Doslovný prepis zvukového záznamu A.S.Partner Košice
Zápis
Z POKRAČOVANIA ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE
ZO DŇA 23.6.2016
konaného
24.6.2016

Otvorenie
p. Burdiga, primátor mesta
Dobré ráno každému. ...By som poprosil všetkých poslancov, tých, ktorí sa chcú zúčastniť
mestského zastupiteľstva, aby sa dostavili do hlasovacej miestnosti, pretože pokračujeme vo
včerajšom mestskom zastupiteľstve - 14. zasadnutí mestského zastupiteľstva.
Bod 3
Doplnený bod – Určenie platu primátora
p. Burdiga, primátor mesta
Pokračujeme v tom bode, kde sme včera aj prestali, podľa rokovacieho poriadku. Ak dovolíte,
hneď na začiatok by som chcel poprosiť pána poslanca, pána Laca, aby ten bod, ktorý bol
včera prerokovaný a ktorý bol možno taký kontroverzný, aby ten bod stiahol, aby sme mohli
pokračovať ďalej. Pretože je mnoho iných, ešte dôležitejších bodov. Nech sa páči, pokračujme.
...Áno ... ideme stiahnuť. Áno, pán poslanec. ... Čo si si myslel? ... Dobre... ...
... dobre ... Pán poslanec ... pán poslanec Laco, nech sa páči. ... Poprosím... poprosím kolegov
... poprosím kolegov, aby sme pracovali. Nech sa páči, pán poslanec.
p. Laco
...zapnutý už som ... Dobre ránko prajem. Jak bolo povedané, pokračujeme v zasadnutie a bod,
ktorý som včera navrhol, dávam návrh na stiahnutie.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne... ďakujem pekne. Nech sa páči, páni kolegovia, hlasujte. Môžete.
Hlasovanie
Hlasovalo 10 poslancov. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

3
Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových

organizácií k 31.12.2015
p. Burdiga, primátor mesta
Prechádzam na ďalší bod. Je to bod číslo 3 - Je to Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a
školských zariadeniach a príspevkových organizácií k 31.12.2015. Komisia finančná,
podnikateľská, správy majetku na svojom rokovaní odporučila schváliť. Komisia výstavby tiež
odporučila schváliť. Komisia vzdelávania kultúry odporučila, komisia sociálna odporučila,
komisia ochrany verejného poriadku odporučila schváliť a komisia cestovného ruchu taktiež
odporučila schváliť. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Ešte pani
hlavná kontrolórka by však chcela vyjadriť. Nech sa páči, pani doktorka.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Dobre ráno páni poslanci a všetci prítomní. Ja len - k záverečného účtu máte pripojené moje
stanovisko, odporúča mestskému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného
účtu mesta Rožňava 2015 s výrokom - celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pani doktorka. Nech sa páči, diskusia. Neevidujem nikoho do diskusie. Uzatváram
diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje celoročné
hospodárenie mesta Rožňava za rok 2015 - bez výhrad, podľa uznesenia na strane číslo 2.
Nech sa páči, kolegovia, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo 10. Za bolo 8, proti 0, 2 sa zdržali. Ďakujem pekne.

4
Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 25.2.2016 do 31.5.2016
p. Burdiga, primátor mesta
Pod číslom 4 je Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 25. 2. 2016 do
31. 5. 2016. Stanovisko komisií: - komisia finančnom zobrala prijaté rozpočtové opatrenie na
vedomie. Otváram diskusiu ,nech sa páči. Neevidujem nikoho, uzatváram diskusiu, prečítam
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie Informáciu na vedomie. Nech sa
páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo 8 poslancov. Za 8, proti 0, zdržalo sa 0.

5
Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta Rožňava vrátane rozpočtov rozpočtových
organizácií na rok 2016
p. Burdiga, primátor mesta
Bod číslo 5 návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane rozpočtových organizácii na
rok 2016. Vyjadrenie komisií: komisia finančná odporučila, komisia výstavby odporučila,
komisia vzdelávania, kultúry tak isto odporučila, komisia sociálna tiež odporučila, komisia

ochrany verejného poriadku odporučila, komisia cestovného ruchu tiež ... odporučila schváliť
druhú zmenu rozpočtu. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja sa chcem spýtať, pán primátor, s kým si konzultoval to rozhodnutie urobiť verejné
obstarávanie na tie kvetináče? Keby si mohol povedať.
p. Burdiga, primátor mesta
Tie kvetináče boli v rozpočte. Schvaľovali sme rozpočet.
p. Kuhn
No nie... tie sú v ... boli rozpočtových opatreniach a v zmene rozpočtu.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani inžinierka, môžeme? ... Môžeš mi pomôcť v tom? ...
p. Leskovjanská, MÚ
Dobré ráno. Kvetináče boli schválené v pôvodnom rozpočte na rok 2016. Kúpa kvetináčov. V
tom materiáli, ktorý bol ako 1. zaslaný na finančnú komisiu , tak tam to nájdete pod
požiadavkami mesta. Tam boli.
p. Kuhn
V tom materiáli, ktorý sme mali na finančnú komisiu, teraz, pred dvoma týždňami, tak to je
zahrnuté tých rozpočtových opatreniach a v návrhu zmeny rozpočtu.
p. Leskovjanská, MÚ
Áno. Pretože povodne boli v bežných výdavkoch, boli finančné prostriedky v bežných
výdavkoch. A vzhľadom k tomu, že bolo to kúpené v takej hodnote, akej to bolo, tak boli
zaradené do kapitálových, podľa zákona o účtovníctve. Tak tato je tam tá zmena, že prešli z
bežných na kapitálové. Len tá zmena.
p. Kuhn
Dobre. A ešte data sa chcem spýtať, s kým si konzultoval to, že ... aké kvetináče to vlastne
budú a kde budú umiestnené?
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, konzultovali sme to na vedení mesta. A keď si trošku technicky zdatný, tak
mohol si si ísť vypýtať technické parametre týchto kvetináčov od nás, pretože kvetináče tohto
typu sú osadené na námestí a osvedčili sa nám. A keď si pozrieš tie technické dáta, tých
kvetináčov, tak budeš vidieť, že napr. polievanie týchto kveto stačí raz týždenne. A - oproti
tomu, keby sme tam dali úplne obyčajné kvetináče, potrebuješ v takomto počasí polievať
každý deň. Takže takáto investícia sa ti možno behom roka , do dvoch rokov vráti.
p. Kuhn
No... ja ... - takto - ja som si to všimol až keď to bolo vo vestníku, vlastne, keď to bolo na
stránke mesta, vo vestníku verejného obstarávania, čiže to už bolo pozde sa v tom , v tej chvíli
o tom ... k tomu vyjadrovať. Mesto nás neoslovilo s tým, že uvažuje o niečom takom, a teda
aby sme sa vyjadrili, čo si o tom myslíme. A ja teda osobne, nebudem sa vyjadrovať k
technickým parametrom, ale sú to plastové kvetináče. Plastové kvetináče na historickom
stredovekom námestí. To je jak päsť na oko.
p. Burdiga, primátor mesta
Akože ... je to tvoj názor.
p. Kuhn
Áno, je to môj názor a myslím si, že keď niečo mesto chce robiť na námestí, tak by to malo

konzultovať napr. s pamiatkármi alebo aj prípadne nejakým architektmi, záhradným
architektom ...
p. Burdiga, primátor mesta
Sme konzultovali so záhradnými architektmi tento typ kvetináčov. A tie odporúčali kvôli jeho
funkčnosti. ... Ešte máš nejakú otázku? ... Pán poslanec Capák.
p. Capák
Ja skôr iné sa chcem spýtať. Že aké všetky kompetencie vy, pán primátor, zahŕňate? Pretože ja
by som chcel vedieť, s čím ste .... teda ... teda konzultoval? Lebo nás ste neoslovil. Mne len
zavolali rovno, že či ten kávomat v Senici je tiež od nás, od poslancov? Ako biznis? Ten
kávomat ste potom s ktorým architektom , ... akým špecialistom konzultovali?
p. Burdiga, primátor mesta
Ja...neviem o čom ...
p. Capák
... to nie je úplne iné ... To je podobná vec, tuná . Bez nás o vás. ... Že aké máte všetky
odbornosti? Keby ste nám aspoň spísali..
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, môžeš sa kľudne na to pozrieť.
p. Capák
Ale ja som tam to nenašiel. Ani spisovné jazyk aby ste mali skončený. Štátna skúška...
p. Burdiga, primátor mesta
Tak... ja nemám štátnu skúšku....
p. Capák
Tak by ste mali začať študovať, už keď túto funkciu robíte .
p. Burdiga, primátor mesta
Tak... možno že máte pravdu ... Ale nechajme to už. Ja si myslím, že k tomuto bodu to nepatrí.
Viem, že je ráno, trošku ste podráždení, ale ja si myslím, že rokujeme ... od toho sme tu. Nech
sa páči ďalší. Keď nie, uzatváram tento bod. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje II. zmenu rozpočtu mesta, vrátane rozpočtu rozpočtových
organizácií na rok 2016 - podľa uznesenia na strane číslo 2. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo 11 poslancov. Za 7, proti 4, zdržalo sa 0.

7
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta
p. Burdiga, primátor mesta
Bod číslo 7- Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta. Finančná komisia ...
Stanovisko finančnej komisie - odporúča schváliť bez pripomienok. Otváram diskusiu k tomuto
bodu. Neevidujem diskusný príspevok. Uzatváram diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave ... áno?... Treba sa skôr hlásiť pán poslanec. Nech sa páči, ešte ti dám
slovo.
p. Capák
Ja by som chcel sa len spýtať, keby ... neviem, kto je kompetentný, kto tomuto bodu, z

vedenia mesta, nám povedať, ako sa pokračuje vo vymáhaní pri dlžníkoch mesta. Je tam tabuľa
- Dlžníci mesta - a je tam plná mien, či by sa dalo nám vysvetliť aj toto?
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, nemôžeme to urobiť v bode Rôzne? Lebo to nie je k tomuto bodu toto. Lebo to
je niečo celkom iné? Lebo takto potom stále ťaháme čas.
p. Capák
Viete čo ... sa nehnevajte na mňa...
p. Burdiga, primátor mesta
...sa nehnevám... vôbec na vás, pán poslanec
p. Capák
Len , bez toho, aby sme upovedomili občanov Rožňavy - tu je jeden občan, tiež by možno mal
dostať slovo - všetko je inde dneska. Áno? Miesto o deviatej hodiny sa začalo o šiestej. Tak
keby ste niekoho tu poveril - neviem, kto je kompetentný - k tým dlžníkom mesta, už teraz,
pri tomto bode, aj ja mám ďalej svoje povinnosti a už potom tu neskôr nebudem.
p. Burdiga, primátor mesta
Povinnosti máme aj my všetci. A toto, že sme sa tu zišli, to bolo dohoda poslancov, tých, ktorí
tu boli včera. To sme si nezvolali len sami od seba. To len odpoveď. Pán poslanec Balázs
faktickou.
p. Balazs
Prosím odhlasovať ukončenie diskusie. Hlasovať o danom bode, nie o iných, ktoré nie sú
témou tohto bodu.
p. Burdiga, primátor mesta
Zaznelo ukončenie diskusie. Nech sa vám páči, hlasujte o ukončení diskusie.
Hlasovanie
Hlasovalo 10 poslancov. Za 7, proti 3, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte má niekto k tomuto, presne , bodu? Nemá. Takže prečítam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s trvalým upustením od vymáhania pohľadávok uvedených v
dôvodovej správe. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo 10 poslancov. Za 8, proti 2, zdržalo sa 0. Ďakujem.

8
Dosiahnuté úspory ZPOZ – vyhodnotenie za obdobie od zrušenia Štatútu a Zásad činnosti
Zboru pre občianske záležitosti v Rožňave, v marci 2015
p. Burdiga, primátor mesta
Dosiahnuté úspory ZPOZ – vyhodnotenie za obdobie od zrušenia Štatútu a Zásad činnosti
Zboru pre občianske záležitosti v Rožňave, v marci 2015 . Vyjadrenie komisií: -komisia školstvaodporúča, finančná komisia - berie na vedomie. Otváram diskusiu, nech sa páči. Neevidujem
diskusný príspevok. Uzatváram tento bod a diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie vyhodnotenie dosiahnutých úspor Zboru pre
občianske záležitosti za obdobie od zrušenia štatútu a zásad činnosti Zboru pre občianske

záležitosti v Rožňave v marci 2015. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo 9 poslancov. Za bolo 9 poslancov, proti 0, nikto sa nezdržal.

9
VZN o ochrane verejného poriadku – návrh na doplnenie
p. Burdiga, primátor mesta
Všeobecne záväzné nariadenie o ochrane verejného poriadku - návrh na doplnenie. Stanoviská
komisií: Komisia ochrany verejného poriadku - odporúča schváliť, cestovný ruch - odporúča a
takisto odporúča aj finančná komisia. Otváram diskusiu...nech sa páči. Pán poslanec Capák
s faktickou.
p. Capák
Ja som bol na komisiách, stavebnej i finančnej a všimol som si, že vlastne tie vaše komisie majú
len taký poradenských charakter. Pretože, včera som si to uvedomil vlastne, ale komisia má len
odporúčať alebo neodporúčať. Ale včera, napríklad, sme mali v zastupiteľstve, že odporúča
stiahnuť bod. Ja neviem, chcel by som sa spýtať hlavnej kontrolórky, či aj to je právomocou
komisie? Stiahnuť bod z rokovania.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani doktorka, skúste odpovedať pánovi poslancovi.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Ja som sa s tým, pán poslanec, nestretla že by komisia dala odporúčací charakter
zastupiteľstvu stiahnuť materiál. Nemali sme taký prípad.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Beke, nech sa páči.
p. Beke
Ďakujem pekne za slovo. Ja len... jednu pripomienku by som mal, že ...to čo som uviedol aj na
zasadnutí finančnej komisie, že prakticky máme tuná VZN-ko o verejnom poriadku, a keď
v paragrafe 3 je písané „Povinnosti chovateľoch zvierat na verejných priestranstvách“, a je tu v
celom texte len o psoch písané. Tak chovateľom zvierat - zvieratá sú viaceré. Nielen psi. Bolo
by potrebné, ja si myslím, zamyslieť sa....ako aj nad tým, že treba regulovať alebo ... alebo
vyňať také VZN- ko, kde aj ostatné zvieratá budú. Lebo povinnosti chovateľov zvierat tam ...
všetkých bude.. bude niečo ... ako - vytvorené. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán magister Halyák sa prihlásil. Chce sa vyjadriť k tomu.
p. Halyák
Ďakujem za slovo. Ako som povedal na tej komisii už, mesto nemá kompetenciu regulovať
chov iných zvierat ako psov. Jedine to máme preto v nadpise – Povinnosti chovateľov zvierat,
pretože sa stáva, že niektoré iné zvieratá teda utekajú majiteľom z dvorov a v takomto
prípade je možné ich sankcionovať.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof.
p. Bischof

Dobrý deň. Ďakujem za slovo... Ďakujem, že mi beriete čas, kolegovia... Potom môžete pán
poslanec Balázs mi merať čas. Ďakujem. Chcem sa vyjadriť k obsahu VZN, vítam teda, že vo
VZN-ku máme presné určenie tých časov. Ja si skôr myslím, že podobné veci ako presný čas
určený čas vo VZN, je - z principiálneho hľadiska by to nemuselo byť, ale vzhľadom na to, že tie
konkrétne prejavy takýchto, pohostinských zariadení v obytných zónach sú negatívne vnímané
občanmi - a teraz mám na mysli napríklad konkrétne pohostinské zariadenie... na Juhu, na
ulici Erdelyenskej , z bývalej kotolne prerobený. Takže som rád, že tu už dochádza k tomu
obmedzeniu. Ešte stále teda tam mám jeden logický rozpor, ak ide o deň pracovného pokoja,
chcem vedieť, že aký je v tom rozdiel, keď je to teda počas dní pracovných do 22. hod a v
dňoch pracovného pokoja do 23. hod. Či teda človek, ktorý písal tie konkrétne ustanovenia sa
zamyslel nad tým, že či teda v dňoch pracovného pokoja je obyvateľ, ktorý je dotknutý touto
prevádzkou menej rušený - o tú jednu hodinu, alebo teda môže byť rušený o hodinu
viacej?...To je také ... trošku nelogické mi to príde. A chcem sa spýtať kompetentných, že či
prevádzka, ktorá je permanentne riešená napr. mestskou políciou alebo štátnou políciou pre
rušenie nedodržiavania otváracích hodín - a teda zákazníci takéhoto zariadenia porušujú rôzne
VZN, napríklad aj VZN o verejnom poriadku, že či je možné potom nakoniec aj zrušiť takúto
prevádzku zo strany mesta? Pretože umiestňovať prevádzku takéhoto typu, 3 m od balkónov a
v tesnej blízkosti sú napr. detské ihriská, ktoré sú ...ktoré - používanie týchto ihrísk je teda
znemožnené zákazníkmi .... zákazníkmi takýchto zariadení. Teda, že či máme nejaké páky na to
.. keďže už raz povolíme, tak ja si myslím, žeby sme mohli aj zrušiť takúto prevádzku, ktorá nie
je po vôli obyvateľom a narúša aj ich pokojný život v týchto obytných zónach. Ja si myslím, že
mali by sme mať možnosť, keď už aj povoľujeme, tak aj takúto prevádzku priamo nepovoliť –
zrušiť. A ešte teda, ja dávam návrh, aby v§ 4A - Doba prevádzky niektorých zariadení - je tu
bod ... teda číslo 1. bod A, druhý riadok - umiestnené obytnej zóne, v nedeľu až štvrtok od 6.
do 22. hodiny, v piatok, sobotu a v deň, po ktorom nasleduje deň pracovného pokoja od 7. tiež
do 22. hodiny. Čiže tie záverečné ... nech sú rovnako. V obytných zónach - do 22. Aby tam bolo
možnosť vymáhať ... rušenie teda nočného kľudu. Čiže v tom riadku - umiestnenie v obytnej
zóne - zjednotiť to na 22. hodinu. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán magister Halyák vám bude odpovedať.
p. Halyák, MÚ
Tak pokiaľ ide o rušenie prevádzky, tak platná legislatíva priamo kompetencii obciam zrušiť
prevádzku nedáva. Tu by sme sa asi dostali do rozporu s právom na slobodu podnikania.
Neviem súdny spor asi by bol dlhotrvajúci a s jeho výsledkom si nie som istý.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Capák.
p. Capák
Chcel by som sa vrátiť k bodu Ing. Attila Keckemety. Tento bod je stiahnutý z rokovania, nášho,
zo zastupiteľstva, práve preto, že komisia finančná odporúčala stiahnuť. Preto by som ešte raz
chcel vysvetlenie hlavnej kontrolórky k tomuto. Má právo, alebo nemá právo komisia dať
odporúčať stiahnuť bod z rokovania?
p. Burdiga, primátor mesta
Ja neviem, kolegovia, ako ste vy na tom, ale tento bod nie je obsahom tohto bodu. Tak prečo si
to nepovedal na začiatku. Zase, ja neviem, ako...tu miešame tu jeden bod s druhým, pán

poslanec. Ja nemám žiadny problém, ale je to aj čas ostatných poslancov. Toto vôbec nie je ten
bod. Ja nie som proti tomu bodu. Ja som tiež s pánom Keckemetym včera hovoril, tiež o tomto
bode, takže mal by som sa k tomu...alebo - mohol by som sa k tomu vyjadriť. Ale teraz práve
tento bod nie je. Tak , ja neviem, kolegovia, ako ste vy na tom...
p. Capák
...Nie - ja som vtedy rád, keď ste hovorili vy s ním, ako...
p. Burdiga, primátor mesta
Áno, som hovoril včera s nim.
p. Capák
... potom ...ďakujem pekne...
p. Burdiga, primátor mesta
Včera som s nim hovoril a sme sa dohodli na tom, aby si aj ty bol spokojný, že teraz ide na
dovolenku, po dovolenke sa vráti a určite sa vybaví tento bod k jeho spokojnosti aj spokojnosti
mesta.
p. Capák
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Komisia neodporučila ten bod stiahnuť. Komisia finančná tento bod neprerokovala, lebo nebol
kompletný. A komisia ho stiahla zo svojho rokovania a odporučila zastupiteľstvu neprerokovať
tento bod, kvôli tomu, že je nekompletný. A boli tam tie veci, ktoré včera pani kontrolórka,
ešte keď zastupiteľstvo bežalo menovala. Ta. Dobre?
p. Burdiga, primátor mesta
Takže, ešte raz hovorím. Ja som s ním rozprával, on je spokojný s tým, ako sme sa dohodli. On
nás navštívi a ja si myslím, že to vybavíme k spokojnosti. Aj jeho, aj teba, ako poslanca, lebo
som spomenul, že ty si to navrhoval. Takže on vie o tomto, aj vie, že si to navrhoval. Takže keď
sa vráti, tak nás navštívi. Dobre? Pán ing. Karol Kováč.
p. Kováč
Ďakujem kolegom, že sa vyjadrili k problému pána Capáka, resp. k tomu, čo ho trápilo. Ale
moja otázka na pána Halyáka, v súvislosti s týmto VZN je - tzn. že ak som dobre pochopil, my
nemôžeme nejakým spôsobom, pokiaľ povoľujeme prevádzkovú dobu, túto prevádzkovú dobu
zmeniť? Alebo teda nejakým listom upozorniť, že teda meníme – lebo je tam sťažnosť
obyvateľov? Ďakujem. Prevádzkovú dobu – nie - prevádzku , prevádzkovú dobu.
p. Halyák, MÚ
Prevádzková doba sa dá regulovať jedine všeobecne záväzným nariadením, ako to máte
uvedené v dôvodovej správe. Také, čo tu predtým bolo, že doniesli tu papier s otváracími
hodinami a kolegyňa to potvrdila, to práve prokuratúra vytýkala mestám. Takto nie je možné
postupovať. Ani nejaké individuálne výnimky z prevádzkovej doby udeľovať.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof. Môžeš prepustiť ... potom slovo?.. Dobre. Keď ste sa dohodli, to som
rád.
p. Bischof
Dobre. Ďakujem za slovo. Budem nielenže trvať na úpravu v bode A – „a umiestnené v obytnej

zóne“ na 22. všade, ale je rád by som rozšíril teda aj o ostatné písmena bod 1. písm. A)
umiestnené v obytnej zóne v nedeľu až štvrtok 22. Pracovný pokoj - tiež 22. A obdobne teda
aj v ostatných bodoch, teda ostatných písmenách. Je tam - C) tiež – umiestnené v obytnej
zóne – tiež 22. Hod... tiež pracovný pokoj - 22. Potom bod D) je tam tiež umiestnená v obytnej
zóne, pondelok - štvrtok 22. v piatok, sobotu, nedeľu 22. tiež. Čiže nie 23. ako sa tam
uvádza..., ale môj návrh je teda, pri všetkých, kde sa píše „ umiestnené v obytnej zóne“ 22.hodina
p. Burdiga, primátor mesta
Všetko pán poslanec?
p. Bischof
Áno, ďakujem
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Capák s faktickou.
p. Capák
K verejnému poriadku ja by som sa chcel spýtať, pán primátor, na to, či by mohol dostať slovo
tu prítomný inžinier Kráľ, pretože došiel v takom čase, kedy obyvatelia asi ťažko teraz vedia,
kedy bude diskusia pre obyvateľov . A k verejnému poriadku, aby som asi začal trošičku, keby
nám mohol niekto vysvetliť, ako sa nejak dá bojovať k tým priehradám na potoku, ktoré si
robia deti?
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, páni poslanci, dávam hlasovať že či dáte hlas... slovo obyvateľovi mesta. Nech sa páči,
hlasujte.
Hlasovanie
Za boli 11, proti nebol nikto ani sa nezdržal nikto.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, dajte mikrofón pánovi... Ja vás poprosím, aby ste sa predstavili.
p. Kráľ, obyvateľ mesta
Dobrý deň. Dobré ráno. Ja som Kráľ, teší ma, že som dostal možnosť tu prehovoriť. Ide mi aj
o ten verejný poriadok .Tak ako tu bolo prezentované. Chcel by som vás poprosiť, že verejný
poriadok nie je len v tých prevádzkach. Ale napr. ja bývam v severnej časti Rožňavy, kde máme
problém s prevádzkami, ktoré sú povolené mestom, napr. obchody, čo sú v rómskej časti. Tak
isto nie je dodržiavaný ten nočný kľud, ten 22. A tak isto - tam ide o to, že ten verejný poriadok
nie je dodržiavaný ani v tých domoch. Nepovolených domoch. Chcel by som vedieť, ako sa dá
s tým bojovať. Lebo volať mestskú políciu alebo normálnu políciu, že o desiatej nie je
dodržiavaný nočný kľud, nie je nejak riešením. Lebo to by znamenalo každý deň v noci volať, že
neprispôsobiví sa pobili, neprispôsobiví robia hluk, majú ... nedodržujú jednoducho tú ... 22.00.
p. Burdiga, primátor mesta
2.otázka?
p. Kráľ, obyvateľ mesta
To je tá otázka. To mi stačí...,
p. Burdiga, primátor mesta
Toto je tá ... to máte komplet, hej?
p. Kráľ, obyvateľ mesta:
Hej. Lebo, napríklad, ja ešte ... podľa mňa osobitne, že ... napr. jak pán Capák spomínal, ten

potok, tie priehrady, to ...vzťahuje sa jedno s druhým. Že ako posilniť tie kompetencie napr.
tých mestských policajtov. Lebo oni – ja viem, že majú problémy s tým, že sú tam výhovorky,
že - na deti - týchto neprispôsobivých občanov. Ja si myslím, že po 22. hodine, by deti nemali
byť čo vonku bez rodičov. A mal by sa to pokúsiť niekto nejak vyriešiť. Hlavne aj pri tých ich
prevádzkach.
p. Burdiga, primátor mesta
Môžem poprosiť, pán Ing. Hanuštiak? Aspoň keď sčasti vieš odpovedať. A keď nie, tak
poprípade by sme ti ... alebo obyvateľovi mesta, sme písomne potom odpovedali.
p. Hanuštiak, náčelník MP
Dobré ráno všetkým. My sme sa s pánom Kráľom aj s pánom poslancom už stretli v tejto
problematike. Riešili sme skutočne tie hrádze, ktoré stavajú obyvatelia severnej časti. Ja som
im vysvetlil, aké sú naše možnosti, kompetencie, ako sme postupovali. To znamená, že sme
vyzvali listom aj správcu povodia, posilnili sme hliadkovú činnosť v danej lokalite. Na tento
problém, s takýmito občanmi treba vnímať komplexne, nielen z pohľadu represívnych zložiek.
Hej? Je to problém celospoločenský. Nie je to problém len mesta. A skutočne, bolo by veľmi
neobjektívne, keby som zaujal stanovisko len za policajné zložky. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Máme to zaznamenané. Takže ešte poprípade písomne vám dáme vedieť. Keby ste
nechali tu u zapisovateľky adresu, alebo keď Milan ...poprípade, alebo cez neho ...Dobre?...
Keď môžeme. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Máte ešte niečo? Ďakujem veľmi pekne.
Môžeme pokračovať potom. S faktickou pán Ing. Lach
p. Lach
Ja len k tým hrádzam na potokoch. S tým som, ako tiež dosť času strávil. Bohužiaľ, jediná cesta,
podľa mňa, ako toto riešiť by bolo, keby správca povodia, ako majiteľ, nahlásil vznik škody poškodzovanie regulácie. A potom, aby sa stíhali rodičia tých detí, ktoré toto poškodzujú a
stavajú tieto hrádze. To je jediná cesta, ako proti tomu nejak bojovať zákonnou formou.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof ... Tak , dohodnite sa . Pán Capák. Keď sa dohodnete, je to na vás.
p. Capák
K tým hrádzam. Ja neviem... má mestská polícia možnosť nejak to dieťa tam zobrať a ísť, že ukáž rodiča!? A jeho vlastne tak dostať? Či nie? Lebo viete... ono ...človek by im aj nechal, nech
sa tam vyčlapkajú, a čo... Ale! To je toľko toho materiálu...?! Šak minule sme to vypratali,
poviem na rovinu s Ing. Kráľom aj kolegom Žiakom – ale- to bolo 300 kg takmer.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof, alebo pán inžinier, chceš reagovať?
p. Hanuštiak, náčelník MP
Len stručne, pán poslanec, sme si to vysvetlili, keď ste boli u mňa opakovane. Nie, mestská
polícia v 1. rade musí dodržiavať zákon. Každý občan tejto krajiny má svoje práva a dieťa
obzvlášť. Toto je skôr otázka na iných.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof. ...Už asi sa dostaneš k slovu.
p. Bischof
V pohode... šak je skoré ráno. Zatiaľ máme čas. Dobre. Chcem sa opýtať teda kompetentných
na tú konkrétnu prevádzku o ktorej som aj rozprával nepriamo, ale teraz priamo. To je

prevádzka u Legionárov, prerobená z kotolne. Nie je mi dosť dobre jasné, že akým riadením
osudu - či sa teda aj zisťuje pri povoľovaní prevádzky, že čo to vlastne bude obsahovať. A
nejakým šetrením konkrétne na tvári mesta. Tá prevádzka priamo... priamo sa dotýka života
obyvateľov dotknutej lokality. A najbližší balkón, no ...podľa mňa si môže priamo objednávať
z balkóna...ten pán. Aj mu podajú, keď sa dobre nakloní...Takže počuje všetky rozhovory. A my teraz sa ani nerozprávame o ich rozhovoroch, ale o tom hluku, ktorý tá prevádzka
spôsobuje. A následné znečisťovanie okolia prevádzky ľuďmi, ktorí v tejto prevádzke sa
zdržiavajú ...ale teda už sa, nezdržiavajú, lebo ju opustili. Vysvetlite mi, prosím, ak mestský
úrad teda povolí takúto prevádzku, aké má ešte páky na to, aby ... prevádzka, ktorá ruší
obyvateľov, zákazníci znečisťujú okolie, detské ihrisko atď., či mesto má nejaké páky na to, aby
...aby táto prevádzka prestala ... prestal vyrábať nejaké nepríjemnosti pre týchto ľudí?
A chcem sa ešte konkrétne opýtať, ako boli sťažnosti riešené? Hej? Pokuty... či máme o tom
konkrétny prehľad, ktorý by mohol byť zverejnený? A čo s tým? Máme nejaké riešenie, ako
ochrániť občanov? Pretože tu nie je len právo na podnikanie, tu je aj právo na slušný a pokojný
život, ktorý je dokonca garantovaný ústavou Slovenskej republiky. A teda si myslím, že ústava
je... ústava je ...dosť silný zákon na to, aby ... mohla platiť. A teda aj v Rožňave –
predpokladám. Sú tam ľudia, ktorí sú obťažovaní touto prevádzkou. A... ako zabezpečí mesto
pokojný život týchto obyvateľov? Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Možno z časti ti odpovie ešte pán magister Halyák, ale ... pán poslanec, keby aj ty si mal nejaký
návrh, alebo prišiel na niečo, ako - veľmi radi sa podelíme s ním. Hej. Pretože každá rada je nad
zlato. Takže ... Nech sa páči, pán Halyák.
p. Halyák, MÚ
Len vo všeobecnosti som chcel povedať, že mesto prevádzky nepovoľuje, len eviduje. Pokiaľ tá
prevádzka spĺňa všetky predpísané náležitosti - stavebné, hygienické atď. mesto ani nemá inú
možnosť, ako zaevidovať túto prevádzku. Pretože to potom hneď narazí, ako som hovoril, na
slobodu podnikania. A v prípade rušenia nočného kľudu, tak tu iná možnosť nie je, ako volať
štátnu políciu alebo mestskú.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani poslanci rokujeme k tomuto bodu, prosím. Pán poslanec ... pán poslanec... Dobre. S
faktickou pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Vidím, že kolega rieši furt jednu konkrétnu prevádzku a dosť takým subjektívnym postojom.
Ale my sa bavíme o VZN pre celé mesto. Keď kolega silou-mocou v podstate potrebuje pre
všetkých obyvateľov, kľud neprestajne vlastne dvadsiatich štyroch hodinách, či nie je lepšie
potom bývať na dedine ... Ale vlastne tu sa bavíme o celom meste. Takže... takže trošku treba
zvážiť, čo sa tu schváli a čo nie. Určite, keď je problém s dákou prevádzkou, tak ...tak ..to asi
nie je cesta to, že zmeniť celé VZN..
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák...
p. Capák
Ja využijem svoju skúsenosť iných krajín. Je pravda, že právo na podnikanie má každý človek.
Ale zas, keď ja idem podnikať, mám aj dané podmienky. A určite tam tá podmienka je, že
nerušiť nočný kľud, je zahrnutá. A – viem vám povedať vo Švajčiarsku... alebo začnem

Brazíliou, kde – viete -je národ taký, tanečný, kde majú radi muziku. Ale tam prídu policajti raz,
druhýkrát, tretíkrát sa zavrie prevádzka. No – Švajčiarsko, prídu upozorniť, .../ no už nemám
čas... Môžem?.../ oni , vo Švajčiarsku teraz urobia, že upozornia, zároveň pýtajú si povolenie
hodín a keď je tam hudobná produkcia, či je táto hudobná produkcia povolená, ... lebo aj to
oznámenie, že keď sú otvorené okná – darmo je teplo – oni prikážu tej majiteľke alebo
majiteľovi zavrieť dvere. Nech sa stará, ako si vyrieši vo vnútri chlad a podmienky, ale
nepovolia dlhšie ako do desiatej nechať to s otvorenými oknami a dverami.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, ešte chcem poprosiť pána Ing. Hanuštiaka, môžeme pánovi poslancovi vypracovať tie
námety, ... námety... / pomôžte mi .../...udania alebo... ako to nazvať celé, hej? - ktoré sa
týkajú vlastne tej prevádzky. Ako sa riešili atď. Aby dostal aspoň pán poslanec písomne potom.
Lebo teraz neverím, že to tu máme – presne, dátumovo a časovo toto pripravené. Takže
poprosím ťa, aby si to potom pripravil a zaslal pánovi poslancovi. Môže byť, pán poslanec,
aspoň takto? Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn
p.Kuhn
Pán kolega Baláž, tá vaša poznámka, že keď občanom mesta v obytnej zóne vadí nejaké
prevádzky pohostinné, tak nech sa presťahujú na dedinu, kde je kľud bola taká trochu divná.
No tak... dajte mi interpretáciu. Lebo tak to vyznelo, teda.
p. Balázs
Zle to interpretujete. Ja som hovoril, že keď neprestajný kľud, 24 hodín. Možná že to ...
niektorí ľudia, ktorí bývajú kvôli tomu v meste, že sa chcú aj stretávať. A kvôli tomu sú možná
tieto reštauračné zariadenia. Buď v obytnej - mimo obytných zón - A toto rieši VZN. Ale je to
súčasťou mesta, tieto reštauračné zariadenia. Takže ... to berte tak, že to k mestu patrí.
Nemôžeme ich zrušiť, nemôžeme ich všetky zatvoriť, lebo niekto chce kľud 24 hodín denne.
Len toľko.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák. Alebo chcel si reagovať, pán poslanec? Tak nech sa páči, šak diskutujte.
p. Kuhn
Tak ... v prvom rade sa tu bavíme o rušení nočného kľudu....v obytnej zóne. To je prvá vec. A 2.
vec je, že aj cez deň by istý hluk nemal presiahnuť istú hranicu. Aj cez deň, keď ste doma...
Viete, lebo ... vy ste v robote, celý deň, ale keď je doma napríklad matka s malým deckom, a v
susedstve je hluk - a je jedno či to spôsobujú neprispôsobiví občania alebo nejaká
podnikateľská prevádzka, no tak to nie je veľmi vhodné.
p. Burdiga, primátor mesta
Všetko? Áno? Pán poslanec Capák...nech sa ti páči.
p. Capák
Ja by som chcel k tomu ešte, k tým diskusiám. Viete, kedy sa prihlási do diskusie, nielen takou
faktickou, ale riadne, asi by sme sa mali dohodnúť, že – príklad – lebo on čakal odpoveď, teraz,
Matúš Bischof ,hej? - a teraz bol zrušený. Hej ... tak mi to pripadá... To ...také nedobré ...to
vyzerá. A potom, včera, no naozaj bolo času dosť na to, a škoda, že si istý človek neuvedomil,
že nám to vlastne celé narušil....ten čas. Takže ... A pritom je najstarší z nás. Čiže, verím tomu,
že sa také nikdy nestane a chcem vám poželať pekný slnečný deň, pretože ja už bohužiaľ

musím odchádzať. Ďakujem veľmi pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč, nech sa páči.
p. Kováč
Ďakujem pekne. Ja by som v súvislosti s týmto...VZN-kom ... prepáčte, v súvislosti s VZN chcel
nejakým spôsobom pomôcť nielen tým občanom, ktorí bývajú v lokalite tohto zaradenia, ktoré
sa tu spomína, lebo ... lebo je to podstatné, ale aj v iných lokalitách. Ja túto problematiku
nepoznám. Pán Hanuštiak a Halyák sú v tejto problematike zbehlejší. Pamätám si len, že svojho
času keď sme chceli dokazovať, že prevádzka... keď občania chceli dokázať, že prevádzka
proste vytvára veľký hluk a ruší ich to, tak si museli objednávať drahé hlukové štúdie z Popradu
od jednej firmy. Tomu sa chcem nejakým spôsobom vyhnúť. Ale určite budem hlasovať za to,
aby sa zatváracia doba v pohostinstva v obytných zónach obmedzila na 22.00. A dokonca som
vlastníkom jednej ... teda spoluvlastníkom jednej z takýchto ...z takýchto zariadení, aby
nedošlo k rušeniu, teda, nočného kľudu týmito zákazníkmi, neprispôsobivými, aj inými. Pretože
by nás to malo zaujímať. Stretávať občanom samozrejme sa nechceme zabrániť nejakým
spôsobom, pretože, božechráň - nech sa uvoľnia po práci. Ale zasa všetko má mať svoju mieru.
A naozaj, nechať si pod balkónom alebo za záhradou nechať vyrevúvať pár podnapitých
občanov, tak to tiež není ... pokiaľ je to každodenný chlebíček, to práve najlepšie . Takže
uvažoval som teraz, v rámci tých diskusii, akým spôsobom tomu pomôcť, ale myslím si, že asi...
asi by bolo najvhodnejšie, keby právne oddelenie mestského úradu pripravilo k tomu nejakú
informáciu, na komisiu pre verejný poriadok – možno, ktorej by sa teda prezentovalo možnosti
mesta, ako takého. Aby sme mestský úrad neosočovali z nejakej laxnosti, alebo nezáujmu túto
vec ..., pretože nemyslím si, že to tak je. Ale aby bolo nám zrejmé, aké sú možnosti mestského
úradu ako takého. Keby to šlo, pán primátor do ukladacej časti tohto uznesenia, teda k tomuto
VZN-ku. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem . Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ešte predsa len k tomu bývaniu v meste a k hluku z prevádzok, diskoték, pohostinských a pod.
Aj preto máme mesto rozdelené na obytné zóny a nie obytné zóny. Kto túži byť v centre diania
a nevadí mu, že k nemu bude doliehať nejaká hudba a prípadne spev štamgastov
odchádzajúcich po záverečnej, tak si zariadi bývanie niekde v centre mesta. A nemusí teda ísť
len o Rožňavu, ale aj v iných mestách, lebo tento problém sa rieši aj inde. A proste sa to berie
tak, hej - keď bývate v centre, tak musíte počítať s tým, že v tom centre je viac takých
prevádzok, je viac hluku. Chcete byť proste v centre diania - ale zároveň máte viac hluku. .Ak
chcete mať kľud, tak idete bývať niekde do obytnej zóny. A – potom ale očakávate, že ... že
tam bude trochu viac kľudu ako v tom centre. Takže myslím, že to bolo len vlastne to k čomu
hovoril kolega Bischof. A poukazoval na jednu konkrétnu prevádzku, ktorá bola zriadená v
obytnej zóne. Nie ... nie proste v tom centre, kde takých prevádzok je viac a kde sa s tým tak
akosi počíta, že to bude. Ale v obytnej zóne, blízko... obytných bytov - a naozaj, to ako - by
malo mestské zastupiteľstvo zvažovať ten pomer toho, že nejaký podnikateľ chce slobodne
podnikať, nejakí ľudia sa chcú slobodne zabávať a na druhej strane, o par metrov ďalej, chcú
nejakí ľudia vo svojich súkromných nehnuteľnostiach odpočívať. A k tomu by sme mali niečo
vymyslieť. A teda kolega Bischof navrhol a ja teda pre istotu to len zopakujem, ako

pozmeňujúci návrh. Čiže v§ 4 A)...
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, ja ťa poprosím, že priprav si to, ja ešte dám slovo, keď niekto chce, lebo aj tak
budeme hlasovať za ... návrh pána Bischofa, aj keď si to ty prisvojíš....
p. Kuhn
Ja len ... aby sa nezačalo hlasovať bez toho, že - však nezaznel žiadny pozmeňujúci návrh...
p. Burdiga, primátor mesta
Zatiaľ to, myslím, že ani raz nebolo, pán poslanec. Ja si značím..
p. Kuhn
....stalo sa to... Stalo sa to...
p. Burdiga, primátor mesta
Áno? ... Dobre. Tak ty máš evidenciu stále... Ale ja sa snažím, aby to tak bolo stále...a každý
dostal ....
p. Kuhn
Dobre... ja len sa ...preto, lebo minule keď sa to stalo, tak si vtedy povedal že... že to nebolo
jasne naformulované ako pozmeňujúci návrh...tak teraz sa to snažíme, ako, dosť jasné
naformulovať...aby nevzniklo nedorozumenie...
p. Burdiga, primátor mesta
... pozorný si ...veľmi... Ale... stále ... keď si zbadal, alebo keď počúvaš, keď skončíme diskusiu
dám každému slovo, kto sa prihlásil a celé to naformulujeme. Nikdy som nerobil ináč. hej?
Lebo je to tvoj návrh, ja ti do nechcem ani z úst vybrať. Takže určite dostaneš slovo a kľudne si
ho môžeš naformulovať. Stopercentne sa môžeš spoľahnúť. Nech sa páči, chce ešte niekto
diskutovať? Ďakujem pekne, ukončujem diskusiu. Teraz pán poslanec môžeš toto celé
naformulovať budeme o tom hlasovať. Nech sa páči.
p. Kuhn
Čiže - § 4 A - Doba prevádzky niektorých zariadení. Všade kde je zmienka „umiestnené v
obytnej zóne“ tak všetky časy budú do 22. hodiny. Čiže aj v písmene A) - umiestnené v zóne ...
tam vlastne je - je piatok, sobota a v deň pracovného pokoja, .. tam 23 .. tam zmeniť na 22.
A podobne aj v ďalších písmenách - všetky prevádzky umiestnené v obytnej zóne - do 22.
hodiny. Každý deň.
p. Burdiga, primátor mesta
Čiže v obytných zónach len do 22.00? ...hej? ...v obytných ? ...aj v sobotu aj v nedeľu ...stále?
p. Kuhn
Áno. V obytných. Každý deň, aj v sobotu aj v nedeľu, v obytných zónach do 22., mimo obytných
zón, tak ako to je navrhnuté.
p. Burdiga, primátor mesta
Páni kolegovia, chcem vás poprosiť, rozumiete tomu, čo pán poslanec Kuhn navrhol? Lebo
budete hlasovať za to. Takže v obytných zónach do 22.00. Len ...pán poslanec, všade..hej?
p. Kuhn
Áno, áno, všade.
p. Burdiga, primátor mesta
Aby to bolo jasné.
p. Kuhn
Áno, aj I)-čko

p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, keď sme tomu porozumeli, nech sa páči, páni poslanci, hlasujte. ... Počkajte...
p. Kuhn
...Hranice obytných zón..? Keď sú nejaké otázky, že ... Ja viem, že obmedzujeme, ale –ako obmedzujete aj tých obyvateľov. ...Ako - keď chce niekto podnikať v takejto oblasti, tak nech to
neumiestňuje v obytnej zóne. Ako, je to môj návrh. To už ...každý nech si zodpovie k svojmu
svedomiu a k svojim voličom.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči hlasujte!
Hlasovanie
Hlasovalo 8 poslancov. Za 3, proti 3, zdržali sa 2 . Takže nebolo to schválené.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, takže budem čítať za... návrh ... hej ...ešte pán poslanec Kováč, áno, tá ukladacia časť.
Áno, ...odsúhlasme, presne.
p. Kováč
Chcel by som poprosiť ako bod 3 ...v ukladacej časti - vypracovať na najbližšie mestské
zastupiteľstvo informačný materiál o legislatívnych možnostiach mesta, mestského úradu,
mestskej polície pri riešení porušovania nočného kľudu.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec za tento návrh. Hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 9. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
Takže prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje doplnenie
všeobecne záväzného nariadenia o ochrane verejného poriadku § 2 ods. 8 – 12 a § 4 A - podľa
predloženého návrhu a ukladá všeobecne záväzné nariadenie so zapracovanými zmenami a
doplnením uverejniť na úradnej tabuli , internetovej stránke mesta a informovať dotknuté
prevádzky o schválenej zmene. A samozrejme aj ukladacia časť, ktorá ... ktorú sme teraz
odsúhlasili, ktorú navrhol pán inžinier Kováč. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 8. Za 7, proti 0, 1 poslanec sa zdržal. Ďakujem.
10
VZN o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských obvodoch základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie
p. Burdiga, primátor mesta
10 - Všeobecno záväzné nariadenie mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a
o spoločných mestských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rožňava - návrh na zmeny a doplnenie. Mám tu stanovisko komisie vzdelávania, kultúry,
mládeže a športu -tá odporúča schváliť toto všeobecne záväzné nariadenie. Otváram diskusiu.
Nech sa páči. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny a doplnenie všeobecne záväzného nariadenia mesta
Rožňava školských obvodov v meste Rožňava a o spoločných mestských obvodov základných

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava v prílohe číslo 2 a v prílohe č.3 - podľa
predloženého návrhu. Ukladá schválené VZN so zapracovanými zmenami uverejniť na úradnej
tabuli a internetovej stránke mesta. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie:
Hlasovali ste 9. Za 9, proti 0 zdržalo sa 0. Ďakujem.

11
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ,
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh
p. Burdiga, primátor mesta
Všeobecne záväzné nariadenie v určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa v materskej školy, dieťa školského zariadenia
zriadených na území mesta Rožňava. Je to návrh. Myslím, že tento materiál už tu bol... párkrát.
Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn sa nám prihlásil.
p. Kuhn
Dávam návrh hlasovať podľa alternatívy č. 2 s prílohou č.1/B podľa odporúčaní komisie vo
finančnej a podnikateľskej a správy mestského majetku.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči ďalší, keď máte, do diskusie príspevok. Keď nie, uzatváram diskusiu.
Ešte raz, pán poslanec, keď ťa poprosím, aby to bolo na mikrofóne. Tvoj návrh zaznel ako prvý.
p. Kuhn
Čiže návrh uznesenia všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ, dieťa školských zariadení na území
mesta Rožňava s prílohou číslo číslo 1/B - to je podľa odporúčania komisie finančnej,
podnikateľskej a správy mestského majetku, ukladá schválenie uverejniť na úradnej tabuli a
internetovej stránke mesta.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči hlasujte. To je to 100% financovanie.
Hlasovanie
Hlasovali ste 8. Za 3, proti 3, 2 ste sa zdržali. Takže to nebolo schválené.
p. Burdiga, primátor mesta
Takže ideme, alternatíva 1 - 80 %, Nech sa páči. ...Či.. 88. Pardon. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 8. Za 5, proti 3 a zdržalo sa 0. Takže sme tam kde sme boli.

12
VZN, ktorým sa zrušuje VZN mesta Rožňava o kronike mesta Rožňava – návrh
p. Burdiga, primátor mesta
Bod 12 - Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa zrušuje VZN mesta Rožňava o kronike
mesta Rožňava – návrh. Návrh komisie vzdelávania, kultúry, mládeže športu - stanovisko -

odporúča schváliť. Nech sa páči diskusia. Neevidujem žiadny diskusný príspevok. A ...má - pán
poslanec Beke, nech sa ti páči.
p. Beke
Ďakujem pekne za slovo. / prepáčte/ V dôvodovej správe potreby zrušenia VZN o kronike sa
píše, že vedenie kroniky mesta bude upravené internou smernicou o kronike mesta Rožňava.
Chcem sa opýtať, či tá interná smernica bude schvaľované mestským zastupiteľstvom?
p. Burdiga, primátor mesta
Takže ... interná nie. Máme tu ... pani doktorka? Pani hlavná kontrolórka?...
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Podľa mňa by sa nemalo schvaľovať, lebo ide o internú smernicou a zákon v tomto prípade ani
nevyžaduje mať VZN-ko.
p. Beke
Dobre, Ďakujem pekne. Ja osobne, ináč, nevidím dôvod zrušenia VZN-ka. To, že Rožňava má
samotné VZN-ko o kronike je len úcta k takémuto dokumentu. V dokumente, v terajšom VZNku je to zachytené, že kroniku vedie... pracovník alebo zamestnanec mesta. A to , čo je vo VZN
písané, tak prakticky aj v internom doklade... v internej smernici by malo byť to isté ...
obsahovať, čo je tu. Takže osobne si nemyslím, že...že je potrebný toto VZN zrušiť. Preto by
som navrhol schvaľovať - zadať hlasovať za alternatívu B) - akože - neschvaľuje. Ďakujem
pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne, pán poslanec. Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Je ešte nejaký iný dôvod zrušovať VZN, okrem toho, že to nie je nevyhnutné? Ako - je ... je
potrebné tie pravidlá fungovania, alebo, tvorby kroniky nejak výrazne meniť, doplniť ... niečo
zrušiť z toho VZN čo už je tu?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Dobrý deň prajem. Môj názor je ten, že všeobecne záväzné nariadenie je normatívny právny
akt. Znamená, že ukladá buď nejaké povinnosti, alebo nejaké práva. Toto všeobecne záväzné
nariadenie, keď sa do neho začítate, upravuje formu kroniky, čo má obsahovať. To znamená,
že zaväzuje len toho kronikára, ktorý píše tu kroniku ako ju má viesť, čo má obsahovať. Čiže,
voči komu inému je ešte toto všeobecne záväzné nariadenie bolo nejakým spôsobom
normatívnym právnym aktom? Čiže podľa môjho názoru stačí upraviť internou smernicou, ako
to má viesť kronika. Schvaľuje ... tie texty kroniky tak či tak odporúča Komisia vzdelávania,
školstva a kultúry. Čiže oni sú predkladané na kontrolu.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ale to je upravené v tom VZN-ku, že to schvaľuje ten text tá komisia...?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ale my to nemienime meniť ani v tej internej smernici.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte pán poslanec? Pán poslanec Kuhn, ešte niečo?
p. Kuhn
Nie , ďakujem.

p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja som tiež za to, aby sa zachovalo to VZN-ko, vzhľadom na to, že
kronika mesta je ... svojim spôsobom taký charakteristický a zaujímavý ... doklad o živote v
meste. A zároveň páči sa mi, že to VZN-ko je VZN-kom platným hlavne kvôli tomu, že máme
naňho svojim spôsobom, ako poslanci vplyv, ako zástupcovia občanov. Pokiaľ by sa z toho stala
interná smernica o 2 roky, o 3 roky budú voľby, môže sa stať čokoľvek. Môže sa z tej internej
smernici stať záujem... nejaký iný. Mne osobne nevadí, že to VZN-ko je platné. Nejakým
spôsobom ... nezaberá nikomu čas a neodoberá financie mestu. Vzhľadom na vážnosť
dokladu, ktorým kronika je , by som navrhoval, aby VZN-ko bolo zachované v takom tvare, ako
momentálne je. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, ďalší. Keď nemáte... Pán poslanec Beke, bol tam nejaký návrh od teba?
p. Beke
Ja jedine len toľko, aby sme hlasovali za - že neschvaľujeme zrušenie VZN.
p. Burdiga, primátor mesta
Ale... musíš to povedať, keď to chceš, aby sme za to prvé hlasovali, lebo keď nie, tak ja
dávam...
p. Beke
Za to prvé...Hej.
p. Burdiga, primátor mesta
Čiže ty dávaš návrh za to, aby sme neschválili toto ...hej?
p. Beke
Hej ...hlasovať proti.
p. Burdiga, primátor mesta
Hlasovať za neschvaľuje.
p. Beke
Hej.
p. Burdiga, primátor mesta
Pomôžte mi ....
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Ja by som len pomohla vo formulácii - pán poslanec vlastne odporúčaš, aby sa hlasovalo
"proti" .
p. Beke
Proti. Tak. Lepšie to...
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, takže budeme hlasovať proti. Ale ...diskusia sa už ukončila. Už sme ukončili. Teraz som
sa pýtal pána poslanca, že aký mal návrh. Dal tento návrh. Takže hlasovať proti. Nech sa páči,
hlasujte
Hlasovanie
Hlasovali ste 9. Za 0, proti 4, 5 ste sa zdržali. Neschválené .
p. Burdiga, primátor mesta
Nejaký návrh ešte? ... Žiadny. Tak ... len som vám dal priestor ...ešte ...aby... Dobre. Ďakujem

pekne.

13
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta – návrh na doplnenie
p. Burdiga, primátor mesta
13. - Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta – návrh na doplnenie.
Stanoviská komisií .../ nájdem hneď../ ...Finančná komisia po prerokovaní predloženého
materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť doplnenie zásad pre určovanie výšky
nájomného. Nech sa páči, otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ja sa ospravedlňujem, chcel by som len interpretovať ... alebo teda, pomôcť pri vysvetlení vety
- " pre akcie trvajúce po 20. hodine, ktorých konaní schváli primátor mesta, je možná zľava s
tým, že nájomné je minimálne 100 EUR". O ... akej zľave sa bavíme? Nebolo mi to z materiálu
jasné.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán magister, môžeme?...
p. Kováč
Mám zopakovať, pre pána magistra?
p. Burdiga, primátor mesta
Skúste....skúsme....
p. Kováč
Zaujímalo by ma, v dôvodovej správe- "pre akcie trvajúce po 20 hodine, ktorých konanie
schválil primátor mesta je možná zľav s tým, že nájomné je minimálne 100 EUR" . Na základe
čoho a aká zľava? Nerozumiem tejto citácii.
p. Burdiga, primátor mesta
Myslím, že to sa týka škôl a školských zariadení. To sú tie venčeky a stužkové. Keď dobre viem.
Ale asi áno.
p. ..., MÚ
Pravdupovediac ja tento materiál som netvoril. A teraz som sa ...
p. Burdiga, primátor mesta
Myslím, že tam návrh sa týka toho, hej? - že do tej 20. nie, ale po tej 20. tam sa týka tých
venčekov a stužkových. Tam kde sme dávali aj teraz tak isto úľavy. Alebo - kde som dával.
Nech sa páči, tak diskutujeme.
p. Kováč
Ja by som potom doporučil, aby sa teda táto informácia tam dopísala, doplnila, niekde, že táto
zľava sa týka venčekov, prípadne akcií organizovanými materskými školami, základnými
školami. Lebo sa tu hovorí o kluboch dôchodcov a rôznych maškarný plesoch a podobne. Tak
to skúsme zadefinovať, aby to bolo potom jasné, že pre koho tú zľavu teda je možné, alebo pre
koho by sme mali tú zľavu poskytnúť teoreticky. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta

Ešte pani hlavná kontrolórka by chcela.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Nakoľko zmena týchto zásad vznikla na základe výsledku našej kontroly, tak by som len
upozornila vás - je to uvedené v zásadách, aj v starom znení. Nie je očíslovaná tá strana , ale v
odseku, kde sú uvedené sadzby nájomného za spoločenskú sálu, zasadačku, OKC atď. tak v
odstavci 2 sa píše : - nájomné sa neplatí za akcie ktoré,... ktorých konanie schváliť primátor
mesta ako bezplatné. Sú to najmä: akcie organizované mestom a akcie, ktorých
spoluorganizátorom je mesto, kultúrne, spoločenské, športové a podobné podujatia, školenia
mestské úradu, porady mestského úradu ako celku, ako aj jednotlivých organizačných zložiek
MÚ, akcie škôl, materské školy , základnej školy, ZUŠ, CVČ súťaže atď. Je to tam všetko
napísané. Pre ďalšie akcie, ktorých konanie schváli primátor mesta je možná zľava do výšky
50 % nájomného ak organizujú školy na území mesta, neziskové organizácie, nadácie atď. a v
týchto prípadoch kde primátor môže udeliť tú zľavu, aj napriek tomu sa týchto 100 EUR bude
musieť zaplatiť, pokiaľ tá akcia bude trvať dlhšie ako po 20. hodine. Čiže je to tam presne
vymenované, v ktorých prípadoch môže primátor mesta dať zľavu.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďalej, pán poslanec Kováč, ešte... .Hneď, hneď... počkaj ešte chvíľu ... ešte poprosím ťa, hneď ti
zapnú mikrofón.
p. Kováč
Tak potom tam dajme, že to není nájomné minimálne 100 EUR, lebo tým pádom
obmedzujeme primátora v tomto bode, o ktorom si teraz citovala, pretože pokiaľ akcia je
zadarmo, tak nechceme nájomné, ale chceme len zábezpeku vo výške ... v prípade škôd. Tak ...
to zmeňme, že - nie nájomné, ale zábezpeku minimálne 100 , ktorú budeme trvať, aj keď to
bude bezplatná akcia, ktorú primátor schváli. Nie nájomné.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Nie. Pán poslanec, to nie je zábezpeka. Zábezpeku máme v iných prípadoch. Zábezpeka je
vratná. Ale týchto 100 EUR nebude vratných. To sú ... financie, ktoré sú použité na krytie
upratovacej služby atď. Čiže - celkovo hovoríme o nájme, ale sme to hovorili aj na finančnej
komisii, že vlastne my ... v ... prenájme sály my neúčtujeme nájom ako taký, ale len náklady
spojené s užívaním týchto priestorov. Čiže to sú len režijné náklady. Hovoríme o nájme, ale
nájmy nie sú na m² počítané, ale vlastne sú rozpočítané režijné náklady na hodinu.
p. Kováč
Ja sa ospravedlňujem, že ti skáčem do reči, prepáč, ale teraz mi to není jasné. Primátor v
zmysle toho, čo si citovala môže - je to jeho dobrá vôľa - dať - povedzme, nejakej základnej
škole na venček zľavu. Tzn., že nebude chcieť od nich žiadne nájomné, z nejakého dôvodu,
prospešného. Ale - 100 EUR od ich budeme chcieť ako nájomné. Tak to nerozumiem? My
nechceme nájomná, ale chceme 100 EUR ako nájomné . tak to nedefinujme ako nájomné.
Definujeme to ako režijné náklady alebo čokoľvek iné.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
V podstate ide len o slovíčka, ale ...
p. Kováč
...ide, áno, ale o dosť podstatné. Pretože tie slovíčka vytvárajú neporiadok a nevôľu.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
No, ono ešte aby som upresnila, že primátor... vlastne náklady na jednu stužkovú alebo

venčeky ... sú zhruba také isté, ako pri svadbách. Tzn. že okolo 360 EUR , ako sme tam
vypočítali. Čiže z tých 340 EUR primátor môže odpustiť polovicu, alebo ...podľa počtu hodín,
ktoré si táto škola vyžaduje. A napriek tomu tých 100 EUR budú musieť si doplatiť. Hej? Čiže
dobre, pokiaľ navrhneš, pán poslanec, že tam má byť úhrada režijných nákladov alebo - t je
jedno - len proste chceme, aby aspoň tých 100 EUR na tieto akcie boli hradené. Aby proste
mesto aspoň nejaké režijné náklady si z toho mohlo vykryť.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec ešte máš zapnutý mikrofón? Budeš ešte? ... Nevypínajme...
p. Kováč
Samozrejem, v zmysle toho, lebo je to možno slovíčkarenie, ale páči sa mi možnosť primátora
, urobiť gesto nejakej základnej škole, alebo nejakému ... neziskovej organizácii aby
zorganizovalo túto záležitosť, ale - ani primátor mesta, ani nikto iný negarantuje, že sa tam
nemôže stať niečo, čo teda ten majetok nejakým spôsobom zničí. Takže - to síce budete mať
zadarmo, ale poprosíme vás, zábezpeku nám dajte, pretože sa môže stať čokoľvek, aby sme
mohli pokryť tie naše náležitosti. Takže ... ja budem ...
p. Burdiga, primátor mesta
Sformuluj si dovtedy, kým budeme hlasovať. Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. Balázs
Presne toto bolo témou aj finančnej komisie, tieto 2 záležitosti. Na jednu by som chcel
upozorniť, že sa tam píše, že - po 20. hodine. Trošku tak vyznieva ako keby to bolo 20.00 hod
- a neskôr. No tam sa ... neviem, či sa to nedá tak ináč formulovať, že ... 20 hodín ... do 20
hodín strávených tam, alebo po 21. hodinách nájmu. A 2. vec - tých 100 EUR nájmu možnože to bude omnoho lepšie vyznievať, ako ... dať réžijné náklady. Predsa len, keď
primátor odpustil, tak tých 100 EUR bude režijný náklad, nie nájom.
p. Burdiga, primátor mesta
My sme to dávali ako - do 20. lebo po 20 . hodine že by už potom sa platila tá plná taxa.
p. Balázs
...Iba o tu formuláciu ide...
p. Burdiga, primátor mesta
... lebo keď sú nejaké školenia atď., tak neverím, že to je viac ako do 20. hodiny.
p. Balázs
... nie, len to vyznieva tak, ako keby 20. 00 hod - ako večer. Hej? Ale to je počet hodín. To je
počet hodín. ... Len formulácia ...
p. Burdiga, primátor mesta
...jasné, jasné ... Len ...aby sme vedeli ...aj to ...možno aj obyvatelia... že doteraz tak bolo.
Myslí, že 2 roky . Tak isto dostávali aj škôlky aj školy zľavy, hej? - koľko som ja mohol
poskytnúť. Tzn. naším materským školám, základným školám som odpúšťal, stredné školy
dostávali 50 percent. Takže aj doteraz. Ale keď to takto ešte upravíme, a ešte aj tou
zábezpekou, je budem veľmi rád. Pán poslanec Kuhn
p. Kuhn
No, je samozrejme, že naším školám poskytujeme nejaké ...nejaké zľavy, alebo bezplatný
nájom, ale pokiaľ ide o iné subjekty, tak tam sa mesto musí správať - keď už teda , nie ...
samozrejme, nie ... že podnikateľsky a ziskovo, ale rozumne pri narábaní s majetkom. A - len
teda, pre tých občanov, ktorí si neprečítali ten materiál - predpokladám, že poslanci si ho

preštudovali, tak náklady na prevádzku spoločenskej sály tuná v Mestskom úrade sú ročné
náklady sú 9.700 EUR a zisky, alebo - príjmy sú 5.155. Čiže prenájom je v podstate stratový pre
mesto. Mesto z toho nevytĺka nijaké peniaze. A v prípade radnice je to... je ten pomer ešte
horší. Náklady sú... ročné náklady sú 39.600 EUR, takmer. A príjmy boli len 6 tisíc ... moment
... boli 9.900 EUR. Čiže tieto náklady sú 4× vyššie ako príjmy. A preto som na finančnej komisii
návrhol - a finančná komisia to prijala ako odporúčanie pre mestské zastupiteľstvo, aby došlo
k zvýšeniu jednej ... jednej zo sadzieb nájomného a to - Sadzby nájomného - Bod 1 - Radnica,
kongresové centrum z 20 ... súčasných 20 EUR na jednu hodinu na 25 EUR na jednu hodinu.
Tým, že tie ostatné sadzby ostávajú - ostávajú tie menšie rokovacej miestnosti a tak isto aj
sadzba pri kongresovom centre, pri dlhodobých akciách by ostala tých 10 ... tých 12 × 20 EUR
čiže 240 . Pri dlhodobo. Ale pri krátkodobom prenájme to zvýšime na 25. Predsa len ,
kongresové centrum je v historickej budove, je to krásne reprezentatívne ... sú to krásne
reprezentatívne priestory a ... mesto dosť výrazne dopláca na prenájom týchto priestorov.
Čiže tam sme my mali zvýšiť tú sadzbu.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, pán poslanec Balázs s faktickou.
p. Balázs
Čo sa týka materiálu, trebalo naozaj dobre naštudovať, aby sme nepomiešali celkové náklady
na budovu a náklady na jednotlivé miestnosti a kúrenie jednotlivých miestností. Takže ... takže
... treba... treba ... veľmi ...veľmi - podľa mňa - opatrne zvážiť, lebo nemyslím... myslím si, že
mesto má slúžiť obyvateľom a nie je cieľom zastupiteľstva, aby schválilo taký normatív, ktorý
donúti obyvateľov, aby svoje spoločenské akcie, svadby, konali niekde v Lipovníku, alebo
niekde v vzdialenejších dedinách. Je to okresné mesto, Rožňava, má slúžiť obyvateľom...
hlavne mesta Rožňava.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Džačár.
p. Džačár
Ďakujem za slovo. Tak ako kolega tu si povedal, že aby sme nezarábali. Takže, tak ako kolega
povedal Balázs povedal, to sú celkové náklady, za celý rok, nielen na tie jednotlivé akcie. My ju
, tu sálu, musíme celý rok udržiavať. Aj v zime, či je iba v piatok akcia, ale celý týždeň musíme
kúriť tak isto. Takže aby nebolo to, že my z z tých podnikateľov, ktorí tam nejaký ... nejaký
večierok urobia, aby v my sme na nich nezarábali. Aby sme si vyrovnali svoje náklady na celý
rok. Ja to tak chápem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn, s faktickou.
p. Kuhn
No, ale ja som začal tým, že samozrejme nejde o to, aby mesto zarábalo ale momentálne
prerába. Štvornásobne. Ja beriem to, že, hej? , tie náklady sú len na celú radnicu a bavíme sa o
spoločenskej stále. ale šak ako, čo iné nám môže zarobiť na tie náklady, keď tam nie je tá
spoločenské správa. A to, že niečo pre občanov robiť, však preto sú tie zľavy pre školy alebo
bezplatný prenájom, že dobre, tak ne... nebudú škôlky platiť za prenájom, ale ako keď chce
mať niekto krásnu svadbu v krásnych priestoroch, tak nech si priplatí. Alebo keď chce mať
niekto konferenciu.
p. Burdiga, primátor mesta

Pán poslanec Kováč, budeš?...Alebo ... Nech sa ti páči.
p. Kováč
... aby to formulácia bola, čo najpresnejšia. A zároveň aby sme si rozumeli. Úprimne povedané,
som materiál až do tej hĺbky, aby som nejakým spôsobom určoval výšky nájomného na hodinu
pre podnikateľov, respektíve, ako to vychádza preto, aby to bolo pre mesto nie stratové, tzn.
aby sme boli na 0 pri každej akcii v rámci tohto, čo má kto zaplatiť, nerátal. Rozhodne sa
stotožňujem s jednou .... myšlienkou, ktorá tu padla, a to, že mesto má slúžiť obyvateľom. Ale
zároveň, obyvateľov to zaväzuje k tomu, aby si chránili svoj mestský majetok. To znamená, že
to nie je o tom, že ja umožním obyvateľom všeličo a oni mi potom prerastú cez hlavu. Pretože
sa jedná o náš spoločný majetok. Preto v tomto princípe nebudem nejakým spôsobom teraz
rozmýšľať, či teda pre... za ...prenájom dostane 250 alebo 240 EUR, lebo nemám to
sklalkulované, alebo nedostane nič, ale bol by som veľmi rád keby - a tá formulácia by mohla
vyznieť takto: "Pri organizácii podujatí v priestoroch, ktoré sú majetkom mesta budú
organizátori povinní uhradiť vopred vratnú zábezpeku vo výške minimálne 100 EUR, ktorá
bude po odovzdaní priestorov po ukončení akcie zodpovednému pracovníkovi podľa
skutkového stavu vrátená až do výšky 100 %. Bola by takáto formulácia, prosím, prijateľná?
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. Balázs
Najprv by som reagoval na kolegu Kuhna. Asi ste nepochopili kolegu Džačára. On chcel
povedať toľko, že keď tam nebude chodiť nikto, tak tie náklady budú mnohonásobné. To chcel
naznačiť. Takže nemôžete všetky náklady, náklady celej budovy prepočítavať len na akcie,
ktoré sú, lebo keď tých akcií bude menej, tak tie náklady budú mnohonásobne vysoké.
Kolega... kolega Kováča, reakcia na toto - zábezpeka nemôže byť určovaná minimálne. Lebo
dakomu tomu potom môže, určite nie pán primátor, ale neviem kto, môže - skúsme tomu, že
dakto bude pltiť 1000 a dakto bude 100. Ja by som ju dal presne určenú, kauciu. A nie
minimálnu. Presne určenú, koľko. Tak, lebo ... podľa čoho ju budeme určovať? Budeme si
búchať po bruchu? Že kto koľko bude platiť... kauciu .. za tú istú miestnosť? Za to isté.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn, aj ty sa zapoj ešte do diskusie, lebo....
p. Kuhn
No, už sme v minulosti zvyšoval nájomné za kongresové centrum a nemám informáciu z
mestského úradu, že by po tom zvýšení nájomného prudko klesol záujem prenajímať si sálu.
Teraz navrhujem zvýšenie o 5 EUR z 20 na 25. Nie na dvojnásobok. A ...ako na prevádzku
radnice a aj sály prispievajú všetci občania. Všetkých 19 000 obyvateľov mesta Rožňava zo
svojich daní. Nemyslím si, že by každý z občanov túto hranicu využil na nejakú svoju súkromnú
akciu. Čiže 19.000 občanov daňami prispieva, dotuje... dotuje prevádzku sály, za ktorú ... za
ktorú proste niekto zaplatí, podľa mňa, nízky poplatok. Ak... ak zvýšime ten poplatok na 25 a o
rok nám mestský úrad dá informáciu, že... že klesol záujem o prenájom radnice o 50 %, tak
vám dám za pravdu. Ale... ale to zistíme len tak, že zvýšime poplatok.
p. Burdiga, primátor mesta
Ako ... teraz len taká krátka reakcia. V poriadku, čo si povedal, len keď my takto ... keď nám
takto ľudia odídu, je ich ťažko potom dostať už naspäť. Neviem - možnože áno možno nie. Len

- raz odídu a teraz ...
p. Kuhn
...Ja by som nepodceňoval ľudí. Ľudia... ľudia si zisťujú, keď chcú robiť nejaké akcie a toto sa
týka teraz krátkodobého prenájmu. Čiže nebude sa to týkať svadieb, lebo predpokladám, že
pri tých svatbách sa prenajíma sála na tých 12 hodín. Lebo treba pripraviť tú sálu, nielen
samotný... A tam som nenavrhoval zvýšenie. Tam ostane tých 240. Čiže ide o to, keď niekto si
chce robiť nejakú kratšiu akciu, na 3-4-5 hodín, tak to nebude 20 ale 25 EUR na hodinu. A
myslím, že keď niekto také niečo robí, tak... tak vždycky zistí ceny priestorov v meste aj ...aj
...aj mimo. A, akože, nezaznel tu žiadny argument, že... že proste tá cena by bola nejaká
prehnane vysoká. Neporovnával by som to so sálami v okolitých obciach. Hej , keď neikto
chce ... že ide mu o to , mať lacnú akciu, tak nech si to urobí v nejakom socialistickom
kultúrnom dome, za lacný peniaz, ale - akože ...Radnica je proste historická .... historické
priestory, reprezentatívne, za ktoré si treba priplatiť.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Ale ja som myslel tak, ako si sa vyjadril, hej, že teraz to zvýšime a uvidíme po roku... to
potom nejak, ja neviem, zosumarizujeme, a keď budeme na tom zle, tak potom ich zavoláme,
tých ľudí naspäť . Len ... ťažko mi je podať, či ešte sa vrátia. Ale ...to je len tak možno filozofická
otázka. Hej? Že - raz ich pustíme, s našim nájmom preč, a potom chceme, aby sa vrátili. Ale,
nie som proti, čo si povedal...
p. Kuhn
Ale ...tomu sa hovorí trhový mechanizmus ... že...
p. Burdiga, primátor mesta
Áno ... len ja pristupujem .... No , dobre, no ... Nechcem uberať čas. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem pekne. To znamená, že formulácia - maximálna... minimálne 100 EUR bude asi
neprijateľná, otázkou pre mňa ... to bude asi otázka na pani hlavnú kontrolórku alebo
kompetentných z mesta je, či v nájomných zmluvách je ... v nájomnej zmluve na prenájom
priestorov je ... je formulácia úhrady škôd ...o úhrade prípadných škôd ktoré sa zistia?
p. Burdiga, primátor mesta
Pani doktorka, môžeš odpovedať pánovi poslancovi?
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Je to tu aj v tom návrhu, ak si prečítate: "Prenajímateľ vráti zábezpeku v plnej výške 100 EUR
nájomcovi v lehote do siedmich dní po skončení nájmu v prípade, že nedošlo k žiadnym
škodám počas doby nájmu nebytových priestorov." Keďže toto sme nemali v týchto zásadách,
tak sa to ani do zmluvy nemohol dať. Samozrejme, že pokiaľ to, takto bude schválené, tak aj
nájomných zmluvách to bude uvedené.
p. Kováč
Takže ...teraz to bude uvedené?
p. Burdiga, primátor mesta
Viete, možno niekomu sa to zdá ... alebo niekomu kto ...kto ...to teraz sleduje tento prenos, že
prečo tých 100 EUR, ale ja si dávam aj tú námahu, ako primátor, že ja si vypichnem niektoré
akcie, či sú tu školské alebo materská škola, alebo hocičo, ja si prídem niekedy sálu
skontrolovať po akcii. A preto sme sa rozhodli aspoň tých 100 EUR. A musím vám povedať, že
niekedy aj 500 EUR by bolo málo na to, aby sme my poupratovali po niekomu atď. Čiže

niekedy je to až hrôza, čo dokážeme za sebou nechať. A je to bez výnimky škôl - musím to
povedať. Pán poslanec Džačár.
p. Džačár
Ja ešte by som chcel reagovať na kolegu Kuhna. Ja si myslím, že na mestskom úrade nikto
určite s tým počítal, koľko stojí asi tá hodina ...nejakej akcie, ktorá sa tu nachádza. A tak, jak si
povedal, aby sme nezarábali - Keď ... niekto určite na mestskom úrade prišiel na to, že hodina
- príklad 20 EUR, tak nechcime od neho 25 EUR. Lebo tým pádom už zarábame my. ... Na jeho
akcii zarábame... Ale... nemal si potom povedať, "aby my sme na tých akciách nezarábali". A ty
si to povedal, že nechceš, aby sme na akciách zarábali - ľudí. Ale, tým pádom zarábame, keď...
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Pán poslanec Kuhn, prihlás sa aj ty, aby sme ťa mali na mikrofón. Dobre?
p. Kuhn
Opakujem. Náklady na prevádzku radnice a - beriem tak, že to nie je len sála sú 30 ...40,000 a
príjmy sú 10.000. Sme 30.000 v strate. To by sme museli mať pri rovnakých cenách prenájmov
4× ...alebo , pardon 3× vyššie prenájmy. Čiže miesto 20 by muselo byť - nech počítam - 80 EUR
za hodinu. Potom by sme boli na nule. A potom by sme možno začali zarábať. Nič také ja
nenavrhujem. Ja navrhujeme malé zvýšenie z 20 na 25. Mňa ináč prekvapuje, že tu tuná ...
tuná proste sa bavíte, že... že keď sú popoludňajšie akcie, tak chcete minimálne tých 100 EUR,
ale keď ja navrhujem za hodinu 25 - keď niekto urobí konferenciu na 2 hodiny, na 3 hodiny,
cez deň, tak tam vám vadí, že miesto 60 EUR za 3 hodiny by platili 75. A tuná vôbec toto vám
nevadí. ... že proste, že proste večerná akcia minimálne 100 EUR. Nechápem to. Ešte ďalšia
vec. Cena prenájmu Spoločenskej sály tuná o poschodie vyššie, v mestskej ...v budove
mestského úradu je 20 EUR za hodinu. Prenájom sály v historickej radnici je tiež 20 EUR.
Pričom ide o sálu, ktorá je... ktorá je vlastne reprezentatívnejšie, je to historická budova ,
krajšia si myslím - esteticky a náklady na jej prevádzku sú oveľa vyššie, lebo, žiaľ, proste, lebo
vykurovať takú budovu, ako, je ... je ich problém. A cena je rovnaká. Ako - to mi nepripadá
normálne. Ako - normálne mi pripadá dať vyššiu sumu za tú historickú budovu, tých 25 EUR,
nechať tých 20 EUR za mestský úrad. Komu sa zdá proste 25 EUR za hodinu veľa, tak môže to
robiť tuná v tejto budove v mestskom úrade, kde tie naše náklady sú nižšie a tá naša strata je
nižšia. Akože... to je... to ... je celé.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Je to tvoj návrh... Takže nikto, myslím, že ho nezoberie. Pán poslanec Kováč
p. Kováč
Dobre. Ja sa teda vrátim k formulácii. ..Kým si kolegovia rozmyslia ďalšie diskusné príspevky k
tomuto. Takže pri organizácii podujatí v priestoroch, ktoré sú majetkom mesta, budú
organizátori povinní uhradiť vopred vratnú zábezpeku vo výške 100 EUR, ktorá bude po
odovzdaní priestorov po ukončení akcie zodpovednému pracovníkovi mestského úradu , podľa
skutkového stavu, vrátená v lehote do siedmich dní až do výšky 100 %. Ak by táto formulácia
bola v poriadku tak prípadne ... ešte vás poprosím .. ešte vás poprosím ...o nejaké
pripomienky. Ale nedostal som odpoveď na tú otázku ... síce pani prednostka prikyvovala tzn. že v nájomných zmluvách... nájomnej zmluve priestorov je veta, v ktorej sa hovorí, že v
prípade poškodenia majetku, ktoré niekto určí, je povinný dotyčný uhradiť to v plnej výške.
p. Burdiga, primátor mesta
Poprosím pani prednostku.

p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ja som prikyvovala len na to, že my sme začali už asi pred dvoma mesiacmi vyberať túto
zábezpeku 100 EUR-o. Pretože práve bolo obdobie plesov, stužkové, venčeky, od decembra,
do toho februára. A žiaľ bohu, po niektorých akciách sme našli - či na tomto ...v tejto sále na
mestskom úrade alebo na Radnici skutočne veľký neporiadok, ak nejaká škoda sa stala. Čiže
my, po dohode s nájomcom, my sme tu zábezpeku mohli vyberať. Aj bez toho, aby to bolo v
Zásadách. Len ja som na to prikyvoval - že áno. A samozrejme, sú tam ustanovenia o náhrade
škody. Tie sú v nájomnej zmluve. Len nebolo konkrétne uvedené doteraz, že teda vyberáme aj
zábezpeku na krytie škôd. Začali sme to asi pred dvoma mesiacmi.
p. Kováč
Dobre. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte budeš? ...
p. KOváč
Nie, nie . Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, ešte má niekto do diskusie nejaký príspevok? Keď nie, uzatváram diskusiu. Pán
poslanec Kováč, ja ťa poprosím, lebo od teba zaznel 1. návrh. Aby si ešte raz sformuloval...
p. Kováč
Ja by som teda navrhol doplniť materiál , resp. ukladaciu časť tohto VZN-ka o náležitosť "pri
organizácii podujatí v priestoroch, ktoré sú majetku mesta bude budú organizátori povinní
uhradiť vopred vratnú zábezpeku vo výške 100 EUR, ktorá bude po odovzdaní priestorov, po
ukončení akcie, zodpovednému pracovníkovi MÚ, podľa skutkového stavu, vrátená až do výšky
100 % v lehote do siedmich dní."
p. Burdiga, primátor mesta
Porozumeli sme tomu, kolegovia? Keď áno, tak hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 9. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte nejaký... pán poslanec? Ja viem... len pána poslanc Kováča som sa pýtal, či ešte nejaký
návrh? Nie. Pán poslanec Kuhn, tvoj teraz.
p. Kuhn
Takže v zmysle odporúčania finančnej komisie navrhujem -v časti - Sadzby nájomného- bod 1
- Základné sadzby nájomného - sú stanovené nasledovne: - Radnica -kongresové centrum,
zmeniť sumu 20 EUR na jednu hodinu na 25 EUR na jednu hodinu. S tým, že cena pri
dlhodobom prenájme ostáva 12 × 20 EUR.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 9 . Za návrh boli 2, proti bol 1 poslanec a 6 ste sa zdržali.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak prečítam ja teraz návrh na uznesenie, pretože návrh pána poslanca Kuhna neprešiel. Návrh
na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje doplnenie Zásob pre určovanie
výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve

mesta v čl. 3 v bode h) Sadzby nájomného, v odsekoch číslo 1, 2, 4 - podľa predloženého
návrhu a ukladá schválené doplnenie zapracovať do Zásad pre určovanie výšky nájomného za
nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta. Samozrejme - a
doplnenie návrhu pána poslanca Kováča. Nech sa páči, prosám hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 8. Za 7, proti 0, 1 poslanec sa zdržal. Ďakujem.

14
Smernica mesta Rožňava pre verejné obstarávanie
p. Burdiga, primátor mesta
14 - Smernica mesta Rožňava pre verejné obstarávanie. Stanovisko finančnej komisie –
finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu, odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť smernicu. Otváram diskusiu. Pán Ing. Kováč.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne, pán primátor. Ja by som len do uznesenia navrhol, aby ten môj návrh,
ktorý hovoril o tom, že pri všetkých zákazkach aby bola vytvorená komisia - na tom návrhu
trvám. Trocha ma mrzí, že zostavenie trojčlennej komisie je ... tŕňom v oku tohto celého. Ja
som tento návrh dal hlavne kvôli tomu, že takisto ako poslanci, aj ja dostávam nejaké podnety
od občanov a viacerí sa sťažovali na to, že sa im to zdá veľmi neobjektívne pokiaľ jedna osoba
vyhodnocuje zákazky, ktoré teda odovzdávajú nám na mestský úrad. Myslel som si, že z
hľadiska objektivizácie a pretože si myslím, že nedochádza k manipulácii týchto výsledkov,
nebude problém a nejaká prekážka, zostaviť trojčlennú komisiu, ktorá by tieto ponuky
vyhodnocovala v každom stupni verejného obstarávania, minimálne. Tak na tomto trvám.
Pokiaľ teda nie sú nejaké argumenty, ktoré by ma presvedčili. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja teda stále požadujem doplniť do smernice, tú formuláciu, že pri zákazkách s nízkou
hodnotou sú všetky zverejňované na webstránke mesta.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. Balázs
Pri tých komisiách, trojčlenných, kde je súčasťou aj poslanec, by som sa len zamýšľam nad tým
či nesmeruje ten návrh zas len k tomu, aby sme v podstate paralyzovali mesto - viď včerajší
prípad. Lebo máme strašne veľa poslancov - viď dneska - ktorí sa nezúčastňujú a nie sú schopní
zúčastňovať sa mestského zastupiteľstva. Nie to ešte sa toľkých komisií, zbytočných, kvôli
drobnostiam niekedy - podľa tohto návrhu, ktorý si dal, lebo na každé bude treba zvolať
komisiu. Takže či to nesmeruje len k paralyzovaniu mesta. Takže by som veľmi zvažoval
hlasovanie v tomto prípade.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, nech sa páči ďalší do diskusie. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč

Ospravedlňujem sa...dal som aj faktickú ...aj do diskusie. To, čo hovoríš sa mi javí rozumné,
keď... to množstvo tých sedení, resp. množstvo tých výberov je povedzme - desiatka týždenne.
Pri verejnom obstarávaní. Jedná sa mi o to, že pokiaľ teda to číslo je prijateľné a zrozumiteľné,
samozrejme, nie pri akciách do 500 EUR! To asi nie. To by bolo nezmyselné. Možno stojí za
otázku...alebo teda za zváženie.../ som v diskusii? Hej? /
p. Burdiga, primátor mesta
Kľudne diskutuj... pán poslanec ..
p. Kováč
...Ďakujem ... Nejedná sa mi o takéto zákazky, respektíve jedná sa mi o zákazky, ktoré teda
potrebujeme nejakým spôsobom občanom dať týmto spôsobom najavo, že robíme
transparentne a mestský úrad s týmto nemá nejaké prekážky. Takže skôr si myslím, že z
hľadiska objektivizácie tých výsledkov by toto gesto mohlo byť veľmi ..veľmi, veľmi dobrým
signálom pre občanov, že nemáme záujem absolútne tieto veci skresľovať a nejakým
spôsobom to napriek tomu nenechávame to na jednom človeku, na jeho subjektívnom názore,
ale že teda objektivizujeme posúdenie akejkoľvek súťaže.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte keby som sa mohol k tomu ozvať, lebo, samozrejme, aj mňa vyhľadávajú občania , tak ,
ako teba, kvôli – možno- aj takýmto veciam...
p. Kováč
...ja si myslím, že viacerých poslancov v tomto smere oslovovali..
p. Burdiga, primátor mesta
Áno. Určite na tomto mestskom úrade, teraz keď sú súťaže vyhodnocované, tak sú
vyhodnocované tak ako majú byť. A niekedy sa čudujem, že niektorí podnikatelia alebo osoby,
ktoré tu boli možno 15 rokov zabetónované - a teraz nevyhrá náhodou súťaž - teraz
nemierime na teba, alebo na toho, kto tebe to povedal- tak je z toho zhrozený... a je z toho
hotový a vypisuje ešte aj na ÚVO. Je strašne veľa takých, ktorí tu boli zabetónovaní. Keď
zoberiem ten papier a teraz si ho prečítam - roky rokúce je to meno. A zrazu, keď sme urobili
napr. takéto obstarávanie a vyskočilo iné meno, tak prichádza jeden podnet za druhým - prečo
on? -prečo nie ja? Takže preto ti hovorím, že aj takéto podnety prichádzajú. A väčšinou sa
sťažujú, 99 % tých, ktorí tu boli zabetónovaní. A – ja nie som proti tomu, čo ty si podal. Ja som
chcel povedať, že strašne veľa podnikateľov prichádza, či tu dodával zemiaky alebo zemiakové
lupienky alebo neviem čo ale bol tu 20 rokov a teraz to vyhral niekto iný , pretože sme urobili
transparentné výberové konanie, tak je z toho ohrozený a ešte nás ohlasuje na ÚVO a neviem
kde ešte... Takže to je ...bohužiaľ...
p. Kováč
Áno, je to ...je to tá 2. stránka tejto celej veci. A plne s tebou musím súhlasiť, že naozaj títo
ľudia sa cítia podráždení resp. určitým spôsobom nepochopení. To je samozrejme. A práve
preto, je to - teoreticky na pomoc mestskému úradu. Ja – som to aspoň myslel ako pomoc
mestskému úradu. vytvoriť tieto komisie. Pretože títo ľudia väčšinou ukazujú prstom potom, že
– jeden- človek a ten človek má z toho také malé peklo. Mimo ... okrem teba, samozrejme,
pretože aj na teba sa potom obracajú ako na vyššiu inštanciu, takže preto som si myslel že
objektivizáciou tejto záležitosti, že nie jeden človek rozhoduje, ale traja ľudia rozhodujú, by to
mohlo eliminovať takéto nejaké snahy ľudí . Samozrejme, nikomu nezabránim, aby sa sťažovali
ÚVO alebo na inú podobnú inštitúciu. Ale myslím si, že je to objektivizácia tých výsledkov toho

celého. V tomto smere som bol presvedčený, že by to mohlo prejsť...
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, nebolo by ..tak, nejak, čojaviem ...dať napr. sumou – čojaviem - nad 5.000 –
hej?... Lebo teraz máme niečo od 500 000 - alebo 2.000 .. .A teraz stále...
p. Kováč
..nebránim sa ...
p. Burdiga, primátor mesta
Ja preto hovorím, že tieto drobnosti, čo aj pán Baláž povedal , lebo je toho spústa. Hej? A teraz
– ja vymenujem komisiu, ja musím vás všetkých 13 obvolávať. Môže?- môžeš? – nemôžem nemôžeš. Keď nie, rozmýšľať o tom, čo teraz? Lebo ste aj odcestovaní atď. Takže možno
nejaká suma, hej? Ja sa tomu nebránim, lebo ja mám čisté svedomie, v tomto. Hej? Len aby
sme vás volali kvôli nejakým veciam, ktoré sú možno do 5.000 alebo do 4.000 , alebo do tri preto hovorím – diskutujme.
p. Kováč
Preto o tom hovorím a preto o tom chcem diskutovať, lebo nebránim sa názoru a návrhu na to
určiť povedzme sumu – úprimne povedané, za 500 EUR určite nemá zmysel sem ťahať plno.
ľudí. To nie zase. Ale povedzme tých 3.000 EUR alebo 5.000 EUR sa mi zdá veľmi rozumný
návrh. Takže ... ne... nesnažme sa neobjektivizovať... snažme sa objektivizovať tie výsledky,
ale samozrejme, ako povedal pán kolega Balázs , zefektívňovať – O.K. ja som za, tak skúsme
komisiu , a skúsme postaviť sumu. Hej? Škoda, že tu tá kolegyňa nie je, že teda do akej miery...
koľko tých súťaží ide. Ale nebránim sa... tomuto návrhu sa nebránim tak isto, že určitú
najnižšiu sadzbu. Len teraz mi ju len ťažko stanoviť.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja...aj váš čas chcem chrániť. Tým. Lebo potom, fakt, dá sa nejaká suma - 2000 EUR a ja - bez
pardonu budem... určíme vás, niekoho.... A - neprídeš, no teraz čo? Teraz zase... to je
zastavené , zase musím obvolať niekoho iného. Ale keď ja viem, že - ja to teraz strelím - nad
5.000 alebo nad 10 000 treba vás volať, tak nech sa páči, vtedy to obvoláme celé. Hej? takže ,
preto hovorím, možno - skúsme sa dohodnúť na nejakej sume. Pán poslanec Kuhn, nech sa
páči.
p. Khun
No práve preto, pán primátor, že sa tu ozývajú hlasy, sťažností podnikateľov, tak treba
zabezpečiť, čo najväčšiu mieru transparentnosti, aby sa dalo ... proste preukázať, že to všetko
bolo v poriadku. Lebo ťažko sa mi tiež argumentuje, keď ma osloví nejaký občan a sťažuje sa,
že pri otváraní obálky bola údajne jedna jediná osoba a má pocit, že teda mohlo dôjsť k
manipulovaniu obsahu obálok. Keď tam bola len jedna osoba. A ťažko potom človek bude
argumentovať, že sa to nemohlo stať, keď ...teda, naozaj je tak, že len jeden človek bol pri
otváraní obálok. Na druhej strane chápem argument kolegu Baláža, mali sme s tým v minulosti
problémy, lebo v minulom volebnom období sme mali tiež takú požiadavku, kolegovia niektorí
poslanci mali, aby boli poslanci v komisiách. Vtedy dokonca myslím, že bola požiadavka ,
nebola to moja požiadavka, jedného z kolegov, aby poslanci mali väčšinu v tých komisiách. A
potom bol problém, keďže otváranie obálok je zvyčajne v dopoludňajších hodinách, že... že
teda nie vždy sa zišiel dostatočný počet členov komisie resp. poslancov. Z môjho pohľadu by
bola alternatíva, keby otváranie obálok s ponukami bolo za prítomnosti tých podnikateľov,
ktorí predložili ponuky. Pokiaľ viem zákon to umožňuje. Ja sám som sa pred rokmi zúčastnil na

jednom z ministerstiev, ktoré robilo verejné obstarávanie na isté služby, tak sme boli pozvaní
na ministerstvo a aj ja, ako zástupca jedného konzorcia a zástupcu ďalších konzorcií boli
prítomní pri otváraní obálok. Nikto nemohol mať ... každý skontroloval – fyzicky, či jeho obálka
nebola porušená, nebola otvorená. A proste ... pred nami boli otvorené obálky, boli prečítané
cenové ponuky, takže nemohli byť žiadne pochybnosti o tom, či došlo k manipulácii...Navyše to
otváranie obálok bolo asi polhodinu, po tom... po termíne ako boli doručené. Čiže ... ako
nejaké riziko manipulácie bolo minimálne. Niečo podobné by sa mohlo robiť aj tu. Ak nejakí
podnikatelia majú pochybnosti, tak môžu prísť na to otváranie obálok a zbavíme sa ... toho
rizika, alebo proste tej možnosti, že verejné obstarania budú ochromené kvôli tomu, že... že
poslanci sa nebudú vedieť zúčastňovať otvárania tých obálok. Pre mňa by toto bolo
prijateľnejšie riešenie.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka bude ešte reagovať.
p. Mihalikova, prednostka MÚ
Ja by som len toľko chcela zareagovala na pána Kuhna, že to o čom hovoril, to bola
pravdepodobne vestníková súťaž, kde zo zákona vyplýva, že uchádzač sa môže teda zúčastniť
otvárania obálok. V prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pokiaľ má uchádzač záujem, môže
zatelefonovať pani Kardošovej, tá mu oznámi, kedy bude otvárať obálky a môže kľudne tak isto
prísť. Nič mu nebráni v tom, aby prišiel.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja sa opäť vrátim, pán poslanec, veľmi krátko. Hej? Nie 90% - 99,9% takýto podnikateľov sa
hlási, ktorí tu boli zabetónovaní. Tu mám taký prehľad o tom – to je neskustočné! A sú
urazení. Sú urazení, hej? My s tým nemáme žiaden problém. Keď prídu aj na otváranie
obálok... keď bude aj komisia. Možno aj ja by som bol urazený, keď 20 rokov sem dodávam, ja
neviem, zemiakové lupienky a teraz to bude dodávať niekto iný. Tak možno budem hocičo
robiť. Hej? Ale zase, vrhať nejaký zlý tieň na to, že ...ako sa tu robí verejné obstarávanie, to by
som bol nerád, lebo robíme v maximálnej miere tak, aby to bolo transparentné. Ale to nie je
na teba. .. Ja stále opakujem tých podnikateľov, lebo mám akýsi prehľad, lebo ma vyhľadajú.
Každý jeden ma vyhľadá. Hej? Nech sa páči, reaguj.
p. Kuhn
Ja nepochopím, že aj podnikatelia, ktorí boli zvyknutí vyhrávať za zvláštnych podmienok sa
chodia sťažovať. Ale práve preto je vhodné mať takýto transparentný systém. A teda ja by som
to dal, ako, pozmeňujúci návrh, aby sa do smernice doplnilo, že - každá výzva na predkladanie
ponúk bude obsahovať informácie - aby vedeli o tom podnikatelia, nie každý podnikateľ to
môže vedieť o tejto možnosti- že kedy je otváranie obálok. A že tí, ktorí predložili ponuky sa
môžu zúčastniť. Aby to bolo v tom ... priamo v tej výzve uverejnené.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ja sa prikláňam k názoru Ivana Kuhna. Zdá sa mi to efektívnejšie. A tým pádom, pokiaľ by sa
nám toto podarilo presadiť, nemuseli by sme mať komisie. Myslím si, že takáto veta by pri
verejnom obstarávaní vyriešila množstvo problémov. A aj ušetrila aj náš čas. Takže, kto chce,
môže prísť, komu na tom nezáleží aj tak nepríde. Príde len ten kto si myslí, že ... Takže ja sa
prikláňam k názoru pána Kuhna. Ďakujem.

p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Lach.
p. Lach, zástupca primátora
Kolegovia, ja som chcel len upozorniť na čl. 9, bod 1 - že robíme komisie, nad 10 000, pri ...
10+ - pri potravinách, tovare a službách, nad 40 + pri stavebných prácach. A ďalšie tam, 20+
keď je iný tovar ako potraviny. Len chcem upozorniť na bod 4. – „Členovia komisie musia mať
odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky...“
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn s faktickou.
p. Kuhn
Ale ja teraz nehovorím o komisiách. Ja hovorím o otváraní obálok a o prítomnosti tých, ktorí
predložili ponuky, pri otváraní obálok. .. Nie, nie ... miešaš dve veci dohromady... Akože, ja
nehovorím o komisiách. Komisia je na vyhodnocovanie ponúk. Ja hovorím len o len o tom, že
miesto toho, aby ... proste sme dávali komisie na každé verejné obstarávanie, aj pri nižších
sumách a aby pri otváraní obálok boli traja členovia komisie, nie len jedna osoba, tak proste pri
tom otváraní obálok boli prítomní aj predkladatelia, mohli si skontrolovať, že tá obálka nebola
otvorená, nebolo manipulovaná, že budú nahlas prečítané cenové ponuky a potom už ďalej
vyhodnocovanie pokračuje tou doterajšou procedúrou.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ja sa ospravedlňujem pánovi poslancovi Lachovi, že som ho troška zmiatol. Hovoríme o tom, že
- žiadal som v minulosti, že primátor mesta vymenuje komisiu v zmysle zákona pri
podlimitných a nadlimitných zákazka. Pri tomto type zakázok sa prikláňam k návrhu pána
Kuhna. Pokiaľ to nie sú tie limity, o ktorých hovoríš, nemusí tam byť komisia, netrvám na
tomto otváraní obálok. Za prítomnosti súťažiacich sa mi zdá objektívne, pre všetky strany.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja teda... akože, neviem v tejto chvíli ešte presne naformulovať, len hovorím, že v tom ...
súčasne... v tom súčasnom znení, ktoré boli predložené, tej smernice, sa hovorí, že pri použití
elektronickej aukcie je otváraní ponúk neverejné. Údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú
a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela. Čiže... čiže... neviem, či do tohto bodu
alebo niekde inde - že pri všetkých ...
p. Burdiga, primátor mesta
...pri elektronickom ... čo spravíš s tým?...
p. Kuhn
...to je akože v poriadku ... to je v poriadku. Toto je totiž jediná formulácia z celej smernice, kde
sa spomína otváranie obálok. Nenašiel som – aspoň teda, keď som dal vyhľadávať ten text, tak
som nenašiel nikde inde spomenuté otváranie obálok... Čiže, neviem teraz presne, to by som
sa spýtal pani prednostky, prípadne právnika alebo pani kontrolórky, že kde takú formuláciu
dať do toho uznesenia ... do .. do tej smernice, že teda ... pri všetkých verejných
obstarávaniach, kde sú sú predkladané ponuky...

p. Burdiga, primátor mesta
Môžeš pani doktorka? ...
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Nemám tu teraz nalistované, ale podľa mňa do výzvy, ako ste v úvode hovorili, že vo výzve
zverejňujeme lehotu na podanie návrhov, kedy sa koná otváranie obálok, - to je tam
zverejnené a tam dať jednu vetu, že uchádzač sa môže zúčastniť v tomto termíne na otváraní
obálok.
p. Burdiga, primátor mesta
A výzvu si prečíta každý ... lebo ju prečíta ...
p. Mihaliková, prednostka MÚ
...vo výzve to bude uvedené ...
p. Burdiga, primátor mesta
Čiže tam by to bolo vhodné ... lebo tú výzvu ...prečítaš každú jednu vetu ... slovo. Pán poslanec,
mohlo by tak byť? Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Dobre... Lebo hľadám to správne miesto... Lebo sú podlimitné zákazky atď. Takže aby to bolo
... aby sa to vzťahovalo k relevantným... tam, kde sa to telefonicky... to je zbytočne
požadovať...
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Ja by som chcel doplniť do čl. 6 - Zákazky s nízkou hodnotou, od... bod 5 odsek d) nie ..každé
vstupné stavebné... nie bežne dostupné stavebné práce v hodnote od 5 do 70 000, 70 zmeniť
na 40 000. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Keď nie, uzatváram diskusiu. No a ideme hlasovať. Pán poslanec
Kováč, ty si mal 1. návrh, potom je pán poslanec Kuhn s druhým návrhom a pán poslanec
Balázs. Takže skúste pripraviť Budeme hlasovať po jednom. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Môj pôvodný návrh, v ktorom som žiadal, aby primátor vymenoval komisiu, pri podlimitných a
limitných zákazkách sťahujem. Ďakujem .
p. Burdiga, primátor mesta
Takže pán poslanec Kuhn, ty si bol druhý. Si myslím , že v tej výzve... tam by to bolo
najjednoduchšie a najlepšie. Pretože, aj keď nechcem, si to prečítam čo žiadajú odo mňa.
p. Kuhn
Keď ...dobre to čítam, že ide o časť - postup podlimitnej zákazky, podľa § 113, a tam je potom –
„ vo výzve na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ, okrem iného, uvedie - a je tam
uvedené teda - dátum, čas a miesto otváranie ponúk. To je tam uvedené. A doplniť to
...informáciu, že predkladatelia ponúk - môžu zúčastniť otvárania obálok. ..Alebo ..otvárania
ponúk ... To je otváranie ponúk, nie otváranie obálok.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani doktorka, môže tak? Aby sme to mali správne.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Len vás poprosím, povedzte mi stranu, aby sme si mohli teda poznačiť. Lebo ...

p. Kuhn
...to je str. 10 toho dokumentu... strana 10 a je to Postup podlimitnej zákazky nasledovný....
p. Balážová, hlavná kontrolórka
....strana 10 ... aby sme mohli poznačiť...
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte sekunda...ešte pani prednostka...poprosila o malú chvíľu... /začína byť teplo tu../ ...
Povedz , pán poslanec...
p. Kováč
.. A keby sme do všeobecných zásad...Keby sme do všeobecný zásad dali vetu, že do
všeobecných výziev, ktorých je výsledkom otváranie ponúk, doplniť vetu – „každý predkladateľ
ponuky môže sa zúčastniť pri otváraní ponúk“. To by neriešilo tento problém? ... Všeobecne. ...
Že - Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu, aby do verejných výziev, ktorých je
výsledkom otváranie ponúk, doplniť vetu- „ každý predkladateľ ponuky sa môže zúčastniť pri
otváraní ponúk. Môj návrh.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn, môže byť? Lebo ty si navrhoval ...a teraz keď sa dvaja dohodnete ...
a budeme hlasovať ... Tak ..ale..inde to je...
p. Kuhn
...Je to na inom mieste... ale podstata je tá istá. Takže ako ...pokiaľ...
p. Burdiga, primátor mesta
Môžete sa stotožniť?
p. Kuhn
..pokiaľ pani prednostka a pani hlavná kontrolórka súhlasia s týmto ... tak je to v poriadku.
p. Burdiga, primátor mesta
Takže do tej všeobecnej časti potom, hej? Môžeme dať hlasovať potom? Tak potom poďme
hlasovať. ...Áno?..
p. Kuhn
Ja som ešte ...teda ten návrh, ktorý presne naformulujem... týka sa to čl. 6 Zákazky s nízkou
hodnotou., bod 5 - v bodoch B, C, D, F navrhujem doplniť vetu... ... (áno ...len tú presnú
formuláciu)... hmmm ... „oznámenie o verejnom obstarávaní bude zároveň zverejnené na
webovej stránke mesta“ . Netýka sa to ... netýka sa to A a E čiže len B, C, D a F....
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte bude pani prednostka na to reagovať...
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ja len sa chcem spýtať pána Kuhna, vy myslíte týmto, že výzvu na to, aby predložil podnikateľ
ponuku zverejní mesto na webovej stránke? Čiže nie tak, ako ste to predtým formulovali, že
mestský úrad zverejní zákazky na internetovej stránke. Lebo my zverejňujeme všetky. Po
verejnom obstarávaní. Čiže, aby sme si to upresnili. Aby všetci vedeli, že ...
p.Kuhn
...výzvu... áno ...toto
p. Mihaliková, prednostka MÚ
To je dôležité. Že výzvu a nie teda... že zverejniť zákazku....
p. Kuhn
Nie výsledok ...obstarávania... ale... tú výzvu ... Lebo tu je ...že ... oslovujú sa traja ... väčšinou

teda...minimálne traja... a väčšinou teda... žiaľ , zase sa k tomu ... vrátilo ... predtým bolo,
oslovovali štyroch, piatich, mestský úrad, takže ostali by sme pri tom, že osloviť majú v zmysle
zákona troch, ale zároveň sa to zverejní na webovej stránke mesta. Ak sa ešte niekto nájde, kto
si to vyhľadá a ponúkne lepšiu ponuku, je to pre mesto len pozitívom.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Áno. Ja som tomu rozumela. Len inak to bolo interpretované na komisii. Aj pani Kardošová
preto reagovala na vás minule tak, ako reagovala. Teda ona... nepresne ste sa asi vyjadrili.
Zrejme ste nezdôraznili, že ide o výzvu. Len toľko som chcela....
p. Kuhn
Mne sa zdalo, že teda to bolo zrozumiteľné..
p. Burdiga, primátor mesta
Tak, pre niekoho možno nie, pre teba áno... Sú také veci. Takže skúsme ešte raz zopakovať aby
sme boli úplne v obraze. Keď to vieš zopakovať aj návrh pána poslanca Kováča, keď ste sa
stotožnili, hej, aby sme to vsunuli do tej všeobecnej časti. Alebo si to chceš... Dobre...
p. Kuhn
Čiže toto sa týka čl. 6 zákazky s nízkou hodnotou, bod 5 a písm. B, C, D a F - v každom písmene
sa doplní ešte jedna veta- „výzva na predkladanie ponúk sa zároveň zverejní na internete“.
p. Burdiga, primátor mesta
Rozumeli sme tomu? Rozumeli sme tomu, za čo budeme hlasovať? Najprv pán poslanec Kuhn
a potom sa vrátime lebo sa nestotožnili...
p. Khun
Ja mám tie dva návrhy...Jeden sa týka tej prítomnosti na ... otváraní ponúk a toto je druhý
návrh a potom Karol má tretí.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. ... Ja som to tiež tak myslel. Takže poďme tak, pán poslanec Kuhn, poďme ešte raz.
Najprv jedno odsúhlasíme, potom druhé odsúhlasíme, hej?, potom pán poslanec Kováč
a potom komplet. Takže ešte raz, keď ťa poprosím 1. návrh, aby nám to bolo jasné.
p. Kuhn
Čl. 6 - Zákazky s nízkou hodnotou, v bode 5 - písm. B, C, D a F v každom z týchto písmen sa
doplní veta „Výzva na predkladanie ponúk bude zároveň... výzvu na predkladanie ponúk
mesto zároveň zverejní na webovskej ... na svojej webovej stránke“
p. Burdiga, primátor mesta
Rozumeli ste tomu? Hlasujte, nech sa páči.
Hlasovanie
Hlasovali ste 9. Za 4, proti 1, zdržali sa 4.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďalší návrh. Môžme ...pán poslanec...? Dovtedy... pán poslanec Balázs, ten svoj návrh?
Ďakujem ti pekne. Pán poslanec.
p. Baláž
Čl. 6, ods. 5, bod D - nie bežne dostupné práce od 5 - 40.000 EUR . Nie 70.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči kolegovia, hlasujte.
Hlasovanie
9 ste hlasovali. Za 8, proti 1, sa nezdržal sa nikto.

p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč, už môžeme? Dobre tak poďme na to.
p. Kováč
Takže navrhujem, aby v článku 1 - Všeobecné ustanovenia, ako bod 6 bolo doplnené, „pri
zverejňovaní výziev uvádzať vo výzvach, ktorých je prostriedkom otváranie ponúk, doplniť vetu
- každý predkladateľ ponuky sa môže zúčastniť pri otváraní ponúk.“
p. Burdiga, primátor mesta
Rozumeli sme tomu? Nech sa páči hlasujme. / dobré ráno, pán poslanec/
Hlasovanie
Hlasovali ste 9. Za 9, proti 0, nikto sa nezdržal.
p. Burdiga, primátor mesta
Prečítam celý návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo ... Nebol žiadny iný, hej? Neboli ste
už ... Dobre... Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje Smernicu mesta
Rožňava pre verejné obstarávanie, podľa uznesenia mestského zastupiteľstva, podľa návrhu...
tak - podľa uznesenia mestského zastupiteľstva a samozrejme aj s doplnenými návrhmi, ktoré
tu padli. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 9. Za 8, proti 1, zdržalo sa 0. Ďakujem.

15
Návrh na schválenie dodatku č. 1 k Internej smernici – Zásady rozpočtového hospodárenia
mesta Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta
Návrh na schválenie dodatku číslo 1 k Internej smernici - Zásady rozpočtového hospodárenia
mesta Rožňava. Pozrieme sa na komisie: stanovisko komisií - komisia finančná, podnikateľská,
správy majetku na svojom rokovaní dňa 9.6. odporučila schváliť dodatok číslo 1. Otváram
diskusiu, nech sa vám páči. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ja sa ospravedlňujem, netýka sa to tohto materiálu, k tomuto nemám žiadne pripomienky, len
sa chcem ospravedlniť. Bohužiaľ ma čakajú pracovné povinnosti. Opustím po tomto bode
jednanie mestského zastupiteľstva. Ďakujem za pochopenie..
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, ďakujem veľmi pekne za tvoju účasť na dnešnom mestskom zastupiteľstve.
Takže keď neevidujem žiadny diskusný príspevok prečítam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje dodatok číslo 1 k Internej smernici - Zásady rozpočtového
hospodárenia mesta Rožňava. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 9. Za 8, proti 1,zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
Chcem ospravedlniť aj pani prednostku, lebo aj tá musí odísť, lebo máme o deviatej hodine
akčnú radu a rozhoduje sa tam o veľmi dôležitých veciach. Takže budeme musieť byť bez nej.

16
Schválenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu – Spoločného školského úradu v
Rožňave, medzi mestom Rožňava a obcou Krásnohorské Podhradie
p. Burdiga, primátor mesta
16 – Schválenie zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu - Spoločného školského úradu v
Rožňave medzi mestom Rožňava a obcou Krásnohorské Podhradie. Komisie – vzdelávania,
kultúry, komisia športu – odporúča, finančná – odporúča, Obecná školská rada v Rožňave
odporúča tiež . Otváram diskusiu, nech sa páči. Neevidujem žiadny diskusný príspevok,
prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmluvu o zriadení
spoločného obecného úradu – Spoločného školského úradu v Rožňave medzi mestom Rožňava
a obcou Krásnohorské Podhradie . Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 9 . Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.

17
Schválenie zmluvy o družobných vzťahoch medzi mestom Rožňava a obcou Podgora v
Chorvátskej republike
p. Burdiga, primátor mesta
17 – Schválenie zmluvy o družobných vzťahoch medzi mestom Rožňava a obcou Podgora v
Chorvátskej republike. Stanovisko komisie – vzdelávanie, kultúry a športu - odporúča
mestskému zastupiteľstvu v Rožňave schváliť zmluvu o družobných vzťahoch medzi Rožňavou
a Podgorou. Otváram diskusiu, nech sa páči. Neevidujem žiadny diskusný príspevok.
Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje
zmluvu o družobných vzťahoch medzi mestom Rožňava, Šafáriková 29, Rožňava, Slovenská
republika a obcou Podgora, Andreja Kačiča, Podgora, Chorvátska republika. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 8. Za 8, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.

18
Návrhy na ocenenie : Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu Košického
samosprávneho kraja
p. Burdiga, primátor mesta
18 – Návrh na ocenenie : Cena Košického samosprávneho kraja a Cena predsedu Košického
samosprávneho kraja. Komisia školstva - odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť tieto
nominácie. A to je: pani Hedviga Tamarová. Navrhovateľom bola Tatiana Bachniaková
a Gertrúda Turanská. A ďalej je to Adrián Angyal navrhovateľom je Taekwondo Hakimi
Rožňava. A pán Ing. Norbert Lacko - Partizána Tótha, Rožňava. To je to ... čo je to? – Slovenský

zväz ...(protifašistických bojovníkov, základná organizácia) ...tak, tak, tak. Zložité. Nech sa páči,
otváram diskusiu. Neevidujem diskusný príspevok. Uzatváram diskusiu uzatváram. Prečítam
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje Cenu Košického
samosprávneho kraja Hedvige Tamarovej, a Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja
Andriánovi Angyalovi a pánovi Ing. Norbert Lackovi. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 8, proti 0, zdržalo sa 0.

19
Návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta
Teraz nám prichádzajú body 19 a 20, kde nám bude treba volebnú komisiu. Je to návrh na
udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava a 20 je návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava.
Odporúčam aby bolo vykonané tajné hlasovanie. Má niekto z poslancov pozmeňujúci návrh.
Ak nie, tak dávam hlasovať, kto je za to tajné hlasovanie.
Hlasovanie
Hlasovali ste 9. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. Konštatujem, že v bodoch 19 a 20 bude
vykonané tajné hlasovanie. Ja by som odporúčal zvoliť volebnú komisiu. Skúsme ... Viete si
teraz vybrať? A potom urobím prestávku. Aj tak potrebujete lístky rozdať, atď. Viete sa
zhodnúť traja, ktorí ste boli v komisii? Ivan, ty si bol myslím aj v minulých... Takže môže byť
Ivan Kuhn. Roman, nebude naráno veľa na teba, keby si bol v komisii? Super. Veľmi pekne
ďakujem. A pán poslanec Mihók. Takže ja si to napíšem. Takže pán poslanec Kuhn, pán
poslanec Ocelník a pán poslanec Mihók. Kto je za predložený návrh týchto poslancov?
Hlasovanie
Hlasovali ste 8. Za 8, proti 0 zdržalo sa 0. Ďakujem. Konštatujem, že bola zvolená volebná
komisia v navrhovanom zložení.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, takže prestávku si potom dáme. Ja skúsim uviesť materiál, ktorý je navrhovaný.
Môžeme to ...najskôr tu 19 a potom tú 20? Hej? Takže - 19 – to je Návrh na udelenie Čestného
občianstva mesta Rožňava. Keď dovolíte, tam iný návrh nebol. Bol to návrh len odo mňa,
primátora mesta. Ja predkladám návrh na udelenie čestného občianstva pre pána Petra
Cmoríka a pána pplk. Ing. Olivera Toderišku. Myslím, že teraz nie je potrebné ...Ja som tam
opísal vlastne kvôli čomu to je. Aj u jedného pána aj u druhého pána, prečo ich navrhujem. ...
Alebo ...skúsime tak, že náraz? By ste súhlasili, že aj 19 aj 20 ? A potom, keď sčítavate, tak
poviete, že na to toľkí a na ... cenu mesta toľkí. Dobre? Ďakujem za pochopenie. Poďme na tú
dvadsiatku. To je návrh na udelenie Ceny mesta.

20
Návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta

Neviem, je potrebné pre vás čítať všetkých? Dobre, tak otváram diskusiu. Keby mal ešte niekto
nejaký návrh, ak by mal, lebo ešte môžete vy do... do poslednej sekundy dávať návrhy. Nech sa
páči, takže otváram diskusiu. Pán poslanec Laco sa chce hlásiť.... myslím, že musíš asi viac
zatlačiť. Keď ešte máš niekoho. ... Ale ty mikrofón zatláčaš. Keď dobre vidím ... Dobre,
vynikajúce. Áno ...našli sme sa...našli.
p. Laco
Ďakujem. Vážený pán primátor, vážení prítomní, pýtal som si slovo v rámci diskusie z jedného
jediného dôvodu. Využívam svoje možnosti ako právo poslanca predkladať návrhy aj na
udelenie Ceny mesta v rámci zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ja, ako poslanec som si
osvojil návrh Základnej organizácie Slovenského odborového zväzu verejnej správy - Závodný
výbor MÚ Rožňava, vo veci návrhu udelenia Ceny mesta Rožňava pre pani Helenu Šujanskú.
Krátke zdôvodnenie, keď dovolíte, by som si aj prečítal. Na základe § 43 Štatútu mesta Rožňava
Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy - Závodný výbor MÚ
Rožňava podáva návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava pre pani Helenu Šujanskú,
zamestnankyňu Mestského úradu Rožňava. Pani Helena Šujanská patrí služobne k najstarším
zamestnancom mestského úradu a predtým mestského národného výboru. kde pôsobila na
rôznych postoch od 1. augusta 1975 doteraz. V súčasnosti pracuje ako vedúca odboru
všeobecnej a vnútornej správy. Celý svoj aktívny život venovala práci vo veciach verejných, či
už ako zapisovateľka na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, alebo ako osoba zodpovedná
za bezproblémový priebeh volieb na území mesta. 41 rokov svojho života venovala práci na
tomto úrade. A preto za jej obetavú a zodpovednú prácu, za jej odborný a profesionálny
prístup a taktiež za jej ľudské cítenie, osobné vlastnosti a z príležitosti životného jubilea a
odchodu do dôchodku ju navrhujeme na toto ocenenie. Toto podpísaná Jarmila Brayerová,
predsedníčka Slovenského odborového zväzu verejnej správy - Závodného výboru MÚ
Rožňava. Toto je návrh odborového zväzu, ktorý som si osvojil. Ale keď mám slovo, tak si
dovolím pár poznámok ja osobne, ako nielen poslanec... predovšetkým ako poslanec
mestského zastupiteľstva mám na to právo, ale aj človek, ktorý dôverne poznám po pracovnej
stránke prácu pani Šujanskej. 22 rokov, v podstate, sme v pracovnom kontakte s pani
Šujanskou. A sám môžem zodpovedne prehlásiť, že všetko ešte všetko tu nie je uvedené v
tomto návrhu odborovej organizácie, čo ona nielen v rámci svojich pracovných možnostiach,
alebo zodpovednosti , pracovných úloh, čo vyplývajú jej z charakteru práce, ale strašne veľa v
osobnom čase - to bolo jedno, či to bola sobota, nedeľa. Bolo jedno, či to bolo v pracovnej
dobe alebo po pracovnej dobe, keď za ňou niekto prišiel, či to bol poslanec, iný občan mesta,
každému sa snažila vždy po každej stránke vyhovieť. Poznám jej prácu. Napr. keď existoval
orgán pri mestskom zastupiteľstve ako mestská rada, jak zodpovedne si plnila úlohy vo
všetkých funkciách, ktoré jej boli zverené. Čiže ja osobne plnou svojou váhu podporujem toto
stanovisko odborového zväzu a dovolil som si tých pár viet na základe osobných skúseností za
tie roky, hovorím, minimálne 22 rokov spolupráce, pracovnej práce, spolupráce s pani
Šujanskou. Ďakujem pekne za pozornosť.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec. Kolegovia, poslanci, má niekto ešte nejaký návrh? Ktorý by ešte
eventuálne mohol ovplyvniť týchto menovaný, že tam ešte pribudne niektoré meno? Keď nie,
uzatváram diskusiu. Vyhlasujem asi 10 minútovú prestávku a prosím volebnú komisiu, aby sa
ujala svojej činnosti. Takže je 8.25 hod.8.35 by sme pokračovali ďalej.

Prestávka
p. Burdiga, primátor mesta
Sme všetci? .../Dievčatá, vy kľudne môžete odísť. Áno. Lebo pri majetkových my skončíme/.
Ako ...preto hovorím dopredu, lebo viem, že dvaja alebo traja poslanci idú preč, a ... chcel by
som vás tiež poprosiť, my s pánom zástupcom tiež na akčnú radu, lebo sa rozhoduje o dosť
dôležitých veciach práve dnes. A radi by sme tam boli. Radi by sme tam boli. ... A tak by rada
strácala 2 hlasy. Pán poslanec Ocelník, môžeš nám potom oznámiť výsledok? Alebo ...ste sa
dohodli? Môžeš? Buď tak dobrý. Ďakujem veľmi pekne. Takže poďme. Ideme na Cenu mesta
kde boli navrhovaní...Nie Cenu mesta... na Čestné občianstvo. To bol bod 19.
p. Ocelník
Takže, máme tu výsledky volieb... Čestné ... občianstvo?...
p. Burdiga, primátor mesta
Áno.
p. Ocelník
Čestné občianstvo mesta Rožňavy. Boli dvaja kandidáti: magister Cmorík Peter a Ing. Toderiška
Oliver. Obidvaja získali zhodne po 7 hlasov.
p. Burdiga, primátor mesta
Nehovorme hlasy...
p. Ocelník
Dobre...dobre ... OK ... Máme tu dvoch ... obidvaja splnili.
p. Burdiga, primátor mesta
Môžeme to tak, pani Šujanská, tak urobiť... To je 3 pätiny všetkých? To znamená potom nie, ak
majú 7. Takže smola. Musí byť 8. Áno, musí byť 8. Podľa toho. Áno.
p. Ocelník
Takže druhé budem čítať len ...8 kto má . A viac. Hej?
p. Burdiga, primátor mesta
Netreba čítať, len ...
p. Ocelník
...to znamená 8 ... hej? ... 9 .... 6
p. Burdiga, primátor mesta
Čiže akurát čestné občianstvo nám neprešlo, hej? No tak toto je smola...to ma mrzí. Strašne
mrzí. Zase sa ukážeme. No, ale to nevadí. Takže poďme na Ceny mesta.
p. Oceľník
Takže na Cenu mesta sme mali 9 kandidátov. Splnili podmienky.... na prvom ... idem zaradom
čítať. Dobre? Máme tu: Šujanská Helena, Pálová Eva, MUDr. Krpán Karol in memoriam. Takže
toľko. Traja.
p. Burdiga, primátor mesta:
Takže Ceny mesta máme, akurát čestné občianstva nám neprešli ...potom. Hej? Fakt sa
musíme trošku zamyslieť aj nad tým, do budúcna, pretože... Ale asi nemáme dosť kvalitných
ľudí, ktorých sme navrhovali. Je to smutné. Dobre, páni poslanci, ďakujem vám veľmi pekne aj
za hlasovanie.

____________________________________________________ ukončené zastupiteľstvo
Diskusia
p. Burdiga, primátor mesta:
Keď dovolíte, a myslím, že sme sa dohodli, že tieto majetkoprávne by sme nechali, pretože
potrebujeme viacerí odísť . A chcel by som sa s vami ešte dohodnúť, že kedy sme sa potom
najbližšie stretli? Nie budúci, ale ten ďalší týždeň 6. - 7. Lebo 7. je taký deadline. Lebo do 14
dní musíme pokračovať. Takže 6. je streda 7. je vo štvrtok. Otváram diskusiu k tomuto.
Ale kľudne to už môžeme mimo...
p. Balázs
... hodinu začatia na šiestu hodinu, lebo bohužiaľ... v podstate príjem ...príjem ... aj horúčavy
sú, aj máme množstvo pracovných iných povinností.
p. Burdiga, primátor mesta:
... a ten dátum by bol siedmeho či šiesteho chcete?
p. Balázs
6 - 7 vyhovuje. Takže sa prispôsobím.
p. Burdiga, primátor mesta:
6. je streda 7. je štvrtok. Štvrtok, ten posledný deň, vtedy to je už na hranici. Takže môžeme
dať zvolať 6. júla o ... ráno o šiestej hodine? 6.00? Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja s tým nesúhlasím osobne. Je v rokovacom poriadku, že zastupiteľstvo sa stretáva spravidla
o šiestej - spravidla o 9. - čo je teda formulácia, ktorá umožňuje vo výnimočných prípadoch
ako bolo napr. dneska, čo som bral, že... že trebárs je potrebné schváliť záverečný účet mesta
do konca júna. Ale v tomto prípade nevidím dôvod, že je to nejaká výnimočná udalosť. Čiže...
o deviatej. Teda, ja som proti a neprídem na šiestu nabudúce.
V takýchto horúčavach, dá sa o šiestej....
Ja som bol vôbec proti aby to bolo o deviatej, podľa mňa zastupiteľstvo by sa malo stretávať
popoludní aby sa občania mohli dozvedieť o čom rokujeme a už je toho na mňa príliš.
Takže ak chcete tak sa stretnite, ale nepočítajte s mojou účasťou....
Minule sme počítali s vašou účasťou a ste neboli....
Ja som to povedal, aby ste neboli prekvapení pri hlasovaní ... resp. aby ste neboli prekvapení,
že sa tu zídete o šiestej, budete skoro ráno vstávať a potom nebudete uznášaniaschopní, aby
ste počítali ja.... Ak bude aj schválené o šiestej, ja neprídem na šiestu....prídem na deviatu, či
v stredu, či vo štvrtok...ako to bude nechám len na vás...pán kolega ja som sem prišiel, sedím
tu doteraz, viacerí kolegovia odišli....a ja som tu ostal...
ale včera bolo zastupiteľstvo...
aj včera som tu prišiel ale keď pre niekoho je dôležité rokovať o menej dôležitých témach ako
o tých dôležitých....ako o rozpočte, to už je váš problém...
______________________________________________________________
p. Burdiga, primátor mesta

Dobre. A ešte ak dovolíte, kým sa rozídete, ja by som sa chcel poďakovať, lebo niektorí ... alebo
všetci sme už naposledy s pani Šujanskou na mestskom zastupiteľstve, pretože myslím, že to je
jej posledné zastupiteľstvo za tých – nechcem povedať koľko rokov - a dovoľte, aby som sa
takto poďakoval aj v mene vás, určite, ak dovolíte alebo keď dovolíte, aj určite v mene
občanov mesta Rožňava za je prácu ktorou prispela k chodu nášho mesta za toľké roky,
poďakovať sa jej za to a zaželať vlastne veľa zdravia, veľa šťastia v rodinnom kruhu. A dúfam,
že pani Šujanská, keď mám niečo ešte bude treba pomôcť ... tvojimi vlastnými odbornými
radami, že určite aj do budúcna nám pomôžeš...
Takže pokračovanie mestského zastupiteľstva pokračovanie 14. Mestského zastupiteľstva
budeme robiť 6. júla streda a myslím, že čas bol dohodnutý na 6.00
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