Dotazy poslancov
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel svojich kolegov informovať o tom, že vďaka vedeniu
mesta som sa zúčastnil zasadnutia výjazdného zasadnutia vlády, kde som bol priamym svedkom, ako
sa vláda zaviazala na plnenie akčného plánu v tomto... pre tento región. A ja by som chcel v rámci
tohto vás informovať o tom, že mesto chce vyvíjať veľmi veľa aktivít a má
jedinečnú príležitosť na to, aby... aby všetky tie náležitosti, ktoré teda by sme potrebovali pohnúť, či
už v cestovnom ruchu, či už infraštruktúre, máme zelenú od vlády podľa, toho ako to tam bolo
vyjadrené na to, aby sme veci začali riešiť. A za tým je stopercentne strašne veľa projektovej práce a
projektovej prípravy. A preto by som vás chcel poprosiť a požiadať, pokiaľ nás mesto vyzve o pomoc a
spoluprácu, aby ste boli v tomto smere plne k dispozícii vašimi vedomosťami, schopnosťami,
známosťami a inými „-osťami“ aby sme naozaj sa pokúsili z toho programu vyťažiť čo najviac. Nie je
tam málo peňazí. Hodne by nám to pomohlo, keby sa nám podarilo tie projekty, ktoré tam k dispozícii
sú, respektíve, ktoré tam do budúcna dáme. Je tu viacero prísľubov, že mesto Rožňava bude hrať v
tomto veľmi dôležitú úlohu. Tieto prísľuby sú na papieri tzn. že je tu obrovská možnosť. Čiže toto 1.
časť môjho diskusného príspevku - aby sme teda boli nápomocní mestu a ja - už aj ... teda neverejne
aj verejne vyhlasujem teda, že budem nápomocný, teda a budem sa snažiť, čo najviac, teda, pokiaľ mi
to dovolí čas, pracovný, samozrejme a intencia, aby som –teda- bol... a pomohol mestu , v týchto
veciach. Druhá vec, o ktorej som chcel rozprávať - Chcel by som sa vrátiť - My sme dva roky dozadu,
alebo rok dozadu sa bavili o zrušení respektíve o obmedzení činnosti herní na území mesta.
Pripomenulo mi to v podstate zasadnutie Mestské zastupiteľstvo Starého mesta Bratislavy, kde teda
chceli, alebo teda jednajú o tom, či krčmy áno , alebo nie a -odkedy – dokedy. Sú to v podstate ich
starosti. Ale v súvislosti s tým by som rád keby sa oprášilo... oprášila táto záležitosť a pokiaľ to súvisí s
VZN- kom, akýmkoľvek, mňa teraz nenapadá ktorým, zabudol som si to v príprave napísať, ktoré VZNko to je, aby sme to VZN-ko na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva otvoril , aby sme sa k
tomu vrátili, pretože pri súčasnom stave nezamestnanosti herne sú stále sociologickým alebo
sociálnym problémom, veľmi veľkým. A 2. vec je, že regulácia týchto herní, by myslím si, že hodne
pomohla, alebo zrušenie týchto herní by hodne pomohli ozdraviť ovzdušie tohto mesta. Tak isto si
myslím, že tá záležitosť, ktorá občanov trápi, aj napriek tomu, teda, že to je reprezentované pánom
poslancom Bischofom, jediným, ktorý teraz za občanov hovorí o týchto záležitostiach. Určite by sme
sa mali zamyslieť nad podnetmi občanov aj nad našimi skúsenosťami, nad funkciou a funkčnosťou
pohostinských zariadení tohto mesta, ktoré naozaj nemajú práve najpriaznivejší vplyv na... na nočný
život tohto mesta, alebo teda na nočný kľud tohto mesta, aby som bol presnejší. Takže toto je moje
...toto je všetko, čo som chcel do diskusie Ďakujem pekne za pozornosť.
Odpoveď Mgr. Halyák:
Podľa § 10 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov obec môže všeobecne záväzným nariadením na celom území
obce (nie v jednotlivých častiach) zakázať prevádzkovanie hazardných hier v kasíne, hazardných hier
prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov a hazardných hier prevádzkovaných
prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných
prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohier. Na prevádzkovateľa hazardnej hry,
ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím
účinnosti takéhoto všeobecne záväzného nariadenia, sa toto všeobecné záväzné nariadenie
nevzťahuje do doby skončenia platnosti individuálne licencie. Všeobecne záväzné nariadenie
môže obec vydať, ak sa obyvatelia obce petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v

súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 %
obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. V súčasnosti je prevádzkovanie hazardných hier
zakázané napr. v Dobšinej, Starej Ľubovni, Levoči, Galante, Tvrdošíne, Ružomberku, Tisovci....
Úprava doby prevádzky pohostinských zariadení bola zakotvená do VZN o ochrane
verejného poriadku na júnovom zasadnutí MZ s účinnosťou od 1. 8. 2016. Dotýka sa cca 85
zariadení. V mesiacoch júl a august nám 5 prevádzkovatelia doručili podania, v ktorých vyjadrili
nesúhlas so schválenou úpravou a požiadali o udelenie výnimky. S týmito podaniami bola
oboznámená Komisia ochrany verejného poriadku na septembrovom zasadnutí, pričom
neodporučila pristúpiť k zmene VZN. Ďalšie podania s uvedeným obsahom nám doručené neboli.

p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, pán poslanec Kemény
p. Kemény
Ďakujem. Ja som chcel poďakovať za naplnenie na 75 % z tých mojich štyroch podnetov alebo –
požiadaviek - z minulého sedenia. Ostal už len ten dosť nešťastný, dlhodobý, chodník od učilišťa , od
Strednej odbornej školy technickej ku tej novej jedálni s tým zverincom, či čo to je tam okolo. A chcel
by som zároveň ešte upozorniť na ... na skúsenosť alebo poznatok z minulej soboty. Mal som službu,
boli štyri sobáše a všetky také početné. Málokedy mám možnosť vyjsť von medzi jednotlivými
sobášmi, ale vzhľadom k tomu, kým sa vyprázdnilo 50 – 60 ľudí bolo, tak sa na tom parkovisku alebo
pred sobáškou prišla stovka ľudí , kde mnohí sa ma pýtali, kde je smetný kôš. Ja apelujem na to aby sa
tam osadil nejaký smetný kôš. A boli tam dvaja na vozíčku, upravilo sa tam... urobila sa tam bariéra,
nahádzali tam všetko, kde sú vysadené tie dreviny do tých kvetináčov kvázi, od fliaš, nepatrí sa
kvetiny odovzdať, kyticu, v papieri, takže hádali kde zahodiť? Ani dnuká ani vonku, ani jeden smetný
koš. Boli tam dvaja vozičkári, bez barlí, mali nad kolenami odrezané nohy, amputované a tam ich
prenášali cez ten 1, 2 schodíky, alebo čo. Tak pouvažovať, sa schyľuje k tomu, že pôjdeme na radnicu,
aby – poprípade nejakú rampu. Máme tam prijímanie občanov, s kočíkmi - a čo ja viem , čo - aby sme
proste skúsili zabezpečiť nejakú tu rampičku do tej vestibuly, alebo do samotnej sobášky. Ďakujem.
Odpoveď: Šalamon L.
Vami uvedený chodník je navrhnutý do koncepcie opráv chodníkov pre rok 2017. Smetné koše boli
objednané prostredníctvom spoločnosti Brandtner Gemer s. r. o., uložíli sa k sobášnej sieni.
Odpoveď : Dávid L.

Technické služby mesta Rožňava do konca mesiaca november 2016 osadia v sobášnej sieni 2
ks smetných košov a zabezpečia bezbariérový vstup.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák
p.Capák
Ja mám kratučko, keď môžem, len dve veci. Jednu takú krajšiu a jednu menej krajšiu. Začnem
tou menej krajšou. Chcem sa opýtať pána Ing. Porubána - Sťažnosť, som vás žiadal o
odpoveď, sťažnosť. To podával ju Ján Lach a Milan Capák. A vy odpoveď dávate už, bola tam
ešte tretia účastníčka Rezmüvessová pani. Ja neviem, či úmyselne ma chcete robiť zlým medzi
cigánmi, že len mňa tam uvádzate a posielate tú odpoveď. A – to, že titul mi nedávate – ako
magister ...á ...viete čo?... ako nad to som sa povzniesol. Ale čo vás vedie k tomu, že odpoveď
dávate takou formou, že - akože len ja som zase za tým? Tak šak pán Lach bol ten, ktorému
svietili priamo lejzrom do oka, ich chytal tam tých faganov a takto to celé pomaly vzniklo.
p. Burdiga, primátor mesta
Môžeme, pán inžinier odpovedať, pánovi poslancovi?

p. Porubán, MÚ
Snažíme sa odpovedať ako, každému, kto sa obráti, ako, na nás. Ja si myslím, že ako ...veci –
ako- s pánom Lachom sme –ako- diskutovali v minulosti. Takže kolegyňa, ktorá –akovybavovala túto tzv. –ako- sťažnosť, nakontaktovala –ako- s konkrétnymi osobami.
p.Capák
Tak, potom ale dozadu napíšte aj jemu. Aj písomnou formou. Aj mňa ste mohli nakontaktovať.
Máte aj číslo aj mail. Tak vás poprosím v budúcnosti, buďte taký láskavý, viete ako sa chýry
tam šíria. Keď čokoľvek sa pohne, už sme to jednali aj s pánom Hanuštiakom - dačo zle – „o
tak to Capák, tam - Capák“. Viete, ako dosť mi je to už nepríjemne. Tam ... v takých očiach
...ja tam spadám. A útočiť začínajú na moje deti. A keby ste vedeli ako. Tak aj vás by už prešli
srandy potom. Keď dievčatá počúvajú urážky do „k“ .... a neviem čo, tak ... nie veľmi sa mi to
páči... po ceste ísť domov. pustiť ich z domu...
p. Porubán, MÚ
Prepáčte, máte možnosť, keď... nechcete... ako v žiadosti môžete uviesť, chcete, aby... aby
vaša totožnosť bola –ako. utajená. Takže, to ako môžete využiť. Keď máte taký problém.
Nakoľko ste... nevyužili ste, čiže nebol dôvod –ako- prečo neuviesť –ako- vaše meno.
p. Capák
Tak pán Lach ju zrejme využil a ostal dobrý v ich očiach. Jemu nevynadali do „k“... Ale
mojim dcéram áno. A do poriadnych „k“ – keď idú domov, počúvajú. – To nie je pekné. Ale
dobre, nechám to a využijem to v budúcnosti. A druhú, teda tú krajšiu, by som chcel. Viete
dobre, že 100× som aj útočil aj myslím si, že dosť takým bojovým tónom sme tu boli a aj
budeme ešte v budúcnosti s pánom primátorom, ale teraz chcem pochváliť, čo nečakane
sledujete... prižmúrením oka - ako sa porobilo, či pekne, či nie pekne, no ale porobili sa kus
chodníky. To občania veľmi uvítali. Potom tá ... svadobná sieň - je „nebe a dudy“- to, ako to
vyzeralo predtým. Je to super! A ten chodník, čo robia tam tí chlapi, čo to robia, ani by som
nepovedal ako tam tí chlapi, ktorých tam vídavame, že to tak vedia. Som fakt aj ja bol
zaskočený. Som
veľmi rád, že sú tu aj pozitíva; a aby človeka povzbudili, aj nás... aj nás v očiach týchto ľudí,
ktorí sú v Rožňave občanov. Vlastne, tu trošku tak môžeme byť spokojní, že je to tak. A
zároveň ďakujem, že to takto zafungovalo – činnosť na Kúpeľnej ulici. Či - vravím - tieto veci.
Jedine čo ešte posledné – veľmi, veľmi čakáme, keby mohla výjsť nejaká výzva už na – ako –
mesta, na ukončenie tej Šafárikovej - tú pravú, ľavú stranu. A toto je už posledné. Tak
ďakujem pekne za slovo.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec Balázs
p. Balázs
Ja som mal tiež možnosť, tak jak kolega Kováč hovoril, sa zúčastňovať týchto posledných
akcií, tak jak všetci poslanci - aj Dni mesta a všetkých tých sprievodných udalostí. Takže tie
by som chcel z tejto pozície pánovi primátorovi poďakovať za odvedenú... odvedený výkon,
energiu a to množstvo energie, ktoré do toho dal. Nie každý dokáže toľko energie venovať
týmto záležitostiam, ako... ako v tej dobe venoval pán primátor. Takže ďakujeme pekne.
Zároveň, vzhľadom ako predseda dozornej rady Technických služieb by som sa chcel tiež
poďakovať vlastne pri tejto príležitosti, vzhľadom k tomu, že dneska končí... sme odvolali
vlastne pána riaditeľa Technických služieb za tie odpracované roky. Tie skúsenosti, jak jeden
môj známy hovorí, že sa nedajú získať iba rokmi - a on dlhé roky na tých Technických
službách odpracoval, takže veľká vďaka v mene dozornej rady pánovi Deményovi. V súvislosti
s Technickými službami by som vás chcel poprosiť, alebo vlastne túto záležitosť rieši asi pán
Šalamon na mestskom úrade. Je to jedna veľmi, veľmi rozsiahla agenda, ktorý asi on ako
jeden smrteľný človek nedokáže riadne zvládnuť. A to sú cesty, odtok, splaškové vody, čistenie
kanalizačných vpustí, niektoré kanalizačné vpúste sú zaasfaltované, po čerstvom asfaltovaní,

niekde sú v týchto kanáloch dosky, tým pádom že tá voda potom v týchto kanalizačných
vpústiach, tuná okolo Pionierovej, Šípkovej, Páterovej - neodteká, takže vlastne uteká, uteká
po tých kopcov do dola. Najväčším živlom na ceste je vlastne tečúca voda, takže či by sme
nemohli do ďalšieho zastupiteľstva - mesto alebo technické služby vypracovať nejaký systém
harmonogram, koncepciu, ako sa jednotlivé ulice budú čistiť, sú tam tie kanalizačné koše,
ktorých čistenie nie je jednoduché. Vlastne je to 1 zložitý proces vytiahnutia tých košov a
vyčistenia. Takže - určite nečakám teraz na toto odpovedať, len či by sme dajakú koncepciu
tak, ako je vypracovaná koncepcia asfaltovania po celom meste, či by sme sa tomuto nemohli
dájak podrobnejšie venovať? No - triedenie odpadu. Neviem, či aj nad touto problematikou by
sme trošku nemohli pouvažovať; o dákej pozitívnej motivácii našich občanov, čo sa týka
triedenia. Táto otázka sa stále, čím ďalej stáva aktuálnejšou a pre občanov drahšou, keď
netriedime ten odpad. Postupom času určite príde aj to, že... že aj to ekologického hľadisko si
začnú ľudia, občania, uvedomovať. A v tejto súvislosti napr. taký ... taký podnet taktiež z
radov občanov, biologický odpad v lete, teraz na jeseň, keď opadávajú listy a je množstvo
práce v záhradách, možnože je toho biologického odpadu viac, možnože by trebalo zvážiť, či
by nebolo účelné odvážať ten odpad týždenne. Zase v zime, keď sú mrazy, keď je... keď je 20
cm sneh, možná sa biologický odpad pomalšie napĺňa, či nebude stačiť mesačne. To sú len
také... také... také čísla z brucha, ale ... ale uvádzané ako príklad, či by sme sa tejto otázke
nemohli v budúcnosti venovať? Súčasťou akčného plánu je tam v jednom bode aj krytá
plaváreň. Tak – veľa, veľa sme s pánom primátorom na túto tému komunikovali - krytej
plavárne. A chcel by som sa opýtať, či sa v tejto problematike niečo robí, deje? Už je 1.
lastovičkou aspoň to, že sa to dostalo do akčného plánu a vieme s tým ďalej do budúcna
pracovať. No, popravde zhruba pred rokom sme sa bavili o asfaltovaní niektorých ulíc. Mesto
vlastne tohto roku asi nepristúpilo k obnove komunikácie a k asfaltovaniu alebo k obnove
asfaltového krytu ulíc. A minulý rok bolo vlastne v téme aj ulica Útulná. Tam bol väčším
problémom odvodnenie tej ulice, lebo odvodnenie ulice ... ak mám dobré informácie,
vyúsťovalo pánovi doktorovi Karpenkovi do záhrady. A nie je vyriešená táto otázka. Ale
nielen Útulnej ale celej tej ...tej severnej časti Rožňavy. Takže... takže toto by bola jedna z
otázok, že ako sa v týchto otázkach pokročilo? Či sa niečo robí? Hej? ... A stará otázka - ulica
Krásnohorská - do rozpočtu roku 2017 pre Technické služby Rožňava skúsiť spraviť projekt,
alebo ... alebo vypracovať projektovú dokumentáciu na chodník zo sídliska Slnečná, dole na
Krásnohorskú ulicu. Sú to všetko pozemky mesta zarastené krovím. Keby sa vyčistilo, určite
by sa dalo vyriešiť ten dlho, dlho preberaný tuná ...spojnica - od krčmy Paravan ...alebo zo
sídliska na... hore na sídlisko pod Rákoš, lebo tie železné schody určite nevyhovujú stavebným
normám, podľa mňa, ktoré sú tam teraz. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Aspoň niečo skúsim sčasti zodpovedať, dobre? Aby sa nám to nenazbieralo.
O tej koncepcii čistenia vpustí na uliciach, to je samozrejme vecou technických služieb. Oni,
ja si myslím, že budú k tomu vedieť zaujať nejaké stanovisko. To prehodnotenie a odvoz toho
biologického odpadu, to mám poznačené. Takže odovzdám vlastne túto agendu pánovi
Šalamonovi a skúsime to prehodnotiť. Má to aj nejaké racio, má to nejakú logiku. Škoda, že tu
nie je, on by nám to tiež vysvetlil. Tá krytá plaváreň, neviem, či to je zhoda okolností, alebo
náhod, čo si teraz vlastne vybral tú krytú plaváreň, ale trošku sa ľady pohli. Včera tu boli
zástupcovia Technickej univerzity z Košíc, zo stavebnej fakulty, pretože sa mi podarilo
nakontaktovať sa na túto univerzitu, nakontaktovať sa na vedenie tejto univerzity a táto
univerzita, nám, ako mestu, vyšla v ústrety vecou takouto. Táto krytá plaváreň tu rezonuje,
pretože ju chce každý. Aj ja by som ju chcel, aj pre môjho vnuka, aby sa raz okúpal na tejto
krytej plavárni. Tak včera nás navštívili títo ľudia, táto spolupráca bude vlastne v tom, že na
celú krytú plaváreň, na príjazdovú cestu medzi zimným štadiónom a športovou halou a ešte aj
na parkovisko za zimným štadiónom nám vypracujú štúdiu aj tej celej krytej plavárne. Boli tu

študenti, boli tu 4 študentky 1. ročníka inžinierskeho štúdia na tejto stavebnej fakulte. Určitá
časť sa včera aj zamerala - tejto krytej plavárne. My hľadáme ešte v archívoch nejaké tie
stopy po tejto plavárni, pôdorysy atď. Čo by sme im ... v čom by sme im mohli pomôcť. A
dostaneme zadarmo vypracovanú štúdiu na túto krytú plaváreň. Nie jednu, ale dokonca tri
štúdie budeme mať. A najprv to začalo pri plavárni, ale teraz to skončilo po včerajšom
jednaní - lebo bol tu aj prodekan vlastne univerzity, urobia nám komplement na celý
všešportový areál jednu štúdiu, tzn. aj s novou krytou plavárňou, novým vstupom do na
kúpalisko letné. Takže ja sa veľmi teším na to. A tie študentky , ktoré tu boli - to bola obrovská
výzva, som videl na nich. Boli sme tu teda asi 4 hodiny, sme si prešli komplet celú stavbu.
Takže zhruba do konca nejakého februára by to malo byť na stole. Mali by tieto štúdie, tak
sme sa potom dohodli, že tieto štúdie keď tu budú, tak zavolám vás poslancov a tieto dievčatá
... vlastne vám to predstavia všetky tieto ... tieto veci. Takže ja som veľmi rád ... som veľmi
rád, že úplne mladé mozgy sa dali do toho. A som už strašne zvedavý, teraz, v tejto chvíli, že
ako to bude vyzerať. Bolo dobré, že som tu mal aj prodekana fakulty, lebo ja som bol
skalopevne rozhodnutý, na budúci rok dať do rozpočtu, že by sme tu plaváreň, alebo to torzo,
ktoré tam ostalo z nej, že by sme to dali
preč. Bol som týmito odborníkmi stopnutý. A dohodli sme sa vlastne na tom, že stavebná
fakulta má svojich statikov - hej? A títo statici nás navštívia, pravdepodobne behom budúceho
týždňa. Oni zhodnotia stav celej tej budovy, ako je. Čo treba búrať, čo nie. Už sme sa zhodli
na tom, že samotné bazénové teleso by malo byť s tou strechou o ktorej sme si mysleli, že je
nie je dobré, tak povedali, že nie je tomu absolútne nič. Ale potrebujeme každopádne
vyjadrenie od statikov. Čiže oni nám od A – po Z povedia, čo je dobré, čo nie je dobré . Bude
to východisko aj pre tie dievčatá , ktoré to budú ... budú projektovať. Takže budeme mať
nejaký výstup a bude to aj staticky posúdené. Čo aj pre nás, pre mesto dobré, lebo budeme to
mať kvázi - v akom stave to celé je. Takže zatiaľ to nedávam do rozpočtu, aby sa niečo takéto
búralo. Takže, ja som úplne nadšený týmto zo včerajška,... taký happy z toho celého čo sa
podarilo urobiť. Táto nová spoluprácu s touto stavebnou fakultu bude veľmi dobrá, pretože
nám bolo ponúknuté ako mestu, ako samospráve , že aj keď do budúcna budeme mať niečo buď nejakú urbanistickú štúdiu alebo hocičo nám bude treba tu v meste - niektoré budovy atď.
atď. urobiť štúdiu, hej? - tak to budeme mať zadarmo urobené z tejto stavebnej fakulty. Tieto
dievčatá ešte, aby som dokončil, toto budú mať ako ročníkový projekt. Hej? Takže oni boli
strašne vďační za to, lebo nemusia nejakú fikciu vymýšľať, ale majú takúto stavbu, ktorá tu je
dole a bude to znamenať pre nich veľmi veľa. A pre nás bude to pozitívum, že budeme vedieť
už na stôl dať aspoň niečo, ako by to možno malo v budúcnosti vyzerať. Budeme to vidieť a
možno to prehodnotíme, že chceme tento model a takto pôjdeme s ním ďalej -a - aby sme už
nejakú tu stopu mali na tú krytú plaváreň. Lebo ju chceme všetci. A keď ju budeme mať
kompletne celú nakreslenú, hej? – hovorím, ja sa dopredu na to veľmi teším, ako to bude
vyzerať. Takže toto je také, ja si myslím pozitívum na tú krytú plaváreň. Asfaltovanie ulíc,
odvodnenie severnej časti : Tak asi pred necelým mesiacom sme sa spojili s jednou košickou
firmou, ktorá nám rieši kompletné odvodnenie severnej časti tzn. Útulnej, resp. všetky tie ulice
ktoré sú tam Splavná atď. , pretože aj tam tie povrchy upravujeme, ale stále nám to voda
zmyje celé. Čiže logika dávala, hej? - tak musíme najskôr vyriešiť odvodnenie tých ulíc a tak
môžeme potom v nejakom rozpočte 2017 dávať nejaké asfaltovanie týchto ulíc. Ale dovtedy,
kým nie je odvodnená niektorá z tých ulíc, tak určite nie. Takže už sa vyrábajú aj na to
projekty, na odvodnenie celej tejto časti. Krásnohorská ulica - to je myslím tá ulica, kde pán
poslanec Béke býva, tiež, hej? Tá ulica by vodou možno nebola až tak zaťažená, keby tá voda
nestekala z tej krčmy tam, ktorá tam je. To nás enormne zaťažuje. Takže ja som tiež
rozhodnutý a budete to mať v rozpočte na rok 2016, aby sme túto ulicu urobili. Ale opäť je
tam ten problém- nie že problém, ale ten 1. krok, že túto ulicu budeme musieť najprv odvodniť
a tak sa môžeme chytiť povrchu celého, pretože ulicu treba tak isto zaasfaltovať, lebo je to

frekventované. Lebo - ako pán poslanec hovoril - tie schody, je to taká spojnica medzi
samotných mestom a sídliskom. Čiže, každopádne pôjde to... do budúcoročného rozpočtu, aby
aj túto spojnicu sme urobili. Takže, to je tak , možno krátko k tvojím otázkam, ak dovolíte.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Capák
p. Capák
Prepáč, ešte som zabudol jednu vec. Veľmi rýchlo – 3 mám - veľmi rýchlo. Že buďte taký
láskavý pán primátor, tu verejne sa ospravedlňujem, pretože ešte nedávno som tu kričal, že
toto ja beriem už len ako sľuby, že už pomaly neverím. Tak veľmi pekne ďakujem, že fakt ste
začali asfaltovať chodník aj to robiť tu v meste. Druhá vec, aj keď po rozhovore s Romanom,
on tvrdil nech to nevyťahujem a tak, nie, ja chcem poďakovať aj Romanovi Ocelníkovi, že dal
príspevky na svoju stránku, ide za tými ľuďmi, čo ho vyzvú; niekedy to nie je príjemné práve
technickým službám, mestu, že sa to objaví tam najprv, ale keď ... v konečnom výsledku v
súčinnosti sa vlastne porobili práve aj tie veci. Čiže veľmi pekne ďakujem, že tak sa nám
pomohlo. A a po 3. - obrovsky chválim Kultúrne leto Rožňava a tú novú kultúrnu referentku
Leštákovú , pretože presne to odštartovalo aj turistický ruch, tuná, aj z cudzích miest, čo tu
boli, tak sa zdržali. Nám sa to veľmi páčilo a aj sme chodili, ako rodina, na tieto udalosti.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník
p. Ocelník
Rokujeme skoro už asi 10 hodín. Takže mal by som na pána primátora niečo na zváženie, či
by tieto zastupiteľstva nemohli sa konať tak, ako v minulosti, v nejakých iných intervaloch,
ako to bolo – povedzme - mesačné. Ďalšia vec - tie body ,niektoré sa dostanú natesno, ako aj
dneska sme niektoré riešili horúcou ihlou a niektoré musia potom čakať aj dva mesiace, alebo
aj dlhšie. Hej? Kým sa dostanú na rokovanie. Takže mne sa to zdá také neflexibilné tieto
rokovania. Že nevieme riešiť ..., jednak celý deň sedíme a nie je to až také – ono- a potom
nevieme niektoré body riešiť v lehotách. Takže, to je len tak na zváženie. Ja by som sa len
vrátil k tým intervalom, ktoré boli mesačné.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Ja určite by som sa k tomu nevrátil , lebo je to enormná záťaž na mestský
úrad každý mesiac tieto materiály vyhotovovať. Neskončí jedno zastupiteľstvo, na druhý
týždeň môžete začať s ďalšími komisiami. Takže ... materiálov tým to nikdy neubudne.
p. Ocelník
Ja ...len dal som na zváženie.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja len odpovedám. Je to na vašom zvážení, potom –hej? Takže ... A chcel by som zase
upozorniť na to, že tie materiály, ktoré prídu po - za to nemôžem ani ja a za to nemôžte ani vy
- hej? Ale tie materiály, ktoré potrebujeme, aby boli ... ktoré prídu aj po, aby sa dostali ku
vám. Takže s tým si ja nenarobím nič, hej? - keď nejaký materiál príde, ako ste videli, aj 3
minúty pred zastupiteľstvom. Nebol som z toho nadšený. Neviem, či si si to všimol? Takisto.
Hej? ... /a... radšej nebudem reagovať ../ Pán poslanec Beke.
p. Beke
Prepáčte, zle som zatlačil gombík. Čiže nie faktickou, ale do diskusie by som sa chcel. Snáď
...zvládnem to. Veľavážený pán primátor, vážení prítomní, je už dosť pokročilý čas preto
nechcem vás dlho zaťažovať s dlhým diskusným príspevkom, ale vzhľadom na to, že
zastupiteľstvo zasadá dvojmesačne, preto musím poukázať na niekoľko vecí, ktorých riešenie
je dosť dôležité. Už viac rokov síce už padlo tuná ... už sa o tom rozprávalo, ale som mal
poznačené aj ja tú Krásnohorskú ulicu; viacej rokov poukazujem na riešenie danej situácie.
Žiaľ napriek tomu nevidím ani jeden krok. V auguste znovu prišiel lejak, blatom a pieskom
znovu bola znovu zanesená križovatka Krásnohorskej a Záhradníckej. Znovu bola poslaná

technika, VPP pracovníci na odpratanie nánosu; nič sa nedeje ďalej. Navrhoval by som
vyvolať jednanie s východoslovenskými kanalizáciami ohľadom predlženia trasy kanalizácie
je ďalej pán aspoň ten kto navrhol by som vyvolať jednanie s výhodnosť slovenskými
kanalizáciami ohľadom možnosti predĺženia trasy kanalizácie, aby vodu valiacu z reštaurácie
Rebeka , ako spomínal aj pán primátor resp. z ulici vedel zachytiť a potom prístupu
vybudovania pevnej plochy.
Odpoveď: Šalamon L
Ohľadom možnosti odvedenia dažďových vôd ulice Krásnohorskej v Rožňave bude vyvolané
stretnutie so zástupcami VVS a. s. Rožňava.
Ďalej máme za sebou Dni mesta a Rožňavský jarmok. Zvykom je, že akcia sa vyhodnocuje
takmer po polroku. Čiže zážitky máme živé teraz, tak by som chcel povedať, že dopadli dobre.
Kultúrny program bol bohatý, síce menej stánkov bolo, ale ľudia si mohli prísť na svoje. No
treba však poznamenať, že kto s otvorenými očami chodil cez oslavy, mohol si všimnúť, že Dni
mesta by nemali byť v jednom termíne Rožňavského jarmoku. Je veľmi nepríjemné, alespoň
pre mňa, že hostia, ktorí prichádzajú na Dni mesta, odchádzali z Rožňavy s takými
poznatkami aké alebo ktoré videli po cestách . Žiaľ, kde sa zabáva, tam sa robí aj neporiadok.
Ľudia, keď sú v dobrej nálade, nie až tak sa starajú o čistotu a o inom ani nerozprávajúc. Dni
mesta by vyžadovali väčšiu úctu k tomu, kvôli čomu sú usporiadané. Preto by som navrhol
používať – alebo - pouvažovať o rozdelenie tých dvoch akcií. Finančne vyššie výdavky – určite
by neboli, lebo dni mesta nemusia trvať týždeň. Skúsme porozmýšľať, či by nebolo možné pri
organizovaní Dní mesta približne sa vrátiť k dátumu, ktorý je na darovacej listine kráľa
Andreja III. to je na začiatku februára. Čo sa týka propagácie Rožňavského jarmoku,
respektíve dni mesta, by som chcel zdôrazniť vyhotovenie dvojjazyčných banerov. Viac rokov
to pripomínam, ale žiaľ ani v tomto roku nenašla na otvorené uši. Snáď ešte jedna poznámka,
že keď už sa pripraví plagát s maďarským jazykom, tak dobre by bolo, keď by bol vyhotovený
správnym pravopisom. Z vlastných poznatkov viem, že nestačí len odovzdať text do tlačiarní,
ale je potrebné aj odkontrolovať pred tlačou. Dni mesta navštívili aj hostia z družobných
miest. Na júlovom zastupiteľstve som poukázal na to, že tu, že sa blíži 20. výročie podpísania
zmluvy s družobným mestom V. obvodu Budapešti, v marci roku 2017. Že bolo by treba na to
myslieť a dôstojne pripraviť nejaké slávnostné zasadnutie mestského ... zastupiteľstva.
Popritom však som zabudol na to, že je aj jedno iné významné výročie a to 25. výročie
podpísania zmluvy s družobným mestom Serencs. Zo strany mesta Rožňava bola podpísaná
28. 5. 1991 a zo strany mesta Serencs 27. 11. 1991. Žiaľ, aj mesto zabudlo , že by v rámci Dní
mesta o tom padla nejaká mienka. Dobré by bolo, keby koncom januára, resp. začiatkom
februára budúceho roka usporiadalo mesto spoločné zasadnutie mestského zastupiteľstva s
uvedenými dvoma družobnými mestami, aj z toho dôvodu, že s ... Budapešti bola uzavretá
zmluva v marci roku 1997, takže medzi novembrom a marcom - na polceste - je približne v
januári. Bolo by dobré, keby mesto vedelo dôkladnejšie vysledovať výročia týkajúce sa
jednotlivých akcií, týkajúcich sa mesta. Túto opodstatnenosť tejto požiadavky potvrdzuje aj to,
že v tomto roku bolo presne 725. výročie 1. zmienky v úradnom dokumente o Rožňave. A žiaľ,
mesto na to zabudlo. Myslím si, že 10 minútový šot o meste v rámci osláv vzniku mestskej
polícii, ako to bolo zorganizované, nie je dostačujúce. Takéto výročie by si zaslúžilo oveľa
väčšiu oslavu. Ešte som myslel, že aspoň v rámci Dní mesta sa niečo udeje. Ale žiaľ, nič
takéhoto som si nevšimol. Ďakujem pekne.
Odpoveď PaedDr. Janka Mičudová
1.Plagáty a propagačný materiál boli expedované v dvoch jazykoch - preklady realizoval pán poslanec
Laco
2. Medzi úlohami od prednostky bolo aj overenie podpisu zmlúv s partnerskými mestami - úloha bola
splnená a na dátumy podpisov budeme reagovať na základe pokynov primátora mesta (príspevky do

novín Rožňavčan, RVTV, resp. pamätné a ďakovné listy pre partnerov, resp. osobné stretnutia viažúce
sa k výročiam podpisu zmluvy)
3. Bannery v maďarskom jazyku sú vyhotovené na trhy.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne ja by som ti chcel len poznamenať toľko, pán poslanec, že keď máš takúto vedomosť,
tak mohol by si nás aj ty upozorniť. My nie sme vševedi. A možno takéto dátumy si nepoznačíme. Hej?
A toto by som aj ja vedel urobiť, keby si sedel na mojom mieste a takéto veci potom vyčítať. Že nejaký dátum si nájdem a potom poviem. Tu žiadny problém nie je. Na ceste sa stretávame, aj tu. Aký
problém je prísť a upozorniť na takú vec, ktorá bude? Po funuse viem aj ja byť hrdina. Ale, ďakujem
veľmi pekne, že si vybral tieto dátumy. My sa určite z toho poučíme, napíšeme si to, kolegyne to majú
zapísané a budeme sa snažiť, aby sme tieto dátumy potom splnili, ktoré si napísal. A ja ťa poprosím,
že keď aj takéto niečo budeš mať, tak
treba prísť povedať. Hej? ... Takto to ja viem urobiť ... takto to aj ja viem urobiť. Takže ... ja len toľko
na margo celej tejto veci. A ... všetky tie výročia, ktoré si vymenoval a ešte koľko ich je, keby sme
všetko mali oslavovať - však uvidíme pri rozpočte, ako budeš hlasovať, pri týchto veciach. Lebo aj na
to treba nejakú finančnú hotovosť. Aj keď nie veľkú, ale nejakúsi . Čiže, ja by som ťa poprosil, keby si
aj do rozpočtu pripravil všetky tieto udalosti, keby si vedel, čo treba oslavovať. Hej? A veľmi vďačne,
potom, budeme vedieť, že budeme mať – ja neviem - 92 týchto udalostí a na to tiež treba nejaký balík
pripraviť. Hej? ... Lebo ... ako – treba. Hej? Čiže, neber to v zlom, len - prečo si to neprišiel povedať
predtým, napríklad? Že -, počúvajte sem, však upozorním. Jaký problém? Šak si poslancom mestského
zastupiteľstva, tak isto. Ďakujem pekne. Nech sa páči, ak máte ešte ďalší. Pán poslanec Laco.
p. Laco
Faktická poznámka. Veľmi dobre mi to padlo a ďakujem pekne pánovi poslancovi Bekemu, že tak
pozorne sleduje aj dvojjazyčnosť plagátov a všetko. Teraz akože naozaj vážne, to nie ako ironicky,
doslova a do písmena. Ďakujem pekne aj že zbadal aj ... chybu tlačiarne. Žiaľ, za to nikto nemôže.
Myslím, málokto z nás. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. A ja si tiež myslím, že to nie je pravda, že v maďarčine nebolo. Lebo všetky tieto veci
boli aj v maďarčine urobené. To sme si dali na tom záležať. Ty, pán poslanec, tiež nájdeš to, - hej? - čo
... Nechajme to. Samozrejme, máš pravdu. Zase sa ospravedlňujem, že banery neboli dvojjazyčne. A
všetky pozvánky, plagáty myslím, že všetko bolo, hej? Budeme sa snažiť. Toto máme tiež zapísané. Na
budúci rok dáme vyhotoviť 4 dvojjazyčné - potom. Stalo sa. Bohužiaľ. Uniklo nám to. Ďakujem pekne
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Ja by som sa aj spýtal pani hlavnej kontrolórky, keď môžem, vlastne, či obec je povinná, v Rožňave,
dávať dvojjazyčné. Zatiaľ asi ani nie? Nie? Tak potom to treba nechať tak, ako to bolo...
p. Burdiga, primátor mesta
Nie... my to urobíme. Len...
p. Capák
Hej. No dobre...

