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Otázky poslancov
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, Otázky poslancov - Diskusia. Poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Odovzdal by som teraz, v zmysle mojej ...diskusného príspevku slovo
pánovi Ambrusovi, občanovi mesta. Ďakujem.
p. Ambrus, obyvateľ mesta
Ďakujem pekne. Budem veľmi krátky. Ďakujem pánu Kováčovi aj vám ostatným. Ferenc
Ambrus. Snažím sa byť veľmi, veľmi krátky. Od 5. marca 2016, parlamentných volieb, ubehli
skoro 2 mesiace. Moja otázka na vedenie mesta a nie na konkrétnu osobu : Čo sa udialo vo
veci, že v našom meste hlasovalo za fašistickú stranu 656 našich spoluobčanov? Veľmi krátko.
Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Chcem sa spýtať - my - ako mesto, čo máme s tým? Však je to ich ústavné právo. Môžu
hlasovať za čo chcú. Ako - ja to mám ovplyvňovať, ako vedenie mesta? Chcem sa opýtať.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja ...ja prosím - nie primátora, ja prosím vedenie mesta. Ste tu takmer všetci ...mimo troch, kto
vie na túto otázku ... prosím, aby sa nepýtal mňa. Ja sa pýtam teraz. 656 našich spoluobčanov
hlasovalo za fašistov. Čo vedenie mesta za tieto mesiace, skoro, spravilo v tejto veci? Keď
neviete odpovedať, je to v poriadku, samozrejme.
p. Burdiga, primátor mesta
Pána poslanec Balázs, potom pán poslanec Kuhn , pán poslanec Ocelník. Skúste pánovi
Ambrusovi to vysvetliť. Lebo ...
p. Balázs
Neviem, či práve my sme kompetentní odpovedať na vašu otázku. Určite je dobrá tá otázka,
len neviem, či na dobrom mieste. V podstate určite skôr by sme sa mohli nad tým zamýšľať,
keby sme sa bavili o komunálnych voľbách. A snáď takéto číslo nebudeme... nebude v
komunálnych voľbách. Ale ... ale k tomuto,... ja si nemyslím, že my sme kompetentní niečo
odpovedať, alebo robiť dajaký posudok. My nie sme ani analytici politickí, nič také. Takže
nehnevajte sa, ja sa vám tomu asi nebudem vedieť vyjadriť.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja som sa prihlásil k inej téme. Ale už keď som bol oslovený... Pán Ambrus, nedokážem vám
odpovedať na túto otázku. A naozaj veľmi ťažko sa odpovedá, ako, lokálnym pohľadom. Lebo
keby... keby teda nikde inde takéto vysoké percento hlasov Kotlebova strana nezískala, tak sa
môžeme zamýšľať, že čo sme v tomto meste spravili zle. Ale nemám pocit, že by Rožňava bola
nejak výrazne nadpriemerná v tomto ohľade. Pokiaľ ide o percentuálny zisk, ja si nepamätám
presne, koľko to bolo v meste Rožňava...percent. Ale veľmi sa to neodlišuje asi od v tých 8 a
pol, celoslovenský priemer. Čiže ... ako, je to problém, ktorý má Slovensko. Akože, môžeme si
klásť otázku... a kladiem ... Ja si ju kladiem tiež, asi veľa ľudí si kladie, že čo sa stalo. Že sa tak...
tak ...takýto vysoký zisk získala táto strana. A teda, ako vyštudovaný politológ, sledujem, čo iní

politológovia na túto tému hovoria. A nielen politológovia - sociológovia a filozofi... A zatiaľ
teda, ako, som nezaznamenal nejaké vysvetlenie. Lebo keď sú vysvetlenia, že... že to je preto,
lebo - proste ťažká sociálna situácia, tak keď sa analyzovalo z pohľadu regiónov, tak... tak sa
nedá preukázať, že by... že by, proste, viac hlasov získala v týchto regiónoch, ktoré sú
chudobnejšie. Aj ... aj v bohatých regiónoch získal dosť veľkú potrebu (...podporu).
Argumentovalo sa tým, že... že je to proste odozva na problém s rómskymi komunitami. Ale to
tiež ...tiež nesedí. Lebo... lebo získal vysoké percentá aj ...aj v mestách alebo obciach, kde ...kde
Róma vidia akurát v televízii. Široko-ďaleko tam žiadni nebývajú. Čiže ...ako, nemám... nemám
odpoveď. A - určite by sme si mali klásť aj... aj v Rožňave túto otázku. Ale obávam sa, že asi v
tejto chvíli nikto z nás nemá ... nemá odpoveď. No a keď ... teda ... prejdem rovno k tej mojej
otázke... ktorú som ...?
p. Burdiga, primátor mesta
Nie, nie... ešte sa spýtame... Bol to občan mesta ... Či ešte niečo... chce sa spýtať... lebo...
veľmi rád dám ešte slovo, keď ešte má nejakú ... ?? ...Viete, pán Ambrus, ja sa musím spýtať.
Takže, pán Ocelník, ešte môžete. Pán poslanec. Aj pán poslanec Džačár, keď chcete k tejto
otázke ... samozrejme, čo dal pán .... Čiže nie k tomuto budeš?
p. Ocelník
Nie. Určite nie.
p. Burdiga, primátor mesta
Preto som sa pýtal ešte. Hej? Pán poslanec Džačár, ty budeš k tomuto, čo pán Ambrus sa
pýtal? Nech sa páči, povedz potom ...
p. Džačár
Ďakujem. Ja k tomu vám neviem odpovedať. Ja by som skôr by vyzval pána Capáka. Však,
Milane? Ty máš asi najbližšie z nás niečo k tomu povedať. Tak, buď taký dobrý.
p. Burdiga, primátor mesta
...Ešte počkajte , pán Ambrus, lebo už keď sme to teraz domiešali ... tak vydržte aj vy teraz.
Dobre? Chvíľu vydržte. ... Chvíľu ešte ostaňte, lebo keď bude otázka na vás... viete... tu nejaký
...nejaký postup je. Keď ja dávam slovo... Dobre?. Takže chvíľu ešte vydržte, pán Ambrus.
Vynikajúco. Zlatý ste, veľmi.
p. Ocelník
Takže ja len podľa poradia idem. Bol som prihlásený do diskusie. takže využívam svoje právo.
Idem diskutovať. Takže, vážení - s mäkkým "i" tzn. že vy všetci - rokujeme od 9. -tej. Je 9.
Rokujeme 10 hodín. S nejakou prestávkou. Myslím, že to je dosť vyčerpávajúce pre každého.
Bolo by na zváženie prehodnotiť harmonogramu zasadnutí. Keďže raz za 2 mesiace rokujeme a
nazberá sa nám nejakých - neviem 50 alebo 70 bodov. Takže neviem, či bolo možné
prehodnotiť - to je moja otázka na primátora - napríklad, či je možné prehodnotiť
harmonogram zasadnutí?
p. Burdiga, primátor mesta
Všetko sa dá samozrejme prehodnotiť, ale nám vyhovuje tento dvojmesačný cyklus. Pretože
keby bolo každý mesiac, my skončíme jedno zastupiteľstvo a o dva dni začíname druhé. Čiže
keď sme nabehli na tento cyklus, nám to vyhovuje. Niekedy tie zastupiteľstvá skončia o 11.tej, o 12.-tej - pretože - bol si toho prítomný. Ale niekedy sú takéto body o ktorých rozprávame
3 - 4 hodiny. Hej? A stane sa že aj o siedmej skončíme.

p. Ocelník
Dobre. Takže navrhoval by som ešte chvíľku to odsledovať, tento harmonogram, ísť podľa
neho a pokiaľ by sa, tak nejak opakovalo, že dlhšie by sme tu boli, tak ja si myslím, že radšej tu
periodicitu prehodnotiť a zmeniť.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak, lebo potom je práca mestského úrad len o zastupiteľstvách. Dobre...tak ...
p. Ocelník
To bol môj názor, to je tvoj názor. Takže .... zatiaľ to ... zatiaľ to ...odsledujem...
Odpoveď : Helena Šujanská
V súlade s rokovacím poriadkom MZ poslanci môžu predložiť písomne a včas poslanecký
návrh, ktorý by sa mal prerokovať v príslušnej odbornej komisii a následne na zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte niečo pán poslanec Ocelník?
p. Ocelník
Všetko. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
No, k no k tejto téme, ktorú Roman Ocelník hovorí, naozaj sme tu dneska nejako dlho. Tak je
to asi potom aj dosť... množstvo materiálu. Že - ja neviem, to - raz mesačne by aj mne viac
vyhovovalo, sa priznám...
p. Burdiga, primátor mesta
Už sme mali aj viac a sme skončili o druhej. Upozorňujem. Áno.
p. Capák
A potom ešte ....ešte nasledujem ... mám aj faktickú , že k tomu, čo Ferenc, hovorí, Ambrus, by
som sa chcel aj ja vyjadriť. Ale nie že .../ čas/
p. Burdiga, primátor mesta
...Nie, kľudne pokračuj. Pán Ferenc - preto som ho zdržal, aby si mu vedel odpovedať,
samozrejme. Tak ...je tu.
p. Capák
Tak ...sa hlásim s riadnou ... prepáčte mi ... Na túto odpoveď z mojej strany, by sa vedel - sme
dlhoroční kamaráti, priatelia a tieto voľby boli pre veľa občanov veľmi ťažké ... Ťažké v
rozhodnutiach. Sú ľudia, ktorí sú v rôznych stranách alebo boli podporení stranou, ako aj otvorene poviem, mňa podporila Komunistická strana, pri voľbách. Stále som, ako, nezávislý
člen. A ich samotných som sa spýtal, čo máte proti tomu, kebyže ... keby som ja polepil plagáty
pána Kotlebu. A oni povedali - si nezávislý, kľudne. Aj možno však pamätáte, aj som pozdil
trošku, len, len že som došiel na zastupiteľstvo. Druhá vec - dodnes.... ja neviem - ako - určite
a vysoko si vážim vedomosti všetkých historikov, ktorí ... lepšie sa učili dejepis, alebo vedia o
tom viac, ako ja. Ale podľa mňa, zo zákona by nebola pripustená do volieb tá fašistická strana.
Akákoľvek, či už to bude Kotleba alebo pod iným názvom. Preto bolo možné ju aj voliť. Pokiaľ
ju zrušia - čo sledujem, že je tu snaha zrušiť túto stranu a nájsť páky, aby bola pozastavená, tak
musíme to akceptovať. Keď to tak nejak zákon ... uvedie. A osobne, viete , poviem vám, keď
som zbadal v hesle, že "urobíme poriadok s parazitmi v osadách" ... Nám režú, ako ich nazýva

pán Kotleba, cigánski extrémisti 8 ha lesa v Kunovej Teplici. A my si nevieme rady s tým. Ani
policajti. Viete, presne toto vyvolalo naše rozhodnutia. Zúfalstvo bolo myslím, že to správne
slovo, ktoré nazvalo voličov ... mnohých voličov pána Kotlebu. Ja zase si myslím, keď je niekto
presvedčený, z nás, že ja to fašistická strana, tiež by mal dať trestné oznámenie a pridať sa k
tomu. A kto nie, tak nie. Ale z mojej strany asi toľko by som vedel povedať, ja osobne sa
poznám s pánom Kotlebom, má zaujímavé myšlienky. A viete, ja poviem otvorene, dneska je
vstúpiť do strany, je veľmi vážny krok. A - napríklad, dodnes, myslím si, ešte som nenašiel
stranu, do ktorej by som vstúpil ako člen. Tak ďakujem. Len toľko ja by som ....
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn, ešte budeš na pána Ambrusa? Pán Ambrus, veľmi pekne
ďakujeme. .... Ale... skúste do mikrofónu. Dobre?
p. Ambrus, obyvateľ mesta
Ďakujem pekne, že ... nemohol som byť o jednej, kvôli pracovnému zaneprázdneniu. Mesto
má obrovské možnosti ... k načrtnutej téme. Od primátora po pani, ktorá má .... ?.... až po
televíziu, ktorá nebola schopná prísť predvčerom napr. na prednášku Rožňava a holokaust.
Atď. atď. Vy ste s tým... a nežijete s tým. Absolútne neprijateľné odpovede som tu počul. Vy
máte obrovské možnosti totiž. Hovorím o televízii ... ja som bol... s kolegami ...jasné... Čiže
mesto má obrovské možnosti. Ale keď ani nechápete o čo ide, potom to nepôjde. A potom
toto číslo - 656 - sa bude navyšovať. Ďakujem za možnosť.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Čiže môžem si to tak vysvetliť, že ako títo ľudia, my, čo sme tu všetci, môžeme za to,
že sa tak hlasovalo?? Fantastický názor máte, ale pán Ambrus, ďakujeme veľmi pekne. Pán
poslanec Kuhn, nech sa ti páči.
p. Kuhn
Dobre. Mám ...2 ... dva body. Chcem ešte teda vrátiť k tej diskusii, ktorá tu prebiehala a ešte
bude asi dlho prebiehať. A to je to porovnávanie výdavkov na kultúru, na šport, na Actores.
Mali sme dneska jeden materiál o ... vlastne o mestských budovách, o mestskom majetku. A ja
som si len tak, že - urobil taký jednoduchý prepočet. Vychádza mi z neho, že všešportový areál
dotujeme ročne 140 .... teda minulý rok, minulý rok a predminulý ... čísla išli za 2014 alebo 15,
sme dotovali sumou 140 000. To rozdiel teda medzi nákladmi a výnosmi a ziskmi. Čiže
140.000 dotácia všešportového areálu. Futbalové ihrisko - rozdiel medzi ... medzi nákladmi a
príjmami je 11.000 - dotácia z mestského rozpočtu. A športová hala je asi okolo 20. 000 - sa
mi zdá. To tuná nie je, lebo športová hala nie je náš majetok. To je majetok ... je to spoločný
majetok VÚC-ky teda a nás. A nenašiel som to tuná. Takže ... takže, keď hovoríme o
dotáciách do športu, tak to nie je len tých ... tých 30 000, alebo z tých 30 000 nejaká pomerná
časť, lebo časť je na kultúru, ale je to nejakých 171 plus dotácie. Čiže ide ... blížime sa ku sume
200.000 . A tak isto tých 83 alebo 87.000, ktoré idú formálne pre Actores, tak... tak vlastne to
nie je do vrecka ľudí, za ktoré ... za veľká časť tých peňazí ide vlastne na kúrenie, OKC, ktoré
slúži na rôzne...rôzne účely. Takže to je jedna vec, keď sa bavíme o... o tom, že... že koľko
mesto dáva ...dáva na šport a na ... na Actores.
Odpoveď : Ing. Klára Leskovjanská
Mesto v roku 2015 poskytlo dotáciu v sume 29 857,50 € pre kluby a organizácie, z toho pre
šport 20 675 €. Okrem týchto dotácií mesto zo svojho rozpočtu v roku 2015 financovalo
šport v rámci CVČ v sume 28 572 € pre trénerov, správu ihrísk v sume 14 440 €, VŠA

v sume 89 370 €, služby za užívanie telocvične 24 408 €, spolu 177 465 €. MsD Actores
v rámci príspevku v roku 2015 dostalo 84 160 €.
Druhá vec je - dneska tu viackrát zaznelo, o to .... to, že ako mesto môže predávať mestský
majetok daňovému dlžníkovi. A zaznelo to, že teda máme aj v Zásadách vlastne stanovené, že
... že to nie je možné. Proste keď je niekto daňovým dlžníkom, tak nemôže mu mesto predať
nejaký majetok alebo pozemok. Ja sa chcem spýtať, či máme v nejakých zásadách, alebo či je v
zákone, že mesto vo verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania, alebo zo strany
majetku alebo teda ...tovarov, služieb... takto - tovarov, služieb subjekt, ktorý je daňovým
dlžníkom. Ja viem, že keď som pred rokmi ako živnostník sa chcel zúčastňovať nejakých
verejných obstarávaní, tak som musel dokladovať, že má mám ... nemám žiadne nedoplatky na
daniach, na odvodoch voči štátu. Chcel som teda... uchádzal som sa nejaké zákazky od
štátnych inštitúcií, takže musel som dokladovať, že nemám žiadne záväzky voči štátu, ináč by
ma automaticky vylúčili z toho verejné obstarávania. Tak sa chcem spýtať, či máme nejaké
ustanovenie, že ak nejaký podnikateľský subjekt má záväzky, neuhradené záväzky voči mestu,
tak ... tak nemôže predávať ... mesto od neho nebude kupovať tovary a služby. Môže mi
odpovedať pani prednostka alebo pani hlavná kontrolórka?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Pokiaľ ide o zákazky s nízkou hodnotou, tie máme upravené v smernici, ktorú ste stiahli.
Princíp verejného obstarávania je práve o tom, že môže sa prihlásiť každý, kto spĺňa nejaké
podmienky. V smernici to zatiaľ, myslím, že nie je, že nemá uhradené záväzky voči mestu. Ale
pokiaľ ide o tie nadlimitné alebo pod prahové, tak tam myslím zo zákona vyplýva, že musí
čestným prehlásením deklarovať, že má vyrovnané tieto záväzky voči štátu.
p. Kuhn
Čiže sa to týka len ... len nad... nadlimitných a len voči štátu.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
No tie ... áno. Áno.
p. Kuhn
Čiže zákon nám nestanovuje povinnosť... Ani neumožňuje stanoviť si podmienku, že.. že teda
keď niekto má neuhradené záväzky voči... voči mestskému rozpočtu, tak že bude vylúčený z
verejného obstarávania?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ja si myslím, že nie.
p. Kuhn
Lebo ... ja sa pýtam iba... lebo hovorím, že ja keby som sa chcel uchádzať o štátne zákazky ..
p. Mihaliková, prednostka MÚ
...to by bolo nad rámec - ako hovoríte...
p. Kuhn
...Ja len hovorím, že keď som sa chcel uchádzať o štátne zákazky, tak som musel deklarovať, že
voči štátu mám splnené daňové, odvodové povinnosti. Tak mi to pripadalo tak - ako logické,
že tým pádom aj mesto, keď obstaráva, tak podmienka je, že do verejného obstarávania môžu
predkladať ponuky len subjekty, ktoré voči mestu majú uhradené daňové povinnosti.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Do tej smernice to môžeme dať. Hovorím, pri tých zákazkách s nízkou hodnotou. Bude
predložená na najbližšom zasadnutí. Nebola schválená, bola stiahnutá z rokovania, takže bude

znova prejednaná aj na finančnej komisii...
p. Kuhn
Ja by som... ja by som bol teda za to, aby to tam bolo. Ja by som bol dokonca aj za to, aby to
bolo aj pri tých ... pri tých zákazkách s nízkou hodnotou, ak to ... ak to zákon umožňuje. Čiže by
som poprosil pani hlavnú kontrolórku, keby preverila, či... či zákon umožňuje a či prípadne
niektoré mestá majú také ustanovenia? A či teda boli alebo neboli napadnuté prokuratúrou, že
sú alebo nie sú v rozpore. Lebo keď teda ... ako takto chceme postupovať zásadovo voči... voči
neplatičom, tak nielen voči tým, ktorí chcú kúpiť nejaký pozemok od mesta, ale potom by sme
mali aj voči dodávateľom takto postupovať.
Odpoveď : Mária Kardošová
Môže sa to zapracovať do osobitných podmienok/požiadaviek od uchádzačov pri vyhlásení
VO, ktoré praktizujem aj som praktizovala pri niektorých vyhlásených zákaziek.
(Prehlásenie
uchádzača , že nemá dlhy voči mestu alebo ním zriadeným mestským
organizáciám (napr. na daniach, na poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt,
nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.) Uvedené skutočnosti preukazuje uchádzač čestným
prehlásením. )

p. Lach , zástupca primátora
Pán poslanec, skončil si? Áno. Dobre. Čiže nasleduje poslanec Capák, s diskusným.
p. Capák
Tak teraz sa čudujem kolegovi Kuhnovi, keď sa zaujíma o to verejné obstarávanie, tak kto by
sa každý mohol uchádzať. Ja mám jednoduchú odpoveď z tohto zastupiteľstva. Musíte postaviť
čiernu stavbu, pán Kuhn, asi tak do polovice chodníka. A môžete sa v tom momente uchádzať.
Podľa toho, čo sme tu mali doteraz. Tak vidíte, aké sú kritéria. / No ...on teraz nepočúva...Tak
nevadí/
p. Lach , zástupca primátora
Skončil si?
p. Capák
Zbytočne tu rozprávam do vetra, keď on tu sedí a nepočúva.
p. Lach , zástupca primátora
Čiže, nasleduje pán poslanec Beke.
p. Beke
Ďakujem za slovo. Bol som oslovený občanmi sídliska P.J. Šafárika, ktorí majú aj garáže na ulici
Slnečnej, že pri garážach, oproti Rebeky, za budovou s trafostanici Východoslovenských
energetík sa schádzajú mladí, ktorí vyvádzajú neprajné návykové činnosti. Preto dobre by bolo,
zaviezť tam, do tej uvedenej časti verejné osvetlenie. A poprípade aj mestská polícia by sa
mohla častejšie pozrieť ...ako ...do tej časti. To je jedna moja prosba, alebo postreh. ďalšia:
Odpoveď :
Ing. Robert Hanuštiak
Mestská polícia prijala opatrenia na zvýšenie hliadkovej činnosti v tejto lokalite a súčasne
bolo v predmetnej veci vykonané i súčinnostné stretnutie s operatívnymi zložkami PZ SR.
Ladislav Šalamon
Bola vykonaná v uvedenej lokalite miestna obhliadka, jedná sa o garáže v dvoch radoch, kde
nie je osadené svietidlo verejného osvetlenia (ďalej len VO). Ak sa rozhodne o osadení VO,
je ho potrebné zakomponovať ako nový svetelný bod do existujúcej zmluvy s firmou FIMNOS

a schváliť v rozpočte VO.
Neviem, či je vypracovaný nejaký projekt na rekonštrukciu , revitalizáciu respektíve zástavby
dvora radnice? Ak nie je, navrhol by som vyhlásiť súťaž na vypracovanie takéhoto projektu, s
tým, že za vypracovanie by bola vypísaná určitá finančná odmena pre výhercu. Mám kanceláriu
v zadnej časti radnice, cez okno vidí človek všeličo. Keď idem niekam mimo mesta, t.j. či do
iných miest na Slovensku alebo v zahraničí, vidím krásne usporiadané nádvoria, parky atď.
Máloktoré mesto sa vie popýšiť s takým nádvorím radnice ako Rožňava. Žiaľ, po estetickej
stránke dvor radnice s týmito zástavbami, ktoré sú tam, nezaraďuje medzi najideálnejšie a
najkrajšie. Ihrisko pre deti stráca svoju dobrú stránku. To drevo, čo je tam, starne, stráca svoju
peknú farbu. V zime a ... za dažďa je tam samé blato. Prístrešok nad hojdačkou je
životunebezpečný. Zopár škridiel je prasknutých, ktoré každú chvíľu môže spadnúť na hlavu
niekoho. Na jar bola vystavaná tribúna, ktorá podľa mojej mienky svojím výzorom nepatrí na
dvor radnice. V okolitých dedinách autobusové zastávky krajšie vyzerajú. Ja si myslím, že v
okolí Rožňavy sú viacerí drevorezbári, ktorí určite by boli vytesali oveľa krajšie niečo. Preto by
som navrhoval, aby sa nádvorím radnice ... aby sa zaoberalo inakšie a aby boli vypracované
viaceré projekty na využitie uvedeného priestoru.
V tesnej blízkosti je uvedené... uvedeného priestoru sa nachádza veľký park, kde v kľude je
možné vytvárať možnosti pre deti na vyšantenie.
Odpoveď : Zlata Macková
V roku 2005 bol vypracovaný projekt na „Rekonštrukciu nádvoria radnice“, ktorý vypracoval
Ing. arch. J. Rusnák.
S tým súvisí aj ďalší môj postreh, ktorý sa týka námestia. Pri jednotlivých reštauračných
zariadeniach sú vybudované, čím ďalej tým viac, terás a prístreškov. V predchádzajúcom
volebnom období poslanec... pán poslanec Marko dosť orodoval o vypracovanie a schválenia
nejakej smernice na takéto stavby a prístrešky. Tak viem, že dodnes takáto smernica
neexistuje a preto pribúdajú ďalšie a ďalšie, nie najkrajšie zapadajúce terasy na chodníkoch,
vedľa ktorých ledva sa dá prejsť.
Taktiež v severnej časti radnice pribúdajú ďalšie hračky pre deti. Podotýkam, že nie som proti
hráčkam vek deti, ale tie hojdačky na krúžkoch fakt nepatria pred kostol, najmä pred sochu
Jána Nepomuckého. Uvedené hojdačky mohli by byť primontované trebárs v Malom parku.
Samozrejme, rád by som vypočul aj názor pamiatkarov na pribudnuté zástavby na námestí.
Odpoveď : Zuzana Mazanová
V roku 2016 nepribudla na Námestí baníkov ani jedna nová terasa. V meste ako takom
naopak bola jedna zrušená – pri ubytovni na Ulici Šafárikovej. V súvislosti s aktivitou pána
Ing. Marka a uznesenia komisie výstavby k tejto problematike sa pri povoľovaní uplatňuje
práve zásada jednotnej úpravy prístreškov s vylúčením reklamných nápisov na strešných
plachtách. Aj ostatné podmienky, určené komisiou výstavby sú zapracované do stanovísk
pre jednotlivých
žiadateľov (ukotvenie, prechod pre chodcov a pod.). Vypracovanie VZN k tejto problematike
by bolo nad rámec zákona.
Možno pred poldruha rokmi som sa ozval ohľadom označení ulíc. Žiaľ, za tú dobu znovu sa stal
aktuálny môj vtedajší príspevok. Pri obchôdzke mesta cez Veľkú noc, verte, že triezvou hlavou
som prechádzal, som zistil, že ... / Môžem dokončiť? ...Prihlásim sa...prihlásim sa znovu./
p. Lach , zástupca primátora

Dobre. Čiže nasleduje pán poslanec Kováč. Nech sa páči.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcel vyjadriť k niekoľkým veciam. Ale začnem
vstupom pána Ambrusa. Toto mesto zažilo v období 2. svetovej vojny veľmi veľa smutných
príbehov, kedy najbližší spoluobčania židovského pôvodu boli odtiaľ to odvlečení a pod
vplyvom ... vplyvom fašistický vlád, resp. profašistickej vlády boli teda mnohé osudy
roztrhnuté, mnoho ľudí sa nevrátilo a celé mesto to určite takýmto spôsobom postihlo. Ja som
si prisvojil výstup pána Ambrusa práve kvôli tomu, že možno aj ja sám cítim ... cítim to, že
nesúhlasím s tým, nie je mi to po vôli, rozumiem tým ľuďom, že sa nejakým spôsobom chcú
vzpriečiť a nejakým spôsobom hlasnejšie a radikálnejšie sa postaviť za svoje názory, a
prikyvovať tomu, kto im dáva priestor na takýto radikálny prejav. A naozaj by bolo treba,
možno, v každodennom živote a možno aj oficiálne verejne sa dištancovať týchto vecí a týmto
ľuďom možno pomôcť - ponúknuť nejakú pomoc v tom, že svoje názory môžu kedykoľvek
slobodne presadiť. Napr. aj - alebo teda presadzovať prezentovať na mestskom zastupiteľstve
alebo pri iných aktivitách mesta. Je pravdou - som s tým stotožnený, podľa môjho názoru, že
mesto nevytvára... nevytvára priestor na nejakú širšiu diskusiu a komunikáciu k rôznym... k
rôznym materiálom, k rôznym veciam. Participácia na ...na ...napr. na účtoch, na autá, na
rozpočte mesta je minimálna. Aj napriek tomu, že deklarujeme, že tu tá možnosť je, bohužiaľ
nestojíme za ňou a nedávame ľuďom informácie takého charakteru aké by si zaslúžili, resp. aké
by pochopili. Takže toľko k tomu, prečo som s pánom Ambrusom... resp. prečo som si prisvojil
vystúpenie pána Ambrusa. Súvisí to zároveň aj s ďalšou vecou.
Toto je už konkrétnejšia záležitosť. Ja by som chcel požiadať finančnú komisiu respektíve
mestský úrad, aby na budúce zasadnutie komisie predložil materiál, v ktorom by som
očakával...alebo teda, v ktorom by som chcel, aby sa vyjadrila finančná komisia, ako komisia
odborníkov k tomu, aby všetky budovy v správe mesta boli prevedené na Správu technických
služieb. Nerozumiem logike, keď polovica - zhruba - budov je v Správe technických služieb a
polovica budovy je v správe mesta. A - je síce odbor správy majetku, ale nezdá sa mi to logické.
Buď teda spravuje mesto všetky budovy a technické služby vykonávajú nejakú činnosť , alebo
nech to spravujú technické služby a konečnom dôsledku, nech to teda spravujú oni a
zabezpečujú toto pre mesto. ...Sedieť na dvoch stoličkách sa mi zdá veľmi nerozumné.
Odpoveď : Blanka Fabiánová
Podľa Štatútu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňavy ich hlavnou
činnosťou je aj údržba občianskej vybavenosti a to správa a údržba športových ihrísk,
nehnuteľností, nebytových priestorov a hnuteľných vecí, letného kúpaliska a zimného
štadióna. O tom, ktoré nehnuteľnosti sa odovzdajú do správy TSM rozhodujú orgány mesta.
V mesiaci apríl bol predložený materiál s názvom Zoznam budov v správe mesta a v správe
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
na svojom zasadnutí dňa 28.4.2016 uznesením č. 87/2016 zobralo na vedomie tento
materiál.
Ďalej by som bol veľmi rád, keby sa finančná komisia - mestské zastupiteľstvo - naozaj
otvorene zaoberalo skrytými dotáciami. Dotáciami nielen do športu, ale aj do rôznych
kultúrnych podujatí a podpory kultúrnych a športových spoločenstiev. Nie preto, aby som
teraz ukazoval prstom, alebo chcem ukazovať prstom na to, že - "aha, počkajte, však vy máte
od nás toto a toto" ... ale hlavne kvôli tomu, aby sme v konečnom dôsledku dokázali vyčísliť

pre občanov tohto mesta, že mesto pomáha pri rozvoji voľnočasových aktivít. A nie je to len o
tom, že z dotácií vyčleníme 30.000 EUR alebo 70.000 EUR, ale je to aj v iných aktivitách tohto
mesta, ktoré nie sú prezentované na verejnosti tak, ako ... ako - aby teda ľudia pochopili, že
tie peniaze v tom sú. A sú to ich peniaze. A naozaj slúžia na podporu kultúry, športu, rozvoja
mládeže, detí, dospelých, kohokoľvek iného. Takže bol by som veľmi rád, keby aj táto vec vyšla
do jednania ... na jednanie do komisií a hlavne na finančnú, aby sme prezentovali v rámci toho
... tej našej transparentnosti tieto veci, ktoré sú nad nad rámec zákona. Zdôrazňujem "nad-nad
rámec" zákona. Tak isto prevádzka budov ako takých a nájomné za využívanie... prevádzky
budov ... mestského úradu ... alebo teda - mesta Rožňava, ako takých. Snažíme sa - a myslím
si, že mestský úrad sa snaží o to, aby to bolo, čo najtransparentnejšie... / dokončím v
nasledujúcom príspevku/.
Odpoveď : Ing. Klára Leskovjanská
Mesto v roku 2015 poskytlo dotáciu v sume 29 857,50 € pre kluby a organizácie, z toho pre
šport 20 675 €. Okrem týchto dotácií mesto zo svojho rozpočtu v roku 2015 financovalo
šport v rámci CVČ v sume 28 572 € pre trénerov, správu ihrísk v sume 14 440 €, VŠA
v sume 89 370 €, služby za užívanie telocvične 24 408 €, spolu 177 465 €. MsD Actores
v rámci príspevku v roku 2015 dostalo 84 160 €.
p. Lach , zástupca primátora
Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Balázs.
p. Balázs
No, takže... dneska - tak ako tu aj kolega Karol Kováč hovorí, že robíme množstvo rozhodnutí
bez analýz. Technické služby - súhlasím. Prečo niektoré budovy sú na meste, niektoré na
technických službách? A keď som načrtol pred chvíľou tému DPH pri Brantneri, tak sa bavíme o
140.000 EUR, ktoré v podstate my si späť žiadať nevieme, lebo mesto nie je platcom DPH a
Technické služby sú platcom DPH. Takže 140.000 EUR je iba jedna... od jedného subjektu
ročne, čo nám uniká.
Poprosil by som mestský úrad, keby mi vedel vyčísliť, koľko za rok vyplatíme dodávateľským
firmám na rekonštrukciách, na dodávkach elektriny, na dodávkach odberu... smeti...alebo
dodávkach služieb na DPH, čo v podstate sa všetko stratí - nazvem to iba obratne - čiernej
diere, čo sú peniaze vyplatené, ktoré by sme si mohli cez technické služby alebo cez firmu,
ktorá je platcom DPH. Viem, bola tu už Prvá Rožňavská a. s. ktorá bola platcom DPH. Možná,
že ste ich ... možná, že ste ich ... možná, že ste ... možná, že nemali ideálne vedenie, že to
dopadlo tak, ako dopadlo, alebo nebola primeraná kontrola. Ale zamyslel by som sa nad tým,
že prečo niektoré budovy spravujú mesto, prečo niektoré budovy spravujú Technické služby.
Odpoveď : Ing. Klára Leskovjanská
V roku 2015 bola na dodávateľských faktúrach vyčíslená DPH približne v sume 500 000 €.
Tým pádom, poďme ďalej, kolega Capák tu poukazoval na výtlky, dneska ... aj ...aj na súdne
spory, v súvislosti s výtlkmi. A v tejto súvislosti som sa už viackrát pýtal, že ako je to so správou
majetku mesta. Tzn. máme množstvo prekopávok v meste, kde ním ide vypadnúť protéza, keď
prechádzame cez ne s autami. A tým pádom, či to naozaj má dakto osobne zodpovedný v
meste, koho sa vieme opýtať, že kedy daný výtlk bol robený? - kto ho urobil? - aká je záručná
doba? - a či bolo pred koncom , v záručnej dobe ten výtlk ... nie výtlk - prekopávka odkontrolované? A či to bolo s tým, kto ten ... kto tu prekopávku robil? Či to bolo riešené, tá

reklamácia? Takže na toto by som vás poprosil odpovede do budúceho zastupiteľstva.
Odpoveď : Ing. Ferenc Porubán
Rozhodnutia o povolení prekopávok na pozemných komunikáciách sú vydávané cestným
správnym orgánom, záručná doba je 5 rokov, a ich následná kontrola je vykonávaná
pravidelne.
Poprosil by som riešenie bezbariérových chodníkov . Nie vtedy, keď už sú urobené, ale vtedy,
keď sa robia. Alebo keď sa projektujú. Tak aby... aby sa riešili bezbariérovo. Máme tu ľudí, ktorí
sa na vozíčkoch pohybujú, máme tu kočíky v meste, ktoré už 21. storočí už by sme nemali robiť
30 cm obrubníky, tak jak tuná kolega Kemény hovoril, že -dvojručné kočíky - alebo dvojposobné- kočíky musia byť, aby ich niekto zdvihol na obrubník.
Odpoveď : Ing. Ivan Demény
U novovybudovaných chodníkoch sa už zabezpečujú bezbariérové chodníky a tak isto aj
u zrekonštruovaných chodníkoch.
Keď hovorím o analýzach, tak sme sa dneska bavili o kotolniach, o vykurovaní, tak by som bol
veľmi rád, keby sme vedeli ... keby sme dostali na naše budúce rozhodnutia, aby neboli takéto
zbrklé, neodborné... a len také... jak by som to nazval - také... z brucha rozhodnutia, že - ktorá
kotolňa v meste koľko metrov štvorcových vykuruje a čo nás to stojí? Samozrejme do
poznámky by som poprosil či tá budova je zateplená, alebo nie. Aby sme tie čísla - zase neporovnávali hrušky s jablkami.
Odpoveď : JUDr. Erika Mihaliková
Správa bude predložená v mesiaci september do príslušných odborných komisií.
Tým pádom, keďže by...keď by vlastne niekto iný ... Bavili sme sa tu celý čas o obstarávaní,
koľko ...aká záťaž je v obstarávaní na meste... Toto sú všetko položky, ktoré by ...tak, jak si
obstarávajú školy, tak tak isto by si mohli obstarávať údržbu budov Technické služby. A mesto
by mohlo... možno malo byť len orgánom, ktorý to koordinuje, nakoľko má ... odborníkov na...
na obstarávanie. Nebolo by tak mesto zahltené, a zase pri každom jednom obstarávaní, alebo
pri každej jednej dodávke by sme zase nestrácali daň z pridanej hodnoty, vzhľadom k tomu, že
mesto nie je platiteľom DPH.
Odpoveď : Ing. Klára Leskovjanská

Pred ... na minulom zastupiteľstve som sa pýtal na 2 otázky.
Nedostal som na to odpoveď, ani to, že v akom to je štádiu. Tzn. zaujímalo by ma - parkovacie
miesta na Juhu. Som sa pýtal, že v akom to je v štádiu? Plánovanie, projektovanie, verejné
súťaže. Nemám informáciu.
Odpoveď : Zlata Macková
Vybavujú sa vyjadrenia k projektovej dokumentácii, ak budú všetky vyjadrenia, projekt
podáme na stavebné povolenie.
A oddychová zóna Lúč - Potok, sme ... mesto pokračuje, samozrejme, kúpili sme tú budovu, aj
... aj vidím, že veľa ľudí to má v hlavách ako prioritnú myšlienku vybudovania tej oddychovej
zóny, smerom po Rožňavskej doline. Ale v akom štádiu je to, či je vypracovaná nejaká štúdia, či
sa do toho vieme pozrieť, vieme sa k tomu vyjadriť? Aby to nebolo tak, jak s rekonštrukciou
chodníkov dneska, že ... že sme ... že sa k tomu vyjadrujeme už vlastne trošku... trošku .. po
funuse. Ďakujem. Budem pokračovať.
Odpoveď : Zlata Macková
Je vypracovaný projekt na „ Altánok „ v priestoroch oddychovej zóny Lúč – Potok, na ktorý
sa momentálne vybavuje stavebné povolenie.
p. Lach , zástupca primátora
No asi ťažko, keďže nás je tu celkom tu 6. Menej .... menej ako je potrebné. Zastupiteľstvo
môže rokovať, keď je uznášania schopné. ... Dobre, čiže keď už sme zase... v hojnom počte, tak
potom nasleduje poslanec Ocelník. Nech sa páči.
p. Ocelník
Reagujem na poslanca Balázsa. Jeho názor je veľmi mylný. Pokiaľ si myslí, že DPH-čka končí v
čiernej diere. Na Slovensku existuje množstvo expertov, ktorí si s tou DPH-čkou vedia poradiť.
Asi len toľko. Ďakujem. ... Myslím ako... následne. Následne.
p. Lach , zástupca primátora
Ďakujem, nech sa páči, pán poslanec Balázs. Áno, predpokladal som tiež, že ... že sa dneska
toto zastupiteľstvo zvrhne tak, že...že možná že ešte aj v správach budeme. Zvrháva sa to, áno,
dosť. A pokúšal som sa trošku vážnosti dávať ešte tejto inštitúcii, čo tu je. Takže... takže.. ja
som to myslel s úplnou vážnosťou. Že sa tu handrkujeme o stovkách EUR a ...a zamyslime sa
nad tým, v podstate, že aké peniaze nám inde unikajú.
p. Lach , zástupca primátora
No, samozrejme, toto sú vážne témy, a chcel by som teda kolegov, že ...neviem, už je dosť
pokročilá doba , zvážiť teda tie príspevky. Samozrejme, návrhy, ktoré máte voči mestu, alebo
teda na zlepšenie práce a mesta, mestského úradu, mestských organizácií, možno by sa dali
teda spracovať aj písomne. A nechcem tu ...ako ...nikoho vyháňať, len proste už sme tu dosť
dlho. Hej? A tak isto sa da doručiť na mestský úrad ... a orgánom, ktoré s tým majú nakladať,
alebo funkcionárom. Tak, ja viem, bude to bez kamier, ale... ale tiež je to možné. Čiže, nech sa
páči. Pokračuje pán Ocelník, poslanec Ocelník s diskusným príspevkom.
p. Ocelník
Pán kolega Balázs, trošku som s tebou zasrandoval, avšak v tej DPH-čke určite vidím nejakú
myšlienku. Pokiaľ by sa presunula z neplatcu , nášho, na nášho platcu, a tam by sme s ňou
vedeli určite čarovať a ušetriť veľké peniaze. Len som si trošku s tebou zažartoval , ale
myšlienka je to určite dobrá.

p. Lach , zástupca primátora
Dobre. Ďalej , nech sa páči, pán poslanec Kováč s faktickou.
p. Kováč
Ďakujem. Pán zástupca, táto diskusia a diskusie všetky naše sú práve o tom, že pociťujeme
nedostatok komunikácie ... vzájomne medzi sebou a poslancami. A je len na škodu veci, že sa
už častejšie pracovne nestretávame nad rôznymi takýmito podnetmi a ... poberaním sa
mesta. Pretože toto sú výsledky toho, že my máme chuť, chceme...chceme dať energiu tomu,
chceme dať názory na toto a nie priestor. A písomne - nie je to - práve to makové. / 30 sekúnd
som mal/
p. Lach , zástupca primátora
Nie je problém požiadať o neformálne stretnutie. A môžeme sa stretať. Súhlasím, ináč, s tým
názorom, že asi tá komunikácia by mala byť intenzívnejšia medzi poslancami a mestom,
mestským úradom. Lebo - však aj my sme mesto, sme poslanci mesta - a primátorom teda. A s
tým, že... Ale, treba dať návrh. A ja myslím si, že pán primátor nebude mať problém zvolať aj
mimoriadne... teda nie mimoriadne zastupiteľstvo, ale neformálne stretnutie, kde by sme si
mohli vymeniť názory, keď sú nejaké. Za chvíľu sa chystá hore, tam ... tá... naša rekreačná zóna
Lúč, myslím, že výborné miesto na to, aby sme sa tam čas od času stretli a poriadne si vymenili
názory. ... Cielene ... ako... áno.. áno..
Odpoveď : Helena Šujanská
Zo strany poslancov môže byť predložená primátorovi mesta požiadavka na zvolanie
neformálneho stretnutia k riešeniu určitej problematiky. Požiadavka by mala byť predložená
včas, aby zo strany mestského úradu mohli byť pripravené podklady k rokovaniu.
p. Kováč
...na tom Slovensku tá politika je vedená tak ako je vedená, ale myslím si, že lokálne sa dá viesť
oveľa slušnejšie, oveľa otvorenejšie, oveľa proľudskejšie a proklientskejšie. Takže my, to čo
máme nad-nad rámec zákona, je vlastne to, že - ľudia, my nemáme čo skrývať. My chceme,
aby toto mesto bolo krajšie, lepšie, milšie, svetlejšej, jasnejšie. Aby tu ľudia mali prácu. A my tu
naozaj nemáme pred vami čo skrývať. To sú všetko veci, rezervy, ktoré hľadáme, o ktorých by
sme sa mali rozprávať. V určitých balíkoch. A pokiaľ tých vecí na mestský úrad je veľa, čo ja
chápem, že je veľa, pretože... Ja rozumiem aj tomu, že tie 2 mesiace niekedy nestačia na to,
aby všetko dokázali spracovať, popri tej agende, ktorú majú. Tak prečo tie balíky
nevytvoríme...nedáme dokopy a povieme si - tak - ja neviem - stretnime sa raz do mesiaca my
poslanci medzi zastupiteľstvami a skúsme pripraviť tie záležitosti tak, alebo tie naše názory a
návrhy tak, aby sme to uľahčili tomu mestskému úradu pri príprave ... pri príprave konečných
materiálov pri jednaniach. Pretože stačí povedať, podľa mňa, zásady, stačí povedať myšlienku,
stačí rozobrať v nejakých hrubých detailoch a detaily realizácie... v živote mesta, v živote
mestského úradu, je potom na pracovníkoch mestského úradu, ktorí to aj tak najlepšie vedia
ako spracovať. Ej...ale som sa rozrečnil. Ale, asi to tak treba. Ďakujem.
p. Lach , zástupca primátora
Ďakujem. Nasleduje pán poslanec Beke.
p. Beke
Skúsil by som pokračovať. Čiže pri obchádzke mesta, cez Veľkú noc, som zistil niektoré iné
veci. A to: Dúhovú hlavnú ulicu nenájde nikto. Lebo ani z jednej strany ani z 2. strany nie je
umiestnená žiadna tabuľa o názve ulice. Taktiež chýba tabuľa na Okružnej ulici, na ulici Zoltána

Fábryho, na Dobšinskej, zo strany Jovickej ulice. Keď niekto príde na križovatku KošickejZáhradníckej - a Páterovej, resp. Jovickej, taktiež nevie, na ktorú stranu sa má pohnúť, či na
jednu, druhú alebo tretiu ulicu. O názvoch ulíc v jazyku menšín ani nehovoriac. Keďže sa blíži
turistická sezóna, navrhol by som previesť pasportizáciu, a doplniť chýbajúce tabule, resp.
smerové tabule.
Odpoveď : Erika Nagypálová
Do 23.06.2016 sa uskutoční kontrola osadenia uličných tabúľ na území mesta, následne budú
chýbajúce tabule osadené prostredníctvom pracovníkov Technických služieb mesta Rožňava.
V prípade, že niektorú z chýbajúcich tabúľ bude treba objednať, táto bude osadená po jej
dodaní výrobcom.
Musím ... pochváliť mestský úrad za výmenu tých hliníkových vchodových dverí, čím dochádza
k lepšiemu príchodu do budovy. Avšak možno lepšie by bolo, keď by sa pribudovali ešte jedny
vnútorné, aby teplo až tak neunikalo a nebol prievan pri dverách.
Musím však ponúknuť, že Rožňava patrí medzi ... k obciam, kde je možné používať aj vo
verených stykoch jazyk maďarskej menšiny. Preto tu, nad dverami je uvedené Mestský úrad
Rožňava a pod tým Varosi Hivatal. Navrhol by som dať vypísať názov mesta aj v maďarskom
jazyku t.j. dopísať Rozsnyó. To isté sa vzťahuje aj na emblém mesta, kde je uvedené Mesto s
dohľadom, t.j. že dopísať pod emblém aj slovnú väzbu Városi .... ?? ... O tom už ani
nerozprávam, že v zmysle zákona varovné a výstražné tabule mali by byť uvedené v jazyku
menšín. K nedodržaniu zákona môže byť aj nepríjemné pre mesto vyrúbaním sankcii, čo môže
byť oveľa finančne vyššie ako samotná výroba takej tabule. Ďakujem pekne.
Odpoveď : Helena Šujanská
Ján Lázár
Budova úradu je označená v zmysle Odporúčania Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
číslo 203-2005/06626 z 30. júna 2005 pre orgány územnej samosprávy na používanie
štátnych symbolov, označovanie budov samosprávnych orgánov a používania symbolov
územnej samosprávy : „.... na tabuli je uvedený v jazyku národnostnej menšiny len názov
úradestský úrad, miestny úrad, obecný úrad/. Ak by sa na tabuli uvádzal názov obce, tento
musí byť uvedený v štátnom jazyku tak, ako je ustanovený v prílohe nariadenia vlády SR č.
258/1996 Z.z. ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé
okresy v znení neskorších predpisov“.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, rozhodnutie, to, že či budú vnútorné dvere na mestskom úrade, to bude na nás
a ako budeme finančne stáť. My sme radi, že jedny dvere máme a tie sa podarilo nám vymeniť,
takže, buď tak dobrý a to nechaj na nás, že aké dvere, či sa vymenia, či nie a či uniká teplo. Pán
poslanec Capák.
p. Capák
Práve, je to zvláštne jak sa presne nám spojili témy. Ale ja sa chcem spýtať, kto vlastne na
mestskom úrade má štátnu skúšku zo spisovného jazyka slovenského? Pretože mne tu
prichádzajú... mi tie odpovede od mesta, už ani nehovorím, tak... takýto záznam doškrtaný,
hej, toto je záznam stavebnej komisie. Mgr. Ing. pán Bernáth takto píše. Čo som mu aj
odmietol podpísať. Som mu povedal, že má nedostatky z 1 - 4. A potom, keďže ste dole
podpísaný, pán Porubán, prosím vás píšete mi , že Capák tu pred nami a susedovým domom
postavil kôš. Ohradil si to svojvoľne. Sme zásadne proti chovu zvierat. Raz už tu mal postavený

kôš. Už vidíte, že na čo narážam. To je katastrofa.... spisovného jazyka. A vrchol je asi toto. To
je opäť vami podpísané. Vypracovala ale ing. Baffyová. "Žiadosť nebola zrozumiteľná aj z toho
dôvodu, že bola podpísaná poslancom Milanom Capákom." Ja som myslel, že puknem od
smiechu, keď ste mi to poslali. Lebo potom čistý papier stačí dať, hej? - a čo ja viem, podpíše sa
Kováč - zrozumiteľná, Ocelník - zrozumiteľná a keď dáte Capák - ááá - nezrozumiteľná. To je
jedno, čo tam bude...
p. Ferenc Porubán, MÚ
Pán Capák, čo čítali, to je citát. To tam odznelo na miestnom šetrení, kde ste boli účastníkom.
Po 2. - asi ... kolegovia, nie je dostatočne zrejmé, že či tu ako vystupujete... ako... ako v mene
mesta, ako poslanec, alebo ... alebo vystupujete ako občan Capák?
p. Capák
Ja som sa len spýtal ... na kôš ...Máte vôbec pojem, čo je to kôš? Na odbore výstavby? Keď mi
takú hlúposť pošlete. A nehovorím už o tvrdom a mäkkom "i" . A toto, vravím, to bol... to je
hodné - ako - do médií. Viete ... že nebola zrozumiteľná aj z toho dôvodu, že bola podpísaná
poslancom Mgr. Milanom Capákom. To jak ste mysleli?
p. Ferenc Porubán, MÚ
V koho mene ste to písali? Vo vlastnom mene, alebo v mene... v mene mesta, ako poslanca? A
ten zoznam, čo ako vytýkate, podpísali ste aj vy.
p. Capák
No, takú odpoveď ste mi dali, viete. Ja som to ukazoval aj niektorým poslancom. Tiež krútia
hlavou, lebo nevieme, čo si máme o tom myslieť. Ďakujem. Ja len toľko.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Takže pokračujem. Chcel by som potom poprosiť, vlastne, pri počúvaní to spojiť tieto 2
diskusné ... alebo tie otázky. Už tu je pán primátor, takže chcel by som sa vlastne aj
poďakovať, čo som mal podnet na minulom zastupiteľstve, behom pár dní technické služby
upravili okolie chodníka, okolie cesty obchvatu Rožňavy od náletových drevín, kríkov. Takže v
podstate celkom ... celkom ináč to vyzerá. Taktiež otázka poklopov. Sme komunikovali s
pánom primátorom niekoľko dní, za tým, že uznal aj pán primátor že tie diery - 2 ... 2 a pol
metrové v tej tráve nebolo vidno. Bolo to vyriešené. Ďakujem veľmi pekne za veľmi promptné
konanie v tejto záležitosti. No, a kde som ja pred chvíľou končil ... ? Či by mesto nemalo
koordinovať a kontrolovať súťaže v jednotlivých organizáciách, tak ako ... ako sú napr.
Technické služby a miesto toho v podstate je mesto možná zahltené príliš veľkými... veľkým
množstvom súťaži, ktoré tým pádom, že by sa Správa budov presunula, tak možno že aj
niektoré súťaže.
Ďalšiu otázku by som mal na mesto. Ako stojíme v podstate v kontakte s ministerstvom neviem, či - pravdepodobne je to agenda hospodárstva - akčné plány? Nakoľko... nakoľko
prebehlo ....prebehlo zatiaľ len v Kežmarku. V niektorých ďalšiu okresoch sa tieto akčné plány
pripravujú. Určite Rožňava spadá medzi okresy s výškou zamestnanosti, kde... kde vlastne sa
tieto akčné plány budú realizovať.
Odpoveď : Ing. Jarmila Jánošíková
Okres Rožňava je zaradený medzi najmenej rozvinuté okresy, na ktoré sa vzťahuje zákon
336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov. V zmysle tohoto zákona

momentálne prebiehajú prípravné práce za účelom vypracovania akčného plánu okresu
Rožňava. Mali sme stretnutie so splnomocnencom vlády pre podporu najmenej
rozvinutých okresov Antonom Marcinčinom, kde sme dostali úvodné informácie,
v súčasnosti sa formujú pracovné skupiny a rada okresu. V súčinnosti so skupinou
expertov, zastúpenou Štefanom Chudobom, sa pripravujú úvodné analýzy a rozvojový
potenciál okresu. Do týchto aktivít sú zapojení zástupcovia štátnej správy, mikroregiónov,
podnikateľov, tretieho sektoru a ostatných zložiek.
Vzhľadom k tomu, jak sme mali dneska tuná prednesené - drobný stavebný odpad, mestskej
polície vlastne sa chcem... chcem len opýtať, či sa vlastne chystá kontrovať čierne skládky?
Lebo predpokladám, že keď ľudia prídu na to koľko bude treba za to platiť, tak tie ... tie čierne
skládky všade v okolí vznikať budú.
Odpoveď :
Ing. Robert Hanuštiak
Mestská polícia už súčasne s nadobudnutím účinnosti príslušného VZN zamerala svoju
činnosť aj na kontrolu nedovoleného skladovania odpadu.
Mám ešte jednu poznámku tuná. A to - Turistické informačné centrum, alebo vlastne ani nie
Turistické informačné centrum, len tam som sa dostal k materiálom z VÚC, kde Terra Incognita
... vlastne VÚC vydalo materiály, kde ... kde vlastne Rožňava z týchto materiálov je ... je
vynechaná. Či náhodou sa nám nedarí trošku užšie - neviem, či mestu, či poslancom alebo
niekomu trošku užšie komunikovať s VÚC-čkou, nakoľko z tých propagačných materiálov,
ktoré... ktoré sú vydávané, tak Rožňava ... Rožňava je vynechaná. Zaujímavosťou je to, že je
tam uvedený hrad Krásna Hôrka, ale ja to beriem, ako keby nám ešte chceli odradiť turistov,
lebo je tam veľkým vyznačené, že "hrad Krásna Hôrka do roku 2018 zavretý". Takže dáme do
propagačných ...- nie my! - nie my - VÚC - dá do propagačného materiálu hrad Krásnu Hôrku,
s tým, že je zavretá. Čo sú rôzne omaľovánky a podobné veci, tak Gemer je spomenutý,
bohužiaľ Rožňava nie. Tak... tak... tak vlastne to výzva pre všetkých poslancov, vedenie mesta,
či by sme s tou VÚC-čkou vlastne v týchto... nakoľko zastrešuje niektoré záležitosti okolo
ohľadne rozvoja turistického ruchu VÚC-čka, či by sme s nimi nemohli trochu viac
komunikovať? Takže toľko... toľko...toľko z v mojej strany. Keď treba, mám tú materiály k
tomuto... k tej ... k tomu turistickému ruchu. Viem to doložiť a ostatné veci boli povedané.
Ďakujem pekne.
Odpoveď : Ing. Jarmila Jánošíková
So žiadosťou o vysvetlenie a ponukou na spoluprácu pri zostavovaní ďalších materiálov
sme sa obrátili na vydavateľa spomenutých publikácií Krajskú organizáciu cestovného
ruchu Košice. V ich odpovedi o.i. uvádzajú: „Chceme Vás ubezpečiť, že sme na Rožňavu
nezabudli a bude určite súčasťou ďalších Tipov na výlety, kde budeme robiť tematicky
zamerané tipy na výlety.“
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Ešte niekto chce diskutovať? Keď nie, uzatváram diskusiu. Tak poďme ...
p. Balázs
Sú to dosť vážne záležitosti, aj ohľadne Mestského televízneho štúdia. Malo by nás to všetkých
poslancov zaujímať, v podstate firma../ pomôž mi, kolega.../ Freezone oslovuje mesto, neviem či mesto, či ?...kitku..? - alebo jak to máme nazvať, ... nie , pardón - Mestské televízne
štúdio ... so spoluprácou. S Mestským televíznom štúdiom sa - musím povedať - dozornej rade
až tak ideálne nedarí komunikovať. Vieme dlhodobo, aj pán primátor, pani prednostka,

dozorná rada, vedenie Mestského televízneho štúdia, že má dosť zastaralú techniku, čo sa
týka hardwaru aj softwaru a je ponuka vlastne od ... od Freezony spolupracovať. Lebo nakoľko
idú aj digitálne aj terestriálne šíriť v podstate Rožňavskú televíziu po okrese, myslím všetci, že
by nás to ako poslancov malo zaujímať. Lebo by sme mali byť asi súčasťou vysielania dajakej
Rožňavskej televízie. Bolo by asi dosť veľkým fiaskom, keby... keby Rožňavskú televíziu vysielal
niekto druhý. Takže či by som nemohol požiadať vedenie mesta, aby sa tejto problematike
tejto záležitosti venovali, vzhľadom k tomu, že vedenie Mestského televízneho štúdia to
nedokáže túto agendu úplne zvládnuť. Myslím si, že bude k tomu treba buď dozornú radu
alebo ideálne by bolo predstavenstvo Mestského televízneho štúdia by v tomto rokovalo.
Určite ... určite si pán konateľ Mestského televízneho štúdia nedovolí ... nedovolí uzavrieť túto
problematiku bez vedenia mesta. Takže si myslím, že by sme mali aktívne vstúpiť do... do
jednania s touto firmou, nakoľko vysielanie začína dakedy...dakedy začiatkom mája ... 30.
apríla. Sú tam rôzne možnosti spolupráce. Vyzerá to na prvé počutie celkom pozitívne pre
mesto, lebo oni vlastne bezodplatne - nie že bezodplatne, ale za dajakú určitú reklamu na
Mestskom televíznom štúdiu, alebo vo vysielaní, by boli ochotní zdigitalizovať naše Mestské
televízne štúdio zadarmo. Už nie sú ochotní investovať do našej techniky, kamier, a hardwaru
...ďalšieho. Ale to je myslím si, že otázka Mestského televízneho štúdia alebo mesta. Ale určite
by asi mesto malo vstúpiť do jednanie s touto firmou. Ďakujem.
Odpoveď : konateľ MTVŠ
Problematika šírenia vysielania prostredníctvom spol. Free zona bola prerokovaná
v Dozornej rade aj vo Valnom zhromaždení MTVŠ, následne sa prikročilo k inštalácií
zariadení potrebných na prenos signálu z RVTV do Free zony a v súčasnosti prebiehajú
posledné prípravy zo strany spoločnosti na šírenie signálu k divákom.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Ja musím vás poopraviť. Neboli ste schopní 4 mesiace sa zísť. Ja o tých
informáciách viem. Hej? Žiadal som dozornú radu, aby sa zišla, aby sme sa všetci zišli a
rozprávali o tom. Takže si nalejeme čistého vína. Kto je predseda dozornej rady? No! 4 mesiace
ste sa nevedeli zísť. Ja som s tou firmu jednal. Ja o týchto veciach všetkých viem. Čakal som na
dozornú radu, kedy sa k tomu vyjadrí a vieme si k tomuto sadnúť. Toľko asi k tomu. No, nech
sa páči, pán predseda dozornej rady.
p. Capák
Jedine len toľko, že kedy si oslovil, pán primátor, dozornú radu?
p. Burdiga, primátor mesta
Prosím?
p. Capák
Že kedy si oslovil dozornú radu ? ...Ohľadom toho...
p. Burdiga, primátor mesta
Nie ja ju mám osloviť. Konateľ ju mal osloviť. A neboli ste sa schopní 4 mesiace zísť. Nie na
primátora to zvaľuj. Dobre. Ďakujem pekne. Ale keď treba, tak ja som na vine. A beriem to ja
na seba. Žiadny problém ani s týmto nie je. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Má ešte niekto
niečo do diskusie? Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Nemyslím si, že cieľom tohto nášho sedenia je vlastne hľadať, kto je vinný. Ja som na začiatku
tohto príspevku povedal, že komunikácia s Mestským televíznym štúdiom je veľmi ťažká. Takže

ja si myslím, že teraz už o tom vieme, všetci, aj keď nezávisle od seba, tak si myslím, že by sme
to mali začať riešiť. Celú túto problematiku. A možná, že ostatné veci, ktoré tuná dneska
prebehli, nemôžu za to, že vlastne mestské štúdiu stojí tak, ako stojí. Treba rozmýšľať, čo s
ním ďalej, ako to viesť ďalej to Mestské televízne štúdio a hľadať riešenia. Ale určite je cesta komunikácia asi tá najjednoduchšia. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Ešte niekto chce diskutovať? Keď nie, ďakujem vám veľmi pekne a prajem vám
dobrú noc.

