
II. Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 12. 10. 2017 
 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nie. Je nás dosť. Dobre. Teda ideme na to. 

Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Podľa § 12 Zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov otváram 23. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období. Vítam poslancov 

mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov 

obchodných spoločností, prednostku mestského úradu, vedúcich odborov mestského úradu 

a samozrejme všetkých prítomných.  

Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní.  

Z celkového počtu 13 poslancov je prítomných 10, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa.  

Svoju neúčasť ospravedlnil pán poslanec Bischof, pán poslanec Mihók.   

Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Džačára a pána poslanca Lacha. 

 

V súlade s rokovacím poriadkom: 

„overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou predsedajúceho je zistiť a v úvode 

rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia overená, či boli vznesené 

námietky, pripomienky a podobne. Ak neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú, 

pokiaľ námietky boli podané, rozhodne o nich mestské zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení, 

prednesení overovateľmi. Oznamujem, že zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave zo dňa 28. 09. 2017 nebola vyhotovená a overovateľmi podpísaná pre krátkosť času 

od posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave. 

 

Vážení poslanci, predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené 

v pozvánke. Má niekto z poslancov pripomienky k predloženému programu? Nech sa páči 

otváram diskusiu. Keď nie uzatváram diskusiu. Poprosím vás, aby sme odhlasovali body 

rokovania a mohli sme pokračovať ďalej. 

Hlasovali ste 9, aj pán poslanec 10 sa dobíja, ale nešlo to asi. Nejde ti to? Za 9, proti 0, nikto sa 

nezdržal. Ďakujem pekne.  

Pán Kováč pozrieme sa na to dobre? Že či.... Ďakujem. Konštatujem, že celkový program 

rokovania bol schválený. 

 

Vážení poslanci, v súlade s § 9 ods. 2 rokovacieho poriadku „poslanec sa považuje za 

prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú 

čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby ste pred 

opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z 

hlasovacieho zariadenia.  

V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 

riešenie. 

 

Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Dňa 28. 09. 2017 došlo k zániku 

mandátu poslanca mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1, vzdaním sa mandátu 



poslanca mestského zastupiteľstva pána Mgr. Milana Capáka, písomnou formou do podateľne 

Mestského úradu v Rožňave. V súlade s ustanovením § 51 zákona SR č. 346/1990 Zb. 

o voľbách do orgánov a samosprávnych obcí v znení neskorších predpisov, § 51 náhradníci. Ak 

sa uprázdnil v mestskom zastupiteľstve mandát nastupuje za poslanca mestského zastupiteľstva 

ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode, v ktorom sa 

uprázdnil mandát a nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje 

primerane podľa § 44, ods. 2 a 3. Nastúpenie náhradníka vyhlási mestské zastupiteľstvo do 15 

dní po tom, čo sa uprázdnil mandát a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. 

Osvedčenie podpíše primátor. 

 Náhradníkom, kandidátom, ktorý nebol vo volebnom obvode č. 1 zvolený za poslanca 

mestského zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov je pán Ľubomír Takáč, ktorý 

kandidoval za politickú stranu Právo a spravodlivosť s počtom platných hlasov 383. Žiadam 

pánov poslancov, aby najprv hlasovali o prvej a druhej časti návrhu na uznesenie a to, aby vzali 

na vedomie zánik mandátu poslanca pána Mgr. Milana Capáka vo volebnom obvode č. 1 dňom 

28. 09. 2017 a schválili nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát poslanca mestského 

zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1. pána Ľubomíra Takáča. Nech sa páči páni kolegovia 

hlasujte.  

Hlasovali ste všetci 10. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem vám veľmi pekne páni poslanci.  

 

Žiadam pána Ľubomíra Takáča, aby pristúpil k zloženiu zákonom predpísaného sľubu a aby 

tento potvrdil svojím podpisom a následne, po zložení zákonom predpísaného sľubu prevzal 

Osvedčenie o zvolení za poslanca. 

 

p. Ľubomír Takáč 

Dobrý deň. Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 

ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 

záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich 

budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.  

Dovoľte, aby som sa ešte poďakoval voličom, ktorí mi odovzdali svoje hlasy za prejavenú 

ochotu a dôveru a dúfam, že ich v tomto poste nesklamem. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Takže už si môžeš zasadnúť na svoje miesto so svojou menovkou. Myslím, a teraz ste už úplne 

všetci páni poslanci. Vynikajúce.  

Pánovi poslancovi Ľubomírovi Takáčovi prajem veľa dobrých rozhodnutí v prospech mesta 

Rožňava a žiadam ho, aby zaujal samozrejme svoje miesto, ktoré už teraz urobil. A samozrejme 

budeme pokračovať v pracovnej časti rokovania mestského zastupiteľstva a to prejednaním 

nasledovného materiálu.  

Takže týmto jediným bodom pracovným dnešného mestského zastupiteľstva je materiál dosť 

dôležitý, ja si myslím, ktorý bol minulé zastupiteľstvo stiahnutý a doplnení. A týmto 

materiálom je Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, Kósu 

Schoppera 25, Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta.  

Tak ako som hovoril, z minulého zastupiteľstva bol tento bod stiahnutý na doplnenie a som rád, 

že dneska zasadala aj finančná komisia a keď dovolíš pán predseda, ja by som ťa možno vyzval, 

alebo aby si nás informoval, že ako vlastne dopadla tá finančná komisia. Lebo myslím, že aj to 

hlasovanie by sa potom mohlo prikloniť k tomu. Neviem ako dopadla, takže poprosím ťa, alebo 

dávam ti slovo. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 



Prajem príjemný deň. Ďakujem. Áno ráno dneska o 8 prebehla finančná komisia. Ešte 

v písomnej podobe, alebo v písomnej podobe to nemám pred sebou. Bola uznášania schopná 

a jednohlasne sa finančná komisia zhodla na takom riešení, že bol upresnený znalecký posudok 

do, do predaja boli, boli prijaté aj pozemky, ktoré sú v značne svahovitom teréne so sklonom 

nad 50%, ktoré sú súčasťou predaja. V ďalšom bode sa riešilo dobudovanie chodníka pred, na 

okraji týchto pozemkov pred inštitúciou školy a a to, veľmi dôležitý bod, dobudovanie 

chodníka na náklady kupujúceho až po križovatku s ulicou Jána Brocku, tzn. ďalej ako je teraz. 

Okrem toho si kupujúci zobral na svoje plecia z dôvodu bezpečnosti žiakov, detí, rodičov, ktoré, 

ktoré vlastne do tej školy prichádzajú, odchádzajú a obyvateľov okolitých bytoviek, sa zaviazal 

kupujúci dobudovať odstavné plochy vedľa, vedľa existujúcej cestnej komunikácie. A okrem 

toho v 3. bode, ktorý sme, o ktorom sme sa už viackrát  rozprávali bolo to, že sa kupujúci 

zaväzuje vybudovať detské ihrisko s tým, že bude prístupné pre verejnosť. Toto je v ukladacej 

časti finančnej komisie najdôležitejšia časť.  Tým pádom sa vlastne finančná komisia zhodla na 

predaji uvedeného pozemku podľa znaleckého posudku, ktorý bol predložený. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne pán poslanec, zároveň predseda finančnej komisie. Nech sa páni, nech sa páči 

páni otváram diskusiu, keď chcete k tomuto bodu diskutovať. Možno pýtať sa, aj keď sme o tom 

veľmi veľa diskutovali. Keď sa chcete na niečo spýtať. Keď nie uzatváram diskusiu a prečítam 

návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemkov mesta v k. ú. Rožňava, 

novovytvorených parciel parcelné číslo KNC 875/680 ostatná plocha s výmerou 2714 m2, 

parcelné číslo KNC 4349/16 zastavaná plocha s výmerou 268 m2 podľa geometrického plánu 

č. 65/2017 vyho...vyhotoveného Ing. Tiborom Takáčom, GEOPLAN so sídlom Šafárikova 116 

Rožňava. Parcelné číslo KNC 875/681 ostatná plocha s výmerou 437 m2, parcelné číslo KNC 

4349/17 zastavaná plocha s výmerou 223 m2 podľa geometrického plánu č. 68/2017 zo dňa 04. 

10. 2017 vyhotoveného Ing. Tiborom Takáčom, GEOPLAN so sídlom Šafárikova 

116 Rožňava. Podľa § 9a, ods. 8 písm. e, zákona č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemky 

bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, ktorý plánuje na 

predmetnom pozemku výstavbu športového ihriska a ďalších výchovno-vzdelávacích zariadení 

pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava so sídlom Kósu 

Schoppera 25, za cenu podľa znaleckého posudku č. 170/2017 zo dňa 31. 08. 2017 a dodatku 

č. 1 zo dňa 05. 10. 2017 vo výške 36 100 eur. Za nasledovných podmienok: na pozemku mesta 

v časti parcelné číslo KNC 4349/1 vybudujú chodník, pokračovanie existujúceho chodníka pred 

školou, detské ihrisko, ktoré bude postavené na časti predmetných pozemkov bude prístupné 

verejnosti, odstavné plochy si zabezpečí kupujúci v rámci realizácie projektu a samozrejme tie 

veci, ktoré spomínal predseda finančnej komisie pán poslanec Balázs. Takže toto by bolo znenie 

návrhu na uznesenie. Ja by som možno vás chcel ešte upozorniť pred hlasovaním, keď budete 

hlasovať, že už ako sa rozhodnete, tak sa rozhodnete, samozrejme je rozhodnutie na vás, len 

tento materiál príde ešte raz vlastne do zastupiteľstva. Pozerám na pani vedúcu odboru školstva, 

lebo táto škola potom pôjde na zaradenie do siete škôl. Takže, aby sme sa rozhodli tým 

spôsobom, že fakt keď sa to odpredá tak potom už nechcem tu akože navádzať niekoho, ale už 

by to nebolo potom také chlapské  rozhodnutie, keby sa nezahlasovalo už za to. Takže ja si 

myslím, že v tomto prvom kroku máte dosť veľké bremeno na pleciach, hej. Lebo nie že sa 

náhodou stane taká vec, že teraz sa to odsúhlasí a nezaradí sa do siete škôl a predsa sú to ľudia, 

sú to ich peniaze a že by prišli o tieto peniaze. Ale ja si myslím, že o tomto všetkom viete, ale 

ja som si to považoval za dôležité, aby som vás upozornil. Nech sa páči hlasujte. 

Hlasovali ste už 11. Aj náš nový pán poslanec už mohol zahlasovať. Takže za 11, proti 0, nikto 

sa nezdržal.  

 



Páni poslanci. Ďakujem vám veľmi pekne. Myslím, že sme vyčerpali body dnešného 

zasadnutia. Ďakujem, možno za všetkých, ktorým ste schválili tento bod a prajem vám všetkým 

príjemný zvyšok dnešného dňa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavol  B u r d i g a      JUDr. Erika M i h a l i k o v á 

   primátor mesta      prednostka MsÚ 

 

 

 

 

    O v e r  o v a t e l i a 

 

 

 

 

Peter   D ž a č á r     Ing. Ján   L a c h 

 


