoho, niekoho nie, ale bohužiaľ je to, je to tak. Chcem sa vám, chcem
vám popriať vlastne do blížiacich sa, do blížiaceho s dovolenkového obdobia zdravie, aby ste
prežili dovolenky a všetky voľné chvíle len v šťastí, zdraví a samozrejme aj v šťastí sa vrátili
zo všetkých dovoleniek. To isté aj pre obyvateľov nášho mesta. Aby sme sa všetci do týchto
poslaneckých lavíc potom v septembri vrátili a opäť mohli pracovať. Takže ďakujem ešte raz
za dnešný deň, ďakujem kolegom a pekný zvyšok dnešného dňa vám prajem. Dovidenia.

