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3. Otázky poslancov  

4. Diskusia   

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák  

K výberovým konaniam – už v predchádzajúcom období bolo dohodnuté, že sa bude uvádzať 

v podmienkach „... vítaná znalosť maďarského jazyka“ a nie „znalosť maďarského jazyka“. 

Uviedol, že pri vypísaní výberového konania na referenta kultúry je daná podmienka „znalosť 

maďarského jazyka“. Prehlásil, že z významu týchto slov je jasné, že ten kto podá žiadosť, 

musí vedieť – mať znalosť maďarského jazyka, čím sa zavádzajú ľudia, okrem toho sú tam 

uvedené ešte dva cudzie jazyky. Navrhol opravu podmienok – vítaná znalosť maďarského 

jazyka, prípadne inú formu. Mnohí záujemcovia ovládajú cudzie jazyky, maďarčinu nie.  

 

Príspevok / podnet 

p. Pavol Burdiga 

Pán primátor prehlásil, že nikdy sa nezavádzalo, a toto slovo odporučil vynechať. Pri 

výberových konaniach sa striktne neprihliadalo na túto podmienku, viď prípad p. Székelya, 

úspešného  uchádzača posledného výberového konania na funkciu referenta kultúry. Teda 

v podmienke nevidí žiadny problém, do výberového konania sa môžu prihlásiť aj tí, ktorí 

neovládajú maďarský jazyk. Podmienky výberového konania sa preveria, v ozname sa môže 

upraviť táto podmienka podľa návrhu p. Mgr. Capáka. 

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák  

Uviedol, že má štátnu skúšku zo slovenského jazyka a podľa významu týchto slov sa 

zavádzajú záujemcovia. Opätovne prehlásil, že by sa uvedená podmienka opravila podľa jeho 

návrhu. 

 

Príspevok / podnet 

p. Pavol Burdiga  

Pán primátor poznamenal, že pokiaľ si myslia, že  ide o zavádzanie, ospravedlnil sa divákom, 

p. Cápakovi a záujemcom o túto pozíciu.  

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák  

Uviedol, že občania – muzikanti ho upozornili na jednu vec a preto využije  prítomnosť p. 

PaedDr. Mičudovej, aby jej dal otázku. Ona určite vie, že v umeleckej škole sa preberajú tiež 

hudobné formy, ako aj v 5. semestri vysokej školy, ktorú absolvovala aj ona – požiadal ju 

o upresnenie, aké tri črty má hymna.  

Odpoveď: PaedDr. Mičudová  

Pán poslanec dostal písomnú odpoveď, čo sa týka hymny mesta – presnejšie ide o pieseň 

Mesto s výhľadom 02.02.2016.  

  

Príspevok / podnet 

p. Pavol Burdiga 



Pán primátor požiadal pána poslanca o upresnenie svojej požiadavky, aby p. Mičudová 

i poslanci vedeli -  o čo ide.  

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák  

K „hymne Rožňavy“ 

Poznamenal, že aktivita mladých je vítaná. Aj on, keď bol mladý tvoril všetko – o láske, 

prírode, ale vždy to nazval piesňou. Vedúca odboru kultúry ju pomenovala „hymnou 

Rožňavy“, pričom  rytmicky sa jedná o pop-rockovú pieseň s textom o Rožňave, a podstrčila 

ju pánovi primátorovi. Primátora pasovala aj za krstného otca CD, pritom v očiach umelcov, 

ktorí ju počuli,  je čudné a smiešne,  keď do takej úlohy bol postavený pán primátor.  Požiadal 

p. Mičudovú o vyjadrenie. 

  

Príspevok / podnet 

p. Pavol Burdiga 

Pán primátor poznamenal, že existuje hymna futbalistov, hokejistov, školská hymna. Mali by 

sme byť radi, že takéto niečo mesto má. 

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák 

Poznamenal, že hudobné formy študoval.  

 

Príspevok / podnet 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Poznamenala, že aj ona má štátnu skúšku z predmetov ako p. Capák.  Pán poslanec sa 

pripravil na predložené otázky a aby mohla relevantne odpovedať, predloží písomnú 

odpoveď. Aj keď nie je jej jasné, čo s otázkou k hymne pán poslanec myslel a čo tým skúma. 

Možno si bude musieť doplniť vedomosti, aby s odpoveďou pán poslanec bol spokojný. 

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák  

Prehlásil, že očakáva písomnú odpoveď od p. Mičudovej. Poznamenal, že aj  na minulú 

žiadosť obdržal čudnú odpoveď, v ktorej neuviedla konkrétnych zamestnancov, ktorí sa 

podieľali na príprave plagátu v rámci Dní mesta, ktorý plagát na jednom zo zasadnutí 

mestského zastupiteľstva aj kritizoval. Išlo o jeho vystúpenie. Následne požiadal pracovníkov 

odboru o vyjadrenie, do dnešného dňa odpoveď nedostal.  

 

Predložil podnet, že na ZUŠ odborníci učia úplne iné nástroje, napr. na bicie, gitaru učí 

trubkár a pod. Z uvedeného dôvodu potom deti odchádzajú, aj on sám vybral svoje deti zo 

ZUŠ. Naniesol otázku, aký má názor na to pani vedúca školstva. 

  

Príspevok / podnet 

p. Pavol Burdiga 

Pán primátor poznamenal, že pán poslanec túto záležitosť by mal naniesť na rade školy pri 

ZUŠ, bol by dostal relevantnú odpoveď.  

 

Príspevok / podnet 



p. PaedDr. Janka Mičudová  

Uviedla, že ZUŠ má právnu subjektivitu, za všetko čo sa deje na škole zodpovedá riaditeľ 

školy. Riaditeľ školy prijíma ľudí podľa kvalifikácie na taký hudobný nástroj, na aký 

potrebuje. Podala vysvetlenie k úväzkom učiteľov. Odporučila pánovi poslancovi zúčastniť sa 

rady školy a tieto otázky položiť riaditeľovi školy.  

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák 

Poznamenal, že na toto sa pýtali aj samotní učitelia, ktorí tam učia.  

 

K mestskej polícii naniesol otázku, či v očiach policajtov je každý rovný pred zákonom. 

Policajti udeľujú pokuty, napr. ak nemá zaplatené parkovné. Akú pokutu dávajú  tým, čo 

zastavajú celú mestskú plochu čiernou stavbou.  

 

Príspevok / podnet 

p. Ing. Róbert Hanuštiak  

Poznamenal, že mestská polícia nerozdáva pokuty ako sa  komu zachce. Nejde o pokuty, ale 

o sankcie. Uviedol, že mestská polícia prerokováva priestupky podľa zákona, ktoré im 

vymedzuje zákon 564/1991  o obecnej polícii a zákon 372/1990 o priestupkoch. Tam je 

ustanovené, čo je to priestupok, ako sa môže posudzovať, ako sa môže prerokovať. Mestská 

polícia posúdi objektívnosť spáchania priestupku, závažnosť, okolnosti, mieru zavinenia, 

osobu páchateľa a na základe toho sa policajt rozhodne pre prerokovanie priestupku 

v blokovom konaní, alebo postúpenie príslušnému správnemu orgánu na správne konanie. 

Obsah diskusie p. Capáka je vytrhnutý z kontextu a nedá sa jednoznačne odpovedať, za aký 

priestupok akú sankciu ktorý policajt uloží. 

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák  

Poznamenal, že na jeho žiadosť – kedy zasahuje mestská polícia pri dopravných nehodách, 

mu veľmi pekne napísali a odpovedali -  MP je oprávnená chodiť k dopravným nehodám, 

v tom čase občania majú mať pochopenie, keď volajú mestskú políciu na zásah. Posledne on 

volal kvôli rozruchu na moste.  

 

Príspevok / podnet 

p. Ing. Róbert Hanuštiak  

Prehlásil, že bol by rád, keby p. Capák nevytrhával veci z kontextu. Pokiaľ má jeho odpoveď, 

nech ju prečíta celú. Určite nenapísal, že mestská polícia chodí k dopravným nehodám. 

Uviedol, že v zmysle zákona o obecnej polícii, mestská polícia prioritne chráni život, zdravie 

a majetok obyvateľov. Pokiaľ riešili kolíznu situáciu v dôsledku nepriaznivej poveternostnej 

situácie, hrozilo ohrozenie života, zdravia a majetku obyvateľov, určite je to pre mestskú 

políciu prednejšie, ako riešenie osobných sporov, ktoré sú nepodstatné vo vzťahu k životu, 

zdraviu a majetku obyvateľa.  

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák  

Požiadal vedúceho odboru výstavby o vysvetlenie, čo je verejný záujem. Občania severnej 

časti mesta skúmali jeho vyjadrenie k veci, nevedeli však prísť na to, čo znamená.  



 

 

 

Príspevok / podnet 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Poznamenal, že vysvetlenie nájdu v § 88 stavebného zákona. V prvom rade ide o súlad 

s územným plánom a osobitnými predpismi ako napr. pamiatkový zákon, zákon o ochrane 

poľnohospodárskej pôdy, energetický zákon a pod. 

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák  

Poznamenal, že pán vedúci určite býva na krajšom mieste. Pozval ho bývať do severnej časti 

mesta aspoň na jeden mesiac, aby si toho užil – ako napáda sused suseda, krádež  psa, rušenie 

verejného poriadku, napadnutie poslanca, že rieši veci na zasadnutí mestského zastupiteľstva. 

Naniesol otázku, či to nie je verejný záujem.  

 

Príspevok / podnet 

p. Ing.  Ferenc Porubán 

Poznamenal, že takého prípady stavebný zákon nerieši. 

 

Príspevok / podnet 

p. Pavol Burdiga 

Pán primátor poznamenal, že sú to osobné spory.  

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák  

Prehlásil, že nejde o osobné spory, problematiku naniesol na riešenie mestskému 

zastupiteľstvu a následne „odpoveď“ dostala jeho rodina.  

Stav v severnej časti mesta, ktorému napomohol aj  p. Porubán,  začína mať zaujímavý 

rozmer. Zaujíma ho aj skutočnosť, že aké poplatky budú vyrubené zo strany mesta 

obyvateľom bývajúcim v čiernych stavbách.  Zrejme žiadny poplatok nebude.  

 

Príspevok / podnet 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Uviedol, že miestne dane a poplatky odbor výstavby nerieši.  

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák 

Poznamenal, že v prvom rade sa rieši len súhlas majiteľa pozemku.  

 

Príspevok / podnet 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Uviedol, že pokiaľ ide o nelegálne stavby, v prvom rade ide o posúdenie, či ide o verejný 

záujem.  

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák 



Poznamenal, že pred rokom skladal sľub poslanca, v ktorom bolo uvedené, že má hájiť 

verejný záujem a starať sa o majetok mesta. Je na zváženie, či je to pravda.  

  

Príspevok / podnet 

p. Pavol Burdiga 

Pán primátor upozornil na rokovací poriadok. Pán Capák diskutuje už viac ako 10 minút. 

Poslanci by mali rozhodnúť, či môže v diskusii pokračovať.  

 

Hlasovanie za pokračovanie p. Mgr. Capáka v diskusii :     

4-4-1 

 

Príspevok / podnet 

p. Zoltán Beke 

Uviedol, že p. Capákom boli vyzvaní, či súhlasia poslanci s jeho návrhom na zmenu 

podmienky týkajúcej sa znalosti maďarského jazyka, uvedenej v ozname o výberovom konaní 

na funkciu referenta odboru kultúry. On nesúhlasí s opravou podmienky. Mesto spĺňa 

podmienky menšinového zákona. Súhlasí s terajším znením. Pokiaľ nemôže byť uvedená 

výborná znalosť maďarského jazyka, súhlasí aj s tým, aby bola uvedená znalosť maďarského 

jazyka.  

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák  

Poďakoval sa poslancom, že mu zamietli pokračovať v diskusii. Aspoň má jasno, kto ako to 

vidí, keď sa tu stretnú raz za mesiac. Zoberú nejaké odmeny, posedia trošku a môžu ísť. Je 

prekvapený, že takto pristupujú poslanci k problémom mesta, lebo nestretávajú sa denne,  

myslí si, že by to ich  malo páliť už  len za to, za zdravie detí a vnúčat.  Keďže nikto sa 

nechce vyjadriť k týmto témam, zrejme je tu vlastne fantastické miesto žiť a niet čo tu riešiť. 

Poďakoval sa pánovi primátorovi za čas, ktorý mu venoval.  

 

Príspevok / podnet 

p. Ing. Juraj Balázs 

K p. Capákovi – veľmi rád si ho vypočuje. Má názory, s ktorými čiastočne  aj súhlasí. 

Požiadal ho však, aby hovoril vecnejšie k veci, častokrát poslanci nepochopili o čom bola reč. 

Nehovoriac o divákovi.  

 

Príspevok / podnet 

p. Ing. Ján Lach 

Poznamenal, že hlasoval -  aby p. Capák nepokračoval v diskusii – z dôvodu dodržania 

rokovacieho poriadku. Pokiaľ má viac bodov, mohol znovu vystúpiť.  

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák  

Poznamenal, že sa uvoľnil z rodiny,  aby mohol byť na zastupiteľstve. Zaráža ho prístup 

poslancov k veci. K p. Ing. Lachovi poznamenal, že práve pod jeho oknami vyrástla čierna 

stavba. Tam cigáni ohradili pozemok a on aj so susedmi to z okna mohli sledovať. A chodili 

tam aj mestskí policajti. Ako je možné, že tam vznikla čierna stavba.  

  



 

 

 

Príspevok / podnet 

p. Pavol Burdiga 

Pán primátor poznamenal, že rokovací poriadok má k dispozícii, môže vysvetliť pánovi 

poslancovi niektoré veci, ako sa jedná, rokuje. Pán zástupca nepovedal nič zlé. Nikto mu 

slovo neberie.  

 

Príspevok / podnet 

p. Ing. Ján Lach 

Informoval, že už ako zamestnanec mesta upozornil na čiernu stavbu pod vysokým napätím 

a žiadal, aby sa to riešilo. V ďalšom období už ako poslanec upozorňoval na čierne stavby 

a vyjadroval sa k tejto problematike. Má k tomu tak isto negatívne stanovisko a bohužiaľ si 

s tým nevedia poradiť. Môže sa postupovať len v súlade so zákonom.  Je tu stavebný úrad, 

ktorý to má v kompetencii riešiť. A aj rieši.  

Prehlásil, že osočovať ho, že mu je jedno, či vznikajú čierne stavby, nie je na mieste.  

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Milan Capák 

Prehlásil, že je to na mieste. Pán Lach i jeho susedia z okna mohli  vidieť postupne,  čo sa robí 

a malo sa zasiahnuť hneď v začiatku. Bohužiaľ, nechalo sa to tak, susedia sa mali spojiť.  

Jeho snahou bude dodržiavať rokovací poriadok. Sľub poslanca nemusí, lebo teraz sa to prieči 

rokovaciemu poriadku. Snaží sa zabojovať o majetok mesta, ale brzdí ho v tom rokovací 

poriadok. Treba to nechať tak, nech si cigáni stavajú.  

 

Príspevok / podnet 

p. Pavol Burdiga 

Pán primátor poznamenal, že rokovací poriadok ho nebrzdí. Veci vytrháva z kontextu. 

Rokovací poriadok každý dodržiava, mal by ho aj on. Nikto mu neodobral slovo. 

 

Príspevok / podnet 

p. Mgr. Dionýz Kemény  

Potvrdil vyjadrenie p. Ing. Balázsa, že nie všetci poslanci vedia, o čo sa jedná. Pokiaľ pán 

Capák má nejaké podnety, ktoré je treba riešiť, odborne posúdiť, je na to priestor,  na ich 

prerokovanie na jednotlivých odboroch a v jednotlivých komisiách v mesiaci február.  

 


