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Otázky poslancov
Príspevok / podnet
p. Burdiga, primátor mesta
Môžete voľne diskutovať aj na tému Merkelová ... atď. Nech sa páči, pán poslanec Kováč.
Príspevok / podnet
p. Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja len niekoľko vecí v rámci do diskusii a zároveň aj do posledného bodu
programu. Dotazy na mestský úrad.
No, a teraz: Chcem požiadať, pokiaľ by bola vôľa poslancov mestského
zastupiteľstva, aby do bodu programu Informácie pre poslancov, bol vložený ešte 1 bod,
pracovne ho mám nazvaný ako "Zásobník projektov." Bol by som veľmi rád, keby sme sa
zoznamovali prostredníctvom jednoduchej tabuľky o tom, aké granty ... o aké granty boli
požiadané? - akým spôsobom? -v akom stave to je? - aké sú tam konečné termíny? -o aké
sumy sa jedná , - o aké zámery. Lebo z druhej ruky sa dozvedám, že je tam veľa aktivít a je
škoda sa s tým nepochváliť - úprimne povedané. Myslím si, že mesto aj napriek tomu teda,
že ... možno nie je až tak úspešné, ale snaží sa vo veľa veciach a bolo by fajn, keby sme mali
tú informáciu, že teda sa veci dejú a že sa snažíte o tieto veci. Takže, ak by som mohol. Toto
je jedna vec , ktorú som chcel. Odpoveď:Ing. Jánošíková Jarmila
Prehľad podaných žiadostí o poskytnutiefinančnýchprostriedkovza roky 2015, 2016:
rok 2 0 1 6

Grant/
dotácia

Názov

spolufi
Výška
Výška
nanInformácie o
požadovanejd schválenejd
covanie priebehuimplementácie
otácie v €
otácie v €
v€

Ministers
tvo
Rozšíreniemonitor
vnútra
ovacieho
SR-Rada
kamerového
vlády SR
systému
prepreve
v mesteRožňava III.
nciu
etapa
kriminalit
y

18.686,44

Lidl
Slovensk
Projekt
á
„Lidldetskéihriská“
republika
, v.o.s.

80.000

Ministers Rekonštruciazákla

138.661,46

4.666,6
V procese schvaľovania
1

Žiadosť o
poskytnutiedotácienebola
podporená
55.000,-

18.000,-

Žiadosť

tvo
dnej školy Zlatá
školstva, Rožňava vedy,
Telocvična
výskumu
a športu
SR
Nadácia Zelená
TESCO predetisídliska

o poskytnutiedotácie bola
podporená

1.300
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V procese schvaľovania

rok 2 0 1 5

Grant/
dotácia

KSK
TerraIncognita

Názov

Z
rožňavskejstráž
nejveže do
krajiny
nepoznanej

Obnova
mestskejveže
Ministerstvo kultúry na
SR
Námestíbaníko
v 38 v Rožňave,
č.ÚZPF: 462/1

spolufi
Výška
Výška
Informácie o
nanpožadovanej schválenej
priebehuimplementác
covani
dotácie v € dotácie v €
ie
ev€

4 000,00

Žiadosť o
400,00 poskytnutiedotácieneb
olapodporená

80 789,00

Žiadosť o
5
poskytnutiedotácieneb
000,00
olapodporená

Úrad vlády SR
prenárodnostné
menšiny

Vôňa letatvorivédielne

10 381,00

Žiadosť o
600,00 poskytnutiedotácieneb
olapodporená

KSK

Rok na Gemeri21. ročník
slávnostízvyko
va
obyčajíGemera
- Malohontu

4 700,00

500,00

Žiadosť o
poskytnutiedotácie
bola podporená

0,00

Žiadosť o
poskytnutiedotácieneb
olapodporená

0,00

Žiadosť o
poskytnutiedotácieneb
olapodporená

SPP
Oáza oddychu
Zlepšimesppoločn DRUŽBA
eSlovesnko
Grantový program
Malý krok
BAUMIT
preVeľký park
preaktívnychľudí

6 000,00

800

Nadácia TESCO

Zelena aleja

Rozšírenie a
modernizáciam
Ministerstvo vnútra estského MKS
SR
v
mesteRožňava
II.

3000,00

0,00

Žiadosť o
poskytnutiedotácieneb
olapodporená

26 424,00

2
10 000 ,00
400,00

Žiadosť o
poskytnutiedotácie
bola podporená

Ministerstvo
financií SR

Zariadeniepreo
sobnú hygienu
detí v MŠ
ŠtítnickáRožňa
va

13 500,00

1
500,00

Žiadosť o
poskytnutiedotácie
bola podporená

Enviromentálny
fond

Rekonštrukcia
ZŠ Zlatá Rožňava

199.442

88.834

V procese
schvaľovania

Enviromentálny
fond

Obnova
a rekonštrukca
MŠ na
Štítnickej ul. v
Rožňave

174.400

9.178,9
5

Žiadosť
o poskytnutiedotácie
bola podporená

Enviromentálny
fond

Rekonštrukcia
MŠ na ul.
Vajanského v
Rožňave

200.000, 00

49.414,
52

V procese
schvaľovania

Úrad vlády SR

Oprava
zimnéhoštadió
na

40 000,00

40 000,00

9
461,14

Žiadosť o
poskytnutiedotácie
bola podporená

15.000,-

41.081,
-

Žiadosť
o poskytnutiedotácie
bola podporená

Obnova
Ministerstvo kultúry
mestskejveže
SR na
Obnovme si svoj
Námestíbaníko
dom
v v Rožňave

53 095,00

13 500,00

174.400

2. záležitosť, ktorú som chcel - Diskutovali sme v rámci rozpočtu, aj teda na tej
finančnej komisii - ja som tu už spomenul tú cenovú mapu, nakoľko to riešenie,
prosociálne, pre občanov mesta Rožňavy, je stále nejakým spôsobom "väčším tŕňom v päte"
pri schvaľovaní, predaji a prenájme pozemkov, resp. možno nehnuteľností, ale hlavne
pozemkov. Navrhujem, aby mestský úrad pripravil riešenie do finančnej komisii. Či už to
bude finančná mapa, alebo nejaké iné riešenie, ktoré by zjednodušilo a zároveň
stransparentnilo celú tú činnosť. A aby nedochádzalo k takým finančným stratám, aké sme
dneska evidovali v diskusii, pri predajoch nehnuteľnosti mesta, ako takých, v tomto prípade
pozemkov. Odpoveď:Mgr. Halyák Juraj
Na rokovanie MZ dňa 28. 4. 2016 bude zaradený bod „Cenové mapy pozemkov –
informatívna správa.“

Takže, toto sú 2 veci, takého charakteru materiálového. A čo sa týka 3. veci nepamätám si názov tej ulice, vypadlo mi to a nepoznačil som si, ale pri Vojenskej správe,
medzi blokom a Vojenskou správou, bývalou, je odbočka, alebo teda je križovatka smerom
na ... /ďakujem pekne/ ...smerom na ... smerom na Šafárikovu ulicu ... Šafárikovu ulicu, a
pri veľkých dažďoch tam ... alebo pri dažďoch týchto miernych , ktoré boli, tam stojí
mláka, ktorá má teda rozmery nielen šírky cesty, ale dĺžku asi 10 m. Pravdepodobne je tam
buď teda upchatý kanál, čo teda z výšky hladiny vody mi je teraz ťažko nejakým spôsobom
zistiť, alebo tá plocha nie je odvodnená. Chcel by som požiadať kompetentných, aby ... lebo deti odtiaľto vychádzajú zo škôlky, aj do škôlky, teda tade chodia, mnoho ľudí z
Úradu práce, ktorý prechádzajú na 2. strane, pri Vojenskej správe. Aby sa kompetentní tomu
trocha venovali, lebo tá voda tam naozaj stojí a spôsobuje nepríjemnosti. ...Áno, presne tam.
Presne tam. V tom t-čku. Ďakujem pekne. Toľko z mojej strany. Odpoveď: Šalamon
Ladislav
Jedná sa o ulicu Malú, ktorá sa križuje so Šafárikovou ulicou v Rožňave. Uvedená
dažďová kanalizačná vpusť bola vyčistená zamestnancami TSM Rožňava v mesiaci
marec 2016.
Príspevok / podnet
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec, aj pre tvoju informovanosť, tie projekty, to všetko v poriadku,
je to O.K. A na našej stránke funguje databáza projektov. Tam je všetko od slova, do slova.
Ale, tá informácia môže byť, ku vám, poslancom. Na stránke je.
Príspevok / podnet
p. Ing. Karol Kováč
Nie som schopný v tej stránke sa zorientovať. Tak, aby som našiel tú informáciu, ktorú
mám. Ja som mal nejaké pripomienky a mám pripomienky k tej stránke . Veľa veci tam
visí, ku ktorým sa, bohužiaľ, neviem dopátrať. A pátram potom po vedúcich oddelení. Takže
mňa to mrzí, možno je to moja neschopnosť, ale ďakujem za informáciu. Ale myslím si, že
bolo by fajn, keby toto takýmto spôsobom bolo. Ďakujem.
Príspevok / podnet
p. Burdiga, primátor mesta
Prosím. Pán poslanec Kossuth, nech sa ti páči.
Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Medzi prvými by som odpovedal hneď na poznámku kolegu ,
pána Kováča. Je to veľmi pekné, že ... že skutočne poslanci vidia problematiku. A čo sa týka
tej spojovačky, na tú Šafárikova, hneď v pondelok ráno sme tam vybehli. Je to pravda. Je
tam stále taká voda, ale ...ja som si tiež myslel, že tam je nejaká vpusť. Bohužiaľ, tá vpusť
neexistuje. Ako -boli sme sklamaní z toho, lebo skutočne tam stálo asi tých 8 čísel vody.
Ako - nedalo sa tam ani prejsť. Na autách áno, ale peši, ľutujem. Takže neviem, do
budúcna zrejme asi ten ... to vyspádovanie prichádza v úvahu. Lebo vpusť je tam veľmi
ďaleko stadiaľ. A opačne... neviem. Takže to je na okraj veci.
A keď môžem, budem pokračovať ďalej, ako ...čo nás v poslednom čase teraz
najviac teda trápilo - tá voda . Tá voda trápi aj ... aj Nadabulskú časť, aj medzi Rožňavskou
Baňou a Nadabulou. Konkrétne by som chcel poukázať na ... na vyvieranie vody hneď
medzi Rožňavskou Baňou a Nadabulou, oproti bývalej tej budove , čo prevíjali motory. Tam
bol... tam bola urobená dáka... dáka ventilačka a - ja neviem, čo sa tam dialo, ale ja som si

myslel, že tam je dáke potrubie puknuté. Ja som to nahlásil vodárom, ale vodári mi povedali,
že tam to je dáka banská voda. Takže poprosil by som kompetentných vyzvať. Neviem, kto
má to v správe, aby ... aby nedošlo, lebo tam je to strašne ... proste - pod takým až ...dobre by som nepovedal pod tlakom, je tá voda. Takže buď vyzvať Bane, v likvidácii , alebo
neviem teda, kto to má v správe, aby sa pokúsili učiniť nápravu, čo sa týka tej vody - medzi
Rožňavskou Baňou a Nadabulou. Odpoveď: Macková Zlata
Hneď na druhý deň boli oslovené Rudné bane, š.p. Banská Bystrica, ktoré to majú
v správe. Tie do 2 hodín nastúpili a prečistili rigol a vodu pustili do odvodňovacieho
kanála. V blízkej budúcnosti sa chystajú celé odvodnenie prerobiť, aby nedochádzalo
k týmto problémom.
Ďalšia vec, čo ma trápi. Teraz furt sa budem baviť zatiaľ o tej vode. Medzi inými
bola ... bola vypracovaná štúdia, ktoré je po funuse, za nami. Podľa nej, je ... spodné
pozemné vody... spodný pozemných vôd v Nadabule, čo pán inžinier Bachniak vypracoval.
No áno, malo to byť realizované dajakým spôsobom, tak, že tá kanalizácia, ktorá sa robila v
Rožňavskej Bani - Nadabule, že tam by sa dáke potrubie dalo pod. - Teda to potrubie to je
dávno za nami, ale tých občanov trápi naďalej tá voda. A hlavne, čo sa týka tej IBV-čky
teraz, ktorá tam momentálne je rozprúdená na tej ulici. No ...no neviem, ale čo sa bude
robiť, lebo poniektoré nové domky, ktoré tam ...sa dokončujú, alebo dokončuje sa
momentálne jeden tam, v tej spodnej etáži tam je aj 40-50 centi vody. Takže dávam do
éteru aj toto, že keď už toto sa neučinilo, teda nie je ...tá spodná voda sa neodviedla, a už
nie možnosť teda, kanalizácia je za nami, tak neviem - skúsiť dajak poriešiť situáciu. Alebo
... alebo niekto aspoň nech sa ide na to pozrieť, že čo s tým? Lebo tam rigol bol, aj
vykúpený je, okolo ... okolo teda odkaliska, možnože dáke nasmerovanie po ... po parcelách,
ktoré patria mestu, alebo - ja neviem - po ... po ktorých by sa dalo, teda došlo by k dákej
spolupráci, spolučinnosti aj s majiteľmi tých pozemkov. Odpoveď: Odbor výstavby
Vec je v štádiu riešenia.
Toto je tiež jedna z problematík, ktoré ma teda -ako - vyzvali. Ale včera som došiel
domov, včera som nebol ani v robote, ja som mal návštevu. Hľadali ma, pokiaľ len prídem
domov, keď aj pozdejšie, aby som im zavolal. No aj dobehli za mnou. Chcem sa spýtať,
vedeniu mesta, či je poverený dáky taký právnik, alebo je tam nejaké také .... také meno
právnika, ktorý je poverený vysporiadaním komunikácii v miestnej... miestnej - tak zatiaľ to
nie je ani zakategorizované - ani miestna komunikácia - nič- ale vykúpenie pozemkov,
ktoré... ktoré sú ešte vo vlastníctve, súkromnom vlastníctve. A - nevedel som - ako
nehnevajte sa na mňa, ale som v komisii výstavby a smutné je, čo sa musím priznať, že
nevedel som im na to odpovedať. Lebo neviem, čo sa deje. Vždy, keď vie niekto, alebo
vedenie mesta mi vie niekto podať nejakú hodnoverný informáciu, kto je za tým, alebo - je
to je podľa... je to na podnet mesta? - alebo vlastne na aký....čí podnet sa to realizuje? No a,
čo sme sa tu bavili, nedá mi , aby som už potom - ja som si to tak premietol, tie metre
štvorcové, ktoré teda majú tam .... nie veľa, ale bavili sme sa tu o tých pozemkoch,
predávali pozemky a takých smiešnych - 2 EURA tam- ako , nehnevajte sa, to asi nebude
priechodné. Tak len ...aj toto dávam do pozornosti. Odpoveď: Mgr. Halyák Juraj
Bolo zistené, že 1 rožňavská advokátska kancelária oslovuje listami obyvateľov, ktorí
vlastnia pozemky pod miestnymi komunikáciami a navrhuje im ich odkúpenie.
Vzhľadom na zavádzajúci a nie celkom zrozumiteľný obsah týchto listov, bola táto
advokátska kancelária dňa 18. 3. 2016 písomne vyzvaná, aby od uvedených aktivít
upustila.
Príspevok / podnet
p.PavolBurdiga, primátor mesta
Ešte poprosím ... ešte zastavím ... Skúsme ešte raz, lebo vôbec.... My sme sa stratili všetci.

Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
Áno? Tak ešte raz. Ale - ktorý bod?
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
To ... to posledné.
Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
To posledné. No, totižto, mal som včera návštevu, vo večerných hodinách. Došli asi štyria
za mnou, občania, spoluobčania Nadabulej , ktorí dostali od právnika výzvu, aby sa
vyjadrili, čo sa týka vysporiadania miestnej komunikácie v Nadabule. Totižto ešte asi
neviem akým spôsobom majú vo vlastníctve niektoré pozemky, ktoré sa nachádzajú
momentálne v komunikácii, v tej novšej časti, tam, kde aj ja bývam. No a ja som im nevedel
na to dať odpoveď, že vlastne kto to iniciuje? Je to ako ..akože musím sa vrátiť spätne ku
tomu. To mi nedalo, že keď je ...už ideme dačo robiť, a ja som za - aby sa to postupne
vysporiadalo, tieto komunikácie, ale nevedel som im povedať, o čo vlastne sa jedná. Tak,
keď ste ma pochopili, a keď nie, tak neviem jak to ešte treba povedať?
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči... asi pani prednostka...
Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
Už sme doma?...
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Tak ešte nie som úplne doma... ešte tu sedím ... ale budem ...
Príspevok / podnet
p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka MÚ
Chcem len toľko povedať, že mesto určite nepoverilo nikoho, žiadnu ... žiadneho právnika,
ani žiadnu spoločnosť, aby v našom mene teda vykupovala tieto pozemky. V prípade, ak sú
v Nadabulej občania, ktorí vlastnia takéto pozemky, nech sa obrátia na nás, na mestský úrad,
so svojou žiadosťou, v prípade, ak chcú predať tieto pozemky. Riešime to aj tu, na zasadnutí
mestského zastupiteľstva, alebo ak chcú požiadať o vyplatenie nájomného, tak isto dávame
každú jednu žiadosť na schválenie. My sme určite nikoho nepoverili . Aby v našom mene
niekto ...nie....
Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
Tak to je ... potom ... mi vyrazilo dych - Až dovolíš, pani prednostka, ja ti osobne doručím
spis, aj v mojom mene, čo som obdržal. Môžem?
Príspevok / podnet
p.PavolBurdiga, primátor mesta

...to je v poriadku .... Ale nie mesto... Ty sám si to teraz povedal ... aj my sa musíme
pripraviť na to, hej? - ako... Len pani prednostka ťa ubezpečila, že nie mesto Rožňava.
Myslím, že tiež si zamestnancom mesta Rožňava - a nemyslím si, že by sme takéto niečo
urobili bez toho... Hej? ... Tak... až tak nie sme... Ale, dobre, ďakujeme za informáciu.
Príspevok / podnet
p. Ľudovít Kossuth
Ďakujem aj ja potom, ... lebo to mi odľahlo potom, lebo ja som myslel, že mali by sme sa
informovať, keď robíme dačo také. Ale ste... dobre - aby ste vedeli o tom - ide také dačo.
Dobre. Takže toto sme si vysvetlili. Až dovolíte, ja by som postúpil ďalej. Bavil som sa
viac-menej o tej vode... cesta - voda ... No, ja som niektoré ... niektoré z týchto problematík,
mojich, som osobne preberal aj ... aj s pánom primátorom, ... ale ma ... ako ... nevedel tiež
nasmerovať ... úplne dákym ... dákym priamočiarym smerom .
Ale ja som dávnejšie už vystúpil, čo sa týka Nadabulej. Pokiaľ by sa pristúpilo k
tomu, že tá komunikácia - aj tak je to verejná komunikácia, tie... tie inžinierske siete, som
poukazoval na to, že inžinierske siete sú mimo - úplne mimo cesty. A ja si myslím, že keď
dôjde k dajakej poruche, idú cez súkromné pozemky, popod lesom, je to hlavná vetva
napojená na ... je to voda, Rožňava Baňa - a všetko, pokiaľ sme mohli dajak sa dopracovať
k tomu, že máme dajaké akcie, a sme takým malým akcionárom u vodárov, poprosil by
som, aby sme v spojitosti s nimi dajak vyvinuli dajaké úsilie na to aby ... aby dáka investícia
sa urobila v tomto smere. Aby tie inžinierske siete sme dostali do komunikácií, aby sme
mali prístup ku tomu, do budúcna. Momentálne teraz keď dôjde k poruche, ... no... ja
neviem, kto ich pustí na vlastný pozemok. A nie je povinný. Ale... ale pokiaľ by sa dalo,
skutočne poprosím, skúsme. Bolo to deklarované tu, že veľmi dobrá spolupráca je s
vodárňami. Skúsme sa spojiť, skúsme dať hlavy do kopy a ... požiadať, aby do budúcna
dajakým spôsobom ... dajaké investície naplánovali tam, aby došlo ku ... učinenie dajakej
nápravy a samozrejme aj k tomu, aby... aby tie vetvy, ktoré sú tam zastavené - 40, 50 ročné,
sme si nemuseli navzájom tu fotiť a poukazovať to. To v 21. storočí mať vedenie, ktoré je
40 ročné, tak ... neviem ... to ...celkom to nesedí mi. Odpoveď: Odbor výstavby
Vec je v štádiu riešenia.
A nedá mi potom ani to, že by som nepoukázal na to, že .... snažíme sa tu pomôcť aj
Rožňavskej Bani, Kolónia. Bola tu pripomienka, že komunikácia nie je v náležitom stave.
No - urobila sa tam kanalizácia nová, nevedia sa napojiť, nemajú vysporiadané pozemky,
nový vodovod - úplne nový - polyetylén ... a my máme zliatinu, 40-ročnú . Bohužiaľ, v
21-storočí ... toto už... A je to akciová spoločnosť, ktorá profituje de facto z peňazí za...
zarába na tom. Takže.. Nedalo mi to, aby som to nevysypal zo seba. Ale situácia je taká, a
ja som to pokladal za to, aby som teda to túto predostrel tu problematiku , a snažme sa v
spolupráci ... možná aj ... dáku investíciu do budúcna tam urobiť. Teda v prospech občanov,
v prospech, ja si myslím, že aj k životnému prostrediu aj celkové hygieny... Lebo, keby tá
voda sa ... ja neviem - dala vyšetriť, tak nie je ... nie je to v súlade... Jedno ešte - nechcem už
fakt... nejak dlho... debatovať ...Vidím, je tam...to nabieha nad 10 minút. Ale možno... ja to
musím lopatistickejšie povedať a ... dostať sa k tomu, k tejto problematike. Tak kus ma
zarazilo - a zasa mi nedá, aby som... - ja som už taký, aký som, že jednali sme tu ohľadne
rozpočtu mesta. Podali si tu žiadosti príspevkové organizácie aj zástupcovia jednotlivých
firiem ... nemajú tú ochotu, žeby prišli a vypočuli si vlastne, o čom sa bavíme. Tak, nech sa
nikto nehnevá na mňa, ale ja si myslím, že prvoradé je, keď si dám požiadavku -ako - do
mestského rozpočtu, tak idem ... buď si to idem obhájiť, alebo si vypočujem vlastne
problematiku. No ja dlhodobejšieho už nevidím tu nikoho, len - teraz nie, že by som sa
chcel zastať, ale vidím tu len inžiniera Deménya , ktorý tu ešte naj... naj ... najviac teda
vysedáva, alebo teda vypočuje si aj naše veci. To je toľko z mojej strany. Možná úplne

záverom mi nedá, aby som nespomenul tu dajakých aj ... aj...aj tých našich migrantov, alebo
- ja som bol veľkým zástancom furt finančného ohodnotenia ľudí. Tak teraz som bol vonku,
ale v tlači som sa dočítal, migranti, ktorí ... ktorí sú napr. v Rakúsku dostanú 125 EURO ako
- na hlavu. Pokiaľ je zaevidovaný, všetko v poriadku, ako, je už na tej súpiske, tak dostane
395 čistých EURA. No ... musím konštatovať holú skutočnosť, že taký čistý príjem neviem
... ale ani u nás na technických robotníci nemajú. Takže je mi smutné z toho celého, a
veľmi som ... veľmi som fandil napr. napríklad štrajku učiteľov, štrajku zdravotných sestier,
no bohužiaľ to nevyšlo. Tak potom... potom už neviem, ako, kedy príde rad na posledných
ľudí. Takže snáď toľko. A čo sa týka ešte jednej takej dajakej perličky, 5. marec je pred
nami, takže agitovať nebudem, ale skutočne chcem vyzvať všetkých občanov, aj Rožňavy,
aby ... aby celkom ľahostajne nebrali niektoré veci, ale aby išli voliť a potom si môžeme
potom navzájom vymieňať názory, niektorí. Takže aby mali dobrú ruke a to najlepšie volili.
Ďakujem.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne, pán poslanec. 14:09 . Pán poslanec Balázs.
Príspevok / podnet
p. Ing. Juraj Balázs
Ďakujem za slovo. Možná že sa pridám ku kolegovi Kossuthovi s tými pozemkami, že je to
problematika, ktorá nás raz v budúcnosti doženie. Takže možná, že by stálo za zamyslenie,
či na mestskom úrade ne vytvoriť tím ľudí, alebo daktorý odbor poveriť aby sa tejto
problematike postupne začal venovať. Či už listami, či už akú formu tomu mestský úrad
nájde, takže by sa pomaličky trebalo tomu začať venovať. Ďakujem.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Keď ťa poprosím, my budeme reagovať na to. To sa deje.
Príspevok / podnet
p. Ing. Juraj Balázs
Ja nepotrebujem odpoveď teraz na to.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
To nie je odpoveď....
Príspevok / podnet
p. JUDr. ErikaMihaliková, prednostka MÚ
My sa venujeme dlhodobo. Už bol vypracovaný aj pasport takýchto pozemkov, ktoré
užívame a nachádzajú sa pod mestskými komunikáciami. Bol prejednávaný aj ...- nie .. ani
nie v predchádzajúcom zastupiteľstve, ale ešte skôr, v skoršom období. Čiže tam sa dohodol
určitý postup, že s týmito vlastníkmi sa uzatvorili nájomné zmluvy. Tí, ktorí odmietli
uzatvoriť nájomnú zmluvu, tak tí požiadali o odpredaj, alebo teda ponúkli mestu na
odkúpenie. ... Čiže, deje sa to. Dá sa povedať, že aj teraz Palivá a stavebniny nás žiadajú.
Vysporadúvame postupne. Áno? Kto vás požiada, s každým vysporiadavame. Ale
preveríme ešte raz, poprípade, vyzývam aj takto vlastníkov pozemkov pod mestskými
komunikáciami, aby sa prihlásili teda na mestský úrad a aby prišli oznámiť svoje nároky.

Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Je to dosť smutné, musím povedať, že je to zákerná činnosť niektorých Rožňavčanov, ktorí
takéto niečo začali robiť, ako pán poslanec Kossuth povedal. Úplne zákerná činnosť a
potom - nechcem pokračovať ďalej, že čo z toho môže byť. Až mi je ... až mi je veľmi zle,
pomyslieť na tie mená, ktoré to robia. Ale možno raz sa to dozvieme. To nie sú
Rožňavčania. To by patrili niekde inde.
Príspevok / podnet
p. Ing. Juraj Balázs
Možné, že potom sem-tam tuná schvaľujeme niektoré pozemky pre týchto. ... Ale, to je len
tak - ako nahrávam pánovi ...pán primátor tebe v tomto. Ale dobre. Ideme ďalej.
Síce nie som pedagóg ani rétorik - premostím - keď sa spomínajú Paliva
stavebniny, na podnet jedného občana, ktorý ... ktorý chodník v tejto lokalite používa.
Medzi týmto chodníkom za kúpaliskom ...medzi kúpaliskom a štátnou cestou, čo je obchvat
Rožňavy, je zelený ...zelený pás. V tom zelenom páse sú -nie- vpustové šachty z cesty, ale
sú kanalizačné otvory, alebo kanalizačné šachty, ktoré... ktoré nemajú poklop. Sú zarastené
...trávou. Nie že za tmy alebo za zníženej viditeľnosti, ale aj za bežného svetla, keď... keď
náhodou dakto si rozmyslí, že z toho ... z chodníka urobí krok dole, do týchto šiacht
,ktorých - je ich tam zo 5 - 6, tak sú asi 2 a pol metra hlboké, možná, že vlastne sa nás to,
ako mesta, bude dajak týkať, riešenie problematiky úrazov a ...a niečoho. Zase tuná je
možné, že toto nie vlastníctvom mesta. Je možné, že toto nie sú stavby, ktoré sú vo
vlastníctve mesta. Možno by som poprosil mestský úrad, či by nenašiel... či by sa tomu
nepovenoval, nenašiel, komu to vlastníctvo patrí? Či Okresnej správe ciest , či vodárom a
následne poprosiť, požiadať ich o riešenie zakrytia týchto otvorov. Ďakujem. Odpoveď:
Šalamon Ladislav
Na kontrolné kanalizačné šachty boli osadené betónové kanalizačné poklopy
zamestnancami TSM Rožňava v počte 5 ks v mesiaci marec 2016.
Keď ... keď ideme po tejto výpadovke, kade ja často krát chodím, tak tam, kde sa
teraz staval nový kruhový objazd, je ... je časť tejto zelene vlastne vyčistená, upravená. A
časť okolo tých plotov, sú tam viacročné byliny, krovie, stromy , až... zase je otázka na
mieste, či sú to pozemky mesta, či nie? Keď nie, možná že skúsiť osloviť vlastníkov. Predsa
len, je to obraz mesta, tak keď dajaké auto obchádza... obchádza Rožňavu. Ďakujem.
Odpoveď: Mgr. Mikolaj Martin
Uvedená lokalita bola vyčistená v spolupráci s Úradom práce soc. vecí a rodiny
uchádzačmi o zamestnanie odrábajúcimi hmotnú núdzu.
Potom ... potom ... sme sa tu niekoľkokrát rozprávali o hodnotení poslancov. Dneska
sme prebrali, bez prítomnosti pána kolegu Lacha, tabuľky - či áno, či nie. - Možná, že
také... také objektívne tabuľky, či by sa nám nezišli, že kto koľko jednotlivých komisiách
pracuje, koľko sa zúčastňuje a ako je aktívny. Ale... či dajaké štatistiky, ako asi pán
primátor, vy máte na VUC-ke, či... či by nestálo na zamyslenie? Či to .. či to nezaviesť aj na
stránke mesta. Nebudú tam žiadne subjektívnej informácie jednotlivých poslancov, bude to
vlastne taký objektívny obraz aktivít poslancov. Odpoveď: Šujanská Helena
Dochádzka poslancov na zasadnutiach MZ je zverejnená v sekcii samospráva –
mestské zastupiteľstvo – archív zasadnutí.
Dochádzka poslancov na zasadnutiach komisií MZ je zverejnená v sekcii samospráva –
komisie.
Komplexný prehľad účasti v orgánoch mesta bude spracovaný po predložení
podkladov do konca júna 2016.

/MZ, komisie, školské rady, dozorné komisie, dozorné rady/
Príspevok / podnet
p.PavolBurdiga, primátor mesta
Na VÚC máme - a je tam dosť prísna kontrola dochádzky, komisie, všetky, zastupiteľstvá,
čiže ... Mi hovorí aj pani Šujanská , že aj my máme dochádzku zverejnenú na stránke. Ale
nie je problém tam aj zastupiteľstva...
Príspevok / podnet
p. Ing. Juraj Balázs
Je zverejnená na stránke?...Poprípade, štatisticky - koľko, ako ... koľko percentná účasť...
alebo nejak ...v elektronickej forme. Ja som myslel skôr vytvoriť dajak na stránke, nejaký
obraz pre... pre občanom mesta, ktorí tú stránku navštívia. Keď to tam je, tak ....
No ... ja by som mal ešte jeden dotaz vlastne: Na sídlisku Pod Rákoš, sa vlastne tiež
často krát pohybujem, dneska sme tu párkrát preberali "reformovanú školu" - tiež tam ten...
ten zelený pás, ranné vykladanie deti, keď je to tak, tak vlastne často ... v časovo krátkom
úseku pred školou poprípade poobede, pri odchode detí zo školy, je tam taký menší
dopravný kolaps. Na tomto sídlisku máme smetné koše. Nie na dajakom priestore na tom ...
na to určenom, ale len tak, na na kraji cesty. Tým pádom tá vozovka nie je použiteľná pre
jazdu v oboch smeroch. Tzn. ten, ktorý má smetné koše jazdnom pruhu, ten dáva ... ten dáva
prednosť... a ...a ... tá... tá celá premávka sa tam vlastne brzdí. Či by som nemohol dať
podnet, či to už sú technické služby, alebo vlastne takto tiež za vedenie mesta, aby sme
skúsili vlastne - ale v komunikácii s občanmi nájsť dajaký priestor, kde by sa jedna veľmi
jednoduchá spevnená plocha mimo vozovky dala nájsť, kde by sa tie smetné koše uložili
trošku by to... alebo výrazne by to zmenilo obraz tejto ... tejto lokality. Odpoveď: Šalamon
Ladislav
Kontajnery na odpad boli z miestnej komunikácie premiestnené na náprotivnú stranu
na spevnenú betónovú plochu z bezpečnostních dôvodov v mesiaci marec 2016.
Takže toto je... A ešte by som mal jeden dotaz. Dlho, dlho sa v meste, v mestskom
úrade a medzi poslancami preberá problematika parkovacích miest na Juhu. Ja to pol uchom
zastraním z jednej strany, zase z nejakej 2. strany informáciu. Určite sú možnosti, ako sa k
týmto materiálom dá dopracovať. Ale chcel by som sa opýtať, alebo vlastné dajakú správu
dostať, o aktuálnosti, v akom stave je ... je celý tento projekt tých parkovacích miest na
Juhu? Aká je ... aký je plán vlastne realizácie tohto projektu? A či vlastne tento plán sa
dostane do materiálu pre poslancov, alebo či to už je vlastne v réžii mestského úradu?
Ďakujem. Odpoveď: Macková Zlata
Vybavujú sa vyjadrenia k projektovej dokumentácii, ak budú všetky vyjadrenia,
projekt podáme na stavebné povolenie.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec. Na tieto otázky bude potom aj písomne zodpovedané. Alebo
keď budeme spolu, tak niektoré veci ti ešte vysvetlím. Pán poslanec Kuhn s faktickou.
Príspevok / podnet
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja by som chcel podporiť ten návrh kolegu Baláža. Už v súčasnosti už zverejňujeme každý
rok prehľad odmien, koľko poslanci zarobili za predchádzajúci rok. Rovnako bolo dobre,
keď bol aj prehľad dochádzky na zastupiteľstvách a na komisiách. Je to tam? ... Tak potom ..
Ďakujem.

Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč s faktickou.
Príspevok / podnet
p. Ing. Karol Kováč
Ja sa ospravedlňujem kolegovi Capákovi, že som ho predbehol, ale spomenul som si na
dôležitú informáciu. Dávam pre mesto podnet - počul som v nemenovanom médiu, že mesto
Hlohovec získalo nejakého investora, ktorý za vlastné prostriedky chce realizovať výstavbu
krytej plavárne. A z vyjadrenia toho investora vyplynulo , že vo viacerých mestách na
Slovensku by chcel realizovať tento projekt. Tak pokiaľ by teda vôľa, čas, alebo niekto by
mal chvíľku, nech si to preverí , v ako stave je to tam priamo na Mestskom úrade v
Hlohovci. Ďakujem pekne. Odpoveď: Ing. Valentíková Eva
Z regionálnej tlače vyplýva, že súkromný investor má záujem postaviť na vlastné
náklady krytú plaváreň na obecných pozemkoch. Presné podmienky nie sú v tlači
špecifikované. Uvedené sa má realizovať tak v meste Hlohovec ako aj v meste
Piešťany.
Z telefonickej a následne mailovej komunikácie so zástupkyňou mesta Hlohovec (16.
marec 2016) vyplynulo, že kontaktné informácie na investora plánovanej krytej
plavárne v Hlohovci (pán Oskar Gaál) nám mesto Hlohovec poskytne až po
skonkretizovaní a odkonzultovaní vzájomných obchodných záležitosti.
Zápisnice zo zasadnutí MZ (Piešťany a Hlohovec), ktoré sa konali v mesiacoch marec,
apríl 2016, plánovanú výstavbu plavárne neriešia.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Ďakujem za informáciu. Pán zástupca, s faktickou
Príspevok / podnet
p. Ing. Ján Lach,, zástupca primátora
Ja len by som navrhol, teda, keď už padol návrh , že urobiť nejaký prehľad o svoju
pracovnej vyťaženosti poslancov, že zahrnúť do toho prehľadu aj účasť na školských
radách, dozorných radách a tam, kde sme boli ustanovení ako poslanci. Aby to bolo
objektívne, že nie len chodíme na zastupiteľstvo, prípadne do komisie, ale aj ďalšie aktivity,
aby boli viditeľné. Ďakujem. Odpoveď: PaedDr. Mičudová Janka
Predsedom rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Rožňava ako aj riaditeľom škôl a školských zariadení bola mailom doručená táto
požiadavka. Po každom zasadnutí rady školy doručia na odbor školstva prezenčnú
listinu s podpismi prítomných poslancov, ktorí boli do týchto rád škôl nominovaní na
dané volebné obdobie.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, pán poslanec Capák.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Ďakujem. Ja mám kratučkej otázky. Najprv pán primátor na vás, pretože, ako vidíte, bola to
taká pikantná diskusia občanov. Došli viacerí, čo už sme dávno nemali takýto zážitok, aký
majú záujem o mesto. Pán primátor, čo vám bráni vydať rozhodnutie o odprataní obydlia,
ako hovorí pán Porubán, na parc. 843 t.j. Hornocintorínska ulica? Pretože sme videli, že tí

občania si sťažujú, že je tam bordel. Oni si myslia, že to je môj.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Neviem presne, ktorá adresa to je.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Čo sme pozerali tú modrú búdu - keď nám povedali - že poďte si poňho sami.
volal, že zavolajte LajčihoMuculu, nech ide dole. A nám títo mládežníci ...

Čo som

Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
No a čo mám tam urobiť?...Ja mám ísť pohrabať tie smeti?
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Nie, že čo vám bráni vydať rozhodnutie o odprataní z tejto...
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Nebráni mi nič. Zájdeme tam, urobíme to. Ale tak isto to, prosím ťa pekne, urob aj ty na
svojom pozemku. Lebo taký istý svinčík je aj na tvojom.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Nie je na mojom..
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Sám si povedal, že to je tvoje.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Nie... takto ...
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Nie? Tak potom prepáč.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Ja som dal žiadosť, dal som aj sťažnosť. To už som chcel dávno. Ale podstatné je, že vieme,
čom hovoríme a to aj zrobíme. Výborne. A pani Valková (??)... ona nečaká síce túto otázku,
... nečaká na sociálnom odbore, keď títo Rómovia, hej, ja neviem, aké výhody im dávate, a
prečo ich tam držíte, v tom obydlí? Za to, že mi ukradli pec? Ale tá pec nemá šamot. Keď
zhoria v tom, kto je vlastne zodpovedný za životy tých detí?
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta

Majú rodičov, pán poslanec? Oni ...či majú rodičov, tie deti?
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Majú rodičov. A tí rodičia, teda otec mi ukradol pec, ktorá bola do šrotu už ...
Príspevok / podnet
p.PavolBurdiga, primátor mesta
Nechci povedať, že pani Valková je zodpovedná za toto.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Ale nie že - ako to je potom s tými deťmi? Sú rodičia, či mesto, alebo ako tam navštevujete
ich, sociálny odbor, týchto ľudí?
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Pani inžinierka, poprosím ťa, skús relevantnú odpoveď pánovi poslancovi.
Príspevok / podnet
p. Ing. Katarína Valková, MÚ
Viem o ktorú rodinu sa jedná. S touto pracujeme. Je to rodina Muculová. A to, že si zobrali
pec, to nie je naša zodpovednosť. Sú dospelí. Takže neviem. A deti tiež monitorujeme.
Pracuje sa s touto rodinou. Čo sa týka aj vypratanie toho pozemku a presun na iný pozemok.
Takže...
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
A popravde povedzte, ste spokojná s tým, ako žijú?
Príspevok / podnet
p. Ing. Katarína Valková, MÚ
Oni asi sú spokojní. My nie. Ale nie je to na nás. Sú dospelí ľudia.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Ďakujem pekne. Už len veľmi rýchlo. Chcem vám povedať, pán Kossuth, čo spomínal tieto
vedenia, a tak, toto je horúca téma. To si , jednoznačný a čím skôr sa treba pustiť za tým,
lebo vám poviem, keď ma niekto oplotený pozemok, tam sa nedostane v prípade poruchy
auto technických služieb. My sme podobne mali na Hrnčiarskej ulici, keď sa nám nedostal
traktor s pluhom. A toto bolo ešte nič oproti tomu, čo by sa mohlo stať. A zároveň, chcem
vám poďakovať za vašu trpezlivosť všetkým, takže ukončujem môj príspevok k diskusii, že
toto stretnutie s občanmi, bolo také, že ako ste videli hovorili občania. Napr. hovoril občan,
ktorý nemá ešte trvalý pobyt ani na Hrnčiarskej 4 vedený, ani prihlásený prechodný pobyt.
Takže, on príde z Rakovnice, sem rozprávať. Možno by tam mal rozprávať zatiaľ, kým to
nemá tuná vysporiadané a zasahovať nám do zastupiteľstva. Ďalej bol tu človek, ktorý má
už ohováranie verejného činiteľa raz riešené. Teraz to ide opakovane byť. Potom sme to
mali ľudí, ktorí sa rozhodli podpáliť mi celú chatrč aj s mojou ženou. Áno. Pani, ktorá
prednedávnom dala tam svojmu susedovi jednu takú menšiu poza ucho, a tiež bola na
priestupkovom konaní. Navyše ozval sa jej manžel, áno, ako som proti ním, a pritom je to

človek, ktorý napadol poslanca, ruší nočný kľud na našej ulici. Takže ďakujem. A ešte bol
tu jeden pán komunista, Alexander Horváth, ktorý si neuvedomuje, ja som nezávislý
kandidát. Ako. Čiže ja keď sa rozhodnem nezlepiť stranu Most, napozajtra stranu OKS, a
potom, ja neviem, Naše Slovensko..
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
...Až tak nespájaj tie mosty.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Nespájam. No, ale proste ja som nezávislý. A keď mne sa to páči, tak ja myslím, že má
človek právo.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Len sa čudujem jednej veci, pán poslanec, že keď tu boli ľudia, že si im to nepovedal.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Nie. Ja som tak rozmýšľal, že - mám vás oberať o čas.... ?
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Ty si sa im poďakoval, pekne, hej? - a oni stadeto odišli ...ja pôjdem s nimi rozprávať. Ty
síce, neviem, teraz, keď tu skončíš, ako budeš rozprávať s nimi. Len ...mohol si to im
povedať. Lebo, teraz, ako - nám si to povedal - OK - len, mohli aj oni to počuť.
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Ja som práve tak sa skontaktoval so svojou mamou a tá mi povedala, že som veľmi správne,
stručne, jasne odpovedal. A to ma tak uspokojilo na tom celom.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Ale ... aj teraz si , ako , stručne nám tieto veci povedal. Takže mohol si aj im. Ale- nič ma
nie je do toho, lebo ...
Príspevok / podnet
p. Mgr. Milan Capák
Ale prosím vás, si to viete predstaviť, čo tu by bola za show? To by sme mali diskusiu s
občanmi do tretej. Ďakujem pekne.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke, nech sa ti páči. Ja ešte, ak dovolíš, pán inžinier
Hanuštiak, bude reagovať asi na ....niektorý...
Príspevok / podnet

p. Ing. Róbert Hanuštiak, náčelník MP
Ďakujem za slovo. Dobre, že sa ozval pán poslanec, lebo už som chcel po tej búrlivej
diskusii upozorniť vedenie mesta, nakoľko v rámci diskusie odzneli viaceré podozrenia z
páchanie trestnej činnosti, aby zvukový záznam aj prepis mestského zastupiteľstva
podstúpilo príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Ďakujem.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
No...je to ...Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke, ty si nasledoval. Nech sa ti páči, aby si mal
aj ty priestor.
Príspevok / podnet
p. Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Prepáčte, že - už naše rokovanie je dosť dlhé, ale by som
mal pár postrehov aj ja, a aj jedno oficiálne, oficiálnu prosbu , alebo oznámenie. Ohľadom
webovej stránky mesta by som chcel pár slov povedať. Už sme na konci februára, pomaly sa
začne turistická sezóna, chcel by som sa opýtať či webstránka mesta je ešte stále len v
skúšobnej dobe? Ak sa dobre pamätám, pred dvoma rokmi bol jeho uvedenie do prevádzky.
Žiaľ tie 2 roky neboli postačujúce na to, aby o našom meste a o dianí mesta, ako aj
propagácia prírodných a historických pamiatok, kultúrnych, spoločenských ako aj športovej
činnosti dozvedeli aj ľudia žijúci mimo Rožňavy, resp. za hranicami Slovenska vo svojom
jazyku. Rožňava má dosť veľa partnerských miest, resp. priateľov žijúcich v okolitých
štátoch, nebodaj aj ...po .. za morom, ale webová stránka mesta sa hrá na partizána. V
cudzom jazyku, zhruba mimo dvoch slov, nie je nič zadané o Rožňave. Dúfam, že do tej
turistickej sezóny webová stránka bude slúžiť nielen Rožňavčanom, ale aj ľuďom, ktorí sa
zaujímajú o našom meste, resp. by chceli navštíviť Rožňavou a okolie. Aj webstránka, do
istej miery, je našou vizitkou. Dúfam, že moju pripomienku beriete za opodstatnenú a v
blízkej budúcnosti dôjde k realizácii k viacjazyčným informáciám. Odpoveď: PaedDr.
Mičudová Janka / Ing. Krišťák Marek
Čo sa týka povinných údajov stránky mesta, tie sú preložené do dvoch cudzích
jazykov. Žiaľ všetky príspevky, oznámenia, spravodajstvo z podujatí, pozvánky atď
nie je technicky možné prekladať do maďarského jazyka vzhľadom k tomu, že Mesto
nezamestnáva človeka, ktorý má požadovanú kvalifikáciu na preklad. Do budúcnosti
pripravujeme v rámci webovej stránky mesta preklad tých informácií, ktoré sa týkajú
sekcie – návštevník – turistické atrakcie okolia (historické, kultúrne a prírodné
pamiatky).
S jednou vetou by som sa chcel vrátiť ešte k opravám ciest a výtlkov. Oslovili ma
ľudia, okrem iných, bývajúci na ulici Kozmonautov, vedúci tu tej ... ku tým súkromným
jasliam , lenže nedá sa prejsť autom po tej ulice tak, aby.... aby obišli tých pár dier čo sú
vytvorené na vozovke. Poprosil by som kompetentných, aby v blízkej budúcnosti - keď je
možné zaasfaltovali tie diery. Odpoveď: Technické služby
Výtlky na ulici Kozmonautov evidujeme, realizáciu zabezpečíme v mesiaci máj
Na minulom zasadnutí už odznela prosba aj z úst pána poslanca Laca. Nechcel som
mu to ....znovu uviesť. Ale keď už pán Košút rozprával o odtoku vody tak chcem ... chcel by
som pripomenúť, že v daždivom počasí sa nedá prejsť bez umytia nohy popri gymnáziu, zo
západnej strany. Týka sa to cca 20 m. Dobre by bolo nájsť nejaké peniaze na výspravku tej
... tej časti. Viem, z poslancov, a vedenia mesta, mnohí chodia s autom, ale starenky
obvykle ...priblížia.. cintorín pešo, po tej trase. A vyjsť tam na ulicu je životu nebezpečné.
Odpoveď: Technické služby
Úpravu chodníka popri Gymnáziu vedieme v Pláne opráv chodníkov v mesiacijúl 2016.

A ešte by som chcel vás, pán primátor, poslanci mestského zastupiteľstva upozorniť
na povinnosti vyplývajúce z čl. 7 ústavného zákona č. 357 z roku 2004 o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v znení neskorších predpisov. Verejný
funkcionár je povinný počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie za
predchádzajúci kalendárny rok Komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov mesta Rožňava. Tlačivo - Oznámenie - ste obdržali, ako aj
Doručenie potvrdenia o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za
predchádzajúci kalendárny rok alebo iný doklad vydávaný na daňové účely, ktorý
potvrdzuje výšku príjmov za príslušný rok, v tomto prípade za rok 2015, a to v termíne do
30. 4. 2016. Uvedené doklady, prosím, doručte v zalepenej obálke s označením "Neotvárať"
do podateľne Mestského úradu v Rožňave. Ďakujem pekne za vypočutie.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči, ďalší pán poslanec? Pán poslanec Ocelník.
Príspevok / podnet
p. Roman Ocelník
Blíži sa jar, alebo resp. celú zimu bola taká studená jar. Pomaly sa začne s opravou ciest a
výtlkov a chodníkov. Máme na to mašinku, kúpili sme ju, funguje, osvedčila sa. Poprosil by
som, keby sa mohlo niekde zahrnúť, alebo pozrieť sa na 2 lokality. Jedna je Budovateľská
37 až 39. Pred vchodmi sú dosť veľké výtlky. Čiže to je jedna. A 2. lokalita medzi Škôlkou
Ernesta Rota a bytovkou. To sa minulý rok vysypávalo, dosypávalo s tou asfaltovou drťou,
ale sú tam akože dosť veľké diery, veľké mláky, ľudia sa nevedia dostať do panelákov.
Takže, keby ste sa na to nejak mrkli a keby sa dalo, tak to zalátať. Ďakujem. Odpoveď:
Technické služby
Výtlky na ulici Kozmonautov evidujeme, realizáciu zabezpečíme v mesiaci máj
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, nech sa páči ďalší. Pán poslanec Beke, nech sa ti páči.
Príspevok / podnet
p.ZoltánBeke
Prepáčte, že ešte raz pýtam sa o slovo, ale zabudol som, na pána náčelníka mestskej polície
by som mal prosbu. Keď čítal svoju správu, vtedy som sa neozval, ale... ale pokiaľ by bolo
možné myslieť aj na kamerový systém cintorína. V poslednej dobe prišlo oznámenie, že... že
znovu dochádza ku krádeži. Dobre by bolo, keby aj ... keď by aj v takej časti najnovšieho
cintorína bola v uvedená ... kamera, odkiaľ je možné vidieť celých areál. Ďakujem pekne.
Odpoveď: Ing. Róbert Hanuštiak
Areál cintorína je pravidelne kontrolovaný hliadkami mestskej polície a vzhľadom
k oznámeniu o nedávnych krádežiach boli tieto hliadky zintenzívnené a posilnené.
Kamerový systém je v rámci celého mesta priebežne rekonštruovaný a snažíme sa, aby
boli kamerovým systémom vykryté všetky technicky dostupné lokality, kde dochádza
k častému nápadu v oblasti protiprávneho konania. Realizácia bude prebiehať
v súlade so schváleným rozpočtom.
Príspevok / podnet
p. Pavol Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Nikto? Takže ukončujem diskusiu. Ja ešte na konci vám

poviem asi len tri informácie, veľmi krátke. Všetko najlepšie poslancovi Ocelníkovi k jeho
narodeninám. To je veľmi dôležité. Dneska má. Ďalej informácia- Materská škola Štítnická
obdržala od enviro fondu 174.000 EUR na opravu. Takže, to je dobré. No a 3. taká, možno
dobrá informácia aj pre vás, poslancov, že sme sa rozhodli a budeme to robiť - už sme to
boli aj zmerať, zhruba nejakých 6 a pol , do 7.000 m² chodníkov, čo znamená asi 7 km
chodníkov vyasfaltujeme v Rožňave, teraz od začiatku nejakého apríla, keď sa to... keď sa to
vysúťaží, samozrejme. Obaľovačka nastúpi. Takže zhruba asi 7 kilometroch chodníkov
budeme... A podľa, samozrejme, toho rozpisu chodníkov, podľa tej dôležitosti. Aby ste tiež
vedeli, potom. Takže ja som len tieto 3 také možno celkom dobré informácie nakoniec vám
chcel povedať, a možno aj obyvateľom mesta. A keď nemáte už v diskusný príspevok, ja sa
vám všetkým chcem poďakovať za ten dnešný dlhý maratón. Boli tu aj dobré veci, aj zlé
veci, ale som veľmi rád, že aj tie veci, ktoré mali prejsť prešli. Máme rozpočet mesta,
môžeme naďalej sa uchádzať o eurofondy, čo je veľmi, veľmi dôležité. Čiže chcem sa vám
poďakovať ešte raz, poďakovať všetkým kolegom pánom poslancom a prajem vám
príjemný zvyšok dnešného dňa alebo večera. Dovidenia.

