
MZ 11.12.2014  
Otázky – diskusia 
9.     Otázky poslancov  
10.   Diskusia  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Milan Capák 
 
Naniesol otázku, kto organizuje kultúrne akcie v meste – jedna z posledných 
bola 5.12.2014 – Mikuláš.  Kto ju organizoval, či to bola mestská akcia alebo 
súkromná. On ako účastník  akcie, mal taký dojem, že to bola súkromná akcia. 
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga  
 
Pán primátor uviedol, že akciu 5.12.2014 organizovalo Centrum voľného času.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Milan Capák 
 
Kriticky sa vyjadril k celej akcii, oboznámil prítomných s jej priebehom. Poznamenal, že 
ani mestská polícia nedokázala vyprázdniť časť námestia, kde mal byť Mikuláš. Celú akciu 
označil za veľký trapas V očiach zúčastnených to bola katastrofa. Poznamenal, že mesto 
tribúnu má, ostala nevyužitá. Má pešiu zónu pred cukrárňou, akcia sa mohla tam 
zorganizovať.  Mohol tam byť osadený vianočný stromček, výška nie je podstatná.  
Je otázne, či po tomto Mikuláši na budúci rok nevyvinie nejakú vlastnú aktivitu.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor poznamenal, že sa aj on zúčastnil akcie. Potvrdil, že p. Capák mal 
v určitých veciach pravdu, niektoré veci neboli zvládnuté. Bolo to v réžii CVČ. Mesto už 
prijalo opatrenia, na budúci rok to bude celkom iné. Zorganizuje sa pri tribúne, s menším 
stromčekom. Je to aj názor viacerých občanov. Pre informáciu, vianočný stromček pred 
Radnicu sa nikdy nekupoval, je darovaný občanmi mesta. Aktivita p. Capáka je vítaná.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Karol Kováč  
 
K Zlatej 10 – uviedol, že opatrenia boli realizované, vchod sa zadebnil. Naniesol 
otázku, či vlastník už prevzal objekt. Mal by sa odstrániť kontajner a zabezpečiť 
vyčistenie okolo kontajnera. Bude to mesto zabezpečovať alebo už vlastník. 
Upozornil mestský úrad a mestskú políciu na to, že cez okná vnikli do objektu 
cudzie osoby, bolo by vhodné aj tieto zadebniť.  
Odpoveď:  
Blanka Fábiánová  
Ladislav Šalamon  
Veľkoobjemový kontajner bol odvezený dňa 17.12.2014. Dňa 21.01.2015 boli 
pristavené 2 ks veľkoobjemových kontajnerov, do ktorých je ukladaný odpad zo  
suterénu budovy aktivačnými pracovníkmi (vypratanie budovy po 
nájomníkoch). Po vyprataní suterénu budú kontajnery natrvalo odvezené. 
 
Ing. Robert Hanuštiak  
Mestská polícia zvýšila hliadkovú činnosť v uvedenej lokalite so zameraním na 
konkrétny objekt. 
 
Príspevok / podnet 



p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor potvrdil, že  objekt už vlastník prevzal, kontajner bude odstránený, smeti 
sa pozbierajú. Požiadal náčelníka mestskej polície o vyjadrenie.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Róbert Hanuštiak 
 
Poznamenal, že o pohybe neprispôsobivých občanov vie mestská polícia, prijala opatrenia 
– zabezpečila zvýšenú hliadkovú činnosť. Pokiaľ vie, aj TS prijali opatrenia.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Karol Kováč 
 
Naniesol otázku, či by bolo možné zabezpečiť, aby vlastník okná zabezpečil.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor uviedol, že mestský úrad vlastníkovi oznámil stav.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Karol Kováč  
 
Ponúkol do budúcna bezodplatne  pomoc pri organizovaní mestských podujatí. Rád 
pomôže vo svojom voľnom čase, aby sa vyhlo nedostatkom.  
 
Naniesol otázku, kto rozhoduje vo veciach výzdoby, umiestňovania dočasných 
zariadení a pod. na mestskom úrade. Či existuje nejaká komisia.  
Odpoveď:  Zuzana Mazanová  
Komisia vytvorená nie je. Rozhoduje vedenie mesta podľa konkrétnej situácie 
a možností.   
 
Poznamenal, že nová webová stránka sa spustila, obsahuje množstvo 
informácií, má však k nej pripomienky. Má ich písomne spracované, môže ich 
poskytnúť a prerokovať s príslušným zodpovedným zamestnancom. Naniesol 
otázku, či bola prezentovaná vedeniu mesta prípadne nejakým poslancom beta 
verzia, ako bude stránka vyzerať a kto schválil formu a výzor  webovej stránky.  
Odpoveď:  Ing. Marek Krišťák  
Stránka mesta je stále v skúšobnej prevádzke a vzniknuté chyby sa postupne 
odstraňujú. Beta verzia webovej stránky bola prezentovaná a konzultovaná 
s vedením mesta a vedúcimi odborov MsÚ. Formu a výzor  webovej stránky 
schválilo vedenie mesta Rožňava.  
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor uviedol, že odpoveď pánovi poslancovi bude daná písomne.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Karol Kováč  
 
Poznamenal, že nanesené otázky predloží písomne.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Milan Capák  
 



Poznamenal, že mestská polícia by sa mala starať o bezpečnosť občanov. 
V piatok 5.12. svoju úlohu nezvládla. Ako potom mieni mestská polícia 
zabezpečiť Silvester. Znovu tak, ako vlani, keď boli ohrozovaní občania ? Aké 
opatrenia prijme ?  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing.  Róbert Hanuštiak  
 
Potvrdil, že piatková akcia bola na úrovni primátora mesta prerokovaná, prijali sa 
opatrenia. Prehlásil, že mestská polícia zabezpečila všetko,  o čo bola v rámci koordinácie 
programu  požiadaná. Bezpečnosť zabezpečovali v súčinnosti so štátnou políciou. Za stav 
na námestí, že to nebolo skoordinované, nemôže. Bolo to réžii riaditeľky CVČ. Mestská 
polícia do budúcna prijme opatrenia.  
 
K silvestru – mestská polícia už prijala opatrenia v súvislosti s pyrotechnickými 
výrobkami, žiaľ nový zákon č. 58/2014 veľmi oklieštil možnosti. Mestská polícia môže 
v rámci VZN dohliadať na používanie pyrotechnických výrobkov najnižších tried, nad 
ostatnými dohľad majú orgány štátnej správy – v tomto prípade banský  úrad. Prehlásil, 
že čo sa týka bezpečnosti a ochrany zdravia občanov, urobia v rámci zákonných možností 
maximum.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Milan Capák 
 
Naniesol otázku, či má náčelník mestskej polície možnosť preverovať schopnosti 
a odbornosť  príslušníkov. Konkrétne jeho „otravovali“ 10 - 15 x za mesiac 
bezúspešne, nepredložili ani jeden dôkaz o zmyselnosti ich výjazdu. Podľa jeho 
názoru medzi príslušníkmi sú schopní dvaja – traja.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Róbert Hanuštiak  
 
Prehlásil, že mestská polícia ako orgán  oprávnený objasňovať priestupky, je zo zákona 
povinný vykonávať objasňovanie priestupkov, v rámci toho sa za to považuje aj 
vypočúvanie, požadovanie vysvetlenia od ľudí. Pokiaľ mestskej polícii bolo oznámené 
podozrenie z nejakého priestupku, iného správneho deliktu, alebo činu, je povinná 
vykonať objasňovanie, napriek tomu, že sa to zdá niekomu “otravné“.  
 
Prehlásil, že pravidelne vykonáva kontrolu schopností a vedomostí príslušníkov mestskej 
polície. Minimálne raz v dvojtýždňových intervaloch sú povinní vykonať doklad, 
preverovaní sú aj denne vo svojej činnosti.  
 
Príspevok / podnet 
p., Mgr. Milan Capák 
 
Uviedol, že vedie farmu, má niekoľko zvierat. Nevie teda, čo môže očakávať od mestskej 
polície v prípade, ak sa budú pásť na verejnom priestranstve.  Zrejme nemajú rovnaký 
meter, nakoľko p. Ing. Lach zaberá verejné priestranstvo skládkou dreva bez problémov. 
Asi prejde na drevo.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Róbert Hanuštiak 
 
Prehlásil, že pred zákonom je každý rovný, bez ohľadu na to, ako sa volá a čím je. 
Mestská polícia nerobí žiadne rozdiely. Riešia každý priestupok o ktorom sa dozvedeli, 
alebo v rámci svojej činnosti zistili.  
 



Príspevok / podnet 
p. Mgr. Milan Capák  
 
Naniesol otázku, či môže prejsť na skládku dreva. 
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Róbert Hanuštiak  
 
Uviedol, že pokiaľ to nebude v rozpore so zákonom, tak určite.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof 
 
Naniesol otázku, či je v kompetencii mestskej polície riešiť  používanie zábavnej 
pyrotechniky vo večerných hodinách mimo konca a začiatku roka.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Róbert Hanuštiak  
Prehlásil, že mestská polícia postupuje v súlade so schváleným  VZN o udržiavaní čistoty 
a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene. Ako už spomenul, tieto právomoci si 
osvojili orgány štátnej správy – banské úrady.  
 
Príspevok / podnet 
p Mgr. Matúš Bischof 
 
Podotkol, že teda používanie pyrotechnických výrobkov nie je priestupkom, je zbytočne 
volať mestskú políciu, treba volať baníkov.  
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Róbert Hanuštiak  
 
Poznamenal, že zo zákona by sa to malo tak robiť, mestská polícia sa nevyhýba riešeniu, 
len nie je to také jednoduché,.  
 
Príspevok / podnet 
p. Mgr. Matúš Bischof  
 
Uviedol spôsob riešenia – riešenie priestupku za znečisťovanie verejného priestranstva, 
nie za rušenie nočného kľudu. Tak smerovať aj oznámenie na mestskú políciu.  
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Požiadal TS o riešenie problému na križovatke Štítnickej a Jarnej ulici – betón je 
popraskaný, polámaný, mal by sa odviesť.  
Odpoveď: 
Ing. Ivan Demény – TS 
Polámaný betón bol odprataný a odnesený dňa 15.12.2014 
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
Pán primátor požiadal p. Kuhna, aby vysvetlil presnejšie riaditeľovi TS požiadavku. 
 
Príspevok / podnet 
p. Zoltán Beke 
 



Upozornil na to, že odkedy prevádzkuje káblovú televíziu UPC, občania nemôžu 
sledovať mestskú televíziu. Požiadal, aby mesto rokovalo vo veci s firmou. 
Občania by už radi videli aj šot o dianí v meste, ktorý sa určite bude vysielať 
tak, ako po iné roky.  
Odpoveď: 
Peter Benedikty – MTVŠ s.r.o.   
 
Zisťoval som informácie u hovorcu spoločnosti UPC Broadband Slovakia 
Jaroslava Kolára a citujem jeho odpoveď: „RVTV je súčasťou základného balíčka 
analógovej ponuky našej káblovej televízie v meste Rožňava. Analógová ponuka 
je zároveň automaticky súčasťou každého digitálneho balíčka, takže RVTV môže 
sledovať každý televízny zákazník našej spoločnosti. 
Dostane sa k nej veľmi jednoducho: 
TV prijímač je pripojený na tzv. anténny kábel, a to buď priamo zo zabudovanej 
káblovej prípojky UPC, alebo z výstupného konektoru set top boxu. Stačí keď 
užívateľ na diaľkovom ovládači červeným tlačidlom vypne set top box, a na TV 
obrazovke sa mu automaticky zobrazí ponuka analógovej TV, ktorej súčasťou je 
aj vysielanie RVTV.“ 
 
 
Ako predseda komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta 
požiadal poslancov o vyplnenie „oznámenia“ v termíne   do 30 dní od ujatia sa funkcie.  
 
Príspevok / podnet 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
 
Požiadal o podanie správy o tom, aké  kroky urobilo MTVŠ aby vysielanie bolo 
šírené nielen prostredníctvom  signálu  UPC.  Či sa urobili nejaké kroky, a aké 
prekážky bránia tomu, aby aj iní poskytovatelia káblovej televízie alebo 
internetového pripojenia mohli tieto služby tiež poskytovať.  
Odpoveď: Peter Benedikty, MTVŠ s.r.o.  
 
V súčasnom období zisťujeme technické a finančné možnosti zaradenia 
vysielania RVTV do programovej ponuky prevádzkovateľov digitálneho 
televízneho vysielania.  Zatiaľ máme informácie zo spoločnosti UPC Broadband 
Slovakia - jednorazový poplatok za zaradenie do digitálnej ponuky (len na 
území mesta Rožňava) je 10 000 €, na čo v súčasnosti MTVŠ nemá finančné 
prostriedky. 
Podľa hovorcu UPC Broadband Slovakia Jaroslava Kolára (citujem) „RVTV je 
súčasťou základného balíčka analógovej ponuky našej káblovej televízie v 
meste Rožňava. Analógová ponuka je zároveň automaticky súčasťou každého 
digitálneho balíčka, takže RVTV môže sledovať každý televízny zákazník našej 
spoločnosti. 
Dostane sa k nej veľmi jednoducho: 
TV prijímač je pripojený na tzv. anténny kábel, a to buď priamo zo zabudovanej 
káblovej prípojky UPC, alebo z výstupného konektoru set top boxu. Stačí keď 
užívateľ na diaľkovom ovládači červeným tlačidlom vypne set top box, a na TV 
obrazovke sa mu automaticky zobrazí ponuka analógovej TV, ktorej súčasťou je 
aj vysielanie RVTV.“ 

 
 
Príspevok / podnet 
p. Ing. Juraj Balázs   
 
Požiadal vedenie mesta, aby na najbližšie zasadnutie predložilo informatívnu 
správu ohľadne personálneho obsadenia, počtu zamestnancov v oblasti grantov, 
EU fondov. Vie, že v minulosti bol vykonaný na mestskom úrade personálny 



audit, ak je dobre informovaný, má len odporúčajúci  charakter. Požaduje, aby 
v správe bol zapracovaný návrh, požiadavka, potreba, obsadenie miest – počet, 
spôsob riadenia tejto agendy.  
Odpoveď: JUDr. Erika Mihaliková, prednostka MsÚ  
 
Agendu v tejto oblasti vykonávajú na mestskom úrade dvaja zamestnanci, 
z toho jedna zamestnankyňa na pozícii „projektový manažér“, ktorá túto 
agendu vykonáva na 90% pracovný úväzok a na 10% jej pracovného úväzku je 
poverená riadením príspevkovej organizácie Turistické informačné centrum. 
Tento stav vznikol po podaní výpovede bývalej riaditeľky TIC, keď aj napriek 
vypísaným niekoľkým výberovým konaniam nebol na túto pozíciu nikto 
z prihlásených vybratý, keďže nesplnil podmienky.  Ďalšia zamestnankyňa 
pracuje na pozícii „referent stratégie rozvoja mesta“, na požiadavku poslancov 
bola pracovná náplň rozdelená a doplnená o činnosti súvisiace s marketingom 
cestovného ruchu. 
V súčasnosti prebieha finalizácia spracovania návrhu  PHSR mesta Rožňava 
2015 -2020 (2022). Konkrétny návrh personálneho obsadenia predložíme až po 
nastavení čerpania fondov EÚ v programovom období 2014 – 2020.  
 
 
Príspevok / podnet 
p. Pavol Burdiga 
 
 Pán primátor informoval poslancov, že pozastavil výkon uznesenia MZ č.  7/2014 
z minulého zastupiteľstva. Bol to návrh p. Ing. Karola Kováča -  osvojil si  návrh p.  
Palme. Informoval, že s menovanou sa stretol, prekonzultoval s ňou predložený návrh 
a dohodli sa, že návrh bude prerokovaný na najbližšom pracovnom stretnutí poslancov 
a následne na januárovom zasadnutí MZ. Menovaná svoj návrh podá oficiálne do 
podateľne mestského úradu. Po spoločnom prekonzultovaní veci a možného 
prokurátorského podnetu sa rozhodol o nepodpísaní uznesenia.  
 
 


