
Dotazy poslancov zo zasadnutia MZ 30.11.2017

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Dobre. Tak ja by som nadviazal na to predchádzajúce vlastne, tú informáciu, chcel by som 
požiadať mesto, keby preverilo, tie informácie, ktoré sa šíria, že teda ženský basketbalový 
klub nie celkom v súlade s tou žiadosťou o grant, alebo tie, o tú dotáciu využil tieto finančné 
prostriedky. Neviem, neviem či to sú fámy, či to je, či to, či to sa zakladá na pravde, ale  
v každom prípade tieto informácie sa šíria a nemôžme sa tváriť, že to nie je , takže by bolo 
vhodné tieto informácie preveriť, aby to ten, kto má kompetenciu. To je jedna vec. 
J. Mičudová, E. Švedová :  Dotácia pre ŽBK Rožňava bola vyúčtovaná v zmysle dohody 
a VZN.  Podklady  ohľadom  ženského  basketbalového  klubu  boli  zaslané  na  základe 
písomného vyžiadania na kriminálnu políciu v Rožňave. 

Na základe dnešnej diskusiu, resp. otázok, otázok občanov, by som chcel požiadať mesto, 
keby  preverilo  a pripravilo  pre  poslancov  informatívnu  správu,  ako  vlastne  prebehlo  to 
prideľovanie  pozemkov  pre  garáže  z dostupných  zdrojov,  ktoré  mesto,  mesto  má,  alebo 
dokáže nájsť. Tie,  garáže na, na Jovickej a akým spôsobom vlastne sa, keď sa vtedy vydávali 
nejaké,  nejaké  územné,  územné  rozhodnutie,  stavebné  povolenie,  akým  spôsobom  bolo 
riešené prístup ku garážam, pretože predpokladám, že nejaké stavebné povolenie musí riešiť 
aj  to,  aký je  prístup k tým pozemkom a tiež teda preveriť tie  informácie,  ktoré tu zazneli 
o tom, že teda či tá, či pri  tej reštitúcii nedošlo k nejakému, nejakému pochybeniu, alebo, 
alebo nejakým spôsobom neboli, neboli majitelia tých pozemkov zavádzaný. Jednoducho sú 
tam nejaké nezodpovedané otázky a bolo by vhodné, keby sme k tomu mali nejaké presnejšie 
informácie. 
B.Fábiánová: Na februárové zasadnutie MZ bude predložený materiál – kúpa pozemkov do 
majetku mesta

A tretia, tretia vec, ktorú by som tu chcel spomenúť trošku, trošku sa to týka toho, čo hovorila  
pani Májtányová tuná.  Len ja by som chcel  upriamiť  pozornosť na to,  že to koordinačné 
centrum pre rozvoj okresu Rožňava, nezisková organizácia, ktorú sme pôvodne my tuná vo 
februári  odhlasovali,  že  ich  založia  mesto  Rožňava  a mesto  Dobšiná.  Potom  to  bolo 
zamietnuté  rozvojovou  radou  okresu,  v  ktorej  vládne  pán  Babič.  Následne  pán  Babič 
s ďalšími ľuďmi, teda už som ich spomínal minule, a zase ich vymenujem pán Štefan, pani 
Mandelíková, pán Mikuláš Gregor ako zakladatelia založili také isté, takú istú organizáciu, 
s tým istým názvom. Štatutárom je pán Ing. Arpád Kavečanky. Čiže v podstate to čo my sme 
pripravovali tak, tak oni si to prevzali vo svojej réžii, poviem rovno smeráckej réžii, čiže nie 
dva mestá a, a dve mestá a zvolení zástupcovia v týchto mestách vytvorili takúto organizáciu, 
ale  partia  smerákov  si  vytvorila  takúto  organizáciu.  A  konečne  teda  v októbri  dostali 
priklepnutú zmluvu a finančné prostriedky, konkrétne 162 000 eur, ktorými budú disponovať, 
teda predpokladám, že pán Babič bude rozhodovať o tom, ako budú peniaze použité, kto tam 
bude robiť. Vás len chcem požiadať všetkých prítomných teda, hlavne teda pána primátora, 
pána Balázsa, ktorí sú v rozvojovej rade okresu, aby veľmi pozorne sledovali, kto bude robiť 
v tom koordinačnom centre, pretože to je veľmi dôležité, aby tam boli schopní ľudia, ktorí 
budú vedieť pripravovať projekty, budú vedieť pomáhať podnikateľom, aby, aby táto rada 
fungovala ako má, pretože ja mám vážne pochybnosti, či, či bude fungovať tak, ako by mala, 
teda pomáhať podnikateľom všetkým pripravovať  projekty a nerobiť len pre istú skupinu 
ľudí, alebo za nejakých zvláštnych podmienok. Čiže, čiže 162 000 eur je slušná suma peňazí, 
keby ich dostala organizácia, ktorú vlastníme mestom, tak my by sme mali priamy dosah na 
to, že môžeme kontrolovať, ako, ako tí ľudia, či sú tam kvalifikovaní ľudia a ako pracujú. 



Takto  je  náš  dosah  minimálny,  ale  nemôžeme  sa  zase  tváriť,  že,  že  s tým  nemáme  nič 
spoločné ako poslanci väčšieho mesta v okrese by sme trochu aj na toto mali dávať pozor. 
Takže to len tak pre  informáciu. Ďakujem.
Jánošíková: Personálne obsadenie Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava je 
uverejnené na ich webovej stránke: http://www.kkcprorv.ksk/.k Na základe zverejnených informácií 
je personálne obsadenie nasledovné:

Ing.k Arpád Kavečanky – riaditeľ n.ko.k          

Ing.k Eva Valentková – odborný asistent   

Bc.k Tatana Golianová – asistent         

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. V krátkosti k tej prvej tretine vystúpenia pána kolega Kuhna. Dostal som 
pozvánku na stretnutie členov ženského basketbalového klubu, zúčastnil som sa aj s ďalším 
kolegom  poslancom  a táto  informácia  o nie  práve  korektnom  naložení  s financiami,  teda 
podľa ich názoru nekorektnom naložení s financiami, z dotácií zaznela práve tam. Takže táto 
informácia nie je fámou, ale títo členovia, rodičia sa domnievajú, že nebolo korektne naložené 
s týmito financiami. Ďakujem.

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

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. V podstate, v podstate dneska bolo tu opomenuté čo sústavne sa vraciam 
k tomu, k tomu nešťastnej,  k tej  nešťastnej  škole,  alebo agitačnému stredisku v Nadabulej. 
Chvalabohu sme  po voľbách a verte, či mi veríte, či mi neveríte nebyť toho, že by sme boli 
urobili narýchlo dajakú retušáciu v priestoroch, tak sa hanbím ísť tam voliť. To je môj názor, 
ale možno vy ste to už nevideli,  len, len potom už, keď to bolo ako tak teda vyspravené, 
vyno...vy...vybielené, lebo katastrofálny stav. Chcem sa spýtať ako vlastne s touto budovou, 
čo ďalej, lebo pani prednostka mi tu spomenula, alebo dneska spomenula, že sa robí výberové 
konanie a chcel by som to počuť ako z úst vedenia, že čo s tým ďalej, nakoľko ide zima, 
strecha  je  tam  v dezolátnom  stave  a vlastne  akým  ná....,  teda  aký  harmonogram  je  na 
odstránenie  tých závad.  Lebo nieže  by som tu chcel  furt  len omieľať  to  to,  tú  nešťastnú 
budovu, ale skutočne ten stav je taký, aký je tam. Keď niekto chodí tam dookola, tak to môže 
vidieť a, a v podstate musí sa stotožniť s tým, čo teraz dneska ja som tu predniesol. To je 
jedna vec čo sa týka tej nešťastnej budovy.
Macková: Projekt na „ Bývalú MŠ Nadabula“  bol zadaný projektantovi, v 1.k etape riešil výmenu 
strechy.k Bola odovzdaná PD na Opravu strechy.k Prebieha stavebné konanie – vydanie stavebného 
povolenia.k  Do rozpočtu na rok 2018 bola táto investčná akcia zahrnutá a bude sa realizovať až po 
odsúhlasení rozpočtu v zastupiteľstve.k V ďalšej etape bude vypracovaný projekt na zmena účelu 
využita budovy na voľnočasové centrum.k 
Časť dozorovania vlastných investčných budeme riešiť vlastnými zamestnancami.k Pri čerpaní 
prostriedkov z iných ako vlastných zdrojov sme povinný realizovať VO na výber dodávateľa služby - 
stavebný dozor aj pri zákazke s nízkou hodnotou.k

http://www.kcprorv.sk/


 Ale aby som len teda nekydal, alebo ne tu bral na zodpovednosť mesto, ja si myslím, že jedna 
vec, jedna vec, ktorá sa pohla a to sa pohol, pohol ten mostík a lávka cez Slanú. Ja  isteže 
ocením, aj,  aj aktivity, ktoré idú cez mestá, cez mesto. Ja si myslím, že mesto nie je cie...fakt 
dojnou kravou, ale čo sa dá sa robí a napreduje sa. Takže z môjho miesta je určitým spôsobom 
aj toto poďakovanie, že sa venujeme aj tejto lávke, nakoľko cez tú lávku si myslím, že chodí 
dosť veľa obyvateľov pešo. No a čo by som, čo by som teda chcel, aby, aby sme prebrali 
a vlastne aj doporučujem ako poslanec, je to, je to, je to tá vec, že...pardon. Vzhľadom na to, 
že, vzhľadom na to, že dosť veľa akcií  je rozbehnutých a ja si myslím, že dobre by bolo 
určitým spôsobom aj odbremeniť ivestič...čáčku na mestskom úrade, doporučujem, aby akcie, 
ktoré teda pôjdu dajaké opravy, alebo rekonštrukcie, alebo dajaké stavebné akcie, ktoré budú 
prechádzať, alebo budú sa realizovať cez, alebo priamo technickým službám, abo techck.... 
správe technických služieb,  aby boli  dozorované teda zamestnancami mestského úradu, či 
vlastne technických služieb s tými, ktorí majú patričné oprávnenie. Ja si myslím, že ušetríme 
dačo a, a dobre by bolo mať priamy dajaký styk a podieľať sa na kon...realizácii konkrétnych 
dajakých rekonštrukcií. To je môj názor, nemusíte sa s tým stotožniť, ale skúsme pouvažovať 
nad tým, či by to nebolo aj efektívnejšie, aj lacnejšie pre mesto. Toto dávam do éteru kolegom 
na zváženie, ako sa rozhodnú, tak to prijmeme.
Kardošová, Macková: Objekt bývalej MŠ Nadabula: v novembri 2017 nolo vypísané verejné 
obsatrávanie na vypracovanie PD, úspešný uchádzač: CS- PROJEKT s.r.o. Rimavská Sobota, 
termín odovzdania je do 5.3.2018, PD sa delila na 2 časti a to na: 

1. Projektová dokumentácia – oprava strechy budovy: pôvodný stav, nový stav, statický 
posudok, túto časť PD projektant v mesiaci január 2018 odovzdal

2. Projektová dokumentácia – zmena účelu využitia budovy na voľnočasové centrum: 
pôvodný  stav,  nový  stav,  statický  posudok,  požiarna  ochrana  budovy,  ústredné 
vykurovanie,  zdravotechnické  inštalácie,  vnútorný  plynovod,  elektroinštalácia,  túto 
časť projektu podľa zmluvy má spoločnosť odovzdať do 5.3.2018

Ďalšia vec. Dovoľte mi vzhľadom na to, že, že tá situácia, alebo to sneženie nás momentálne 
teraz  prvý  deň  akože  dobieha,  chcem  vyzvať  touto  cestou  všetkých  obyvateľov  mesta 
Rožňavy, ktorí majú dvory, alebo majú garáže, aby boli takí láskaví a svoje autá pokiaľ je 
možnosť,  aby  ste  si  dali  do  svojich  dvorov,  eventuálne  do  vlastných  garáží.  Aby  sa  tá 
komunikácia dala patrične, od...odhrnúť, vyčistiť, aby neboli dajaké námietky z titulu toho, no 
a hlavne z titulu toho, aby bolo, bolo to priechodné tak. A ešte jednu takú, takú pozornosť by 
som dával do éteru. Vzhľadom na to, týka sa to zase zimnej údržby, aby sme zvážili, pokiaľ  
bude  ochota,  ulicu  Šafárikovú  od  Košickej  po  námestie  teda  prehodnotiť,  alebo,  alebo 
u..usmerniť parkovanie. Jeden týždeň na jednej strane umožniť parkovanie, keď je ochota, 
druhý týždeň na druhej strane. Ja si myslím, že to by sa dalo ošetriť dopravným značením, 
aby sa, aby neboli ukrátení ani jedni, ani na jednej strane, ale aby táto komunikácia sa dala pre 
vyčistiť. Je to z mojej strany len také, také, taká pozornosť, alebo doporučenie. Fakt je na 
zvážení kolegov, ale ja si myslím, že bolo by to účinnejšie. Ďakujem za slovo. To je  všetko 
zatiaľ.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec tam bola myslím jedna otázka pre teba,  ale my sme ju konzultovali  a ja  ju 
poviem verejne, hej. Ohľadom tej budovy, toho agitačného strediska tak ja každopádne som 
sa rozhodol tak, že v žiadnom prípade sa tá budova nebude ani predávať ani nič, ale tá budova 
sa bude opravovať ako som ti  povedal.  V prvej časti  zaznelo,  že už sme vypísali  verejnú 
súťaž,  alebo súťaž na,  na projektanta.  Máme v úmysle tam urobiť projekt  na strechu a tú 
strechu samozrejme vymeniť úplne za novú, ale tá strecha by mala byť taká, že do budúcna 
sa tam budú môcť budovať aj podkrovné priestory a druhá časť projektu bude rozdelená zase 
na túto  spodnú časť  aj  na  toto kompletné  využitie.  Čiže  budeme mať kompletné  ucelené 



projekty na túto budovu, aj na strechu, aj na túto spodnú časť. Keď tieto projekty budeme mať 
tak sa pokúsime z finančných prostriedkov vyčleniť tú sumu na tú strechu, aby sme ju mohli 
opraviť a dať celkom nové, nový klobúk na ten, na to stredisko. Takže zatiaľ je to takáto 
informácia. Je to rozbehnuté chvalabohu, takže zatiaľ toľko viem k tomu povedať, ak ti to 
postačuje. A myslím, že, myslím, že hej. Pán poslanec Kováč nech sa ti páči. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi  pekne za  slovo.  Ja  by  som vo svojom diskusnom príspevku chcel  začať 
odpoveďami, ktoré som dostal z mestského úradu na, alebo teda kompetentných pracovníkov 
mestského úradu na svoje dotazy. Prvý dotaz – jasne som sa pýtal, či je teda možné technické 
služby, ak pracujú závisle od obecných služ... teda ešte raz. Na môj dotaz, či technické služby 
môžu,  alebo  pán  riaditeľ  si  vie  predstaviť,  že  by  teda  pripravil  nejaký  projekt  a ako  by 
fungovali technické služby bez MOS-ky ako takej. Na zdravie. Ďakujem pekne. Dostal som 
odpoveď,  s ktorou  som  sa  neuspokojil  a preto  by  som  ešte  raz  chcel,  aby  sa  týmto 
kompetentní zaoberali. Dostal som odpoveď, že projekt menších obecných služieb, aktivačné 
práce bude prebiehať ešte 2 roky. Môj dotaz ale nebol na to, či bude prebiehať MOS-ka ešte 2 
roky, alebo 5 rokov, alebo 8 rokov. Môj dotaz bol a smeroval k tomu, a zopakujem to ešte raz 
a v prípade, že to nebude niekomu jasné, kľudne mi môže zavolať a kľudne môže za mnou 
prísť, vysvetlím aj v podrobnejších detailoch.  Zaujímalo by ma, či je schopný pán riaditeľ 
a technické  služby,  ako  vedenie  technických  služieb  ako  takých  vypracovať  taký  model 
fungovania technických služieb, ktorý je schopný zabezpečovať všetky tie práce, ktoré má 
určené bez MOS-ky, tzn. bez podpory malých obecných služieb. Ak nie, čo k tomu potrebuje, 
aby k tomu cieľu spel. Takže poprosím ešte raz. Nepotrebujem ten, na túto, na tento dotaz 
odpovedať do 2 mesiacov. Môže byť tá doba dlhšia, pokiaľ ma na to upozornia listom, že teda 
potrebujú viacej  času,  aby tie veci riešili.  Ale chcel by som požiadať vedenie mesta,  aby 
dohliadlo na to, aby tá odpoveď bola adekvátna otázke. Ja zopakujem, môžem, mám to tu 
pred sebou prečítať,  keby náhodou boli nejaké nejasnosti,  ale nebola to odpoveď na moju 
otázku.
Riaditeľ TSM + M. Mikolaj:

Fungovanie technických služieb bez MOS
Alternatva 1:
 MOS zabezpečuje pomoc pre TSM 
čistenie parkov, sídlisk, priestorov cintorína, denné čistenie verejných priestranstev v zimnom období 
pri upratovaní snehu, na chodníkoch a schodoch, kde nevie použiť techniku /Holder, Rasant /
zametanie, zber odpadkov 
Upratovacie a údržbárske práce v materských a základných školách
Nakladanie odpadu, smet, konárov na dopravné prostriedky
úprava verej.k priestranstev, kosenie , výsadba zelene
opatrovanie , doručovanie, pomocné admin.k práce
V letnom období hrabanie trávy,  lísta atď.k
Počas celého roka využívame pomoc MOS pri udržiavaní čistoty mesta.k 
Počet ľudí pri MOS sa pohybuje v počte cca 100 ľudí na polovičný úväzok.k Vychádzajúc z predpokladu 
ak by sme ako TSM chceli fungovať bez ich pomoci, by sme potrebovali cca 50 ľudí na plný úväzok, čo 
predstavuje nároky na mzdy CCP 650 ,- € /min.k mzda/
650 ,- € x 50 ľ x 12 m = 390.k000,- €/ rok
V tomto výpočte nie sú zahrnuté mzdy koordinátorov, ktorí by  riadili ich činnosť.k Jedná sa o 2 
koordinátorov CCP 850,- /hrubá mzda 650,- €/
850,- € x 2 ľ x 12 m = 20.k400,- €/ rok
Ďalej je nutné pripočítať pracovné pomôcky, školenia a iné náklady.k



Alternatva 2:  Fungovania TSM 
v letnom období:
Nákupom ďalších cca 3 traktorových kosačiek  cca 20000,- €/ kus, ktoré majú zberný kôš na trávu
a následne sypú trávu do pripravených kontajnerov.k 8 – 10 ks.k
1 ks kontajner 1000,- € x 10 ks  10.k000,- €
Je potrebné samozrejme počítať k tomu 2 malé nákladné vozidlá, ktoré by túto trávu odvážali.k 1ks 
malé nákladné vozidlo s nadstavbou 55.k000,- € x 2 ks = 110.k000,- €
Pri kosení máme čast mesta, ktoré kosíme krovinorezom, kde sa nezaobídeme bez ručného hrabania 
trávy cca 20 - 25 ľudí.k Takýto počet by zabezpečoval aj fungovanie počas zimnej údržby, čistenie 
chodníkov, prechodov a mostov.k
25 ľ x 650,- € x 12 m =  195.k000,- € /rok
Náklady mesta Rožňava pri súčasnej forme výkonu aktv.k prác sú do 650 Eur mesačne.k 
         Výkon aktvačnej činnost je aj napriek klesajúcemu počtu  uchádzačov o zamestnanie 
efektvnym nástrojom prace v samospráve a výhodným doplnkom na zabezpečenie ekonomicky 
udržateľného chodu mesta Rožňava.k
 Ďalšia moja otázka súvisela, súvisela z drevinami ako takými.  Možno opäť som nepoužil 
práve zrozumiteľné  formulácie,  ja  sa  ospravedlňujem týmto spôsobom, ale  chcel  by som, 
cieľom tohto dotazu bolo dreviny, ktoré sú v súčasnosti vo väčšine prípadov vysadené pred 
obytnými domami na území mesta Rožňavy boli vysádzané svojvoľne jeho obyvateľmi. Tieto 
dreviny  vzhľadom  na  to,  že  boli  svojvoľne  vysádzané  sú  možno  teoreticky  zákonom 
postihnuteľné,  možno sú nepostihnuteľné,  ale  mnohé z nich,  ako som uvádzal  vo svojom 
dotaze tienia obyvateľom, znehodnocujú budovy, chodníky atď. atď.. Ja očakávam a znova 
opakujem svoj dotaz, mňa by zaujímalo akým spôsobom tieto veci budeme koncepčne riešiť, 
hoc aj v spolupráci s obvodným úradom životného prostredia a bol by som veľmi rád, keby to 
boli konkrétne merateľné veci, lebo keď mi niekto napíše dreviny rastúce na pozemku vo 
vlastníctve  mesta  sa  priebežne  riešia  v spolupráci  s Okresným úradom Rožňava je  to  vec 
nemerateľná pre mňa. Ja nedokážem z tohto zistiť  aký je  postup,  ktoré pozemky sa berú, 
akým spôsobom sa berú, ktoré dreviny, či na základe podnetu obyvateľov, či je neja... existuje 
nejaký plán v rámci výrubu drevín, alebo nemám sa na to pýtať, lebo v zmysle zákona je to 
jedno,  pretože  sú  to  dreviny,  ktoré  na  pozemkoch  sú  a ja  sa  na  to  nebudem pýtať.  Len 
hovorím to z vlastných skúseností,  ktoré sú má, ktoré mám za posledné obdobie,  pretože, 
pretože na Budovateľskej ulici viacero ľudí, aj na, aj na Vargovom poli sa na mňa obrátilo, 
aby tu  sa  zrezal  strom, tam sa zrezali  konáre,  tu  sa  odstránila  nejaká  drevina  a ja  v tom 
úprimne  povedané  nevidím  nejakú  cieľavedomú  a,  a systematickú  prácu.  Nie  je  to 
obviňovanie  technických  služieb,  ktoré  dostali  to  ako  zákazku,  ale  z odboru  životného 
prostredia nejaký, nejaký systém, ktorý by bol všetkým jasné, že to ide postupne, riešime to, 
alebo proste nejaký hmatateľný dôkaz tohto, alebo hmatateľný postup. Takže toto je moja 
druhá otázka.
Blašková,  Kardošová:  Prebehlo  verejné  obstarávanie  na  vypracovanie  pasportu  verejnej 
zelene  a vyhradenej  zelene  v správe  mesta  Rožňava.  Zmluva  bola  podpísaná  d  firmou 
HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o., Moyzesova 46, 040 01 Košice podpísaná dňa 7.2.2018. 
Pasport verejnej a vyhradenej zelene má byť spracovaný do konca augusta 2018.

p. primátor Pavol Burdiga
Trošku by som ťa zastavil. Pani prednostka by reagovala na toto. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Dobre, môže, môže. Mám to písané, všetko pripravené, takže môže, nech sa páči. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková



Ďakujem pekne. V podstate ja som zhruba načrtla ten plán, aký je pri tej koncepcii výrubu, 
alebo údržby a starostlivosti o verejnú zeleň. Čiže tak, ako sme sa rozprávali v prvom kroku 
chceme vypísať verejné obstarávanie  na pasport  zelene a až keď bude pripravený pasport 
zelene môžeme potom vypísať verejné obstarávanie na vypracovanie dokumentu o starst.... 
dokumentu  starostlivosti  o verejnú  zeleň,  ktorý  vypracováva  dendrológ.  Tzn.,  že  ten  už 
odborne  posúdi,  ktorá  drevina  má  byť  ako  ošetrovaná  a ktorá  drevina  má  byť  vyrúbaná. 
A keď budeme mať tento dokument, to už je koncepčné riešenie a v takom prípade sa budeme 
držať tejto koncepcie. Kým to nemáme, postupujeme teda tak, ako doteraz, že je to buď na 
základe podnetov našich zamestnancov, myslím tým riaditeliek MŠ, riaditeľov ZŠ, na základe 
podnetu občanov. Čiže tieto podnety spracovávame, robí sa obhliadka na mieste, rozhoduje 
o tom okresný úrad životného prostredia. Ale naozaj pochopte, že no nevyhnutný je určite 
pasport zelene a ďalší dokument,  ktorý je nevyhnutný je dokument starostlivosti  o verejnú 
zeleň. 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja súhlasím s vami. Túto odpoveď som nedostal. Preto to opakujem ešte raz. Ja som citoval tú 
odpoveď, ktorú som dostal pred vami.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno, lebo my sme sa potom rozprávali osobne.....

p. poslanec Ing. Karol Kováč
V poriadku len pre obyvateľov v rámci argumentácie potrebujem tú vec písomne a rukolapne, 
pretože ja opakom to dneska druhý, alebo tretí krát, ja sa bohužiaľ vzhľadom na vyhľadávače, 
ktoré vlastním, alebo teda ktoré mám nainštalované na počítači ťažko orientuje na stránkach 
mesta Rožňavy a preto možno niektoré dotazy, ktoré dávam sú duplicitné a nájdem si ich na 
mestských  stránkach,  ale  v mojom  záujme  je,  aby  sa  táto  vec  riešila,  pretože  naozaj  je 
množstvo stromov, ktoré ohrozujú majetok občanov, sú v blízkosti tých obytných blokov a tá, 
tá postupnosť od obvodného, teda od úradu ochrany životného prostredia na mestskom úrade 
po technické služby a samotné realizácie malo by podľa mňa mať tú koncepciu v súvislosti 
s tým,  ako teda  treba reagovať  na  tie  záležitosti.  Tzn.,  že  keď,  keď je  nejaký systémový 
postup, že teraz treba naozaj odstrániť dreviny do 5 m od budov, pretože ohrozujú, alebo 
nejaká komisia prebehne celé mesto, alebo po sídliskách to prejdú a povedia, že tu v týchto 
miestach treba vyrúbať tú zeleň, lebo naozaj ju treba, toto je systémový prístup. Takto by som 
si  to  ja  pred...vedel  predstaviť.  Takže toto keby ste boli  taká dobrá.  Prihlásim sa ešte do 
diskusie. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Nemáš ďalej nič pán poslanec.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Mám, len preskočil som svoj limit tak....

p. primátor Pavol Burdiga
Aha, časovo si nestíhal, áno. Pán poslanec Kuhn nech sa páči s faktickou.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 
Ja som len chcel mať takú drobnú poznámku, lebo tiež sme u nás riešili  pred domom, za 
domom tento problém. Karol používa taký výraz, že svojvoľný vysadzovanie. Možno aj také 
prípady boli, že nejaký to vysadzovali svojvoľne. Ale ja si ešte pamätám, keď sa ten, som mal 



neviem 5 rokov, 8 rokov, tak sa tie stromčeky vysádzali v podstate ako, ako nejaké akcie Z, 
alebo brigády a prišli zo záhradníctva a doniesli stromčeky a, a ľudia to vysádzali. Čiže, čiže 
to nebolo úplne svojvoľné, akože to bolo organizované mestom. Čiže mesto by malo mať 
zodpovednosť za tieto stromy. 

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

p. poslanec Ing. Ján Lach
Tak v prvom rade by som chcel poďakovať za to, čo som mal pripomienku minule, že unikla 
našej pozornosti cesta hore na Čučmianskej dlhej. Bol tam zamestnanec MsÚ pán Šalamon, 
spolu sme to prešli, dostal som odpoveď, že teda kosenie bude vykonávané na tom verejnom 
priestranstve, aj teda zimná údržba cesty. Ako mám potvrdené, tak je to zahrnuté do plánu 
zimnej údržby už. Ďalej tá odpoveď, no nemusí byť na listom s doručenkou, postačí mailom, 
keď.... A ďalšia vec. Nepotrpím si až tak na takéto formality, hej. 
Ďalšia  vec.  Chcem  sa  vyjadriť  ku  komisii  výstavby,  lebo  to  bol  taký  pre  mňa  trošku 
traumatizujúci zážitok, že boli sme pozvaní do kláštora na Námestí baníkov. Nebolo, nebol 
k tomu žiaden materiál, že tam máme ísť na obhliadku a máme nejakým spôsobom posúdiť 
ako boli vykonané práce a ocenenie, hej. Tak ja nie som ani rozpočtár, som sa vyjadril na 
komisii  výstavby,  ani  stavebný  dozor,  ale  bolo  to  tak,  že  ani  predseda  komisie  nebol 
informovaný, ani podpredseda komisie. Potom vznikli zbytočné zmätky a nakoniec sme si to 
vysvetľovali siahodlho a bola to len otázka pripraviť tie materiály a odkomunikovať to s tými, 
ktorých sa to týka. Čiže toto je ďalšia vec. Čo teda nakoniec to dobre dopadlo, lebo teraz sme 
schválili ten nájom a je to také deprimujúce, keď predseda komisie nevie o čom sa jedná ani 
jeho zástupca. 
M. Bernáth:  Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného 
prostredia  a  miestnych  komunikácií,  ktoré  sa  uskutočnilo  dňa  15.11.2017,  bola  riadne 
zaslaná.  Predmetom pozvánky,  ako prvý bod programu, bola obhliadka zrekonštruovanej 
časti  budovy bývalého Kláštora.  Zároveň bolo bodom rokovania  komisie  č.19 stanovenie 
výšky nájomného pre OZ Otvor dvor za užívanie nebytových priestorov na Betliarskej ulici, 
ktoré  si  OZ  prenajíma  od  mesta  za  účelom  ich  rekonštrukcie  a  užívania,  k  čomu  bol 
vypracovaný materiál, ktorý predkladal Mgr. Halyák.
No a na jeseň prebehlo teda intenzívne asfaltovanie. Trošku neskoro, lebo mali sme šťastie, že 
bolo  dobré  počasie  a čo  ma  prekvapilo  teda,  že  na  historickom  námestí  sme  pred 
františkánskym kostolom a pred oný, pred no pred franti.... pred katedrálou a, pred katedrálou 
možno aj nie, ale tam ten chodník, pamiatkovú správu, že bol vyasfaltovaný, miesto toho aby 
sme  tam  pokračovali  v kladení  zámkovej  dlažby  a zámková  dlažba  je  položená  dolu  na 
Šafárikovej ulici oproti úradu práce. Je tam jeden taký kus, pred bývalou OPS-kou, hej. Aj 
tam je zámková dlažba. Čiže tak logicky by sa to bolo žiadalo tá zámková dlažba dať radšej 
do mesta jak do historického centra, jak niekde na cestu, ktorá vedie von z mesta a tá strana 
na Šafárikovej smerom von z mesta je po celej strane, ľavá strana je asfaltová, tak len taký 
úsek 50 m je vyložený zámkovou dlažbou. Zhodou okolností tam aj pán kolega Kováč má 
sídlo, ako aj ja. Čiže mal by som sa tomu tešiť, ale neteším sa, lebo to by malo byť v meste. 
Riaditeľ TSM, L. Šalamon:  Pravostranný chodník – smerom výjazd z Námestia baníkov 
v Rožňave  na  Betliar  od  kostola  bol  vyhotovený  asfaltovaním z bezpečnostných  dôvodov 
pred konaním osláv Rímskokatolíckej cirkvi v Rožňave v mesiaci október 2017.
Chodník  pred  bývalou  budovou  OPS  na  Šafárikovej  ulici  v Rožňave  sa  vyhotovil  zo 
zámkovej  dlažby  (  50  m  časť  bola  v zlom  stave  ),  nakoľko  sa  do  budúcna  plánuje  aj 
vyhotovenie celej ľavej strany chodníka na Šafárikovej ulici zámkovou dlažbou, tak ako je 
tomu na pravej strane.
No a ešte sa chcem spýtať na jednu vec.



Že minule sme tu riešili na zastupiteľstve výmenu, alebo odpredaj pozemku od pána  Nováka 
hore na Kúpeľnej pod Čučmianskou dlhou a tam sme došli k tomu, že tam je vodný tok, ktorý 
defakto už vodný tok nie je a sme sa.... vodná plocha tak, vodná plocha s tým, že chcel by 
som informáciu,  že  jak  sa  pokročilo  s tým,  že  teda  zmena  z vodnej  plochy  na  normálne 
pozemky, aby sa tam potom dalo s tým niečo robiť. No a to by som mal tak, už tie ostatné 
veci odzneli, čo tu ako bolo, nebudem opakovať kolegov. Dobre ďakujem.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Pokiaľ  ide  o zámenu  pozemkov,  ktorú  žiada  pán  Oktavián  Novák.  Tam  ako  sme  vás 
informovali je potrebné jednak zmena druhu pozemku a ďalšia vec, je potrebné geometrický 
plán. Ale vzhľadom k tomu, že ten pozemok pána Nováka a nachádza za našim pozemkom, 
my sme preto zvolili taký postup, že sme vyzvali všetkých vlastníkov, ktorí užívajú ten, tieto 
pozemky pána Nováka a nášho, aby prišli, aby sa vyjadrili, či vôbec majú záujem odkupovať 
tieto pozemky a s tým, že teda ak nebudú mať záujem, tak je úplne zbytočné konať ďalej 
v tejto veci. Budú vyzvaní, aby si teda posunuli svoje oplotenie na hranicu svojich pozemkov. 
Lebo nebude to lacná záležitosť. Aj to stretnutie s myslím včera uskutočnilo, ale neviem, či 
prišli všetci,  nemám zatiaľ informáciu a neviem aj tí,  čo prišli,  ako sa vyjadrili.  Takže na 
najbližšie zasadnutie pošleme informáciu písomne v tejto veci. 

p. poslanec Ing. Ján Lach
...cez pozemok vlastne mám úzky štráf, ako pás, ktorý je ako vodná plocha vedený a dotýka 
sa to vlastne od suseda, ktorý býva nado mnou až jeden, dva, troch sa priamo dotýka, že  
prechádza nám to cez teda záhrady a potom sú tam ďalší, ktorí si prihradili tú časť pozemku, 
tak neviem, ktorí boli vyzvaní, ktorí nie. Ja som nebol vyzvaný, aby som došiel k tomu, ale ja 
by som veľmi rád odkúpil ten pozemok, nech už to mám vysporiadané. 
B. Fábiánová: Na februárové zasadnute MZ bude predložený materiál ohľadom kúpy pozemku p.k  
Nováka do majetku mesta.k

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V prvom rade tí boli vyzvaní, ktorí aj pána Nováka pozemok užívajú, lebo on chce zameniť. 
Hej, čiže mi najprv riešime pozemok pána Nováka a náš pozemok a až potom vyhodnotíme, 
že či to teda bude ekonomické naozaj robiť ten veľký geometrický plán, lebo celú tú vodnú 
plochu treba zamerať.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Hej.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Čiže hovorím, nemám zatiaľ informácie, ako sa vyjadrili a či vôbec všetci prišli. 

p. poslanec Ing. Ján Lach
Hej, hej. Dobre. Ďakujem za odpoveď. Hej, pardon.

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte pán poslanec?

p. poslanec Ing. Ján Lach
Nie, nie.



p. primátor Pavol Burdiga
Môžem dať slovo ďalej?

p. poslanec Ing. Ján Lach
Áno.

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

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Dobrý deň. Ešte raz ďakujem za slovo. Zaujímavá bola dneska veľmi diskusia občanov a z 
toho ma zaujali také, také 2 momenty a veľmi veľa krát na tejto pôde bola prepieraná otázka 
týchto  psích  výbehovísk,  alebo  ako  ich  nejako  nonšalantne  nazvať  a gramaticky  správne 
zároveň. Teda rád by som poprosil mestský úrad aby nám, aby nám vedeli pripraviť nejakú 
koncepciu, z ktorej by bolo jasné, že v tom, v tom čase a tých a tých konkrétnych miestach by 
mohli  byť  takéto  výbeho...výbehoviská  pre  psov  zriadené.  A na  sídlisku  juh,  kde  je  tá 
zástavba nie je taká hustá a ja si myslím, že ten problém by nemal byť taký veľký. Je tam 
zároveň vysoká koncentrácia  aj  obyvateľov a zároveň aj  týchto našich miláčikov.  Myslím 
teraz štvornohých. Takže ja vôbec nechcem nejako tlačiť a zadávať, zadávať úlohy, ale táto, 
táto téma je dosť, dosť horúca medzi obyvateľmi.  Dochádza ku konfliktom medzi ľuďmi, 
ktorí majú psov a ktorí nemajú psov. O hygiene verejných priestorov ani nehovoriac. Čiže aby 
sme to mohli mať konečne, konečne za sebou, túto nepríjemnú tému, tak na nejaké jarné, 
predpokladám aprílové stretnutie by sme sa mohli,  mohli s takýmto materiálom koncepčne 
zaoberať.  A predstavujem si  to  tak,  aby sme  vedeli  konkrétne  odsúhlasiť  plochy,  kde  by 
takéto výbehoviská mohli byť zriadené. A aby som nebol, nebol len lokálpatriot na sídlisku 
juh,  tak  môžete  vytipovať  aspoň  po  jednej  ďalšej  zóne  v iných,  v iných  častiach  mesta 
Rožňava. Kde síce v centre je už hustejšia zástavba a tých voľnejších zelených plôch bude asi 
menej,  ale  predpokladám,  že,  že  pracovníci  mestského  úradu  majú  veľmi  dobrý  prehľad 
o tom, ktorá plocha by bola na toto vhodná podľa, podľa technických noriem. Takže toto by 
som rád poprosil, aby sme sa mohli dajme tomu na jar, na jar s týmto zaoberať.
A.Blašková:   Vaša  otázka  bola  prerokovaná  v komisii  verejného  poriadku.  Komisia 
neodporúča  zriadenie  výbehov  pre  psov  na  území  mesta  na  základe  negatívnych 
skúseností  z iných  miest,  ale  odporúča  osloviť  kynologické  organizácie  pôsobiace  na 
území  mesta,  aby  zvážili  možnosť  zriadenia  multifunkčných  cvičísk,  resp.  iných 
priestorov pre psov s využitím finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu
 A tá druhá téma, ktorá bola z môjho pohľadu veľmi prospešná a tak trošku aj zahanbujúca, 
keď občan spomínal  naozaj  historických osobností  sa do Rožňavy nedostane  až tak  veľa, 
alebo skôr tí kvalitní od nás odchádzajú. Ale keď sa raz do mesta dostal sv. otec pápež Ján 
Pavol II. tak ja si myslím, že toto je našou takou malou zatiaľ spoločnou hanbou, že na tak 
významnú historickú osobnosť nemáme, nemáme dôstojné miesto, kde by, kde by sme si ju 
mohli všetci pripomenúť, resp. aj turisti a návštevníci mesta. Takže druhý ten podnet smeruje 
k tomu  a v rovnakom termíne  ako,  ako  v prvej  otázke.  Tu  by  som nechcel  nejaký,  opäť 
nejaké, nejaké zadanie, alebo úkol, úkol dávať pracovníkom skôr, skôr by bolo vhodné tú 
konkrétnu lokalitu pozrieť a čo konkrétne by sa tam dalo vymyslieť. Nejaké nápady zazneli 
dnes na mestskom zastupiteľstve. Tam by som poprosil informatívnu správu. Stačí, že aký, 
aký plán a akú možnosť tento priestor by mohol poskytnúť na dôstojné pripomenutie si tak 
významnej svetovej osobnosti. Dobre. Ďakujem veľmi pekne.
Mičudová:  Dňa 18.1.2018 sme oslovili  pána generálneho vikára Mgr. Miloša Gazdíka,  či 
neplánujú nejaké investície týkajúce sa tohto pútnického miesta vzhľadom k tomu, že sa jedná 



skutočne o významnú historickú osobnosť, akou sv. otec Ján Pavol II . bol. Mesto plánuje 
osadiť informatívne smerové značky „ Návesť pred náboženským cieľom“  na ceste I. triedy, 
ktoré  by  poukazovali  na  možnosť  navštíviť  miesto,  kde  sv.otec  slúžil  svoju  omšu  dňa 
13.9.2003  pre  tisícky  pútnikov  a ostatnú  širokú  verejnosť.  Dňa  26.1.2018  sme  dostali 
odpoveď, v ktorej sa uvádza, že po rozhovore s pánom biskupom S. Stolárikom plánujú k 15. 
výročiu návštevy Jána Pavla II. v Rožňave vyčistiť okolie pamätníka a na pamätníku urobia 
nový náter

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja som už viac krát otváral otázku preberania investičných prác v meste. Takže možnože áno, 
toto je jedno z riešení, ktoré kolega pán Kossuth pred chvíľou tuná navrhoval, že by sa to 
presunulo pod technické služby. Určite sú vybavené, čo sa týka pracov.... pracovníkov, na 
preberanie týchto prác. Pre mňa je podstatné to, aby sa našla zodpovedná osoba, ktorá to vie 
fyzicky  prevziať,  ktorá  má  na  to  kvalifikáciu  a ktorá  bude  za  to  zodpovedná.  A keď  na 
technických  službách  sa  nájde,  tak  ja  by  som veľmi  rád  privítal  takéto,  takéto  riešenie. 
Smrteľne  vážne  hovorím,  že,  že  aby  nám páni  jak  tu  bol  dneska,  nemohol  vyčítať  také 
drobnosti, ktoré určite stavbári, ktorí sú buď vlastne v meste, alebo v mestských organizáciách 
zamestnaní,  by vedeli  predísť  tomuto,  aby nám takéto  banalitky  tuná  vyhadzovali  na  oči 
obyvatelia. Takže plne súhlasím a možná že by to stálo za pokus dajaké obdobie to skúsiť 
s technickými službami. 
Čistenie  ulice  na  námestie.  Ja  nemám  kompetenciu  sa  k tomu  vyjadrovať.  Ja  nechcem 
odpovedať kolegovi Kossuthovi, dobre, aby ste ma zle nepochopili, len či náhodou sa to nedá 
vyriešiť povedzme nejakým prenosným dopravným značením, alebo, verím, že to je v zime 
problém, keď sú hore dole autá postavené a v podstate ráno pred tým, jak sa námestie zaplní 
autami  prenosným  dopravným  značením.  To  je  iba  taká  otázka,  dobre?  Nechcem  sa  ja 
vyjadrovať k týmto záležitostiam. Ale moja, moja omieľaná pesnička sú školy, škôlky, alebo, 
alebo prostredie pred nimi. Bol som už tak, už tak kľudne som tu sedel pred pol rokom v tej 
stoličke, lebo bolo, bolo to v pláne asfaltovania niektoré tie škôlky, školy. Tie, tie odstavné 
plochy, alebo plochy na, škaredo povedané, vykladanie, nakladanie ratolestí.  Takže, takže, 
ako, ako tieto asfaltovania dopadli, alebo dopadnú? A by som sa chcel opýtať mesta. Druhú, 
druhú otázku by som mal tú,  ktorú na, na školu Pionierka,  či  náhodou nejaké koncepčné 
rozšírenia  tej  cesty,  tým  pádom  vytvorenia  plôch,  takýchto  plôch,  o ktorých  sa,  sa 
rozprávame,  tzn.  v jednom  smere,  by  bolo  umožnené  zastavenie  vozidiel  za  účelom 
nastúpenia,  vystúpenia  osôb.  Či  dajaké  konceptné  riešenie,  projekt,  štúdia či  by sa týmto 
smerom nedala  urobiť,  lebo tie,  tie  ranné  a poobedňajšie  chaosy vôbec,  vôbec  nezávidím 
členom mestskej polície, ktorí tam tú premávku riadia, ktorí sa pokúšajú skoordinovať autá, 
chodcov, deti, ktorí sú tam a sídlisko stred je aj tak podľa mňa postihnuté tým, že má strašne 
málo parkovacích miest. Hlavne, hlavne pod tou ulicou Pionierov, nie Budovateľská, ale pod 
Pionierkou. Možnože z časti by sa aj, aj toto koncepčné riešenie niečo pomohlo. A, a tretiu 
vec  by  som sa  chcel  opýtať  ohľadne,  ale  to  som plánoval  od pána  riaditeľa  technických 
služieb, iste z dajakých pracovných dôvodov, povinností tu nie je.
Šalamon:  asfaltovanie  chodníkov  v roku  2017  nebolo  dokončené  z dôvodu 
nepriaznivého  počasia  –  sneh,  dážď,  z toho  dôvodu  nemohli  byť  odstavné  plochy 
vyasfaltované pred školami ZŠ Zlatá a Pionierov. Nedokončené práce sú zahrnuté do 
Koncepcie  opráv  a rekonštrukcie  chodníkov,  komunikácií  a ostatných  plôch  na  rok 
2018. 



 Ako  stojíme  so  štúdiou  kúpaliska,  alebo  s tými  návrhmi,  ktoré  sa  tu  už  niekoľko  krát 
preberali. Bol by som rád, keby sme v podstate vedeli tlmočiť pánovi, ja ako člen dozornej 
rady, alebo predseda dozornej rady budem tiež tlmočiť pánovi riaditeľovi, aby nám skúsil do 
najbližšieho zastupiteľstva podať informáciu, v akom štádiu to je, či sa v tomto niečo udialo. 
Ešte  jeden  dotaz  by  som  mal  a to  chodník  medzi  mestským  úradom,  medzi  budovou 
mestského úradu, potom neviem ako to mám nazvať ubytovňou a budovou VÚB. Chcel by 
som sa opýtať, či to je chodník, či to je účelová komunikácia, či to je, či to je parkovisko, či 
tieto záležitosti možno konkrétne na, na pána náčelníka mestskej polície by som orientoval 
túto  otázku,  keby  mi  vedel  odpovedať,  že  čo  to  je.  A, a akou  formou  je  tam  riadené 
per...parkovanie,  alebo  prechod  stadeto,  lebo  mám  taký  dojem,  že  odkedy  sa  zatvorilo 
parkovisko, alebo spoplatnilo parkovisko pred ubytovňou, tak je vlastne táto sčasti chodník 
využívaný ako,  ako,  ako parkovisko,  alebo príjazdová cesta  pred VÚB-ku a dakedy mám 
z toho chaos, či to je parkovisko, alebo či to je chodník. Ďakujem pekne. 
Riaditeľ TSM: Na základe zadania objednávky p. Katuščákovi – projektantovi a po overení 
dodania  materiálu,  bude  informácia  ohľadom  štúdie  kúpaliska  spracovaná  na  februárové 
zasadnutie mestského zastupiteľstva

p. primátor Pavol Burdiga
By som poprosil pána náčelníka mestskej polície o odpoveď.

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Takže  dobrý  deň  ešte  raz.  Čo  sa  týka  kategorizácie  tej  komunikácie  vnímame  to  ako 
komunikáciu. Vzhľadom k tomu, že je tam zvýšený pohyb vozidiel od kedy sa osadili rampy 
pred parkoviskom pred budovou VÚB hliadky pravidelne pri každom odchode z, zo základne 
kontrolujú  toto  parkovisko.  Týždenne  tam  riešime  2  až  3  priestupky.  Zameriavame  sa 
prevažne na verejnú zeleň. Zo začiatku aj po dohode s vedením mesta sme zhruba mesiac boli 
tolerantní,  upozorňovali  sme  vodičov,  teraz  však  pristupujeme  už  k sankciám  v zmysle 
zákona. Je tam problém, preto to musíme riešiť už tak, ako to riešime. Hovorím priebežne, 
alebo približne 2 až 3 priestupky týždenne sa tam riešia, čo sa týka parkovania. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Takáč

p. poslanec Ľubomír Takáč
Ja by som sa chcel zamerať na uznesenie zo zasadnutia rad školy zo dňa 22.11.2017, Rady 
školy pri ZUŠ-ke. Táto problematika už možná z časti odznela. Mám tu podnet od určitých, 
určitej  skupiny pedagógov,  kde  rada  školy  súhlasí  so  zaradením Elokovaného  pracoviska 
Akademika Hronca 100/9A Rožňavy, ako súčasť ZUŠ Akademika Hronca 3490/9B do siete 
škôl a školských zariadení, ale nesúhlasia s vyradením budovy na  Štítnickej ulici 201/10 zo 
siete škôl a predškolských a školských zariadení. Naďalej by táto skupina pedagógov, jedná 
sa o skupinu pedagógov, ktorá má na starosti hudobný odbor, ktorý, ktorý má 358 žiakova 
a vyťaženosť hudobného odboru je veľmi vysoká. Počas rok...Ja som si vyžiadal podklady 
koľko koncertov, príprav na koncerty, aké technické a iné vybavenie potrebujú, nakoľko aj ja 
som  absolvent  tejto  školy,  ja  som síce  navštevoval  Normovú  ešte,  ale  to  bolo  predtým 
dobrých pár  rokov.  Viem,  že  na  rôzne  koncerty,  prípravné  koncerty  je  potrebná  kvalitná 
technika, aparatúra, hudobné nástroje, hudobný nástroj nie je písací stôl, hej, hlavne keď ide 
o nejaké koncertné krídlo, alebo niečo obdobné, to sa proste niekde umiestni a hýbať by sa 
s ním vôbec nemalo. Takže ma požiadali o to, aby som predniesol takú, taký návrh, aby bolo 
zabezpečené, zabezpečená nejaká rekonštrukcia tejto budovy a do doby, kým táto budova sa 



opraví  v rozsahu nutnom,  aby sa  zabezpečili  priestory  vhodné na koncerty  pre cirka  120 
členné osadenstvo a táto budova by sa im potom vrátila ako súčasť školy. Ďakujem.
Mičudová:v  elokovanom pracovisku ZUŠ, ktoré sídli na Šttnickej ulici bude prevedená kompletná 
rekonštrukcia elektroinštalácie tak, aby bola v súlade s platnými normami a následná revízna správa 
bola bez nedostatkov.k Bol vypracovaný projekt na výmenu jestvujúcej elektroinštalácie.k
Mesto Rožňava ako zriaďovateľ ZUŠ  pripravuje podklady k vyhláseniu verejného  
obstarávania na spomínané práce (do 20.02.2018). V období, kedy budú prebiehať práce na 
rekonštrukcii elektroinštalácie zabezpečíme vhodné priestory na koncerty tak, ako to bolo v 
minulosti.  O danej skutočnosti sme spolu s pánom primátorom  informovali  vedenie ZUŠ a 
radu školy pri ZUŠ na zasadnutí dňa 30.01.2018.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Budem odpovedať, lebo možno niektorí aj poslanci hľadali tento bod. Zámerne sme 
ho už tam nedávali tento bod, pretože na tomto pracujeme a musím takto otvorene povedať, 
síce nerozumiem tej otázke, že prečo práve to tlačili teraz cez zastupiteľstvo. Lebo sme si túto 
otázku tam veľmi dobre rozdiskutovali a myslím, že bola diskusia dosť plodná na toto. Určite 
sa  posnažíme  o to,  aby sa  táto  budova,  aj  keď nie  kompletne  celá  opravila,  ale  opravila 
elektroinštalácia, pretože tam je problém s tým, že revízia tam nie je. Sme s dohodli, že táto 
revízia,  alebo je  dohoda tam, že do februára  sa to  ešte  dá,  pretože  dovtedy tá  revízia  je. 
Povedali sme si aj v uznesení to je na rade školy, že budeme jednať aj ohľadom estrádnej sály 
v OKC a budeme sa zapodievať aj s touto budovou, že výjdeme v ústrety našim hudobníkom, 
tanečníkov,  aby  mohli  na  pódiu  tancovať  a,  a tieto  svoje  aktivity  prevádzať.  Takže 
pravdepodobne  sa  tam  opraví  aj  strecha,  okná  sa  vymenia.  Určite  sľúbiť  nemôžem 
rekonštrukciu celej budovy, ale urobíme všetko pre to, aby bola budova naďalej funkčná a aby 
ju  vedeli  využívať  aj  s touto  koncertnou  sálou.  Budú  určite  jednania,  budeme  rozprávať 
o tomto, hej, čo ako. Takže zatiaľ, zatiaľ je takáto informácia. Pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Chcel by som sa opýtať pani vedúcej odboru, pani doktorky Mičudovej, 
keďže zo zasadnutia  komisie  školstva  mám absolútne  iné  informácie.  Našťastie  som tam 
hlasoval tak, že som sa zdržal. Tiež nie som stotožnený s tým, že by sme sa mali budovy na 
Štítnickej ulici nejako zbavovať, resp. že by mala prestať slúžiť ZUŠ. A tu po nejakom čase 
vidím,  že  sa  dejú  veci,  že  učitelia  protestujú  atď..  Čiže  zas  mi  unikla  nejaká  koncepcia 
a riešime to pravdepodobne bez tých, ktorých sa to najviac, najviac dotýka. Poprosil by som 
vysvetlenie. Ďakuje.

p. primátor Pavol Burdiga
Asi musíš povedať, že si sa nezúčastnil tej rady školy, lebo sme tam dosť plodne to rozobrali 
a boli tu aj tvoji kolegovia tak isto, hej, tam nezazneli úplne konkrétne veci a to, že sa to rieši 
s vedúcou odboru školstva myslím, že tu je moje slovo, ktoré zaváži, hej. A ja som dal aj tam 
slovo,  že  sa   budeme každopádne  touto  problematikou  zapodievať.  Nikto  nechce  budovu 
zameniť.  Tam  sme  si  povedali  pre  a proti,  vysvetlili  nám  aj  to,  že  majú  tie  koncerty 
dennodenne. Dobre OK, pochopili sme, preto som teraz to dal do éteru, aby ste aj vy tomu 
rozumeli. Urobíme všetko pre to, aby v tejto budove ďalej sa pokračovalo. Zatiaľ využívame 
tento  stav  do  toho,  do  toho konca  februára,  dovtedy sú  revízie,  navštívime  to  s určitými 
ľuďmi, ktorí, z ktorými sa potom možno dohodneme na tom, že tieto veci by sa odstránili 
a urobím všetko pre to, aby tam mohli naďalej koncertovať. Ja vám dávam na to slovo. Určite 
budeme  hľadať  na  to  aj  finančné  prostriedky,  len  musím povedať  dopredu  celú  budovu 
zrekonštruovať  určite  okamžite  nevieme.  Ale  zabezpečíme  to  komfortné  koncerto.... 



koncertovanie pre týchto žiakov aj  naďalej tak,  ako boli.  Nie je to jednoduchá výzva, ale 
budeme na  tom pracovať.  Aby som povedal  aj  druhú vec  ohľadom estrádnej  sály.  Lebo 
zazneli tam aj tie veci, hej. Preto hovorím, že bola veľmi plodná debata o tomto. Je tam aj 
súkromná ZUŠ JAS, keď dobre viem. Funguje tam. Rozprávali sme aj o tom, že využívajú tú 
sálu, mohlo by sa to pódium tam preniesť, mohli by tam aj naši byť. Máme sa pozrieť na 
zmluvy,  keď sa dobre pamätám páni  kolegovia.  Pozrieme sa na to,  ale  musíme pochopiť 
a musíte pochopiť aj vy jednu vec, že aj do tej súkromnej základnej školy, ktorá tam je tá 
JAS, chodia aj naše deti. Hej, čiže to sa nedá urobiť, že teraz pozrieme sa na zmluvu a im to 
vypovedáme tak, aby naša ZUŠ-ka tam išla. Aj keď by sme sa takto mohli chovať, ale ja sa 
nemôžem takto chovať. Čiže musíme, musíme vstúpiť do jednaní aj tam s týmito ľuďmi, či je 
to možné, či je to nemožné a, a, aj v tejto budove, lebo tam treba finančné prostriedky. Čiže 
preto hovorí, tento bod sme nezaraďovali kvôli tomu, lebo môj názor na to, že intenzívne 
budeme pracovať na tom sme si povedali, keď dobre sa pamätám páni kolegovia. V januári sa 
stretneme kvôli tomuto. Je to aj v uznesení, takže dúfam, že tieto veci sa nám podarí, podarí 
urobiť, presadiť, aby, aby tam mohli naďalej teda pokračovať. Ja len toľko chcem k tomuto. 
Pán poslanec Kováč.
Riaditeľ TSM Rožňava: Technické služby mesta Rožňava ako správca nebytových priestorov vo 
vlastníctve mesta Rožňava počnúc dňom 01.k02.k2013 prevzali do správy budovu Obchodného 
kultúrneho centra na Šafárikovej 20 v Rožňave .k
Estrádna sála nachádzajúca sa v uvedenej budove je najviac využívaná na nácviky a tréningy 
spoločenských tancov Súkromnou ZUŠ JAS a Klubom gemerských badmintonistov na tréningy.k
Uvedené činnost sú zabezpečované na základe nájomných zmlúv, ktoré sú uzatvorené na dobu 
neurčitú.k
V roku 2017 bolo využite estrádnej sály nasledovné :
Súkromná ZUŠ JAS  (NZ 01/OKC ESS/2016 ) 707,70 hod.k/rok .k
ZUŠ využíva estrádnu sálu v priebehu celého týždňa okrem štvrtka a vrátane soboty doobeda.k 
Klub gemerských badmintonistov ( NZ 04/OKC ESS 2013)  202 hod.k/rok
Uvedený klub využíva sálu v poobedňajších hodinách každý utorok a štvrtok v týždni.k
Okrem uvedených nájomníkov je estrádna sála využívaná na usporiadanie spoločenských 
a kultúrnych akcií na základe požiadavky či už škôl, kultúrnych stredísk alebo ostatných subjektov.k 
V roku 2017 tu organizovali svoje akcie , SCA Hygiene Products s.kr.ko.k, CVČ, Obchodná akadémia, 
Gemerské osvetové stredisko, SOŠ technická, OZ Boxing Club a pod.k   

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja chcem potvrdiť tvoje slová. Prekvapuje ma, že zápisnica napriek dohode na rade základnej 
školy je  teda  vonka, k dispozícii  takýmto spôsobom, pretože na rade školy sa rada školy 
uzniesla na tom a teda dohodla, že teda počká na návrhy pána primátora, resp. mesta Rožňava 
ako takého a v zmysle toho potom zvoláme pracovné stretnutie, ale asi niekto bol netrpezlivý 
a potreboval to riešiť čím skôr, lebo sa bál, že, že to nejak nebude fungovať.
Mičudová: v elokovanom pracovisku ZUŠ, ktoré sídli na Šttnickej ulici bude prevedená kompletná 
rekonštrukcia elektroinštalácie tak, aby bola v súlade s platnými normami a následná revízna správa 
bola bez nedostatkov.k Bol vypracovaný projekt na výmenu jestvujúcej elektroinštalácie.k
Mesto Rožňava ako zriaďovateľ ZUŠ  pripravuje podklady k vyhláseniu verejného  
obstarávania na spomínané práce (do 20.02.2018). V období, kedy budú prebiehať práce na 
rekonštrukcii elektroinštalácie *zabezpečíme vhodné priestory na koncerty tak, ako to bolo v 
minulosti.  O danej skutočnosti sme spolu s pánom primátorom  informovali  vedenie ZUŠ a 
radu školy pri ZUŠ na zasadnutí dňa 30.01.2018.

p. primátor Pavol Burdiga
No len tá zápisnica sa dostala vonku a...



p. poslanec Ing. Karol Kováč
No ne...nebudem to riešiť.

p. primátor Pavol Burdiga
Ale ja si myslím, že.... 

p. poslanec Ing. Karol Kováč
 Je zaujímavé, že...

p. primátor Pavol Burdiga
... nie je žiadne tajomstvo v tej zápisnici.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Je zaujímavé,  že mi to nemáme tú zápisnicu,  preto sa mi ťažko reaguje,  ale to je interná 
záležitosť tohto celého. Ale .....

p. primátor Pavol Burdiga
Ani my ju nemáme ešte.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
....to  čo  povedal  pán  primátor,  bol  tam  dohodnutý  jasný  časový  postup  s termínmi. 
Očakávame  teda,  že  mesto  tieto  vedci,  okrem  toho  finančná  komisia  sa  tým  zaoberala. 
Myslím, že nejaké prvotné informácie mesto má, takže toto. A ja ak dovolíte by som plynule, 
jaj a kolega Bischof pardon, pardon

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

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Ja som bol len a teda, v tomto prípade príjemne uveličený z toho, že taký 
výrazný názorový posun nastal oproti, oproti komisii a potom cez rokovanie Rady školy ZUŠ. 
Ja  som sa  včas  písomne  ospravedlnil  pánovi  predsedovi  Rady  školy  ZUŠ kvôli  chorobe 
dieťaťa som sa nemohol sús...teda zúčastniť. A teda vítam túto zmenu, že mesto sa pustí do 
aspoň teraz čiastočnej rekonštrukcie budovy na Štítnickej. Ďakujem pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne páni poslanci. Pán poslanec Takáč.

p. poslanec Ľubomír Takáč
Zase  len  na  základe  dostupných  informácií  som  sa  dozvedel,  že  z kancelárie  bývalej  1. 
Rožňavskej  spol,  1.  Rožňavskej  akciovej  spoločnosti  by sa mali  sťahovať  dole  do areálu 
technických služieb do nejakých kontajnerov. Je to pravda? A pokiaľ to je pravda ako s budú 
ďalej  predávať parkovacie lístky,  resp. služby občanom a keď v týchto kanceláriách,  ktoré 
momentálne majú k dispozícii je jedna kancelária správcu budovy, ktorý je tam tak, či tak, či 
by  nebolo  racionálnejšie  pána  riaditeľa  technických  služieb  presťahovať  do  prázdnych 
priestorov  budovy  OKC,  aby  technické  služby,  resp.   ich  zástupcovia,  predajcovia 



parkovacích kariet atď., aby boli občanovi bližšie, aby nemuseli prechádzať dvorom, dvorom 
technických služieb, resp. zberného dvora, ktorý je dole.

p. primátor Pavol Burdiga
Nie, nie je to nesprávna informácia. Kvôli tomu, aby ľudia si vedeli kupovať parkovacie lístky 
nebudeme sťahovať pána riaditeľa hore. Môj názor je taký, že technické služby sú rozhádzané 
a každopádne mali by byť na jednom mieste. To, že to je lobing týchto zamestnancov neviem, 
ale je mi to tak jedno. My sme sa rozhodli  týmto spôsobom. Do žiadnych kontajnerov sa 
nebudú  sťahovať.  Sú  to  riadne  kancelárie,  ktoré  budú  vyrábané  na  mieru  a sú  oveľa 
komfortnejšie v akých sedia ešte. Bude tam všetko na jednom mieste. Teraz sa učia pracovať 
s novým dochádzkovým systémom. Ja verím, že keď niekto je rozmaznaný 30 rokov, hej, že 
táto zmena padne preňho ako veľmi zle. Parkovací lístok – v dnešnej dobe sa pohybujeme 
všade autami. Zídeme dole pred technické služby, je tam parkovisko a okamžite kancelária po 
pravej strane v technických službách, nepotrebujeme prechádzať cez žiadny dvor, už vôbec 
cez zberný dvor nie, ale komfortne sa dostaneme ku týmto, ku týmto lístkom. Zatiaľ to je 
úplne ešte nie v tom štádiu, že by mali, ale áno zvažujeme, že by takéto niečo malo. Čiže 
preto hovorím, že mať všetkých zamestnancov po jednej kope je to dobre. Myslím, že bola 
mylná  informácia,  lebo,  lebo  slabá  je  kontrola  potom  týchto  zamestnancov.  My  ich 
potrebujeme mať na jednom mieste, na jednom mieste evidovaných atď.. Opakujem ešte raz. 
Bolí to po 30 rokoch urobiť takéto rozhodnutie a, a možno sa dostať do takýchto nových 
priestorov  a byť  možno  ešte  viac  kontrolovaný.  Toľko  som  chcel  k tomu  povedať.  Pán 
zástupca.

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem.  Neberte  to  ako  na  odľahčenie,  ale  v niekoľkých  bodoch  sme  sa  dotkli  našich 
miláčikov  psov,  rôznych  zvierat.  Troška  sme  opomenuli  na  kategóriu  a hneď  ich  budem 
konkretizovať, ale chcem na úvod povedať, že dlhšie sa zaoberám, ja som psičkár, mnohí ma 
poznáte a, a evidujete. Aj teraz ma čaká doma, čaká ma ešte 3, 4 k, prechádzka s ním, na ktorú 
je  naučený  a všetko  je  v ľuďoch.  Tzn.  podmienky  atď.,  prístup,  možnosti,  ale  všetko  je 
v ľuďoch. Mali sme tu rôzne snahy od tých košov spomínaných, aj s venčoviskami. Neviem, 
či sa vám dostala do uší, alebo či ste vnímali, teraz troška zakryje sneh, možno to následné 
roztopenie to umyje, ale ja som tento týždeň bol 3x radnica, TIK, UniCredit banka a od Troch 
ruží dole ten roh, s prepáčením, psie exkrementy, ktoré sem tam človek môže postrehnúť, tam 
je  s prepáčením  celé  námestie  po....  Pozrel  som  sa  hore,  tak  som  chytro  skočil  dnu  do 
UniCredit banky, aby som nechytil nejakú dávku. Čo s tým? Je tu kategória holubov, hej. Už 
sme ich  spomínali  v minulosti  na  bývalej  zdravotníckej  škole.  Predvčerom som hlásil  na 
mestskú políciu podnet obyvateľov, predtým na Ocelníkovej stránke bol tak isto, nemáme tu 
len psov, máme tu aj líšky. Bola tu v Poschovej záhrade. Takže, takže tá, tá kategória možno 
si kontroly venčovania holubov, líšok atď. sa nám rozrastá. Je tu, je tu problém, ktorý treba 
samozrejme riešiť. Po 2 by som chcel poďakovať, uznať za veľmi príjemné konštatovanie, že 
mesto,  mestu  a technickým  službám  sa  podarilo,  na  poslednú  chvíľu  síce,  ale  nájsť 
prostriedky a aj  technicky vyriešiť  sprevádzkovanie  a sprístupnenie  zimného štadióna,  tzn. 
zimný štadión by mal byť 2. otvorený. Pri tej príležitosti aj si tu ako funkcionár hokejového 
klubu,  by som chcel  upriamiť  pozornosť na aktivity,  je  tu  vian....  sú tu,  je  tu  december, 
Vianoce, takže na, pre verejnosť Mikuláš príde aj na ľad. Školy atď., rodičia s deťmi, babky, 
aby mali aj túto možnosť a následne bude podujatie v januári Slovenského hokejového zväzu 
Deti na hokej 06. 01. Všetko by malo byť na plagátoch, bilboardoch, na maily, na stránkach, 
takže ste srdečne vítaní a verím, že aj keď to klzisko je len 2,5 možno 3 mesiace k dispozícii, 
že splní to poslanie a že poskytne deťom radosť, pohyb a to čo k tomu patrí.  Ďakujem za 
pozornosť. 



p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ešte možno tiež možno to odľahčenie ohľadom tých holubov, tak keď ste si 
to všimli, tak boli aj na rímse našej radnice. My sme sa pokúsili o to, aby sme ich vedeli dať 
preč. Takže nám sa to podarilo, len podarilo sa to tak, že teraz všetko čo tam bolo sa nám 
nasťahovalo na strážnu vežu. Čiže dúfam, dúfam, že tá krytina, ktorá je tam, že nám to vydrží, 
a budeme musieť  rozmýšľať,  aby,  aby to  tam nebolo.  To je  jedna  vec  a možno doplním 
svojho zástupcu,  že áno boli  tam dosť značné opravy na zimnom štadióne,  ktoré sa nám 
podarilo eliminovať a myslím, že dosť vysoké boli tie, tie opravy, ktoré sme museli urobiť, 
ale chvalabohu s to podarilo a musím vám dať do pozornosti aj to, že vlastne od zajtrajšieho 
dňa sa spúšťa aj skúšobná prevádzka novej kotolne, ktorá je dole na zimnom štadióne, ktorá 
bude dodávať  teplo  a teplú  vodu pre zimný  štadión a naopak v lete  nám bude vyhrievať, 
vyhrievať  vonkajšie  kúpalisko.  Takže  krásna  novučičká  kotolňa  s modernými  kotlami 
a myslím, že sa tam zníži spotreba energie, plynu, aspoň o 3/4-tinu oproti tomu, čo tam bola, 
takže dúfam, že aj to nám pomôže v tejto racionalizácii. Ešte pán poslanec Kováč má.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Predpokladám, že aj kolega Beke. 

p. primátor Pavol Burdiga
Až potom to príde.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Hej.  Ja  budem  pokračovať  vo  svojom  diskusnom  príspevku.  Ja  by  som  ešte  upriamil 
pozornosť  a požiadať  vedenie  mesta.  Dotaz,  ktorý  som  poslal  ohľadom,  ohľadom 
kontajnerových státí  na komunálny a separovaný odpad. Chcem požiadať pani prednostku, 
dotyčný vedúci pracovník si so mnou dohodol stretnutie, všetko prebehlo v poriadku, ale tá 
odpoveď bola o tom, čo sa v minulosti už urobilo aby teda nejakým spôsobom to fungovalo 
a nebola to odpoveď. Ja chcem poprosiť, upozornil na to aj občan, upozorňoval som na to ja 
pred 2 mesiacmi. Koncepcia práce, alebo nakladania s komunálnym odpadom a s triedeným 
odpadom sa netýka len tvorby prístreškov ako takých, ale určite to s tým súvisí. Ja by som bol 
veľmi rád, keby sa v súvislosti s tým urobila koncepcia. 
Stanovisko  Komisie  výstavby,  územného  plánovania,  životného  prostredia  MZ 
v Rožňave:  Komisia  odporúča  schváliť  ohradenie  kontajnerových  stanovíšť  formou 
uzamykateľných oplotení  navrhnutým systémom vo farbe  pozinkovanej  sivej.  Celý zámer 
bude realizovaný bez finančnej účasti mesta Rožňava
Aby som nedostával odpovede toho typu, že Brantner to raz postavil za 3 000 euro a proste tá 
cena je nemenná, nezničiteľná, neexistova... teda nena...nezmeniteľná, je jedna vec a druhá 
vec, že nikto iný to nedokáže postaviť tie kontajnery, resp. vlastníci bytov jednajú s niekým, 
v Gemerskej, jedno odkiaľ a proste je to nemenné. Ja som očakával v rámci tejto koncepcie 
opäť návrh, riešenie nejaké zásady, koncepcie, aby sme add 1 kontajnerovými státiami, ktoré 
takýmto spôsobom uzamikateľné, uzatvoriteľné riešili nielen ochranu tých kontajnerov ako 
takých a odpadkov v nich,  ale  zároveň do budúcna pripravili  predpoklady na to,  aby sme 
mohli registrovať elektronicky, koľkokrát sa kontajner vysype, ako sa tam odpad triedi, akým 
spôsobom to celé funguje, koľko tam toho je atď., atď., atď. takže to nie je len o ochrane, je to 
aj o ďalších koncepčných veciach, ktoré sa s tými kontajnermi dajú urobiť. Ja chápem, že to 
nebude asi lacná záležitosť, preto som vo svojom, vo svojej žiadosti, resp. vo svojom dotaze 
uviedol,  aby  sa  komunikovalo  s vlastníkmi  bytov,  resp.  so  zástupcami  vlastníkov  bytov 
o týchto otázkach, nemusí to byť naraz, je ich nejakých 216, dá sa to po skupinách, ale aby sa 
to koncepčne pripravilo toto riešenie, pretože máme tam vysoké náklady na odpad, máme tam 



nepríjemnosti typu toho, že máme spoluobčanov alebo turistov, ktorí chodia vyslovene len 
kvôli odpadkom, tzv. odpadkoví turisti, ktorí to roznášajú krížom krážom po meste. Takže 
preto tá koncepcia. Opakujem nepotreboval som to vtedy hneď, potreboval som to v januári 
2018, resp. februári 2018. Pokiaľ takáto koncepcia je niekde na stole, alebo sa chystá, mne 
stačí  odpoveď,  že  áno pán poslanec  chystáme.  Najbližšie  ťa budeme informovať v apríli, 
pretože je to rozsiahly materiál,  rozsiahla záležitosť.  Odpoveď toho typu, že, no nebudem 
citovať. Takže toto by som bol veľmi rád, keby bolo zaznamenané ešte raz ako dotaz poslanca 
a očakávam na to teda adekvátnu odpoveď. Ďalej cenová mapa. Jedno z mojich dotazov bola 
cenová mapa. Vďaka komisii finančnej sa teda cenová mapa posunula do tej roviny, ktorú 
som očakával a predpokladal som, že do finančnej komisii táto záležitosť pôjde. Uznesením 
komisie sa rozhodlo, alebo teda doporučilo mestu, aby sa zaoberalo konkrétnymi číslami, aby 
predložilo mesto konkrétne informácie o tom, akým spôsobom by to bolo možné plus tam 
padol návrh, aké zdroje sa tam dajú využiť dokonca v obmedzenej dobe za cenu nejakých 600 
euro.  Poprosím toto ja považujem za riešenie.  Nie odpoveď to,  že niekde v Žiline niekde 
robia, vo Zvolene niečo robia a to neni to, čo sme očakávali. Očakávali sme to, že nám padnú 
konkrétne  sumy,  konkrétne  čísla,  ktoré  prežuje  komisia  finančná,  ktoré  sa  pripravia 
v konkrétnych veciach tak, aby sme o týchto veciach mohli odborne, resp. aby sme adekvátne 
mohli rozprávať. Takže poprosím vedenie mesta, aby....650....aby, aby sa touto vecou, alebo 
uznesením tejto komisie zaoberalo a bralo to tak, že to uznesenie súvisí s dotazom poslanca 
ohľadom cenovej mapy.
Halyák:  Problematika  cenovej  mapy  pozemkov  je  obsiahnutá  v materiáli  „  Zásady 
hospodárenia s majetkom mesta – návrh na doplnenie“, ktorý je predložený na rokovanie MZ 
22.2.2018
 Ďalšia vec, o ktorej by som rád diskutovať je rozpočet na rok 2018. Teraz proti svojej srsti 
chcem lobovať a po preštudovaní materiálov, ktoré k dispozícii sú na nete a ktoré sa podarilo 
dokonca aj  mne dať do kopy a to je, na základe mojich dotazov potom boli aj  získané aj 
z odboru školstva ako sú bežné a kapitálové výdavky na školský rok 2012, 2017 bol by som 
veľmi rád v okraji  záujmov investovania mesta,  z peňazí  mesta,  nie z dotačných peňazí  je 
škôlka  na  Ulici  Ernesta  Rotha.  Ak  si  dobre  pamätám  zástupca,  alebo  teda  materiál, 
informácia, žiadosť bola aj na finančnej komisii, kde teda ob...rodičia informovali o, o týchto 
náležitostiach. Bol by som veľmi rád, keby sa táto vec odrazila aj v rozpočte. Ja viem, že je 
pripravovaný projekt, ja viem, že sa chystá táto záležitosť riešiť v rámci nejakých projektov, 
ale nakoľko v tej štatistike tých investícií na škôlke Ernesta Rotha škôlka naozaj ťahá za, za 
slabší, za kratší koniec a v tom období sa naozaj tomu nikto nevenuje, nieže nevenuje, ale 
neboli  tam  tie  investičné  prostriedky  nejakým  spôsobom smerované.  Očakávam  teda,  že 
a doporučujem, a navrhujem, aby  sa tým zaoberal rozpočet na rok 2018. Opakujem mimo, 
mimo projektov, ktoré nejakým spôsobom fungujú. Prihlásim sa ešte za pánom Bekem.
Jánošíková, Macková: K Materskej škôlke na Ulici Ernesta Rótha: Je kompletne spracovaná 
projektová dokumentácia, rozpočet a vydané stavebné povolenie.k Po vyhlásení výzvy na 
predkladanie projektov na získanie dotácie z Envirofondu, ktorú očakávame v najbližších 
týždňoch, sa budeme uchádzať o finančné prostriedky, a to v 1.k etape na opravu striech a v 2.k 
Etape na zateplenie objektu (sme limitovaný výškou žiadaných finančných prostriedkov max 
200.k000,- EUR v jednej žiadost).k   

p. primátor Pavol Burdiga
Bude pani prednostka ešte odpovedať, ale kľudne sa prihlás však nie je problém.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková



Ja by som len rada vysvetlila tú odpoveď kolegu Šalamona na dotaz pána poslanca ohľadom 
kontajnerových státí. Nám takýto postup odporučila komisia výstavby, ktorá prijala uznesenie 
v tomto smere, že vlastne my máme postupovať tak, bola tu jedna firma, ktorá dala ponuku, 
boli  tu  typizované  kontajnery,  mala  osloviť  bytové  spoločne...spol....spoločenstvá,  tie 
spoločenstvá, ktoré súhlasili s tým kontajnerovým státím, oni by si to zaplatili z fondu s tým, 
že  mesto  im  vlastne  dá  k dispozícii  pozemok,  ten,  na  ktorom  tie  kontajnery  vlastne 
momentálne aj sú. Takto to aj beží. My to vlastne tá odpoveď bola takto myslená. Pokiaľ ide 
o koncepciu, nám končí s Brantnerom zmluva v roku 2021, alebo 20, 21. Do tej doby pokiaľ 
ide o nakladanie s komunálnym odpadom nemôžme v tomto smere urobiť nič.  My sme sa 
zamýšľali skôr nad tým, že pripraviť, niekedy od budúceho roka začať pracovať, pripraviť už 
teraz nejaké podmienky, ktoré by sme chceli od budúceho dodávateľa a tam, by práve mohli 
byť aj takéto kontajnerové státia, alebo iné riešenie. Vieme, že v iných mestách sú vlastne tie 
kontajnery  v zemi,  čiže  my  by  sme  chceli  pripravovať  toto  ako  podklad  do  verejného 
obstarávania.  Čo  sa  týka  cenovej  mapy.  Ten  materiál,  ktorý  bol  predložený  na  komisiu 
finančnú, to bol vlastne len taký prvý materiál, lebo vy ste nám dali termín do konca januára. 
Čiže my ten materiál ešte raz preberieme v komisii finančnej. To nebola nejaká vôbec už sa to 
nedá nazvať, že finálna verzia. My sme sa len pýtali členov komisie, aký majú názor, ako 
podľa nich máme pri tvorbe materiálu pokračovať. My materiál vypracujeme, podľa návrhu 
členov  finančnej  komisie,  a predložíme  ho ešte  raz.  Čiže  to,  to  nebolo,  to  nebola  nejaká 
finálna  verzia.  Čo  sa  týka  škôlky  Ernesta  Rotha.  Žiaľ  bohu  tá  dotačná  schéma  je  tak 
nastavená,  že  v prípade  ak  by  sme  podali  teda  projekt,  kde  ide  o zníženie  energetickej 
náročnosti  budov,  tam  musíte  dosiahnuť  certifikát  trieda  A.  V prípade,  ak  by  sme  my 
z vlastných finančných prostriedkoch už vymenili okná, už vám tie čísla nevyjdu, pretože tá 
úspora už sa nedosiahne také vysoké percento, ako bez toho..... Je to paradox, ja tiež hovorím, 
že nie je  to správne, ale žiaľ je to tak nastavené. Čiže prejde ten projekt, kde sa po realizácii  
opatrení dosiahne čo najvyššie % úspory. Už keď urobíte strechu a okná,  úsporu už máte 
z vlastných finančných prostriedkov nejakú garantovanú, čiže už váš projekt neprejde, pretože 
tam  už  možno  dosiahneme  len  nejakých  30,  40%  tými  opatreniami,  ktoré  chceme 
prefinancovať.  Čiže  my  sa  musíme  rozhodnúť,  akým  spôsobom  budeme  realizovať 
rekonštrukcie. Buď to bude z vlastných finančných prostriedkov, čo naraz nepôjde, lebo tam 
je rozpočet vyše milióna, alebo z iných zdrojov. Alebo čakať ešte na ďalšie výzvy. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Beke. Treba vydržať pán poslanec. Budeš mať potom ešte. Tak neviem, lebo.... 
Dobre  nech  sa  páči  pán  poslanec  Kováč,  pán  Beke  ti  uvoľnil  miesto,  aby  si  mohol 
pokračovať.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja len aby som kolegov upokojil rozhodol som sa pred chvíľočkou, že teda ostatné dotazy 
pošlem v písomnej forme na mesto, aby som kolegov nezdržiaval. Ja ako to, čo hovorila pani 
prednostka  ohľadom,  ohľadom investícií  do  škôlok.  Ďakujem veľmi  pekne  toto  je  veľmi 
dôležitá informácia aj pre nás a myslím aj pre rodičov ako takých. Naša žiadosť, alebo ich 
žiadosť  je  aby  mesto  pokiaľ  výzva  nepočí...  neprešla,  počítalo,  alebo  predpokladáme 
vy...vytvorí nejakú rezervu, hlavne tie veci čo sa týka zatekania strechy a tých okien v tom 
pavilóne jednom, aby to mohlo byť vymeniteľné.  Nečakajc....nečakajúc neustále na nejaké 
projektové  výzvy.  Jednu,  dve  možno,  ale  myslím,  že  sme  sa  bavili  o jednej  výzve,  že 
počkáme ako to dopadne, ale prosím, treba počítať, alebo keď sa dá počítajme v rezervách 
finančných s tej s týmto nákladom. Ďakujem. Kolega Beke.



p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Včera poobede ma oslovili občania z Rožňava bani, že majú nejaký 
problém,  že  pri  oprave  cesty  smerom  ku  kolóniám  vznikla  nejaká,  nejaký  jarok,  alebo 
priekopa na konci ulici skadiaľ sa nedá prejsť smerom ku lesu a že keď by, keď by bol nejaký 
požiar, že vraj ani požiarne auto nevie prejsť stamaď. Tak ja osobne nemal čas na to, aby som 
vyšiel na tvar miesta sa presvedčil,  že o čo prakticky ide. Chcel by som poprosiť vedenie, 
alebo z mesta, keď by ste mohli pozrieť a daný stav.
Breznenová:  Mesto  Rožňava  ako  príslušný  orgán  štátneho  stavebného  dohľadu  vykonal 
poverenými pracovníkmi dňa 11.1.2018 štátny stavebný dohľad v súlade s § 98 ods. 1 zákona 
č.  50/1976 Zb. stavebného zákona.  Dôvodom vykonania štátneho stavebného dohľadu bol 
podnet  p.  Zuzany  Gerykovej  vo  evci  posúdenia  a zistenia  skutkového  stavu  prístupu  na 
pozemok  C-KN  č.5595/1  a C-KN  č.5595/2  cez  pozemok  C-KN  parc.č.  5598/2  v k.ú. 
Rožňava. K štátnemu stavebnému dohľadu boli prizvaní aj zamestnanci správy nehnuteľného 
majetku mesta Rožňava a riaditeľ TSM Rožňava. Vzhľadom na zistený skutkový stave a na 
základe  miestnej  obhliadky  na  tvári  miesta  vlastník  pozemku  C-KN  č.5598/2  zastavaná 
plocha s výmerou 2339 m2 zapísaného na LV č. 3001 v k.ú. Rožňava súhlasí s tým, aby TSM 
vykonali  úpravu  na  pozemku  tak,  aby  bol  umožnený  prístup  z miestnej  komunikácie  na 
pozemky C-KN č. 5595/1 a C-KN č. 5595/2 s tým, že je ptorebné zachovať odtokové pomery 
tak, aby zberná šachta dažďových vôd na predmetnom pozemku mohla naďalej vykonávať 
svoju  vodoochrannú  funkciu.  Vlastník  pozemku  k predmetnému  štátnemu  stavebnému 
dohľadu  doložil  stanovisko  pod  č.  OPaSM-14/2018  zo  dňa  13.2.2018.  Účelom  uloženia 
zbernej  šachty  dažďových  vôd  je  predchádzať  hroziacim  škodám  an  majetku  vlastníkov 
nehnuteľností v danej lokalite.

Riaditeľ TSM Rožňava:  na základe stretnutia pri vybudovaní vpuste „kolónia 1,2“ od p. 
Mihalika  za  účasti  aj  stavebného  úradu sme sa  dohodli,  že  TSM sprejazdnia  úsek  vedľa 
spomínaného rigolu a to spôsobom odobratím časti kopca v šírka 2m až 2,2m. Prejazd bude 
slúžiť, len pre štvorkolku, prípadne terenné vozidlo . Pri výške prejazdu sa zohľadní, to aby sa 
prívalová  voda nedostávala na komunikáciu, čo bolo hlavným účelom vybudovania vpuste.  

p. primátor Pavol Burdiga
Môžem odpovedať?  Je  to  vec  aspoň 3/4  ročná.  Práve  z tej  lesnej  cesty,  o čom hovoríme 
neprestajne,  ale  neprestajne tiekla  voda,  ale  prúdom, keď boli  dažde.  Zmývalo  nám cestu 
kompletne. Tá cesta nebola využívaná na nič, len na kradnutie dreva. Musím to povedať. My 
sme tam urobili opatrenie také, že sme tam urobili zachytávací rigol a s nemalými finančnými 
prostriedkami a všetko vodka, ktorá zateká teraz, alebo priteká, je krásne odvedená, tam kde 
má byť. Naša cesta vôbec potom už nie je podmákaná a preto si dovolíme ju asfaltovať a to čo 
tvrdí tá pani, pretože viem, kto ti to povedal, hej...

p. poslanec Zoltán Beke
Pán mi povedal.

p. primátor Pavol Burdiga
Tak možno. No to je jedno kto. To je jedno kto. Bolo to vykomunované....vykomunikované 
aj s požiarnym zborom našim a aj sme ich zobrali na to miesto, aj sme im to ukázali. Hej, čiže 
aj keby ten zachytávací rigol tam nebol požiarne auto s tam nedostane nikdy v živote. Čiže 
vedia o tom požiarnici, resp. toto sme museli urobiť, lebo si chránime svoj majetok a keby 
sme to neboli urobili neprestajne tá spodná časť cesty, rád by som ti to niekedy ukázal, sú tam 
3, 4 domy boli  neprestajne a permanentne zatápané.  Preto sme ten rigol urobili  tam hore. 
Teraz je úplne sucho, tá voda sa odvádza tam, kde má a práve si dovolíme ten celý vrch až po 



spodnú cestu zaasfaltovať. Čiže toto je to vysvetlenie, že v kvôli čomu to je. A určite požiarny 
zbor bol upozornení na to a ešte raz hovorím, že aj sme ich tam doniesli na tvar miesta. 

p. poslanec Zoltán Beke
Dobre. Ďakujem pekne. Čo sa týka zámkovej dlažby...dlažby, alebo asfaltu čo nadniesol tuná 
pán kolega Lach by som povedal len z vlastnej skúsenosti toľko, že dennodenne chodím pešo 
a v zime tá zámková dlažba čo je položená na chodníku od sobášky smerom ku cintorínu je 
veľmi nebezpečná pre chodcov. Ja radšej chodím na asfalte na ceste, lebo je menšie riziko 
úrazu. O našich miláčikoch jak nazval pán zástupca psíkov, sme rozprávali dnes dosť veľa. 
Ale chcel  by som sa opýtať na našich bezdomovcov. Ide zima,  ako sa máme,  ako máme 
postarané o ľudí, ktorí sú väčšinou vonku na ulici. V noci je mu, noc je môžu ako len stráviť, 
aby sme mohli ich usmerňovať, keď, keď, keď príde ako len dajaká, dajaká zima.

p. primátor Pavol Burdiga
Keď môžem na to odpovedať tak myslím, že diecézna charita prebrala všetky aktivity, ktoré 
sú ohľadom toho.  Hej,  takže tam sa to  komplet  sústreďuje aj  s bezdomovcami.  Komplet 
všetko  prebrala,  samozrejme  spolupracujeme  aj  naše  oddelenie  sociálnych  vecí 
spolupracujeme, takže oni prebrali a zastrešujú všetkých týchto bezdomovcov.

p. poslanec Zoltán Beke
Uhm. 

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

p. poslanec Zoltán Beke
Uhm. Dobre.

p. primátor Pavol Burdiga
Určite majú komfortnejšie a lepšie podmienky ako boli u nás v tých priestoroch, kde aj boli.

p. poslanec Zoltán Beke
Dobre, ďakujem pekne. Na dnešné ráno zima sa preukázala aj s bielou košeľou, čo pripomína 
ešte viac blíž...že sa blížia Vianoce. Ja z tohto miesta prajem príjemné adventné dni  a nedele 
a pokojné Vianoce všetkým obyvateľom Rožňavy. A tél ma regelre megmutatta a  számunkra 
fehér fátylál is, eszünkbe juttatva az adventot,  a várokazás napjait így engegyék meg hogy 
mindenkinek kívánjak kellemes adventi idószakot és békes karácsonyi ünnepeket. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte niekto chce. Ešte náčelník mestskej polície.

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak 
Takže  dobrý  deň  ešte  raz.  Chcel  by  som  reagovať  aj  na  podnet  pána  zástupcu,  ale  aj 
individuálne chcem vysvetliť aj vám páni poslanci, aj verejnosti, aký je spôsob riešenia teraz 
situácie  s voľne sa pohybujúcimi  líškami.  Lebo niekde,  na rôznych portáloch sa objavujú 
informácie, že mestská polícia nerobí, a mestská polícia tamto a hento. Nie je to pravda, hej. 
V zmysle  zákona  mestská  polícia  s týmto  nemôže  nič  robiť,  ale  napriek  tomu sa  tomuto 
problému nevy...nevyhýbame.  hliadky mestskej  polície  pravidelne pokiaľ vieme o tom, že 
buď je to oznámené, ako teraz bolo v Poschovej záhrade, v minulosti na Podrákoši, chodia 



a snažia  sa  túto  zver  odplašiť,  aby  nebola  hrozbou  pre  našich  obyvateľov.  Zo  zákona 
nemôžme použiť žiadne prostriedky na to, aby sme túto zver zneškodnili. Skutočne, pokiaľ 
vieme, že sú tu miesta s väčším výskytom týchto líšok v súčasnosti, tak hliadky pravidelne 
toto navštevujú. Pokiaľ je tam tá líška, vyplašíme ju tak, aby sa dostala mimo obytnej zóny. 
Súčasne  sme  iniciovali  stretnutie  s odbornou  poľovníckou  komorou,  s príslušnými 
poľovníckymi organizáciami, ktoré užívajú poľovné revíry v okolí nášho mesta. Inicioval som 
osobne stretnutie s príslušným vedúcim odboru okresného úradu aby sme zvolali v spoločnej 
súčinnostné jednanie okresného úradu, regionálnej veterinárnej, potravinovej správy, štátnej 
ochrany prírody, poľovníckych organizácií, samozrejme mestskej polície a mesta a aby sme 
hľadali  spoločné riešenie.   Túto problematiku sme aktívne rozoberali  aj  minulý týždeň na 
Sneme náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, kde sme tak isto hľadali riešenie, 
ale jednotné riešenie neexistuje. Chcem len preto povedať obyvateľom, že skutočne, napriek 
tomu, že máme obmedzené možnosti, ale hľadáme riešenia, nevyhýbame sa tomuto problému. 
Snažím sa zapožičať od poľovníkov aj pascu, aby sme túto líšku odchytili napriek tomu, že 
nemáme to  len  my v kompetencii,  ale  fakt  sa  snažíme  tým obyvateľom vyjsť  čo najviac 
v ústrety a udržať naše mesto bezpečné.  Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte niekto? Keď nie tak uzatváram diskusiu. Chcem sa vám 
poďakovať všetkým za dnešnú účasť. Chcem vás všetkých srdečne, aj obyvateľov Rožňavy, 
pozvať  na  budúci  týždeň  v utorok,  streda,  štvrtok  na  vianočný  jarmok  spojení  s celkom 
dobrým kultúrnym programom. Rád vás tam všetkých uvidím. Dúfam, že toľko času si všetci 
nájdete. Ďakujem vám pekne za dnešné rokovanie. Určite nebolo jednoduché, bolo namáhavé. 
Prajem všetkým pred sviatkami príjemné prežitie vianočných sviatkov v šťastí, v zdraví vo 
svojich rodinách, príjemný, lepší možno rok, alebo nový rok, ktorý teraz bol a dúfam, že v 
šťastí  a zdraví  sa  tu  všetci  v,  vo  februári  stretneme  na  ďalšom  zasadnutí  mestského 
zastupiteľstva  a budeme tu  všetci.  Ja  vám to  z celého srdca  želám,  prajem vám príjemný 
zvyšok dnešného dňa. 


