Dotazy poslancov z MZ 23.02.2017
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ďalší. Ďakujem pekne, uzatváram tento bod. 34, 35 otázky poslancov, diskusia
poslancov, nech sa vám páči.
Pán poslanec Kováč.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
ja mám na začiatok jednu jednoduchú otázku, nepamätám si to úprimne povedané nehľadal
som v materiáloch, predpokladal som, že dostanem rýchlu odpoveď tuto. Škôlka v Poschovej
záhrade je vyradená už?
p. primátor Pavol Burdiga
Nie.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ešte nie je vyradená, dobre. Ďakujem pekne. Ďalej by som pokračoval, keď sme pri odbore
školstva. Zaujala ma výstava fotografií, o ktorej pán primátor rozprával, ktorá je v súčasnosti
k dispo...ktorá je v súčasnosti prezentovaná v galérii Múzea mesta Rožňava ako takého.
V súvislosti s tým by ma zaujímalo či vieme vytvoriť nejaké, alebo či máme nejaké páky na
to, aby, aby sa na hodinách dejepisu venovalo viacej miesta histórii mesta ako takého, resp. že
by deti boli vedené k lokalpatriotizmu aj prostredníctvom hodín dejepisu. Tzn. potreboval by
som niečo podrobnejšie, lebo mám nejaké informácie matného charakteru. Pán primátor môže
pani vedúca odboru dať informáciu?
p. primátor Pavol Burdiga
Jasne. Samozrejme, kľudne, kľudne, len škoda, že práve tvoj kolega odišiel dejepisár. No.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Ja by som najprv na tú prvú časť, čo sa týka výstavy, ktorá momentálne prebieha v Baníckom
múzeu. Chcela by som vás informovať, že všetky základné školy, ktoré sú v našej
zriaďovateľskej pôsobnosti, žiaci od 5. po 9. ročník sa tejto výstavy zúčastnia. Som veľmi
rada, že to majú umožnené spolu s výkladom. Tzn., že ku každej fotografii a ku všetkým
udalostiam dostanú odborný výklad zamestnancov baníckeho múzea. Máme presný
harmonogram škôl, ako sa zúčastnia jednotlivé ročníky s pedagog....s pedagógmi. Tzn., že
vlastne každý žiak, ktorý absolvuje 5.-9. ročník má možnosť sa dozvedieť o histórii mesta, čo
je určite veľký prínos pre, pre tieto deti. To je jedna časť. Ďalšia časť – na 1. stupni v oblasti
regionálnej výchovy, ktorá prebieha na niektorých školách v rámci školského vzdelávacieho
programu je práve zaradená téma Rožňava, teda moje rodisko, kde vyučujúci venujú
dostatočný priestor na to, aby oboznámili deti jednak s históriou Rožňavy, ale aj so
súčasnosťou. A potom v rámci 2. stupňa základných škôl v oblasti dejepisu sú pripravované
témy práve, práve k, o Rožňave. Jedná sa o to, že je to v rám... Takto, návrh nového
školského vzdelávacieho programu by mal byť do budúcnosti 2 hodiny dejepisu týždenne.
Zatiaľ tento návrh je ešte len v pripomienkovom konaní, neprešlo to. Ale naši učitelia v rámci
dejepisu už boli rýchlejší ako ministerstvo školstva a vlastne venujú počet hodín práve výučbe
o meste Rožňava. Každá škola to má individuálne, takže neviem ti presne povedať, či to bude
10 hodín Rožňava, 12,15 atď., ale určite to je tam zakomponované.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno aj ja mám tiež tak isto správu, lebo som sa rozprával aj s tými usporiadateľmi tej
výstavy. Deti tam chodia a dokonca ešte si nespomenula, že sme museli zapožičať aj

ozvučenie už, pretože je tak enormná návšteva žiakov. Takže kvôli žiakom sme aj zapožičali
tak chvalabohu našlo to, našlo to zmysel. Pán poslanec ešte ďalej, alebo si prihlásený?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno ešte ďalej.
p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. Dobre.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som len položil otázku a chcel som odpoveď. Jedná sa mi hlavne kvôli tomu túto
informáciu a chcel by som požiadať odbor školstva ako teda orgán výkonný v tomto smere
zriaďovateľa, aby dohliadol na túto záležitosť, resp. aby sme sa tomu venovali v súvislosti aj
s tým, že ten extrémizmus má v súčasnosti hodne silné chápadlá, hodne vecí sa okolo toho
deje a bol by som rád, keby deti v tom mali jasno a dostali tie informácie aj z hľadiska, alebo
v súvislostiach s dejinným vývojom a kde lepšie to propagovať, prezentovať ako v dejinách
mesta Rožňava kde nielen teda otázka Židov a vysťahovania Židov z tohto mesta, ale aj
mnohé iné príklady tohto mesta v rámci haranič... v blízkosti hraníc Maďarska a Slovenska
hovoria o týchto záležitostiach. Takže to by som bol rád. Ďakujem pekne.
PaedDr. Mičudová: Na túto otázku som už odpovedala, pán poslanec sa chcel len uistiť, že
naše školy a školské zariadenia sa problematikou zaoberajú pravidelne a systematicky.
Rád by som, teraz neviem či to je podnet, ale rád by som bol, keby sme sa spoločne zamysleli,
príp. vedenie mesta, pokiaľ by aktivizovalo sa v týchto náležitostiach, neviem, ako v tomto
smere postúpiť, ale nakoľko sme tu v kolégiu, tak by som sa chcel poradiť, myslím si, že stálo
by za zváženie vytvoriť jedny služby mesta Rožňava, v ktorej by boli všetky aktivity
podnikateľského charakteru zamerané na služby poskytované, alebo teda poskytovateľné
mestu Rožňava vrátane mestských lesov združené do jedného podniku. Je to myšlienka,
možno nie nová, je to myšlienka možno oprášená z nejakých z nejakých starších čias, ale
myslím si, že by stálo za to a teraz otázkou je na základe akého podnetu, by sme mohli toto
robiť. Či už na základe podnetu mestského úradu, alebo na základe poslaneckého podnetu.
Myslím si, že by stálo za zvážiť, za, za čas venovaný tomu zvážiť vytvoriť teda jeden
spoločný podnik, ktorý by sa staral o majetok mesta kompletne o mestské lesy, o technické
služby, o zázemie atď. atď.. Takže toto by som dal do plénu na návrh.
Mgr. Halyák : Mestské lesy Rožňava, s. r. o. sú na rozdiel od príspevkovej organizácie
Technické služby mesta Rožňava obchodnou spoločnosťou s úzko špecifickým predmetom
podnikania. Bolo by predovšetkým potrebné vypracovať podrobnú finančnú analýzu
vytvorenia takéhoto subjektu. Uvedenou myšlienkou sa pred niekoľkými rokmi zaoberali
poslanci MZ na neformálnom stretnutí so záverom, že by to nebolo výhodné riešenie.
Ing. Bohuš Hudaček: V prvom rade si nie som istý, či som kompetentný sa vyjadriť k návrhu
zlučovania mestských podnikov do jednej organizácie, lebo ako konateľ jednej z týchto
spoločností pravdepodobne nemám nestranný názor.
V roku 2001 došlo uznesením mestského zastupiteľstva k odčleneniu Mestských lesov
Rožňava od Technických služieb Rožňava. Pokiaľ viem, tak hlavným dôvodom bolo
sprehľadnenie financií oboch organizácií, zjednodušenie a zefektívnenie fungovania týchto
organizácií na základe skúseností z predchádzajúcich období. Rovnaký model zaviedli takmer
všetky mestá a obce na Slovensku. Myslím, že čas ukázal, že to bolo rozhodnutie dobré.
Nie som právnik, ale úplné zlúčenie týchto organizácií do jednoliatej spoločnosti asi nie je
z podstaty možné, lebo fungujú na rozdielnych spôsoboch financovania. Technické služby ako
príspevková organizácia a Mestské lesy Rožňava ako s. r. o. Takže by mohli fungovať

jedine ako dve samostatné spoločnosti, pod jednou hlavičkou – názvom , tak ako to bolo v
minulosti. Ale tu mi potom uniká zmysel takéhoto počínania, lebo logicky by nedošlo k
žiadnym ani finančným ani personálnym úsporám.
Vzájomná spolupráca všetkých mestských organizácií v posledných rokoch bola
bezproblémová . Fungovala na dobrých vzťahoch a vedomí, že si musíme pomáhať, aby sme
dosiahli spoločný cieľ a to je spokojnosť občanov nášho mesta. V prípade prípravy väčších
podujatí súčinnosť organizácií koordinoval primátor mesta.
PaedDr. Mikuláš Gregor, MBA: Nakoľko odpoveď nie je jednoduchá uvádzam nasledovné k
danému dotazu.
- pod spoločné fungovanie by som určite nezahrnul Actores nakoľko je to charakteru kultúry,
skôr si to viem predstaviť pod fungovaním mestského úradu
- spoločné fungovanie technických služieb a mestských lesov vyžadujú hlbšiu analýzu a
konzultáciu z pohľadu ekonomického fungovania spoločnej organizácie a tiež z pohľadu a
dopadu mesta.
Ďalej v zmysle tej činnosti, možno sa opakujem, ale opätovne po tých skúsenostiach, ktoré
mám, bolo to spomínané a bol by som veľmi nerád, keby to zapadlo prachom, že technické
služby môžu v rámci nejakej svojej činnosti pomôcť pri, pri riešení otázky parkovania v meste
jednoduchým farbením vodorovného dopravného značenia parkov, teda označení parkovacích
miest. Bol by som veľmi rád, keby vedenie mesta v tomto smere vytvorilo priestor, resp. na
túto otázku pritlačilo, aby sme aj takýmto spôsobom pomohli riešiť parkovacie miesta nielen
na sídlisku Juh, ale aj na ostatných sídliskách, resp. obytných lokalitách mesta ako takého,
pretože po skúsenostiach, ktoré máme sme zistili, že teda tieto farbenia umožnia zvýšiť počet
parkovacích miest podľa mojich odhadov až o 20%, čo je teda významná položka hlavne na
sídlisku Juh, na Vargovom poli, na sídlisku P. J. Šafárika. Takže toto by som dal do
pozornosti, aby sme sa na to v nasledovných jarných, letných mesiacoch zamerali v rámci
réžií technických služieb ako takých. Ďakujem. Zatiaľ z diskusie všetko. Ďakujem pekne za
priestor.
Šalamon: Vyznačovanie vodorovného dopravného značenia každoročne na území mesta je
riešené dodávateľsky na základe výberového konania. Technické služby v súčasnosti nie sú
vybavené na vykonávanie vyznačovania vodorovného dopravného značenia parkovacích
miest.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kosshút.
p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. V podstate som si pripravil niektoré body, ktoré chcem teda predostrieť
a viac menej sú to veci, ktoré sa opakujú. Už dneska som spomenul tú, to, tú bývalú školu.
Poprosím vás skúsme venovať tomu dáku pozornosť. Ja osobne sa dakedy hanbím, keď sú
voľby v jakom stave vyzerá tá budova, budova, jednoznačne tá strecha je v úplne dezolátnom
stave. To sa nedá furt len podkladať dačo pod to, treba tomu, na to vyčleniť dajaké buď
peniažky, alebo dajakou formou proste pristúpiť k tej oprave tejto budovy. Nechceli by sme,
aby to ľahlo popolom. To je jedna vec.
Ja som predtým tak isto tuto vystupoval na zastupiteľstve a, a dožadoval som sa o, o učinenie
dajakej, dajakej opravy, čiastočnej rekonštrukcie lávky cez rieku Slanú. Jeden čas sme
nevedeli vôbec vlastne o čo sa jedná, že či to je majetkom mesta. Áno je to majetkom mesta,
poprosím, aby sme aj na to dajako dozreli a, a dajakým spôsobom vytvorili, vytvorili pre tých
peších bezpečný prechod cez tú Slanú. Tým, ktorí, ktorí peši v rámci prechádzky, alebo

v rámci cesty do mesta využívajú túto, túto lávku a túto komunikáciu. Jedná sa tam o dajaké
výmen podlahy, dajaké nátery by si to žiadalo, aby, nie je to bohvie čo, ale, ale dobre by bolo
venovať tomu tiež pozornosť.
Macková: Na bývalú MŠ Nadabula bol spracovaný pasport a v prípade vyhlásenia vhodnej výzvy sa
uchádzať o nenávratný finančný príspevok z európskych štrukturálnych a investičných
fondov, príp. iných verejných zdrojov.
Čiastočná rekonštrukcia lávky cez rieku Slaná bude zaradená ako oprava pri zmene
rozpočtu.

Ďalej by som chcel upriamiť pozornosť na, na tú komunikáciu a to hlavne, bolo to spomenuté
tu už kolegom Bekem – Rožňava baňa Nadabulá. Bolo sľúbené jednoznačne, že po, po
kanalizácia a po teda inžinierskych sieťach, ktoré boli plánované, keď sa to dokončí tak sa
pristúpi k náprave alebo vysprávkam, a takým súvislým asfaltovým povrchom, nakoľko tieto
komunikácie boli narušené, jednoznačne klopenie je zlé, pešo je tam ťažko prejsť, voda stojí,
nedá sa odviesť, niet kde odviesť. Tak isto by som upriamiť pozornosť, lebo mal som jednu
návštevu na, na túto, na cestu, cestu do tej papierničky, detto to isté. Išiel tam plyn, čiastočne
kanalizácia, narušilo sa to, vyzerá to tak, jak to vyzerá. Tiež by som poprosil tak kolegov, ako
vedenie mesta, aby sme, aby sme prihliadli na to, že tam tiež žijú dajaký ľudia, ktorý, ktorý
teda sú platcom, alebo podieľajú sa na daniach okresného mesta a platia tu dane do tohto
mesta .
Šalamon: Mesto Rožňava rieši nevyhnutné opravy komunikácií podľa svojich finančných
možností.
Jednu vec ešte by som chcel spomenúť. Ten nešťastný vodovod, teda na, v mestskej časti
Nadabula, aj v teda na Rožňavskej bani tam sa urobila kompletná rekonštrukcia, lebo tam
došlo k veľkým únikom, tam sa vymenili tie potrubia, proste je to opravené, ale v Nadabulej
vodovodné vedenia idú po súkromných pozemkoch sú 40 ročné. Tam je týždenne minimálne
raz porucha a neprajte si vidieť tú vodu, keď vám neodkalia a pustia vám to do starých vetiev
po tej rekonštrukcii. Odchádzajú spotrebiče, hrozná voda, ktorá tečie, umyť sa v tom sa nedá,
nebodaj ešte dačo na varenie použiť dlhú dobu.
Ing. Blašková: Predmetný podnet bol postúpený na riešenie VVS, a.s.
To je také, také, také gro, ktoré som, mal som aj jednu milšiu, teda pripomienku, ale, ale
kolega môj odišiel a chcel som mu k tým meninám skutočne poblahoželať všetko najlepšie
Romanom, lebo je asi zaťažený na mňa, alebo aj na súdruhov z technických služieb. Ja pokiaľ
je to možné tak a pokiaľ niekto má také ťažké srdce na nás na zamestnancov a na súdruhov na
technickom, na Technických službách mesta Rožňava, tak nie je to, chcem sa teda
ospravedlniť všetkým tým obyvateľom, pokiaľ to príjmu, príjmu, že totižto, keď jediná
údržba nie je to napriek, nerobíme to nikomu napriek, alebo nárokom že by sme, že by sme
vtiahli pred vstupy ten sneh. Je to v podstate len z toho titulu, že ten sneh sa kopil, kopil a ten
pluh na tých strojoch nie je, nie je teda šrégom, možno otáčať, je to možné len ťahať, ale do
jednej strany. Takže pokiaľ on to nepochopil, on si ľahne, urobí takú fotomontáž akú urobil,
tak ja, ja mu fandím, je to, je to človek, ktorý do všetkého sa vyzná, ba dokonca robí zo seba
už aj zverostrážcu, lebo na internet vyhodí padli rany smerom na Betliar, vybehol rýchlo, išiel
riešiť, no aby nedoriešil, aby nedopadol dajak, neviem ak môže dopadnúť aj ináč, lebo ináč
my tam nepoľujeme tam, že kde on chodil neviem. Ale už taký aký je, no neviem. Ešte snáď
toľko, konkrétne čo sa týka Nadabulej, možno že ma videl mňa a keď je taký zaťažený na
mňa, nepatrí sa hovoriť o veciach keď niekto tu nie je. Trebalo by mu dať priestor, aby sa
možno bránil, no ale ešte musím do...doplniť, alebo dokončiť túto myšlienku, že v skutočnosti
už nebolo koho meniť, nebolo koho meniť a Nadabula zostala visieť. Nedalo my aby som
nesadol do toho mechanizmu, alebo do toho traktora a nevytiahol Nadabulu. Takže, keď ma

videl mňa, no keď má ťažké srdce bohužiaľ ľutujem, ale aj tak. Ešte raz prajem mu k tým
meninám všetko najlepšie. Ešte takú malú perličku, keď dovolíte. Náčelník mestskej plícii,
polície svoju, svoj teda ako zhodnotenie odstúpil myslím, že veľmi kvalitne všetka česť im,
im robote a vykonanej práci, skutočne je to na úrovni aj teda jeho podanie a myslím, že sa
stotožnil s tým, že, že nájsť človeka, nájsť človeka na pozíciu v dnešnej dobe aj u nich aj, aj
na technických službách je veľmi ťažko. Keď som spomínal spätne na zastupiteľstvá, že to
hodnotenie je veľmi nízke prichádzame na to a bohužiaľ sa na to vy, sa nás to výsostne týka.
Ťažko vieme zabezpečiť ľudí, ťažko vieme prijať ľudí a je to asi aj tým. No ale podľa nášho,
nášho premiéra ľudia nechcú robiť ani za 1 300 eurá mesačne, tak neviem kde to, kde to sú
také platy, lebo tuto v Rožňave, tuto v Rožňave bohužiaľ nie. Jedna perlička ešte predsa len
mi zostala. Neviem kto, prišli na nás sťažnosti, že sme skatovali niektoré stromy, stromy
konkrétne na, na sídlisku, kasárenské bytovky kde sú. Sú to skatované stromy pod
elektrickým vedením. Ľudia dobrí ja som to išiel pozrieť, ja som sa zhrozil. Neurobili sme to
my, urobili to elektrárne podľa môjho vedomia údajne neviem, ale keď to už tak urobili, tak
mohli hneď vyrezať ten strom od, od zospodu odrezať a likvidovať ho. Je to, je to zarážajúce
je skutočne. Odfotiť a do ....... dať, toľko. Ešte nie dosť, ešte, ešte by som chcel upriamiť
pozornosť na štartovacie jamy, ktoré sú pred toho času hygienou obojstranne vykopané.
Minulý rok to už bolo vykopané, vykopané, neohraničené, neopáskované, neolavičkované
v tom čase, keď sme, keď sme kosili. Ten stav nenastal, ako že je pretrvávajúci k náprave
nedošlo, neviem kto to tam drží. Ja neviem, chcel by som poprosiť kto, vie dačo o tom buď na
referáte výstavby, aby ich vyzvali, aby sa učinila dáka náprava, lebo za chvíľu aj kosiť
budeme druhý raz keď budeme aby to tam neostalo takto neohraničené, ešte raz
neolavičkované, neviem kto je dodávateľ, za akým účelom to je, ale takto to nemôže byť,
takto to nemôže byť. Ďakujem, že ste ma vypočuli. Možno že som fakt prekročil svoj
diskusný príspevok. Ďakujem ešte raz.
Ing. Blašková: K postúpeniu podnetu na Okresný úrad Rožňava je potrebná presná
identifikácia predmetných drevín, nakoľko na miestnej ohliadke to nebolo jednoznačné.
Ing. Šmelková: Štartovacie jamy / výkopy/ boli realizované na pozemku KSK Košice, ako
súčasť NN prípojky pre RÚVZ, s potrebnými súhlasmi na zvláštne užívanie cesty III. triedy.
Neboli dostatočne označené, pričom na základe upozornenia stavebného úradu, určeného
zhotoviteľovi stavby, bolo priebežne dopĺňané označenie výkopu páskami. V súčasnosti sú
výkopy zasypané a terén je urovnaný / vlastník pozemku . KSK Košice/
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakuje pekne pán poslanec. Určite Roman ti bude odpovedať počas, vlastne cez svoju
stránku, to si píš. Pán poslanec Lach.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Ďakujem za slovo. Keď už sme tu pri takých požiadavkách, alebo teda možnosti dávať
pripomienky, tak chcel by som požiadať, alebo upriamiť pozornosť mesta na to, že na
Hrnčiarskej ulici v zime, keď napadá trošku viac snehu a sa vyhrnie, tak je tam problém
s parkovaním potom, vlastne ani nie že s parkovaním, tam je skôr problém potom udržiavať tú
ulicu, lebo parkujú ľudia pred domami. Bolo by tam dať tabuľu zákaz státia, aby na tom
úseku od Hrnčiarskej 1 asi po Hrnčiarsku 8, 10, aby bola zabezpečená možnosť zimnej
údržby. To je jedna vec a ďalšia vec. Rožňavská veža je asi 400 rokov symbolom mesta. Pri
poslednej rekonštrukcii sa nám podarilo to, čo za 400 rokov nie. Jak sa kotvilo lešenie tak sa
nekotvilo do tých omietnutých častí, ale do tých rohových, kde sú vlastne kresané kamene
a teraz sú tam také biele plomby, ktoré tak fajne svietia hejže. Veža vyzerá jak keby bola
muchotrávka. Tak do budúcna asi bude treba keď sa budú nejaké objekty vo vlastníctve mesta

opravovať, tak dohliadnuť aby sa neurobili takéto škody, alebo takéto lapsusy, lebo fakt, že to
je ako, no nevyzerá to dobre. Ďakujem za pozornosť.
Šikúrová: Podnet dopravných značení na Hrnčiarskej ulici navrhujeme prerokovať na
zasadnutí komisie ochrany verejného poriadku.

Ing. Valentíková Výmena krytiny na veži si vyžadovala výstavbu lešenia. Lešenie bolo
vyhotovené na základe projektu schváleného odborne spôsobilou osobou – statikom.
Súčasťou návrhu bolo aj kotvenie – jeho množstvo, rozteč a špecifikácia miesta kotvenia. Pri
výstavbe lešenia bolo nevyhnutné dodržať zložité východiskové podmienky – veža je
napojená na kostol (komplikovaná priestorová konštrukcia) a zároveň je kultúrnou pamiatkou.
Navrhnutý spôsob kotvenia bol navrhnutý tak, aby nepoškodil kultúrnu pamiatku. Zanechal
síce viditeľné stopy, ale tie postupom času vplyvom poveternostných podmienok budú
minimalizované. Tam kde to bolo možné sa lešenie kotvilo do kamenných rohov z dôvodu, že
keby sa lešenie ukotvilo na nesprávne miesta v omietke hrozilo, že odpadne niekoľko m2
omietky. Realizátor z týchto dôvodov precízne vyhľadával v spolupráci so statikom miesta
ukotvenia tak, aby k takýmto porušeniam omietky nedošlo. V niektorých prípadoch však
nebolo možné využiť kamenné rohy a preto sa kotvilo v omietke. Po demontáži lešenia bolo
potrebné vyspraviť miesta ukotvenia na fasáde veže. Na vyspravenie týchto miest sa použil
materiál, ktorý v priebehu 2-3 rokov vplyvom poveternostných podmienok splynie
s pôvodnou fasádou a ostanú tam len minimálne rozdiely vo farebnom odtieni omietky. Druh
omietky bol špeciálne vybraný a schválený pamiatkovým úradom.

p. primátor Pavol Burdiga
Myslím, že pánom poslancom skús potom zareagovať, ale to kotvenie lešenia musí byť
niekde kotvené a tak že, no dobre.. Jasne. Vieme o tom aj probléme, čo ty si hovoril, lebo som
hovoril tam s obyvateľmi. Čudujem sa, že neboli za mnou, lebo vtedy vehementne sa toho
dožadovali, že tabuľu a tak ďalej. Ja som im vysvetľoval, aký je u nás postup, že sa to dostane
na komisiu a kde kade, ale čudujem sa, že stále je problém s tou ulicou, lebo na v Rožňave
máme plno ulíc, všade si, všade je plno snehu, všade si to vieme odpratať, aj na Košickej,
netýka sa to teba, lebo ty úplne to je v pohode tam u teba, len vyššie. Všade si to vieme
odpratať, na Košickej tak isto, je tam milión áut, 100 000 krát viac ako na tej ulici
Hrnčiarskej, hej, vieme sa sústrediť a dohodnúť, krásne stojíme na kraji, premávka na
Košickej ide, na Vargovom poli tak isto s pani hlavnou kontrolórkou som sa pýtal a tam je to
zaujímavé, že a 4,5 auta prejde a plus ešte električka s metrom a neviete sa tam dohodnúť. Nie
ty, lebo ty bývaš poniže hej. Čudujem sa aj tým susedom tam, lebo to sú len fakt susedské
vzťahy, aby zastal normálne, možno že ten sneh si odpratal, lebo myslím, že v lete až, až taký
veľmi, taký veľký problém nie je ten nevyskočí, hej, že, že je to fakt len v ľuďoch. Neviem,
nie som odborníkom, je tu Peter, možno on povie, alebo dopravný inšpektorát, či sa tam dá
tabuľa a že či sa tá tabuľa vyrieši niečo. Neviem, neviem, ale preto som hovoril aj tým pánom,
ktorý nás oslovovali spoločne, keď sme tam boli, že ten materiál, alebo neviem tá žiadosť,
ktorá má prísť, príde ku nám už je tu hej. Takže poslali ju, Peter bude doručená ku vám určite,
určite sa ku tomu.... Prosím? Zase príde, zase príde, lebo napadol sneh teraz. Zase príde
a uvidíme, že čo povie aj dopravný inšpektorát na to atď., atď., lebo myslím, že ani ja a ani ty
Janko nerozhodneš o tom, či tá tabuľa tam musí byť. Viem, že aj ľudia pochopili, ale proste
taký je postup no. Škoda, že sa nevedia tí ľudia tam dohodnúť na tom. Ja viem, že je to úzke,
len, len. Vieme, boli sme tam obidvaja. Ešte skúste dať slovo kolegovi Lachovi.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Sa vedeli dohodnúť susedia, tak iste ti nenačnem túto tému a nechcem pomoc mesta, aby to
vyriešila teda. Vyrieši richtár, hej ak sa hovorilo, že na dedine richtár musí riešiť veci, lebo sa
susedia nevedia dohodnúť.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno ja som rád, že som, že som tam bol, len sa bojím, že tá tabuľa či vyrieši niečo. Lebo tú
tabuľu nedajbože odsúhlasia, že tam bude, buchneme ju tam, no a potom poďme mestská
polícia, hej príďte tam a teraz sused jeden, druhý, tretí sa bude dožadovať pokutujte toho.
Budem pokutovať toho ten zas bude hovoriť, že prečo nie jeho, no fantázia, fantázia.
p. poslanec Ing. Ján Lach
Poznám to.
p. primátor Pavol Burdiga
Áno. Náčelník chcel si niečo ešte?
p. Ing. Róbert Hanuštiak
Som len doplniť tej veci. Tam nie je treba žiadnu tabuľu, tam to vyplýva to zastavenie a státie
zo všeobecnej úpravy cestnej premávky. Tie vozidlá by tam nemali stáť, ale na poslednom
zastupiteľstve ste ma aj ty pán poslanec aj Roman, Milan žiadali, aby sme boli tolerantní
v týchto veciach hlavne tej časti. Takže, no to sa nedá hej, pred zákonom je každý rovný
a pokiaľ nás tam pošlete my tú svoju prácu urobíme na 100%, ale nedá sa, že raz mi to
vyhovuje, raz mi to nevyhovuje. Skutočne sa musíte dohodnúť medzi sebou.
p. primátor Pavol Burdiga
Len je tu tá žiadosť, takže počítajte s tým opäť komisia, budete musieť tam buď vy ísť, lebo
vysvetliť to ľuďom. Keď je tu tá žiadosť každopádne ju musíme vybaviť, takže ja vás
poprosím dobre, vyjdite v ústrety tým ľuďom, vyjdite hore, keď nepôjdem ja Jankovi Lachovi
poviete, on pôjde s vami. Pán poslanec tak je? Zájdeš s nimi, zavoláš ich tam tých pár ľudí
a skúsiš im to vysvetliť, hej, lebo jedna značka nevyrieši celý problém tam susedov, dobre?
Ideme ďalej, pán poslanec Capák.
p. poslanec Mgr. Milan Capák
K tej značke, ja neviem kto podal tú žiadosť? Ale nemám im povedať 15.01.2016 som túto
žiadosť dával ja a veľmi pred...bol proti tej značke zákaz státia pán Lányi. V tom čase ešte
tam ako nemal trvalý pobyt, ale už vtedy bol proti tomu a súčasne aj Peťo Szabó už sa mi
vyjadrili, že snáď nie toto tuná do tejto ulici, čo a ľudia, ktorý tam bývajú a prešlo to komisiou
a už vtedy vlastne Peťo Džačár povedal, že to by celé Vargové pole takmer mohlo byť potom
označkované. Aj preto to neprešlo už vtedy pred rokom.
p. primátor Pavol Burdiga
Je to je... Podnet občana treba vybaviť každopádne. Poprosím vás dajakú komisiu. Pán
poslanec Kováč nech sa ti páči.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Takže k dvom témam. Zabudol som v rámci tej mojej, tej mojej
iniciatívy zlúčenia alebo teda vytvorenia jednotnej firmy na spravovanie mestských
nehnuteľností a hnut... teda hnuteľností ako takých ešte na dve veci. Chcel by som požiadať

riaditeľov obidvoch, obidvoch firiem, tzn. mestské lesy aj technické služby aby spolupráci so
zriaďovateľom, resp. s vedením mesta v spolupráci s dozornými radami veľmi vážne
uvažovali o pláne modernizácii techniky, ako takej a o pláne zefektívnenia činnosti ako
takého v rámci svojej činnosti, nakoľko x krát tu bolo konštatované, že technika je zastaraná
a nevyužívať k týmto náležitostiam len, len fondy európskej únie i keď tieto určite sú zdrojom
financií ako takých, ale využívať vlastné prostriedky, resp. využívať prostriedky, ktoré sú
k dispozícii, aby sme považovali prostriedky z európskej únie za vec, ktorá nám pomôže
skvalitniť, resp. zvýšiť úroveň o jeden level vyššie a nie, aby to zostávalo na tom, že sa
budeme spoliehať na fondy európskej únie. Takže opakujem ešte raz, vyzývam riaditeľov
technických služieb a mestských lesov v spolupráci s dozornými radami a vedenia mesta, aby
sa zaoberali plánom modernizácie strojného vybavenia a autoparkov v rámcových plánoch
ako si určia, maximálne do roku na 5 rokov ako takých.
Riaditeľ MsL Ing. Bohuš Hudaček:
Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 37/2017 vypracovali Mestské lesy
Rožňava s.r.o. plán modernizácie Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2017 a ďalšie
obdobie.
Dozorná rada, valná hromada a konateľ spoločnosti stanovili ako priority modernizácie
Mestských lesov Rožňava s.r.o. :
1. Postupnú obnovu celého vozového parku .
A to v zmysle uznesení mestského zastupiteľstva č. 37/2017 a 38/ 2017 zo dňa 23.2.2017
zakúpenie vozidla na prepravu osôb a nákladného vozidla na prepravu dreva s hydraulickou
rukou celkovo v odhadovanej hodnote 300 tisíc € v III. - IV.Q roku 2017.
V horizonte 2-3 rokov zakúpenie malého - osobného terénného vozidla . Odhadovaná cena
20 tisíc €.
2. Pripojenie administratívnej budovy Mestských lesov Rožňava s.r.o. k verejnému
vodovodu.
Investícia 3 tisíc €.
3.Výmena strešnej krytiny a oprava vstupnej miestnosti na chate Matúška.
Odhadovaná investícia 7 tisíc €.
4 . Riešenie rekunštrukcie chaty „ Ďurova osada „
Táto chata nám bola zverená do nájmu v tomto roku za účelom správy tohto majetku.
Odhadovaná investícia bude známa pro prerokovaní v komisii výstavby a územného
plánovania .
Celková odhadovaná suma všetkých investícií je viac ako 330 tisíc €.
Pri predpokladanej polovičnej ťažbe dreva oproti minulým rokom je tento plán pomerne
ambiciózny a bude sa realizovať postupne , podľa finančných možností .
V minulých rokoch sme pristúpili k rekunštrukcii strechy administratívnej budovy Mestských
lesov Rožňava s.r.o .Zároveň sa v tejto budove vymenili zastaralé drevené okná za plastové a
dvoje vchodové dvere sa vymenili za bezpečnostné. Všetky okná a dvere sa zároveň
zamrežovali. Pristúpili sme aj k vymaľovaniu tak interiérových priestorov ako aj exteriéru
budovy. Zrekonštruovali sa komíny u ktorých bola nutná oprava. Vymenil sa kotol na kúrenie
drevom a zároveň sa zakúpil elektrický kotol na temperovanie budovy v zimných mesiacoch

po pracovnej dobe a cez víkendy. Okrem iného sa vymenila strešná krytina na budove garaží .
Oplotil sa celý areál Mestských lesov Rožňava s.r.o. Stráženie nočnými vrátníkmi sa
nahradilo zabezpečovacím (kamerovo – poplachovým ) zariadením.
A k tomu kotveniu, pán primátor to načal ja to len v podstate dokončím. Samotná práca na
výmene krytiny, lebo nešlo o rekonštrukciu, išlo o výmenu krytiny na strážnej veži, si
vyžadovalo, si vyžadovalo opatrenia v zmysle teda výstavby lešenia ako takého, ktoré, ktoré
z hľadiska statického neumožňovali, bohužiaľ, žiadne iné riešenie len takéto nepríjemné
kotvenie v tých častiach, ktoré boli, ktoré sú v súčasnosti označené tými nešťastnými bodkami
a ktoré v priebehu času tak či tak zmiznú v priebehu 2, 3 rokov, pretože ten materiál takýmto
spôsobom vplýva, alebo teda spolupracuje s okolitým ovzduším. Samotná statika lešenia,
samotné lešenie, konštrukcia lešenia, ktorá bola použitá je komplikovaná v zmysle tejto
výstavby aj v, alebo komplikuje celú, celé to riešenie aj vzhľadom na priľahlú loď
studentského kostola a zo statického hľadiska ide o naozaj o komplikovanú priestorovú
konštrukciu. Takže to kotvenie bohužiaľ aj pritom, že sa racionalizovalo bolo na hrane
a používali sa priestory tak, aby sme nezničili kompletne fasádu. Okrem iného tam hrozil,
využívali sme doslova do písmena tieto kamenné rohy z toho dôvodu, pretože tie kotvenia
v omietkach boli náročné v tom, že pokiaľ by sme to ukotvili na nesprávnom mieste mohlo sa
kľudne stať, že odpadne niekoľko m2 omietky do ktorej to kotvíme, a to by bol ešte horší ten
vzhľad tej strážnej veže, tak sme hľadali naozaj kompromisy a tie riešenia. Možno, že ste si
všimli výstavba toho lešenia, demontáž nie, ale výstavba toho lešenia trvala dlhšie ako
normálne zvykne byť práve kvôli tomu, že sme dbali na to, aby realizátor tohto lešenia
vyhľadával tie miesta v spolupráci so statikom precízne tak, aby nedošlo k takýmto
porušeniam. Bohužiaľ nevyhli sme sa na niektorých miestach, ale, ale snažili sme sa nejakým
spôsobom takto dať dokopy a opakujem ešte raz, ten materiál, ktorý tam je v priebehu 2-3
rokov zanikne s fasádnou omietkou. Bol špeciálne vybraný a špeciálne schválený. Ďalšia vec
je, chcem upozorniť občanov, že teda bohužiaľ, alebo našťastie samotná strecha nebude mať
takýto krásny medený odlesk donekonečna, aby si nemysleli, že to je, že to je chyba
materiálu, alebo že to je nejaký lacný fejk. Vďaka teda Krajskému pamiatkovému ústavu sme
použili, a vďaka teda ochote mestského úradu a mesta Rožňava ako takého, bol použitý,
použitý štiepený šindeľ originálneho charakteru, ručne štiepaný si môžem dovoliť. Vy,
vy...vyberal sa veľmi dôsledne, dômyselne a tento zmení patinu v priebehu roka, možno
v priebehu 2 rokov, takže stmavne do pôvodného charakteru, ale občania sa nemusia báť,
životnosť tohto šindľa je odhadovaná v zmysle použitej technológie na úpravu toho šindľa,
ktorá bola použitá a využitá v spolupráci s jednou nemenovanou firmou, ktorá bola ochotná
nám tieto veci pomôcť riešiť nad 50 rokov. Takže teoreticky by sme mali 50 rokov mať tieto
veci v poriadku. Jediná vec, ktorá je a ktorá sa vyžaduje je údržba tohto jedným špeciálnym
náterom, ktorého cena našťastie nie je veľká, raz za 2 roky, aby sa tá tam životnosť dodržala.
Takže pokiaľ mesto má zaujímavého dodávateľa tejto veci, keď chce niekto si zachovať 50
ročnú strechu drevenú. Ďakujem pekne.
p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán inžinier za vyčerpávajúcu odpoveď. Pán poslanec Balázs.
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Hádžem do pléna zase dajakou formou breinstormingu, že sa treba strašne zamyslieť nad tým
spoločným podnikom, lebo napríklad Mestské lesy sú platcom DPH, Technické služby nie.
Mestské televízne štúdio zatiaľ, Technické služby sú, Mestské televízne štúdio nie napríklad.
Technické služby sú príspevková organizácia, kým tieto dve sú obchodné spoločnosti,

spoločnosti s ručením obmedzeným. Treba sa nad týmto zamyslieť, že aké by boli benefity zo
spoločného podniku a aké zase opačne mínusy.
p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja sa ospravedlňujem, my sme to s kolegom Balazsom niekoľko krát teda načali túto tému,
mojou otázkou bolo a nerád by som, aby to nejak zapadlo je, že či to, kto by to mohol
inicializovať, pretože neni problém. Sme, myslím si teda minimálne ja, ak teda pán kolega
bude súhlasiť v spolupráci s pánom Balazsom, sme to v krátkej dobe inicializovali s tým, že
by sme mohli načrtnúť nejaký model tohto celého. Teoreticky.
p. primátor Pavol Burdiga
Všetko?
p. poslanec Ing. Karol Kováč
Faktickú som mal.
p. primátor Pavol Burdiga
Ešte niekto bude mať, lebo pán poslanec Beke sa nám prihlásil. Trošku musí byť aj humoru
na záver.
p. poslanec Zoltán Beke
Nieže náhodou.
p. primátor Pavol Burdiga
Ale určite máš vážne veci, ktoré máš napísane to ti nechcem odobrať.
p. poslanec Zoltán Beke
Neviem, neviem.
p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa ti páči pán poslanec Beke.
p. poslanec Zoltán Beke
Potom sa uvidí na konci.
p. primátor Pavol Burdiga
Takto už budeme počuť nie vidieť.
p. poslanec Zoltán Beke
Páni kolegovia nemusíte sa báť, až tak mám len jeden príspevok. Ale na jednu stranu hej.
Chcel by som sa dotazovať na jednu vec, ktorej som nadniesol na septembrovom zasadnutí
a dodnes som si nevšimol, že by sa niečo dialo s mojím vtedajším návrhom. A vzhľadom na
čas z našej strany v Rožňave, ani sa nebude diať zavčasu. Dostal som v emaily jednu správu
zo strany Sendely Joldy Gábora, v ktorej vyhodnocuje svoju činnosť o spoluprácu
s partnerskými mestami. V septembri som poukázal na to, že s mestom Szerencs sme
podpísali družobný styk, k podpisu došlo zo strany Szerencs 27.11.1991, t.j. pred 25 rokmi.

S piatym obvodom Belvaros Lipotvaros v Budapešti sa podpísala taká istá zmluva 27.3.1997,
t.j. pred 20 rokmi. Zvykom bol, zvykom bolo, že na počesť okrúhlych výročí sa uskutočnili
také slávnostné zasadnutia a slávnostný podpis zmluvy o ďalšej spolupráci. Na slávnostné
zasadnutie osláv spomínaných výročí tento krát by malo byť iniciované zo strany mesta
Rožňavy. Preto som navrhol v septembri, že na polcestí jednotlivých výročí, čiže vo februári,
keď je prvá mienka o Rožňave v donočnej listine maďarského kráľa Ondreja tretieho,
respektíve v marci, aby sa konala táto, táto oslava, alebo slávnostné zasadnutie. V správe pána
poslanca 5 obvodu poukazuje na stretnutí poslancov z Rožňavy, ktorého ste sa viacerí
zúčastnil, že bolo prejednávané aj to 20, 20 ročné jubileum družobného styku. Žiaľ, ja
neviem o tom, neboli sme informovaný o dianí okolo tohto jubilea, ani na decembrovom ani
na dnešnom zasadnutí. A keďže sme už na konci februára tak sa mi zdá, že sa nezaoberá
s mojou pripomienkou a návrhom. Bol by som sklamaný a bola by to aj hanba Rožňavy, keby
sa znovu konalo slávnostné posedenie v mesiaci jún na festivale Bellfest 2017 v Budapešti
prv a až tak v Rožňave, poprípade v septembri v rámci dní mesta lebo predpokladám, že
možno vtedy acholem chce mesto acholem to osláviť. Čo je, ale podľa mňa pozde. Ja si
myslím, že na odbore kultúry je dostatok platených pracovníkov na to, aby sa také veci
vysledovali a riešili zavčasu. O tom ani nehovoriac, že upozornenie na výročie s Báčka
Topoľou bolo zabudnuté aj mnou, ktoré bolo taktiež minulý rok. Ďakujem pekne, keď by
bolo možné niečo hovoriť na túto tému.
PaedDr. Mičudová: túto záležitosť vybavuje pán primátor
p. primátor Pavol Burdiga
Môžem? Pán poslanec určite sme nezabudli na teba, určite sme na to výročie nezabudli. Ja
som s Gáborom rozprával o tomto. Mali by sme sa stretnúť začiatkom marca, hej a budeme ťa
informovať, aké programy sú a možno sa budeš veľmi čudovať aké sme vymysleli, pretože už
prebiehajú rozhovory, dohovory, teraz je potrebné aby bola návšteva. Ja som sa teraz zaoberal
tým, aby sme pripravovali zastupiteľstvo, to je prednejšie, hej, ale určite sme nezabudli a kým
tieto dohovory a tieto veci nie sú dohodnuťé, dohodnuté, tak nemám ti čo povedať, hej, lebo,
lebo nemám ti čo povedať, ale my sme tieto veci načrtli, my si voláme, sme v kontakte, hej,
budúci týždeň určite nie, ale na ten ďalší týždeň ja sa chystám do Budapešti, možno na 1
alebo na 2 dni sme dohodnutí aby sme sa porozprávali o týchto veciach, ktoré my sme si už
dopredu povedali a ako budú termíny, že či to bude najprv na Nyáryi festival alebo to bude
potom na dni mesta to už závisí na našom spoločnom dohovore, čiže hanba pre mesto
Rožňava určite nebude. Nebudeš sa musieť hanbiť, ani obyvatelia, ani vy poslanci za to.
Veľmi dobre viete, že keď sú takéto veci ja vás informujem, budete môcť ísť aj vy, ja vás
pozývam, keď sú dni našich partnerských miest, odozvy sú rôzne nechcem to teraz
komentovať, takže určite ťa budeme informovať, hej, ale zatiaľ ešte nebolo o čom.
Nech sa páči ďalší. Keď nemá už nikto diskusný príspevok, dovoľte aby som aj tento bod
uzavrel, poďakoval sa vám za vaše diskusné príspevky, pretože sú dôležité aj pre nás, pre
mesto, pre technické služby, vznikajú tu rôzne nápady, takže ešte raz opakujem, je to dôležité
aby aj do budúcna to takto bolo. Dovoľte, aby som sa vám všetkým poďakoval, mojim
kolegom z mestského úradu, vám, mojim kolegom poslancom za dnešné mestské
zastupiteľstvo. Je to krásny maratón. Ešte keby sme boli vydržali 4 minúty tak je to presne 9
hodín, čo sme tu sedeli. Myslím, že veľa vecí sme dneska vyriešili, doriešili, odhlasovali,
takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a prajem vám príjemný zvyšok dnešného večera.

