Doslovný prepis zvukového záznamu A.S: Partner Košice
Zápis
ZO ZASADNUTIA MZ V ROŽŇAVE
ZO DŇA 29.9.2016
Otvorenie
/.???...... návrhu rady školy a v súlade s § 3 ods. 2 zákona 596/2003 o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov prosím pána primátora, aby
vymenoval pani Silviu Žigraiovú do funkcie riaditeľky Materskej školy na ulici Krátkej na dobu 5
rokov. Ďakujem veľmi pekne./
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, tak teda môžeme začať. Vážení poslanci Mestského zastupiteľstva vážení prítomní,
podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov otváram 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto
volebnom období. Vítam poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, riaditeľov
príspevkových organizácii, konateľov obchodných spoločností, prednostku mestského úradu,
vedúcich odborov MÚ a všetkých prítomných. Konštatujem, že poslanci mestského
zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového počtu 13 poslancov je
prítomných 10, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa. Už sme 11-ti ?
No, pribúdame, dobre. Svoju neúčasť ospravedlnil pán poslanec Capák, ale on príde s nejakým
meškaním, možno 10- 15 minút. Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Džačára a
pána poslanca Kuhna. V súlade s rokovacím poriadkom overovatelia dozerajú na správnosť a
úplnosť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie.
Povinnosťou predsedajúceho je zistiť a v úvode rokovania oznámiť, či bola zápisnica z
predchádzajúceho zasadnutia overená, či boli vznesené námietky, pripomienky a pod. Ak
neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú. Pokiaľ námietky boli podané, rozhodne
o nich mestské zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení prednesený overovateľmi. Oznamujem,
že zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 23. 6. 2016, 24. 6. 2016
a 6. 7. 2016 bola overovateľmi podpísaná. Vážení poslanci, predkladám na schválenie návrh
programu rokovania tak, ako je uvedené v pozvánke. Má niekto z poslancov pripomienky k
predloženému programu? Takže, ideme za radom. Pán poslanec Kováč najprv.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne pán primátor. Ďakujem pekne pán primátor. Dobrý deň prajem. Vážené
dámy, vážení páni, vážení kolegovia, ja by som mal 2 návrhy resp. 2 pozmeňujúce návrhy. Bol
by som rád, keby sme hlasovali o stiahnutí bodu číslo 10 z rokovania. Bod číslo 10 sú Kritéria na
prerozdelenie finančných prostriedkov klubov a organizáciám na základe žiadosti o poskytnutie
dotácie z rozpočtu mesta Rožňavy. A bod číslo 12, z rokovania - Návrh na zefektívnenie výroby
tepla vo Všešportovom areáli v Rožňave. U bodu 10 by som si dovolil stručne vysvetliť z akého
dôvodu. Mám pocit, že informatívny materiál, aj napriek tomu teda, že to je informácia, nie
je... nie je... nie je nezodpovedá kvalite komisií, resp. zloženia komisie. A mám pocit, že bol

robený rýchlo a nemá žiadnu váhu. Podľa môjho názoru. Chýbajú mi tam jasnejšie a
zreteľnejšie kritériá, či už bodového hodnotenia, alebo bodových kritérií, alebo... alebo
percentuálnych váh. Preto si myslím, že komisia, by mala tento materiál ešte raz prerokovať a
pripraviť náležitosť, ktorá bude objektívne a transparentne zhodnotená ktorýmkoľvek
žiadateľom o akékoľvek finančný príspevok z mesta, respektíve z komisií, ako takej, aby ... aby
vedel... aby vedel čo ho čaká a do akej miery sa môže o tie náležitosti uchádzať alebo nie.
Kritéria všeobecne tak, ako sú dané, nie sú zlé. Práve naopak si myslím, že tých x kritérií, ktoré
sú tu, sú veľmi dobre urobené, len opakujem mám pocit v rámci transparentnosti a férovosti,
že tam chýba nejaké bodové hodnotenie alebo percentuálne hodnotenie, váhy jednotlivých
tých kritérií, ktoré sú tam, aby potencionálny žiadateľ si vedel objektívne zhodnotiť svoje
možnosti. K bodu číslo 12 - je to veľmi závažný materiál, podľa môjho názoru a možno nejakou
administratívnou chybičkou sa stalo, že tento materiál nebol prejednaný na komisii výstavby.
2. vec je, že...že som mal možnosť komunikovať o tejto veci - alebo - konzultovať túto vec s
dvomi ďalšími... s tromi ďalšími spoločnosťami a to firma Schulte, firma Energy technologies a
firma Buderus , ktoré sú ochotné takéto isté štúdie pripraviť a navrhnúť efektívne... efektívny
spôsob výmeny alebo zámeny respektíve rekonštrukcie vykurovacieho systému Všešportového
areálu. Tzn. tieto 2 body považujem za dosť závažné na to, aby sme tento materiál stiahli a
vrátili to teda ešte na prejednanie. A rád pomôžem, či už členom komisie kontaktovať, alebo
zodpovednému pracovníkovi mestského úradu, aby sme mali viacej informácií z tohto
hľadiska, alebo na tento ... pohľad ... na tento problém, s tým, že samozrejme patrí vďaka
firme Steffe, že teda urobila tento krok pre mesto a že pripravila takúto záležitosť. Ďakujem
pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne, pán inžinier. Ja si myslím, že tá 12-ka, tiež by mala rácio, lebo keď chcú tie
firmy spolupracovať, ja by som bol rád, čím viac firiem -ja si myslím, že možno tam budú ešte
lepšie nápady. Takže ďakujem veľmi pekne. Ale to je, samozrejme, na vašom rozhodnutí. Ďalej
pán zástupca, pán Ing. Lach.
p. Lach, zástupca primátora
Navrhujem hneď na začiatok zaradiť bod o mojom odstúpení z funkcie zástupcu primátora.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník.
p. Ocelník
Niektoré body nám došli dodatočne, samozrejme, ako vždycky. V tejto súvislosti trošku som
dezorientovaný v tom. Ale - bod Personálne obsadenie technických služieb, by som navrhoval
zaradiť ako číslo... ako bod číslo 5 hneď za VZN-ká.
p. Burdiga, primátor mesta
Personálne obsadenie?... Nechápem to, lebo ja som chcel navrhnúť... ja som sa neprihlasoval,
lebo ja nemusím - Technické služby mesta Rožňava, odvolanie riaditeľa, ja som chcel tento
materiál predložiť ako bod číslo 10.
p. Ocelník
No, tento myslím a navrhujem ako bod číslo 5.
p. Burdiga, primátor mesta
Ako, dať ho ako bod číslo 5.
p. Ocelník

Áno, áno.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Pán poslanec Džačár.
p. Džačár
Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, vážení kolegovia, ja by som chcel dať zaradiť do
programu bod Správa o činnosti Mestskej polície za 1. polrok roku 2016 a navrhoval by som
zaradiť po – Majetkoprávne - Čiže to bude bod 10. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, mám to napísané. Pán zástupca, pán Ing. Lach.
p. Lach, zástupca primátora
Navrhujem zaradiť ako bod 9/26 do Majetkových - materiál o zrušení vecného bremena na
pozemkoch mesta , Celtex. Ten materiál sme obdržali mailami.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Dobrý deň. Ja by som navrhoval zaradiť do bodu... jedného z bodu rokovania mestského
zastupiteľstva bod - Návrh a podporu, prípadne prerokovanie uzavretie memoranda ohľadne
projektu cyklo-chodníka zo Sídliska Juh do priemyselnej oblasti... až športového areálu
kúpaliska občianskeho združenia Mesto v pohybe, ktoré aktívne v tejto záležitosti dlhodobo
pracuje ... pracuje na súhlasoch majiteľov pozemkov s výstavbou tohto cyklochodníka. Ale z
deväťdesiatich siedmich percent sa to určite bude týkať mestských pozemkov. Takže
prerokovať memorandum alebo vyvolať jednanie s týmto občianskym združením ohľadne
uvedenej záležitosti. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Len sa chcem spýtať, že materiálovo to sme dostali?
p. Balázs
Materiál... materiálovo to bolo len rozoslané. Tým pádom nehovorím o schválení. Hovorím ...o
poveriť... poverení mesta v rokovaní s občianskym združením a hľadanie riešenia na
financovanie projektovej dokumentácie.
p. Burdiga, primátor mesta
Lebo ako mesto sme neobdržali...
p. Balázs
Kolegovia obdržali.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Ja len za mesto som teraz hovoril. O.K. Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
No, ja sa chcem spýtať ... Ja som – tak jak ty - ten materiál neobdržal a teda, pokiaľ to nebolo
prerokované v ... ani v príslušných komisiách, tak myslím, že by sa malo ísť štandardným
postupom, že materiál má ísť do komisie a potom na zastupiteľstvo.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Bischof.
p. Bischof
Ďakujem za slovo. Dobrý deň. Úplne rovnaký návrh. Najprv do komisií. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta

Keď dovolíte, ja budem ten siedmy - keď som pánovi poslanci Ocelníkovi hovoril, že ja som ...
ja by som chcel ten bod Technické služby mesta Rožňava, odvolanie riaditeľa, dávať ako bod
číslo 10, dobre? Áno, ja som mu navrhoval 10, pán poslanec Ocelník ho navrhoval ako päťku.
Tak... je to za Mestskou políciu... tak... takto. Dobre.11. No tak. Dobre. Má ešte niekto nejaký
pozmeňujúci návrh? Pán poslanec Ocelník.
p. Ocelník
Môj návrh má zdôvodnenie asi také, že po majetkoprávnych bodoch nás tu už nebude toľko,
jak teraz a myslím si, že v tak závažnom bode je dobré, keď sa vyjadria vyjadrí väčšina
poslancov. Tak z tohto dôvodu som žiadal zaradiť to ako bod číslo 5.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne za vysvetlenie. Pán poslanec Bischof, nech sa ti páči.
p. Bischof
Ďakujem. Len taká malá technická poznámka, že bolo pekným zvykom, po dlhé roky, ten
program držať ucelený. A týmito návrhmi sa začína program akosi rozvíjať a tá príprava na
tieto body.. a materiály, ktoré prichádzajú mailami... No neviem, či to zodpovedá potom
kvalite aj výsledku? Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja by som bol rád, keby všetci kolegovia tu boli počas celého rokovania. Aby sme nedelili na
zastupiteľstve, že toto je tá časť, ktorá je dôležitá, keď tu budeme všetci a potom tu bude taká
- menej dôležitá, keď tu budeme len také nejaké tvrdé jadro. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Ja sa stotožňuje s pánom poslancom Kuhnom. Lebo potom máme všetci z toho
problémy - a možno ešte aj ja mám z toho problém. Pán poslanec Bischof, určite máš pravdu.
Ja by som tiež tak chcel, aby takéto doplnenie neboli, len keď prichádzajú niekedy po
expedovaní materiálov. No, čo urobiť vtedy, hej? Takže ja by som tiež bral, keby ten program
nemusel byť doplňovaný a takto možno... Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Áno. Dakedy máme vyčítané, že sme trošku nepružní ...tak... tak možnože trošku toto prispieva
k spružneniu prejednávaných tém. A 2. vec - veľmi pekne ďakujem za tú poznámku, že budem
tiež rád, keď všetci tuná vydržíme. Chcel by som len pripomenúť posledné zastupiteľstvo.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec... Nič? Dobre. Má ešte niekto nejaké nejaký bod na doplnenie programu
rokovania? Keď nie, uzatváram tento bod a ak dovolíte, budeme hlasovať najprv osobitne o
každom bode. Takže ideme na 1. pozmeňujúci návrh pána poslanca Kováča a to je stiahnutie
bodu číslo 10. Ja si myslím, že bolo to dostatočne vysvetlené. Takže nech sa páči, hlasujte
stiahnutie bodu číslo 10.
Hlasovanie
Hlasovalo nám 10 poslancov. Za stiahnutie boli 5, proti boli 3 a 2 páni poslanci sa zdržali. Takže
nie je to schválené.
p. Burdiga, primátor mesta
Takže ten bod nám ostáva. Ďalej je stiahnutie bodu číslo 12. Ja si myslím, tiež bol dostatočne

vysvetlený. Áno. Sú to tie technické služby a tie návrhy o ktorom sme hovorili, že podľa mňa je
to celkom dobré. Takže hlasujme za stiahnutie bodu číslo 12.
Hlasovanie
Takže ...nám pravdepodobne 12-ka vypadne. Hlasovalo 12 pánov poslancov. /nejde?/ ... ale je
stiahnutý. Takže: za 10, proti nebol nikto a 2 páni poslanci sa zdržali. Takže dvanástku máme
stiahnutú.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Dvojka - je to pán zástupca, pán Ing. Lach, je to jeho odstúpenie. Hlasujeme.
Zaradenie.. pardón, no tak, prepáč.
Hlasovanie
Hlasovalo 12 pánov poslancov. Pán inžinier nejde ti hlasovacie? Takže, bod bol schválený.
p. Burdiga, primátor mesta
Chvíľu počkajme, lebo fakt keď je nejaká... nejaký problém, aby pán poslanec vedel hlasovať. /
Skúsme to odskúšať na niečom... Len pána inžiniera, že či to ide. Lebo už vtedy, keď sa
hlasuje... zase sa vracať potom. Skúšam ... také skúšobné, len pre pána poslanca Kováča.
Dobre. Vynikajúce! Takže musíš mať asi rýchlejšiu reakciu a trošku držať silnejšie... tak-tak./
Dobre, trojka - pán poslanec Ocelník, aby sa vsunul bod Odvolanie riaditeľa Technických
služieb ako bod číslo 5. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo nám 11 pánov poslancov za vsunutie bodu ako päťka. 4, proti boli 4, a 3 sa zdržali.
Takže zatiaľ ten bod sa nevsunuje ako päťka.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďalším bol pán poslanec Džačár. Je to vsunutie bodu - ako bod číslo 10 - Správa Mestskej
polície Pán poslanec, tak? Dobre mám poznačené. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Všetci 13 - áno. Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Takže ten bod bude ako desiatka.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďalej bol pán zástupca, pán inžinier Lach, materiál Celtex 9/26 , zaradenie tohto bodu. Nech sa
páči, hlasujte.
Hlasovanie
No... ide... ide. 13 za, proti 0, zdržalo sa 0. Dobre.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďalej to bola... bol pán poslanec Balázs, to bolo vsunutie toho materiálu Mesto v pohybe?
Alebo... len obdržali to ostatní? Len preto chcem, aby ..áno ... Skús to do mikrofónu, skúsme
zapnúť pána poslanca.
p. Balázs
Ide mi o to, aby sa v uvedenej veci začalo konať. Poveriť mesto, aby vôbec jednalo s
občianskym združením Mesto v pohybe a následne potom možnáže má zmysel niečo
prerokovávať v komisiách. Zatiaľ neviem o čom by sme rokovali v komisiách. Takže by som
chcel požiadať, aby mesto uzavrelo memorandum o spolupráci, rokovalo s občianskym
združením.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec Bischof, máš poznámku.
p. Bischof

Ďakujem. Žiaľ, neviem sa stotožniť s návrhom. Je podľa mňa zmätočný. A ďalej, máme pravidlá
obehu materiálov. Však – ako - nech to ide do podateľne, nech to máme všetci, nech o tom
viete aj vy, vedenie mesta. Tak, nerozumiem - vôbec sa nebránim tomu, je to užitočná vec. Len
...žiaľ, nedá sa o tom rokovať, z technického hľadiska.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre... Ako - budete hlasovať. Však -áno a nie. Dobre. Takže, pán poslanec Balázs, jeho
vsunutie bodu Mesto v pohybe. Nakoniec, celkom ...pán poslanec môže byť potom ten bod
pred diskusiou alebo pred kontrolórkou.
Hlasovanie
Za 9, proti 3, zdržal sa 1.
p. Burdiga, primátor mesta
Kde? Len... ja musím vedieť potom, že keď dôjdeme k tomu. Takže úplne za ... Len – kde ... kde
ho zaradiť? Pred diskusiu? Dobre. A ja som mal ... ja som bol siedmy, vlastne, som navrhoval
Technické služby mesta Rožňava, odvolanie riaditeľa - je to za bod 11, za Správu mestskej
polície. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 11, proti boli 2 a nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Chcem sa teda spýtať, kto je za schválenie programu rokovania? Poďme na to... hlasovať už za
kompletný program aj s týmito doplňovačkami.
Hlasovanie
Hlasovalo 12 ...11 pánov poslancov. Za boli 8, proti boli 3, nikto sa nezdržal. Ďakujem veľmi
pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Konštatujem, že celkový program rokovania bol schválený. Vážení občania, v súlade s
rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave, občania mesta a ďalšie osoby majú
právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokovanému materiálu. Predsedajúci im udelí slovo
po tom, čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci. K danému bodu je možné v rozprave
vystúpiť aj viackrát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5 minút, v odôvodnených prípadoch
môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov. Bude diskusia občanov. Ak chcú vystúpiť k problematike, ktorá nie je
predmetom rokovania, časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku piatich minút, v odôvodnených
prípadoch môže byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesie
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Do programu rokovania sa zaraďuje medzi 13.
hodinou a 13:30 hodinou, hneď po ukončení prestávky v rokovaní a trvá najdlhšie 30 minút. Na
návrh poslanca môže byť tento limit predložený, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov. Občania mesta maďarskej a inej národnosti majú právo hovoriť na
zasadnutí mestského zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí
preklad vystúpenia do slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva, v
súlade zo zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 184/1999 Zb. zákonov o používaní
jazykov národnostných menšín, v znení ...v znení zmien a doplnkov. Vážení poslanci, v súlade s
§ 9 ods. 2 rokovacieho poriadku, poslanec sa považuje za prítomného na rokovaní vtedy, keď
je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú čipovú identifikačnú kartu v
elektronickom hlasovacom zariadení. Žiadam vás, aby ste pred opustením rokovacej

miestnosti, počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z hlasovacieho zariadenia. V
prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku, prosím poslancov o promptné
riešenie. Ďakujem za pochopenie.
X1
Doplnený bod č.1
p. Burdiga, primátor mesta
Takže otvorenie máme za sebou. Myslím, že je ten vsunutý bod pána zástupcu. Tak neviem, či
ho ty prednesieš, prečítaš... alebo povieš? / Ešte nie... skúsme zapnúť mikrofón pánovi
zástupcovi. Dobre, môžeme./
p. Lach, zástupca primátora
Jedná sa o oznámenie pre vás, kolegovia, že po zrelom uvážení som sa rozhodol odstúpiť z
funkcie zástupcu primátora. Dôvody, ktoré ma k tomu viedli som prebral s pánom primátorom,
keďže on bol ten, ktorý ma do tej funkcie menoval. A to je asi tak všetko... teda ku... Ukončenie
činnosti zástupcu alebo teda odstúpenie z funkcie by bolo dňom 30. 9. tak, aby od 1. 10. bola
táto funkcia uvoľnená. Ďakujem za spoluprácu. A budem naďalej pokračovať ako poslanec
mestského zastupiteľstva a plnení úloh. A myslím si, že na našich vzťahoch sa tu nič nemení.
Všetko je v poriadku. Ideme ďalej. Máme práce neúrekom.
p. Burdiga, primátor
Tak dobre. Keď dovolíte, ja by som sa tiež chcel poďakovať pánovi Ing. Lachovi za spoluprácu.
Ja si myslím, že bola plodná. A to, že skončil svoju prácu, ako zástupca primátora , tak - ako
povedal, nekončí svoju prácu poslanca. Bude naďalej ju vykonávať. My sme po nejakých
dohovoroch dospeli k tomuto rozhodnutiu. Takže absolútne v tomto nič sa nedeje. Ja otvorím
diskusiu, ale ak dovolíte, ja využijem aj svoje právo na to, aby som menoval svojho zástupcu,
aby sme sa tu nemuseli o 30 dní znovu stretnúť. Ak dovolíte, ja by som za svojho zástupcu od
dátumu 1. 10. menoval pána poslanca a Mgr. Dionýza Keménya. A teraz otváram diskusiu, ak
sa chcete k tomuto bodu vyjadriť. Nemá nikto žiadny diskusný príspevok? Ja by som vás ešte
možno chcel poprosiť, že do toho budúceho zastupiteľstva, stále zástupca musel si viesť nejakú
si... možno... smenovku, alebo ako to nazvať, čí by sme náhodou túto vec neprehodnotili? Tým
spôsobom, že samozrejme, v meste je neúrekom práce, veľa práce, ja by som možno nového
zástupcu primátora chcel využiť... využiť na niektoré veci, ktoré by vlastne korešpondovali s
prácou mestského úradu, možno trošku zmeniť aj poverenie jeho. Takže možno nejakú
diskusiu otvoriť, či by sme nemohli sa k takémuto niečomu aj vyjadriť. Ale vidím, že sa niektorí
hlásite. Pán poslanec Ocelník s faktickou. Nech sa páči.
p. Ocelník
Pán primátor, rád by som podporil tvoje slová, ohľadom zrušení smenovky zástupcu primátora,
pretože to mi nepripadá také nutné. Primátor... zástupca primátora má určite rozhodne viacej
povinností, ako písať si nejakú smenovku, že kde na akej akcii sa zúčastnil. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
To vám musím povedať, bol som aj ja zástupcom primátora, tak isto sme si to písali, tak sme sa
dohodli na tom, že sa to píše a nebol s tým žiadny problém. Len musím aj to povedať, že to, čo
sa tam napíše sa napíše, lebo sú to veci odkontrolovateľné, lebo je to v médiách, kdekade. Len
okrem toho ešte je spústa takých veci, ktoré sa tam aj nepísali aj nepíšu, pretože sú vlastne

z poverenia môjho alebo mestského úradu. Takže je to na prehodnotenie. Je to na vás, hej? vy rozhodujete o tom. Len preto som to dával, možno, do pléna, že trošku porozmýšľať do
budúcna s tým. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Ďakujem. Plne súhlasím s kolegom Ocelníkom. Jednoznačne si nemyslím, že musíme byť
pápežskejší ako pápež - a pán zástupca primátora by mal robiť podobné smenovky. Určite si
myslím, že funkcia zástupcu primátora je ... pre funkciu zástupcu primátora je toto trošku
ponižujúce. Takže by som ešte rád navrhol jednu vec k tomuto bodu; možná že by bolo trošku
dobré vyšpecifikovať kompetencie... kompetencie zástupcu primátora, ktorej záležitosti...
ktorým záležitostiam by sa mal venovať, čomu a čo by mali byť jeho priority. Keby sme
poprípade toto mohli do budúceho zastupiteľstva trošku sformulovať - od mesta, od pána
primátora. Boli by sme povďační. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
O.K pán poslanec Kuhn, nech sa páči.
p. Kuhn
Ak by odmena zástupcu primátora vyplývala priamo zo zákona, alebo ak by o nej rozhodoval
primátor, tak súhlasím s tým, že je to... že je to teda len medzi primátorom a zástupcom
primátora, ako... ako vlastne si kontrolujú tú činnosť a ako stanoví odmenu. Ale o odmene
zástupcu primátora rozhoduje mestské zastupiteľstvo. A my nemáme inú možnosť, ako
odkontrolovať, čo primátor... teda zástupca primátora robí, alebo nerobí; len podľa ... podľa
takého nejakého výkazu prác. Ja nevidím, čo je na tom nedôstojné, robiť výkaz prác? Akože, v
mnohých prácach sa musí robiť nejaký výkaz prác, ak sú ľudia odmeňovaní podľa... podľa
výkonu. Plat primátora vyplýva... vyplýva zo zákona, takže on nemusí. A aj jeho kompetencie
vyplývajú zo zákona. Čiže on nemusí predkladať takýto výkaz. Ale v prípade v prípade zástupca
primátora... neviem, ak navrhnete iný spôsob, ktorým budeme vedieť odkontrolovať, čo
primátor robí a na základe toho rozhodnúť o výške odmeny...
p. Burdiga, primátor mesta
...Zástupca primátora.
p. Kuhn
...pardón... zástupca primátora. Tak... tak, v poriadku. Ale... ale v opačnom prípade, ty, ako
primátor budeš vedieť, čo robí zástupca primátora, keď budeš poverovať, ale my to nebudeme
vedieť, pokiaľ... pokiaľ nebudeš robiť ten výkaz ty sám zaň, za zástupcu primátora. V opačnom
prípade - ja neviem potom, na základe čoho mám hlasovať o odmene zástupcu primátora.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja som myslel týmto spôsobom, že možno do toho budúceho zastupiteľstva by sme pripravili
materiál, ktorým by som zástupcu primátora poveril - ja len teraz - len možno poviem ako
príklad, možno v oblasti sociálnej, možno v oblasti komunitného centra, možno v oblasti
nejakej inej. Hej? A samozrejme, na spodku by bol bod - ako – reprezentačné. Lebo ..tak je to
ťažko ...nie že ťažko odkontrolovateľné, či bol na kladení vencov, či sa prihovoril dôchodcom
atď. Dá sa to rozpísať, šak sme to roky rozpisovali. Ale ja som to myslel takýmto spôsobom, že
by sme pripravili možno do budúceho zastupiteľstva vlastne to poverenie odo mňa, čo pán
zástupca bude vlastne robiť a za čo bude zodpovedať na mestskom úrade. Hej? Nebude to na
úväzok, že celý týždeň tu musí byť, ale bude to mať našpecifikované, že o čo by sa mal starať.
Je to len návrh. Ja len preto som povedal... Je to samozrejme na vás, tak ako si povedal.

p. Ocelník
To je v tvojej kompetencii. K tomu nemusíme prijímať žiadne uznesenie. Ak ty prídeš
s návrhom, ako ináč to riešiť. Tak potom sa budeme o tom baviť. Akože - teraz nevidím dôvod,
ako niečo rušiť, kým nie je alternatívny návrh.
p. Burdiga, primátor mesta
No, zatiaľ by to aj ostalo. Ja som to aj tak myslel - myslím aj pán poslanec Balázs to tak myslel do toho najbližšieho mestského zastupiteľstva to ostane tak, ako to ostalo, tam urobíme
nejaký si možno návrh, alebo niečo vyšpecifikujeme... a tam sa rozhodne, či áno alebo nie,
alebo ideme naďalej tým starým spôsobom. Je to jednoduchá vec. Pán poslanec Ocelník, nech
sa ti páči.
p. Ocelník
Ja si myslím, že aj primátorovi schvaľujú ...schvaľujú... schvaľujú poslanci jeho výšku platu, aj
toho rozdielu nad - a pritom primátor nám tiež nepredkladá nejakú smenovku, že čo kedy
robil. Takže, neviem, ja zastávam názor...
p. Burdiga, primátor mesta
To by ste dlho čítali. Jasné , ako, máš pravdu v tom...
p. Ocelník
Takže, tak by som to nejak prirovnal, že je to v podstate to isté. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Pán poslanec Kuhn s faktickou.
p. Kuhn
Nie je to to isté, pretože zo zákona jasne vyplývajú, aké sú kompetencie primátora; a môžeme
posudzovať do akej miery tie kompetencie plní alebo neplní a či robí niečo navyše. Väčšinou...
väčšinou činnosť primátora je dosť viditeľná. To... to, v ktorej v ktorej činnosti nahradil
zástupca primátora.. primátora neviem posúdiť v tejto chvíli ináč, ako tým, že dostanem nejaký
výkaz práce, čo ...čo robil zástupca primátora. Čiže musí byť nejaký spôsob. Ako to, čo navrhol
primátor, že... že teda nejaký iný spôsob sa určí, ako presné oblasti v ktorých bude pôsobiť, to
– ako - považujem to za možnú alternatívu. A samozrejme, keď to primátor pripraví, tak som
ochotný sa o tom rozprávať.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Kemény. ..Áno... teraz to skočilo... Dobre,
faktická... pán poslanec Ocelník... jasné, máš právo na to.
p. Ocelník
Ja si myslím, že zhruba už sme sa tak dostali na nejakú jednu úroveň, že pán primátor do
najbližšieho zastupiteľstva nám niečo pripraví, predloží a potom sa o tom môžeme baviť. Takže
asi takto by som to videl. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Kemény.
p. Kemény
Ďakujem za slovo a zároveň aj za dôveru a prípadné vymenovanie. Prišlo to veľmi rýchlo
a nečakane. Zaskočil ma tým, svojím spôsobom, pán primátor. Včera ma navštívil a predostrel
túto možnosť a túto perspektívnu spoluprácu. Mám určité skúsenosti z minulosti, aj v tejto
pozícii. Aby ste to nebrali - na dovysvetlenie - že ja som kládol nejaké podmienky, alebo nejaké
nejaké... mal som nejaké výhrady a podobne. V žiadnom prípade. Moja jediná požiadavka bola,

aby som mal ja jasno - aj vy, v tom, aké to - čo ste sa tu bavili pred chvíľkou, aké kompetencie a
v akých oblastiach by som mal vypomôcť tejto pozícii a popasovať sa s úlohami, ktoré sú pred
nami a pred mestom. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec. Pán Ing. Kováč, nech sa ti páči.
p. Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poďakovať predchádzajúcemu zástupcovi primátora
za to, že plnil dosť nevďačnú funkciu mediátora v našom malom politickom boji. A myslím si, že
pomohol v rámci... v rámci rôznych diskusií a v rámci zdieľaní rôznych názorov na veci, aby...
aby tie hrany boli otupené a aby sa uvažovalo racionálnejšie. Ja pevne verím, že pán Kemény
bude pokračovať v týchto náležitostiach. Poznáme jeho kvality, poznáme jeho osobnosť a
predpokladáme, že so zápalom, ktorý má jemu daný , že sa nebojí úloh, že teda bude
pokračovať v tých náležitostiach. Ale podstatou toho, prečo som chcel vystúpiť je to, že ja
doporučujem, pán primátor, aby si naozaj zvážil tú záležitosť - veľmi, veľmi dôsledne, ohľadom
povinností respektíve náplne práce zástupca primátora... zástupcu primátora, nakoľko tých
úloh, ktoré... ktoré si si naplánoval, alebo dal na plecia, je naozaj veľmi veľa. A ja by som nebol
proti, aby zástupca primátora bol konkrétne poverený nejakou, teda - nie len jednou, ale teda
viacerými tými viacerými tými oblasťami. Nielen teda reprezentovať alebo zastupovať
reprezentovať reprezentácii pána primátora. A tak isto by som nebol proti, keby sa ...keby bol
ešte 1 zástupca - v prípade potreby, keby tých náležitostí bolo naozaj veľa, pretože - pokiaľ- a
narážam teraz na to, čo som teda mal osobne možnosť zažiť, pokiaľ by sa uznesenie vlády,
alebo - uznesenia vlády, ktoré boli prijaté pre tento región mali naplniť aspoň spolovice, tak tej
roboty je tam naozaj kvantum. A bolo by fajn, keby sa na tieto veci dohliadlo - minimálne,
poviem tak troška z ješitnej... z ješitného hľadiska, pretože nie som veľmi zástanca súčasnej
politickej garnitúry - a to kvôli tomu, aby si... aby sme zistili akým... akou silou si stoja za
svojimi slovami a za svojimi uzneseniami. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán zástupca, nech sa ti páči.
p. Lach, zástupca primátora
Som rád, že teda, že teda to moje odstúpenie vyvolalo túto diskusiu. Lebo skutočne, vykonávať
funkciu a skladať takýmto spôsobom účty - občas to bolo také - by som povedal... aspoň ja
som to vnímal ako dehonestujúce, keď mi tu niekto navrhol 20 eurovú odmenu na základe –
neviem - nejakého vyspania sa, alebo nevyspania sa člena rodiny. A podobne. Tak je to veľmi
nepríjemné sedieť tu a počúvať také reči, keď človek robí svoju robotu a s ľuďmi komunikuje. A
potom príde takáto studená sprcha. Je to veľmi nepríjemné. No - a chcem dodať, že v
niektorých mestách alebo myslím si, že vo väčšine miest, aj v Rožňave v minulosti bolo... bola
funkcia zástupcu primátora normálne s úväzkom. Niekde na polovičný úväzok, niekde na plný
úväzok. Napr. Gelnica je mesto polovičné jak Rožňava a zástupca primátora je platná funkcia;
je zamestnancom mestského úradu a vykonáva prácu pre mesto za plat. Čiže ...som –
opakujem - som rád, že tu vznikla takáto diskusia, ktorá má viesť k tomu, aby ten
primátor...teda zástupca primátora nebol , s prepáčením - fackovací panák - do ktorého si
môže každý kopnúť, kedy si pomyslí. Ďakujem za pozornosť.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči, má ešte niekto diskusný príspevok k tomuto bodu? Pán poslanec Beke

sa bude vyjadrovať. Ale najprv pán Capák. Ale skúste, keď ste dávali faktické, aby sme dodržali
– dobre? - ten čas. Ďakujem.
p. Capák
Ja chcem tiež poďakovať pánovi viceprimátorovi za jeho prácu, za činnosť, ktorú doteraz
vykonal. A k tomu, k tým činnostiam, ktoré má skladať budúci zástupca primátora len toľko, že
my, ako poslanci máme odhlasovať odmenu - každý štvrťrok. A teraz - ja neviem - ako to bude?
Keď ...Odhlasujte. -Robil niečo.. Alebo - jak to? Ja si to neviem predstaviť? Je to..podľa mňa...
Zase to až tak nebolo zlé. Lebo sme videli : -toto – toto. Aspoň taký zoznam činností. A potom
sme to hlasovali – že – áno, zaslúži si, a tak... Hej? Ďakujem. Len toto.
p. Burdiga, primátor
Jasné. Pán poslanec Beke, nech sa páči.
p. Beke
Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že vo funkcii zástupcu primátora je čo robiť!
Spochybňovať prácu zástupcu primátora, ako tu už niekoľkokrát sa stalo, je veľmi nedôstojné.
Preto by som navrhoval schváliť, alebo prerokovať fixnú odmenu - štvrťročnú, respektíve
mesačnú. To už je vecou len dohody. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ale ja by som, keď už by sme mali o tom rozprávať, tak... tak, že by som to pripravil – dobre? do toho budúceho zastupiteľstva. Možno nejaký návrh. Vy keď ho uvidíte, tak možno – fakt,
ako – takto, nejakou plodnou diskusiou doplníme alebo uberieme. A – schválite / neschválite.
Ja si myslím, že to sa takto dohodneme. Bude to férové. Lebo takto určovať - teraz rýchlo... My
pripravíme... Dobre? A uvidíte. Nech sa páči ďalší. Keď nikto, uzatváram diskusiu k tomuto
bodu. Ak dovolíte. Budeme musieť aj zahlasovať. Takže jedno uznesenie, alebo uznesenie k
tomuto bodu by malo aspoň takto znieť – hej? - že: Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie
vzdanie sa funkcie zástupcu k 30. 9. - a na funkciu o vymenovaní vymenujem Dionýza
Keménya do funkcie zástupcu od 1. 10. 2016. A ukladáme -do úkladnej časti - Ukladá sa: predložiť zmenu poriadku odmeňovania. Aspoň tak sme to rýchlo tak naformulovali teraz. Ak
môžeme takto hlasovať. Keď chcete niečo zmeniť, nech sa páči. Ešte teraz môžeme pred
hlasovaním.. Keď áno - nech sa páči hlasujte. Takže beriete na vedomie vlastne vzdanie sa a
vymenovanie nového zástupcu.
Hlasovanie
Hlasovali 10 páni poslanci. Za boli 10, proti nebol nikto a nikto sa ani nezdržal. Ďakujem pekne.

2
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
p. Burdiga, primátor mesta
Ideme k ďalšiemu bodu a je to bod číslo 2. Je to plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva
v Rožňave. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Nehlási sa nám nikto.
Uzatváram diskusiu k tomuto bodu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave berie na vedomie správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Nech
sa páči, kolegovia, hlasujte.
Hlasovanie

Hlasovalo 9 pánov poslancov. Za boli 9, proti nebol nikto ani sa nezdržal hlasovania. Ďakujem.

3
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ,
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh
p. Burdiga, primátor mesta
Bod číslo 3 -Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na žiaka Základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia zriadených na území mesta Rožňava - návrh. Myslím, že tento materiál už párkrát tu
bol. Ja prečítam len uznesenia komisii. Kultúra, mládeže - neprijala uznesenie, finančná odporúča VZN-ko schváliť s prílohou číslo 1/B a trvá na svojom pôvodnom znení zo dňa 11. 2.
2016. Ja by som možno ešte prečítal taký zaujímavý odsek. Tu je, že pretrvávajúci stav bez
schváleného VZN-ka je neprijateľný. Povinnosť schváliť tento typ VZN-ka obciam priamo ukladá
§ 6 ods. 12 písm. c) zákona 596/2003 Zb. zákonov o štátnej správe v školstve a v školskej
samospráve. Ďalej nečítam. V prípade neschválenia VZN mestu dôvodne hrozí upozornenie
okresného prokurátora. Neviem, či to už bolo - asi 2×, myslím v zastupiteľstve. Takže možno
nejaká diskusia k tomu. Pán poslanec Bischof, nech sa ti páči. Otváram diskusiu.
p. Bischof
Ďakujem pekne za slovo. Teda môj návrh je, aby sme hlasovali ako o prvom 1/B - podľa
odporúčania finančnej komisie, ktorá to už niekoľkokrát odporúčala. No, súhlasím s tým, čo ste
pán primátor aj teraz prečítali. A určite to nie je veľmi dobré pre naše mesto a pre spomínané
zariadenia, hlavne pre zamestnancov. Lenže za celý ten čas, čo sa nedokážeme dohodnúť na ...
na znení tohto VZN, neprišiel žiaden kompromisný návrh zo strany mesta. Mesto si jedno ...
jednoznačne tvrdohlavo stojí za svojim návrhom. A dokonca tu v materiáli je pripojený taký by som povedal - aj jemne citovo vydierajúci bod, kde je tam pripojené vyčíslenie, koľko by
sme prišli peňazí, ak by sme schválili 100 % v prospech! ... /ďakujem/ - v prospech, keby sme
toto schválili a prišli by sme o nejaké peniaze v prospech mesta. No, ja si teda myslím pravý
opak! Pretože tie peniaze, podľa spravodlivosti, náležia týmto zamestnancom. A my ich
takýmto vykladaním zákona, čo teda zákon aj samozrejme umožňuje, to nespochybňujem, ale
my takýmto výkladom zákona, používaním zákona, jednoducho týchto ľudí o tieto peniaze
pripravujeme. Takže ja si myslím, že je spravodlivé a férové, aby sme ... úctivé k týmto
zamestnancom, aby sme ich platili v rovnakej výške - teda sto percent. Takže ešte raz môj
návrh - 1/B. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Ja by som len chcel podotknúť, mesto nevydiera – hej? Lebo – no, dobre, tak
aspoň povedzme, že citovo podfarbené, ale myslím, že nevydierame. Hej? Pretože si tak isto
vážime aj týchto zamestnancov, ako každého jedného. Hej? Takže ... to je také silné slovo, ako
vydierať - to určite nie. Ja dúfam, že si tak nemyslel. No dobre... Dobre. Nech je po tvojom. Pán
poslanec Ocelník s faktickou. Nech sa páči.
p. Ocelník
Podporujem slovo pána kolegu Bischofa. A jeho slová v podstate už ani nebudem opakovať.
Povedal všetko. Ďakujem.

p. Burdiga, primátor mesta
Dobre pán poslanec. Nech sa páči. Ešte niekto chce sa citovo vyjadriť? Keď nie, uzatváram
diskusiu. Ja by som dával hlasovať najprv za pozmeňujúci návrh pána poslanca Bischofa. Pán
poslanec, budeme hlasovať teraz za tvoj návrh. A to je 1/B. To je vlastne - aj finančná komisia
takto navrhovala - správne hovorím? - Nech sa páči, kolegovia, hlasujte 1/B. Návrh pána
poslanca Bischofa.
Hlasovanie
Hlasovali ste všetci 13. Za návrh pána poslanca Bischofa ste hlasovali 6, proti ste boli 5 a 2 páni
poslanci sa zdržali. Tzn. tento bod nie je schválený.
p. Burdiga, primátor mesta
Takže ideme hlasovať za alternatívu číslo 1. Nech sa vám páči -1/A – tak... pardon.
Hlasovanie
Hlasovali ste 13. Za ste boli 7, proti ste boli 5. a 1 pán poslanec sa zdržal. Takže možno sa opäť
vrátime k tomu. Hej - tri pätiny .... čiže jeden hlas. Áno. Nevadí. Raz dôjdeme k tomu určite.
Ďakujem pekne.

4
VZN mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach – návrh
na zmenu
p. Burdiga, primátor mesta
Bod číslo 4 - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v
školách a školských zariadeniach - návrh na zmenu. Prečítam vyjadrenie komisii. Komisia
vzdelávania, kultúry - odporúča schváliť a finančná tak isto odporúča schváliť. Otváram
diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči, páni kolegovia. Nevidím diskusný príspevok,
neevidujem. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave schvaľuje zmenu všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o určení
čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach v čl. 3 ods. 1 písm. c) - podľa
predloženého návrhu. Nech sa páči hlasujte. /.No ...musíš stále kričať... potom. Ja som za.
Dobre, takže bolo to bolo to schválené Ďakujem. Skúsme ešte raz, dobre? - možno to treba ten
gombík asi rozchodiť. Ešte jedno také tréningové hlasovanie... Lebo možno nájdeš spôsob na
to. To ide? No to bola zaujímavá poznámka ...Nejde? Ani teraz? Karol ty zaň nebudeš môcť
hlasovať. Dobre? Ale nevadí skúsme to takto ...Dobre? Aspoň povieš, že za. No... lebo niekedy
to pôjde niekedy nie. Musíš rozchodiť ten tvoj gombík tam.../
5
Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií – plnenie
rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.06.2016
p. Burdiga, primátor mesta
Takže 5 - Rozpočet mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií – plnenie
rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30. 6. 2016. Pozrime sa na komisie: komisie...
finančná, podnikateľská zobrala na vedomie, komisia výstavby - tak isto na vedomie, kultúra

šport - na vedomie, komisia sociálna - na vedomie bez pripomienok, komisia ochrany
verejného poriadku - bez výhrad a komisia cestovného ruchu tiež zobral na vedomie. Otváram
diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu... a ...pán poslanec! Musíš byť rýchlejší v týchto
veciach. Ešte stále si nezatlačil ten gombík... tak dobre. Áno. S faktickou pán poslanec Beke.
Nech sa páči.
p. Beke
Ďakujem pekne za slovo. Som rád, že mestu sa podarilo tak hospodáriť v 1. polroku 2016, ako
to vyznie z predloženého materiálu. Nechcel by som veľmi zdržiavať rokovanie; snáď čo mi
utkvelo v očiach, že pozastavil by som nad plnením separovaného komunálneho odpadu. To aj
z hľadiska toho, že sú rozložené jednotlivé kontajnery na... na sídliskách, taktiež aj v cintoríne,
no žiaľbohu, ľudia nejak neveľmi chcú separovať komunálny odpad. Čo sa týka cintorína, tak
jednoznačne je vypísané, že ktoré sú na plasty, ktoré sú na sklá, aj farebne sú rozlíšené, ani nie
sú ďaleko od seba ... cca na meter a predsa medzi sklá alebo plasty sa hádžu aj živé kvety
alebo... alebo biologicky rozpadnuteľný odpad. Ja by som chcel podotknúť, že.. že možno
dobré by bolo nejak viac propagovať možnosti – ako – toho separovania tovaru. A... a keď
pozerám na sídliská, tak možno aj rozložiť kontajnery na zber papieru ku každému... na každé
miesto, kde sa... kde sa odoberá. Lebo keď pozrie človek do tých zmesových kontajnerov, tak
je tam kopec krabíc a všeličo .... akože ... dávané, čo zbytočne zaberie jednak aj miesta aj.. a na
2. strane, mohli by sme – ako - len získať z toho nejaké tie výnosy. Snáď čo mi chýba z ... z
plnenia rozpočtu alebo vyhodnotenia rozpočtu, onoho času sme schválili dotácie pre
jednotlivé kultúrne, spoločenské a športové organizácie. Vyhodnotenia ako ... plnenia týchto...
tejto činnosti, alebo dotácií nevidím, alebo možnože... nedobre som pozeral, že ...ale
postrádam z toho hlásenia. A na 2. strane by som chcel taktiež podotknúť, že ... že nebolo by
od veci pozrieť sa aj na jednotlivé žiadosti tých organizácií, že ktorí na aké akcie požiadali
dotácie a s akým dátumom. Žiaľbohu, žiadosti boli podané konkrétne na dátum. Mám
vedomosti o niektorých, s konkrétnym dátumom. Žiaľbohu zmluvy neboli podpísané, až len o
mesiac pozdejšie, alebo... rozposielané boli výzvy... vyšli. A tým pádom sa ukrátili niektoré
organizácii, ba dokonca ešte mesto žiadalo, aby sa zriekli dobrovoľne tých financií, nakoľko
uplynul termín uskutočnenia toho programu. Ja si myslím, že... -konkrétny budem - 100 EUR by
nezruinovalo mesto, mestskú pokladňu, kedy bola ako... len poukázaná. A skúsil som to vyriešiť
takým spôsobom, aby nebola organizácia ukrátená, že som venoval svoj dvojmesačný
poslanecký plat pre tú... na tú akciu, lepšie povedať -i letný tábor pre deti. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, ja by som ťa chcel poprosiť, ja som nerozumel tej veci tam - že mesto niekoho
žiadalo o to, aby zrieklo sa dotácie?
p. Beke
Áno.
p. Burdiga, primátor mesta
A koho? povedz?
p. Beke:
Pána farára Reformovanej cirkvi.. oslovili.
p. Burdiga, primátor mesta
A mesto povedalo, aby sa zriekli dotácie? Na čo dotácie? Na...?
p. Beke

Keďže... Na letný tábor..
p. Burdiga, primátor mesta
A kto to povedal?
p. Beke
Na letný tábor, sme žiadali –ako- 100 EUR dotácie, čo bolo aj schválené.
p. Burdiga, primátor mesta
Áno, áno.
p. Beke
S tebou som aj... rozprávali sme v júli
p. Burdiga, primátor mesta
A ja som povedal aby sa zriekli? Odpadnem hneď.
p. Beke
Nepovedal si, že ...je to... tieto veci... že nie je táto čiastka –ako- nie je nárokovateľná. Čo je, čo
je pravda. Áno...Nemusí sa poukázať, tá suma. Ale... to je... to je isté, že auguste, ako ....bolo
ako ..... zavolané pánovi farárovi, aby... aby sa, zriekol ...ako - alebo sa vzdal tej... tej dotácie,
nakoľko už prešiel dátum.
p. Burdiga, primátor mesta
Čiže to znamená, bez tých 100 EUR nevedel pán farár zorganizovať letný tábor?
p. Beke
Tak, pán farár zorganizoval. Ale... je to ... je to trošičku také okaté, že 100 EUR - a nevie mesto
poukázať, na čo... ktorá bola aj schválená v mestskom rozpočte.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak chcel by som ...neviem, ja sa ...... spýtam pani doktorky Mičudovej, alebo dám jej slovo, že
ako to bolo. Ale ja som tieto dotácie ...všetky, ktoré sú, podpísal. To, že niekomu to príde
pozdejšie... preto som povedal, že tieto dotácie nie sú nárokovateľné. Ale to neznamená, že
my ich nedáme. Ale keď momentálne nevieš tie peniaze poukázať, darmo je medzi tým tá
suma 100 EUR, hej? - tak nevieme poukázať ďalej. Určite, ja si myslím, že každý bude
uspokojený. A toto ma trošku prekvapuje ...hej? - že, že takéto vyjadrenia. Ale – nevadí.
Človek si tieto veci zapisuje. Lebo každého ... každého, ja si myslím, či skôr alebo pozdejšie túto dotáciu dal. Však stále dotácie sme rozdeľovali či dostaneš - nedostaneš, tak ste si ich
rozdelili. A boli roky, keď nikto nedostal ani halier a nikto sa neozval. A zrazu, keď dostávame a
mesto dobre stojí, je v dobrej kondícii, niekto nedostane 100 EUR, tak je z toho hotový, lebo
dostane ich o týždeň. Ma to trošku prekvapuje. Každému výjdem v ústrety. Či je to 100 EUR,
a či je to 8 alebo 10.000 EUR.
p. Beke
Tak, žiaľ, fakty – ako- hovoria inakšie. Teraz ešte môžem poprípade prečítať list, alebo odpoveď
pána farára, že „na základe nášho telefonického rozhovoru“ -čo poslali e-mailom – „na základe
nášho telefonického roz...rozhovoru dňa 10. 8. vás týmto informujeme, že odstupujeme od
schváleného projektu Reformovanej kresťanskej cirkvi, ktorý pán veľavážený primátor mesta
Rožňava, veľactený pán Pavol Burdiga podpísal dňa 3. augusta 2016, nakoľko náš detský tábor
bol realizovaný a je každoročne 1. júlový týždeň, v spoluprácu s mestom Rožňava s jeho
inštitúciami. Sa naďalej modlíme.“ Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. No, ja sa možno ospravedlním, ale ja... nemôžeš pán poslanec povedať ani

slovo, že by som Reformovanej cirkvi nepomohol. Hej? Lebo to by som možno veľa A4 zapísal.
Veľmi veľa! Veľmi rád pomôžem, aj do budúcna budem pomáhať. A či je to reformovaná,
katolícka, evanjelická - mne to je jedno aká cirkev a jedno aké organizácie; ja si to zoberiem
stále na plecia a každému pomôžem. Hej? Takže ja sa ospravedlňujem, verejne, keď by som
vás mal uraziť tým, že 100 EUR ste nedostali. Hej? Pozrieme sa za tým. Každopádne. Hej? a preto bola tá otázka odo mňa, že či tých 100 EUR tak zavážilo na tom tábore? Lebo tých
100 EUR mohlo prísť aj v septembri, aj v októbri. Dostanete tých 100 EUR. Ako - nie je
problém. A myslím, že nezáleží... nezáležalo - mestský tábor, alebo.. nie mestský tábor,
pardón, letný tábor, na tom, že či ste dostali teraz 100 EUR, alebo ich dostanete v októbri. Nie.
Stále to vyjde tá čiastka... Teraz niekomu sa to zdá, že je to len 100 EUR...
p. Beke
Keď môžem k tomu. Samozrejme, keď nejaké dotácie dostanú organizácie, tak musia to aj
hlásenie dať, že načo boli ... ako použité, keď zmluva bola uzavretá trebárs v auguste a akcia
bola vykonaná v júli. Tak neviem ... poprípade pani kontrolórku - vieme sa opýtať, či... či sa to
uzná? Ako .. Hej? - že tie boli z predchádzajúceho obdobia čerpané, alebo výdavky sú
z predchádzajúceho obdobia.
p. Burdiga, primátor mesta
Ale to nie je nenárokovateľná položka. Teraz keby ste vôbec to nedostali... vôbec nikto
nedostane ... 30.000 EUR, teraz čo prídeme tu všetci a budeme sa sťažovať?
p. Beke
O jednom rozprávame...čiže...
p. Burdiga, primátor mesta
Ale ja, musím brať, ako primátor, nie jedno, ja beriem všetky kluby, ktoré si požiadali
o dotáciu. Ja beriem všetkých. A mne to nerobí rozdiel medzi cirkvou a medzi kultúrou a medzi
športom. Ja nerobím rozdiel, keď na to máme – dáme. Ale to asi znamená to, že keď človek
alebo mesto dobre stojí a rozdáva už dva roky, tak ešte aj to je problém. Lebo keď neboli
peniaze, každý bol spokojný... Ale beriem - a ja sa hlboko ospravedlňujem, keď sme s tými 100
EUR-ami nevedeli teraz podporiť letný tábor Reformovanej cirkvi; ja sa zaväzujem, že určite
vám potom v niečom inom pomôžem - ak toto pomôže, to ospravedlnenie. Pani doktorka,
skús ešte aj ty zareagovať na toto. Dobre? Aj pani kontrolórka...
p. Mičudová, MÚ
Ja by som len toľko chcela k tým dotáciám – skutočne, niektoré dohody boli podpísané neskôr,
ako prebehla akcia. Preto my sme nikoho nevyzvali, aby peniaze vracal, alebo niečo podobné.
Sami odstúpili od zmluvy. Samozrejme, že pokiaľ by potrebovali tie peniaze, tam je ešte
rezerva, čo sa týka týchto dotácií; v rámci tej rezervy je možné požiadať znovu o finančný
príspevok. Pretože tá päťpercentná rezerva tam stále ešte je. A do konca roka je možné tieto
finančné prostriedky využiť. Je mi to veľmi ľúto, že niekedy tie organizácie, ktoré majú
schválené dotácie, chcú od nás hneď o 2 alebo dva-tri týždne, aby hneď boli podpísané zmluvy,
aby hneď tie peniaze dostali. Ono niekedy aj z technických príčin to takto nefunguje. Takže
dobre by bolo, pokiaľ žiadal o tú dotáciu, aby to urobili včas. Aby sme sa im potom v tom
vedeli v tom zariadiť. Ale nie problém, pokiaľ chcú, je možné ešte z rezervy finančné
prostriedky uvoľniť na hocijaký projekt. Nielen pre nich, ale aj pre iné spoločenské a kultúrne
organizácie. Ešte vie o tom povedať aj pán predseda komisie, pokiaľ by sa chcel k tomu
vyjadriť. Takže... vidím na obrazovke, že sa hlási o slovo, takže z mojej strany asi toľko.

Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Neviem, nemohol by som poprosiť, či by náhodou tieto dotknuté organizácie nemohli trošku
užšie komunikovať? Lebo nemyslím si, že táto debata patrí práve sem, na toto zastupiteľstvo, s
takýmito detailami. Či by trošku viac aktivity jednotlivé dotknuté organizácie nemohli
komunikovať spolu, viac aktivity prejaviť? Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Laco.
p. Laco
/Funguje, dobre/ Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa len opýtať, aby som celkom tomu
rozumel – predpokladám, pán poslanec, uveď ma do problematiky; jedná sa o to, že bola
podaná žiadosť, však, hej? My sme, ako v komisii, jednali o tom, doporučovali. Však? O tom...
o takom materiáli hovoríme? Teraz alebo si hovoril, áno, že bolo schválené komisiou a
doporučené tejto organizácii alebo cirkvi? Dobre. Teraz tejto veci už rozumiem. Len som
myslel, prepáč, najprv to, že niečo také, že nebolo schválené, ako v rámci dotačných
prostriedkov, bolo schválené; rozumiem tomu. Tak teraz vlastne viem len toľko povedať, čo
povedala aj pani vedúca odboru školstva, že sú tam ešte rezervy. Akurát som minulý týždeň
bol pozrieť, že ako je čerpaná rezerva. A v rezerve je ešte viacnásobok toho, čo bolo žiadané. A
ja mám také... upresním, ak je to zlé – viem, že zvykli sa... to bolo pýtané na letný tábor, zvykli
sa organizovať - viem o tom, aspoň na Vianoce, zvykli nejaké akcie stále robiť, kultúrne
a podobného charakteru. Ak by sa to plánovalo teraz robiť, samozrejme je možnosť vo formou
dotácie, z dotácie, z rezervy dotačných poskytnúť... poskytnúť na túto akciu finančný
príspevok. A ja si myslím, že keď došlo k nejakému... tu bolo už povysvetľované - v podstate k
nejakému nedorozumeniu - na okraj toho len toľko, že sú aj športové kluby, aj kultúrne
organizácie na území mesta, ktoré fungujú, celoročnú pôsobnosť a niekedy dostávajú dotáciu
až v auguste, až v septembri, pritom fungujú od januára. To len tak na margo toho, že nie je
...mi ...to... taký prípad, že len - povedzme, aby neznelo tak, že len tejto organizácie sa nedalo
zavčasu. Mnohí dostávajú tiež podľa možností. Tak, jak tu bolo vysvetlené. Ale ja tiež, keď to
bolo tak, že išlo to cez komisiu, komisia doporučila, je možnosť pri organizovaní - ak sa plánuje,
ty to lepšie budeš vedieť ako ja, takáto akcia, tak z rezervy; nevidím v tom problém. To môžem
určite zodpovedne prehlásiť aj za členov komisie, že nevidím v tom problém. Keď dajú žiadosť
na tú akciu, aby z rezervy... Komisia zasadá v novembri, tak bolo by dobré, ak sa niečo plánuje,
aby do novembra došiel... došla žiadosť, keď bude niečo také, lebo komisia zasadá v novembri
a materiál bude mať pred sebou. Toľko som chcel. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Beke, nech sa páči.
p. Beke
Ja len toľko ako by som chcel povedať pani vedúcej, doktorke Mičudovej, že samozrejme
schválené boli –ako- tieto dotácie na aprílovom zasadnutí a že do júla sa nedali ... ako
realizovať - z technických príčin, alebo z hociakých, tak je to trošičku... ako len... proste ... to
nie je na... lebo za 3 mesiacov sa dalo –ako- len spísať zmluvy a podpisovať a na konkrétny
termín znela aj požiadvka, keď sa prerokovalo v komisiách. Konkrétne sa vedelo už o termíne.

Čiže... a že dodatočne, že... že na dodatočnú akciu si požiada, ako, cirkev. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Ja budem hovoriť s pánom farárom, lebo, fakt - keby na tom mal ten tábor
padnúť, ja dám zo svojho platu - lebo nie je problém. Ja mám dosť. Aj pani prednostka by dala.
A ja si myslím, že – ale - hlboko sa ospravedlňujeme, že je to tak, ale keby trebalo to
dofinancovať, tak skúsim aj ja. Ďakujem pekne, nech sa páči ďalej. Keď nie, uzatváram diskusiu.
Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Rožňave berie na vedomie plnenie
rozpočtu mesta k 30. 6. 2016. Nech sa páči.
Hlasovanie
Hlasovalo 11 pánov poslancov. Za 10, proti 0, 1 pán poslanec sa zdržal. Ďakujem pekne.

6
Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2015
p. Burdiga, primátor mesta
Bod číslo 6. Je to výročná správa mesta za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2015.
Máme tu vyjadrenie komisií: komisia finančná - odporúča schváliť, komisia výstavby,
územného plánu - tiež odporúča schváliť výročnú správu, komisia vzdelávania kultúry odporúča schváliť, komisia sociálna, zdravotná a bytová - odporučila mestskému zastupiteľstvu
schváliť, komisia ochrany verejného poriadku - tak isto a komisia cestovného ruchu - tak isto
odporučila schváliť. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu.
Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výročnú správu za
rok 2015. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo 10 pánov poslancov... 11. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.

7
Informácia o vykonanom rozpočtovom opatrení dňa 1.8.2016
p. Burdiga, primátor mesta
Informácia o vykonanom rozpočtovom opatrení dňa 1. 8. 2016. Otváram diskusiu k tomuto
bodu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie informáciu na vedomie. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo 10 pánov poslancov. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.

8
„Obnova bytového domu, zameraná na zníženie energetickej náročnosti budov“ na Ul.
Šafárikovej č. 101 v Rožňave
p. Burdiga, primátor mesta

Bod číslo 8 - Obnova bytového domu ... bytového domu zameraná na zníženie energetickej
náročnosti budov na ulici Šafárikovej číslo 101 v Rožňave. Komisie všetky odporúčajú. Otváram
diskusiu k tomuto bodu. Je tu aj vyjadrenie hlavnej kontrolórky mesta. Nech sa páči, diskusia.
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje
uznesenie
na
strane
číslo
2.
Nech
sa
páči,
hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo nám 13 poslancov. Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

9
Majetkoprávne záležitosti mesta
p. Burdiga, primátor mesta
Ideme na majetkoprávne záležitosti.
9.1
Ján Krištof, Sama Czabana 2, Rožňava – predaj podielu k pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/1 - Ján Krištof, ulica Sama Czabana 2, Rožňava - predaj podielu k pozemku mesta. Komisie –
výstavba - odporučila priamy predaj podielu, finančná , podnikateľská - odporučila priamy
predaj podielu pozemku, predmetného za cenu 11, 50 EUR za m2 . Otváram diskusiu k tomuto
bodu. Nech sa vám páči. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem hlasovať proti prijatiu resp. proti predaju tohto pozemku,
alebo teda podielu mesta. A dávam kolegom na zváženie nasledovnú myšlienku. Myslím si, že
tá oblasť, v ktorej sa ten pozemok nachádza, patrí... patrí k oblastiam osobitného zreteľa. A čo
sa týka obyvateľstva a vôbec, ako takej a myslím si, že by stálo za zváženie, aby kolegovia
poslancovia a možno aj kolegovia na finančnej komisii pouvažovali nad tým, že práve naopak,
mesto, nakoľko nemá páky, dosť silné na to, aby mnohé veci riešili, by mohlo práveže
poskupovávať voľné pozemky v tomto priestore a vytvoriť takýmto spôsobom možnosť ...
možnosť v budúcnosti upraviť ... upraviť skladbu obyvateľstva, prípadne úroveň bývania v
týchto priestoroch. Dúfam, že som povedal dosť slušne, dosť diplomaticky a nikto ma za nič
nebude teda nejakým spôsobom ťahať po súdoch. Takže toto dávam do na zváženie kolegom.
Nepamätám si - a prezeral som si uznesenia 2 roky dozadu, že by sme v tej oblasti už niečo
predávali. Dávali sme niečo do prenájmu, to si pamätám. S tým súhlasím. Takže dávam túto
záležitosť za zváženia, tento svoj názor kolegom a opakujem, z tohto dôvodu budem hlasovať
proti. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Ocelník, nech sa páči.
p. Ocelník
Pán poslanec Kováč, práve nedávno sme predávali pozemok pod čiernou stavbou v tejto ...
práve v tejto lokalite.
p. Burdiga, primátor mesta

Pán poslanec Capák, nech sa páči.
p. Capák
No viete, že bývam v tej veselej severnej časti Rožňavy; a je to také , ako, sa nehnevajte, však
aj pán kolega Kováč najprv hlasoval si proti, aj komisie boli proti, ba aj druhýkrát komisie boli
proti. A predsa sme predali 4 m. Tak ja neviem ...veľmi z toho nemám jasno. A viete... Ja v tom
bude určite budem za. Je to človek, ktorý má poplatené dane, je slušný, vedie svoj podnik,
poznám ho osobne. Ja tam nevidím problém. Ja skôr vidím to okolie, ďalej, problém. Tam je to
dobrá myšlienka poskupovať, preč - čo len môže mesto. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. Balász
Pri takomto návrhu treba zvážiť, či je reálne, aby mesto dokúpilo zvyšné podiely. Keď nie...
lebo vlastne mesto je tam minoritným vlastníkom. Takže ...takže si myslím, že to je veľmi
podstatná záležitosť. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči ďalší. Neevidujem nikoho. Uzatváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec, ty si
mal nejaký návrh? Pán poslanec Kováč? Tam bol nejaký návrh, pozmeňujúci? Niečo proti... Nie,
nebolo... ja som tiež.. Len ako názor, hej? Dobre. Takže budeme hlasovať za komisiu finančnú,
dobre. Je to podiel predmetného pozemku za cenu 11, 50 EUR. Hej? je to vlastne celé to isté
a tu je to spočítané - 3.455 EUR. Treba vám to celé čítať, páni kolegovia? Ak nie, tak nech sa
páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo 12 poslancov. Za boli 11, proti bol 1, nikto sa nezdržal. Ďakujem.

9.2
Ružena Majorošová, Okružná 20, Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/2 - Ružena Majorošová, Okružná 20, Rožňava - priamy predaj pozemku mesta. Pozrime sa na
komisie: výstavba - odporučila schváliť, finančná komisia - tak isto odporučila, za cenu
13,27 EUR za m2 . Nech sa páči, diskusia. Neevidujem nikoho, uzatváram diskusiu. Návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v
katastrálnom území Rožňava, novovytvorenej parcely parcelné číslo KN-C 4400/20, zastavaná
plocha s výmerou 17 m². Keď dovolíte, nebudem to opäť celé čítať. Je to tam napísané. Nech
sa páči hlasujte. Dobre... Ale už pán poslanec... sa ti tak rozchádza... už...dobrý ten gombík ..ZA.
Hlasovanie
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

9.3
Ing. Karolina Balog Makovníková, Kyjevská 28, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta

9/3 - Ing. Karolína Balog Makovníková, Kyjevská 28, Rožňava - priamy predaj pozemku mesta.
Komisie: finančná, podnikateľská - odporučila priamy predaj predmetného pozemku za cenu
podľa znaleckého posudku číslo 124/2016 zo dňa 29. 6. vyhotoveného Ing. Ondrejom
Kvetkom, t.j. za cenu 2.110 EUR. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Nikto. Uzatváram
diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Návrh na uznesenie znie: Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom území Rožňava,
novovytvorené parcelné číslo KN-C 1861/382, zastavaná plocha s výmerou 210 m² za cenu
2.110 EUR. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
11 poslanci hlasovali. Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.

9.4
Gabriel Mihók, Lipovník č. 188 – predaj prebytočného majetku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/4 - Gabriel Mihók, Lipovník 188 - predaj prebytočného majetku mesta. Pozrime sa na
komisie: výstavba - odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť alternatívu 1 - Zverejnenie
zámeru priameho predaja budovy, skladu, súpisné číslo 1060 pre pani Gabrielu ....Gabriela
Mihóka. Finančná - tiež odporučila alternatíva 1 - Zverejnenie zámeru priameho predaja
budovy skladu so súpisným číslo 1060 pre pána Gabriela Mihóka za kúpnu cenu 3.600 EUR.
Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Tak ja sa prikláňam k alternatíve 2. Takže navrhujem, aby sme hlasovali za alternatívu 2.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Má ešte niekto pozmeňujúci návrh? Ďakujem. Takže uzatváram diskusiu. Zaznel tu
pozmeňujúci návrh pána poslanca Kováča, alternatíva ... číslo 2. Takže hlasujeme najprv za
alternatívu číslo 2. Nech sa páči.
Hlasovanie
Hlasovalo 11 poslancov. Za 3, proti boli 6, 2 páni poslanci sa zdržali. Takže nebolo to schválené.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje alternatívu číslo
1. Opäť vám to nebudem celé čítať - za cenu 3.600 EUR. Nech sa páči, hlasujte. Je to
zverejnenie priameho predaja budovy. Áno?...
Hlasovanie
Hlasovalo 10 poslancov. Za boli 8, proti boli 2 a nikto za nezdržal. Ďakujem.

9.5
Anna Rézművesová, Ul. krátka č. 7, Rožňava – priamy predaj pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/5 - Anna Rézmüvesová, Ul. Krátka číslo 7, Rožňava. Komisie sa vyjadrili nasledovne: finančná
- odporučila priamy predaj predmetného pozemku mesta za cenu podľa znaleckého posudku
vyhotoveného Ing. Máriou Gyöngyösovou, t.j. za cenu 46 EUR. Otváram diskusiu. Nech sa páči.

Pán poslanec Capák.
p. Capák
Chcel by som sa spýtať, či skutočne táto pani je, že je bez dlhov voči mestu? Kto mi to vie
odpovedať?
p. Burdiga, primátor mesta
V tejto chvíli nie. Lebo nie sme nejak online prepojení, teraz.
p. Capák
Nie... ja som poprosil pani vedľa, že ona to práve zistí. A chcem vám povedať jednu vec. Ja sa
tu v tomto bode zdržím, aby nebolo zase, že Capák je proti tomu, alebo Capák to - kde sa dačo
pohne s cigánmi, že je Capák. Nie. Ja sa zdržím, aby sa jej vyšlo v ústrety. Keď schválite. Jedno
je však jasné - podal tú sťažnosť, aj pán Lach aj ja. Sme to podali. Bolo tu šetrenie, bolo
zistenie, v akom stave to bolo. Neodporúčali, dokonca ste hlasovali proti. Potom sa stal
zázrak...Ešte aj komisie boli proti.... Stal sa zázrak a o 4 dni na to ste zahlasovali 9 za odpredaj.
Tak ja už som z toho trošku hlúpy, zmätený... Tak -pomáha mi kolega - a preto už len
poslednú vec, že teda, ako je to s tými daňami? Pretože keď je daňovou dlžníčkou, tak
nemôžeme to odsúhlasiť; alebo niekto z rodiny. Pokiaľ nie, myslím, že nie je problém.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn, nech sa ti páči.
p. Kuhn
/Svieti mi? .. ...už m svieti / Ja sa chcem spýtať, ja som bol v tom, že pri každom predaji, keď
ideme predať majetok, alebo tak keď niekto kupuje od mesta majetok, tak sa preveruje, či
dotyčný - keďže to máme v zásadách hospodárenia, že nemôžme predať majetok niekomu, kto
je daňovým dlžníkom. Tak som bol v tom, že teda úrad pri každej takej žiadosti preveruje ku
dňu... ku dňu, keď sa ten materiál distribuuje, alebo teda pár dní predtým, ako sa distribuuje,
či je, či nie je. Čiže predpokladám, že nie. Takže, len si chcem overiť, či to tak naozaj tomu je?
Že sa... že sa to overuje.
p. Burdiga, primátor mesta
V tejto chvíli neviem povedať ... neviem odpovedať na to. Neviem ti povedať teraz. Vtedy, keď
sa materiál pripravoval, tak nie. Pán poslanec Capák.
p. Capák
Poprosím vás, kým vybehnem do kancelárie 1. kontaktu, pretože som poprosil pani nech
pripraví materiál, keby ste počkali alebo sa ešte niekto prihláste do nejakej diskusie k tomu.
Áno? A ja tu hneď prídem, s tým, či je to tak, či nie.
p. Burdiga, primátor mesta
Môžem poprosiť, kancelária 1. kontaktu nemá právo ti podávať takéto vlastne informácie. My
už to zisťujeme. Dobre? Pretože to by mohol hocikto prísť dnuka - a tých, čo komu čo dlžíš, tak
tiež by ti to nebolo asi po vôli, keby sme to povedali. ... No samozrejme ...ty nedlžíš nikomu
nič...
p. Capák
Ja som dlžný ... čo by nie...
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte chvíľu počkajme... Pán poslanec Balász, aspoň dovtedy diskutujeme.
p. Balász
Chcem sa opýtať, keď sa schváli predaj a nebudú uhradené všetky záväzky kupujúceho, tak

azda mesto nepredá, nie? A je to vyriešené. Musia byť všetky záväzky uhradené, k predaju.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Nebudeme čakať na to. Myslím, že keď ... je dlžníkom nepodpíšeme, keď nie je dlžníkom, tak
nevidím tam... lebo aj tak budeme... ak tak my budeme podpisovať. Takže- preveríme odkladacia podmienka - vyrovnanie dlhov. Môže byť, do ukladacej časti môžete, keď chcete,
zahrnúť. Najprv pán Capák, potom pán Kuhn s faktickou, nech sa páči.
p. Capák
p. Capák
No, vlastne pán primátor ste povedali potom mojim slovami, čo som chcel, že možno taká
cesta by bola. Dobre.. nechávam slovo...
p. Kuhn
Z vecného hľadiska máš pravdu, pán primátor, ale z hľadiska právneho - mestské zastupiteľstvo
robí rozhodnutie. A ja teda som ... som za ten predaj, ale ... ale nebudem hlasovať ...
nemôžem hlasovať za, ak tak si nie som istý, že či proste neschvaľujeme niekomu, kto dlží
peniaze. To by som proste porušoval svojím hlasovaním nejaké pravidlá. Čo teda nechcem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Vyhlasujem 10 minútovú prestávku. Dobre? ... Tak ... . to bude zbytočné, zatiaľ ... No ...
ja chcem uspokojiť pána poslanca Kuhna - a pani prednostka príde, povie. ... Dajte si jednu
cigaretu ... Príde naspäť, povie áno - nie a zahlasujete. .. Aj tak ... potrebujete si oddýchnuť,
chvíľu ...
Môžeme, kolegovia, ďalej? Čas nám beží. Super. Pani prednostka vás bude informovať, či pani
Résmüvesová zaplatila všetko. ...
p. Miháliková, prednostka MÚ
Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň. Ja teda ... z tých legislatívnych dôvodov vás nemôžem
informovať presne druhu nedoplatku, jeho výšky. Vypláva to zo zákona. Toľko informácia
istinná, pokiaľ ide o komunálny odpad a o daň z nehnuteľnosti je vyrovnaná. Samozrejme, s
tým je spojené ďalšie konanie. Ako viete, tam sa vyrubujú potom sankcie. Čiže, tie sankcie sa
ešte budú ďalej vyrubovať, pretože, ako som spomínala, došlo k zaplateniu istiny.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Takže pokračujme ďalej v diskusii, lebo vidím, že je plodná - k 4 m2 . Pán poslanec
Kemény, nech sa páči.
p. Kemeny
Ja sa vrátim do minulosti, ale v súvislosti s tou diskusiou , a s pripomienkami, ktoré boli, snáď v
budúcnosť. Stotožňujem sa - a je to v súlade so zásadami, že aby sa tu dostavali materiály len
už takéhoto charakteru, očistené. Tzn. tam, kde sú podlžnosti, jednoducho formulovať
odpoveď s tým, že budeme sa s tým zaoberať, v prípade, že bude nulový ... nulový dlh.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
No ... ako ... na to budeme musieť nejaký model vymyslieť, pretože to sa môže meniť každý
deň ...každú hodinu, každú minútu. Hej? Dá sa ... Je len hovorím, že sa to môže meniť ...
Dobre. Takže budete mať tak urobené, že - ku dňu. Keď vyplatí za tým dňom, tak ... alebo? ...

tak. Pán poslanec Capák, za ním pán poslanec Kuhn, za ním pán poslanec Lach. Nech sa vám
páči.
p. Capák
Chcem vám povedať, že - prepáčte, že zdržujem toto zastupiteľstvo, pri tomto bode...
p. Burdiga, primátor mesta
Nezdržuješ vôbec. ...Všetko to je OK.
p. Capák
... ale viete dobre, nie som tam sám, ktorý býva... vrcú do mňa trošku susedia, - ty to povedz aj tak ja zostávam zlý z toho u ľudí ... pretože, áno, vytiahnem to, potom Capák je zlý- ale
tentokrát nemám úplne jasné, že čo je istina? Teda, či je dlh, či nie je? Alebo, pokiaľ je aj
možno nejaký dlh na istine, ale pokiaľ sa ... nie je to v podmienkach pri predaji, tak potom to
môžeme vynechať. Aby som mal jasne ...ale nielen ja, ale asi aj my všetci.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka bude reagovať.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Áno, istina. Tzn. tá predpísaná daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad. Ak by každý zaplatil v
tom termíne, tak táto výška ostala na celý rok. Ale v prípade, ak daňovník nezaplatí termíne, zo
zákona musí byť vyrubené penále. Tam je nejaká lehota, v ktorej my sme oprávnení to penále
vyrubiť. Čiže tá situácia sa môže meniť naozaj každý deň. Čiže, včera nemusela mať vyrubené
penále a už dnes môže mať. Preto, hovorím, že je to ťažké posúdiť. Kedy vydistribuovať ten
materiál, alebo ...Nemôžem zas zasahovať ...takisto ... Ano?...
p. Capák
Prepáčte ... Ja napríklad viem za seba jasne - ja nemám zaplatené. Hej?. Sa priznávam, nemám.
A teraz tu malo byť tiež jasné - buď je, alebo nie. Ja ... len tak by som ... potreboval ...ako ...
jednoduchšou formu. Prepáčte, ale ja už nerozumiem ani tým ... penálom ...
p. Miháliková, prednostka MÚ
Daň je zaplatená, ale vznikol tam , hovorím, je tu zákon, ktorý nás obmedzuje. My nemôžeme
vás informovať o výške koľko, čo - daň, ako taká je. Ale tam vzniká ešte -príslušenstvo k dani sa tomu hovorí, keď nezaplatí daňovník v lehote. A to penále, alebo ten sankčný úrok môže byť
vyrúbený v lehote aj piatich rokov, od kedy ten nedoplatok vznikol. Čiže tam môže každým
dňom, byť vyrúbené to penále. A ja neviem, či bude vyrúbené zajtra, alebo bude vyrúbene...
bolo včera.
p. Burdiga, primátor mesta
Čiže môžeme tomu rozumieť - penále nemal vyplatené. Ostatné má, penále nemá .
Lopatisticky.
p. Capák
Ja sa len slušne spýtam - potom - nebolo by stiahnuť tento návrh?
p. Burdiga, primátor mesta
Je na vás. Ale dajme ešte poslancovi ... pánovi poslancovi Kuhnovi, dajme ešte príležitosť aj
pánovi poslancovi Lachovi a potom sťahujte. Nech sa páči, pán...
p. Kuhn
/...a svetielko ?... Mám.../ Ja by som chcel poprosiť pani hlavnú kontrolórku, kedy sa vyjadrila
k tomu, teda - ten stav, keď je zaplatená tá ...tá istina, ale je nárok yrubiť - alebo povinnosť
mesta? - v takom prípade vyrúbiť pokutu. Ako je to potom v súlade s tým, čo máme v

zásadách, kde sa hovorí, že "nemá mať žiadne nedoplatky". Čo to... čo sa rozumie ako
nedoplatok? Je to len tá istina? Alebo sú to aj tie penále? A sú to len vyrúbené penále, alebo
len... alebo aj penále ... na ktorej... ktoré môžu byť vyrubené, v zmysle zákona aj, ale ešte
nebol vydaný výnos?
Môj názor je taký, že zásady hospodárenia s majetkom obcí, teda jasne hovoria - nemá sa
predávať majetok občanovi, ktorý má záväzky voči mestu. Nepíšeme konkrétne aké záväzky.
Tzn. môžu byť z prenájmu, môžu byť... môžu byť daňové, môžu byť poplatkové . Jednoducho záväzky ako také. Podľa môjho názoru, aj penále sú záväzky. Áno. To znamená, že záväzok sa
skladá z dvoch častí. Je to nezaplatená daň a plus penále. V tomto prípade je daň zaplatená,
penále nie sú zaplatené. Aby sme zjednodušili postup, ja som to inak predtým overovala v
iných prípadoch, nie konkrétne, v tomto prípade, na majetkovom stave. Ku dňu podpisu
zmluvy pracovníčky overujú, či dotyčná osoba alebo občan mesta, či má zaplatené záväzky,
alebo vyrovnané záväzky voči mestu. Čiže pre zjednodušenie postup, aby sa tak odporučila, je
to na vás, ako sa rozhodnete, ku dňu podpisu zmluvy, aby všetky záväzky boli vyrovnané a
zaplatené. Ako náhle toto nebude, jednoducho mesto odstúpi od zmluvy a ruší sa toto
uznesenie, ktoré schválite. To je najjednoduchšie. Lebo tak, ako pani prednostka povedala, tie
penále narastajú. Hej? Stále sa počíta ku dňu zaplatenia. Samozrejme, úrad na to má čas; to
nebude na druhý deň vyrubovať penále. Ale pokiaľ ten občan od nás niečo chce, ku tomu dňu
sa to vyčísli - či to je - ja neviem - 10 EUR, 20 EUR., ak nezaplatí, odstupujeme od zmluvy;
jednoducho sa uznesenie neplní. Ak zaplatí, jednoducho je to dôvod na to, aby sa zmluva
podpísala. Je to môj názor.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán Kuhn ...ešte ...máš?...
p. Kuhn
Ďakujem. Aspoň toto vysvetlenie mi stačí.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán zástupca, nech sa ti páči, s faktickou.
p. Lach, zástupca primátora
Ďakujem pani prednostke pani kontrolórke za edukáciu. A ... ma prekvapuje, že nad štyrmi
metrami štvorcovými sa tu dokážeme takto vyzabávať. Ja, myslím si, že sú dôležitejšie veci v
meste; i keď sme z tohto robili pôvodne principiálnu záležitosť. Ale myslím si, že život nie je
čiernobiely. Aj tu treba urobiť kompromis. Lebo tú podstatnú časť majetku tá osoba, ktorá
žiada tie 4 m štvorcové má vysporiadané na liste vlastníctva. Aj tú stavbu, teda čiernu,
potrebuje to zlegalizovať. Tak potrebujeme kriminalizovať ľudí, alebo ... alebo chceme nejakým
spôsobom pomôcť občanom? Čiže, zu je tá zmena toho názoru. Ja osobne si myslím, že nie je
problém toto odsúhlasiť, tento odpredaj. A čo sa týka, že kedy to posudzovať, to penále, toto
tu už odznelo. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn s faktickou.
p. Kuhn
Pán kolega, tu nejde o 4 metre štvorcové. Tu ide o princíp. O to, že máme nejaké zásady a mali
by sme ich dodržiavať. A chceli sme mať jasno, že neporušíme my svoje vlastne zásady. Lebo ak
ich porušíme v tomto prípade, tak potom niekto bude chcieť aby sme ich porušili aj keď pôjde

o 4.000 metrov ... alebo ... 40.000 metrov štvorcových. Čiže... čiže ide ide o... o to, aby sme
stanovili jasné kritériá, ktoré platia pre všetkých. Aj tých ktorí chcú lena 4 metra aj tých ktorí
budú chcieť 3.000 metrov štvorcových.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Návrh, aby všetky zmluvy čo sa týkajú prevodu majetku boli účinné k dňu podpisu zmluvy je
len v tom prípade, ak sú všetky záväzky voči mestu splnené. To jedno, či to je pohľadávka za
istinu alebo za príslušenstvo. Všetky záväzky k dňu podpisu musia byť vyrovnané. V tom
prípade je zmluva účinná. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Ešte pani prednostka bude reagovať.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Ja by som, ak dovolíte, navrhla také riešenie, pretože toto, čo hovorí pán poslanec Balázs,
môže trvať aj 2 roky, napríklad. My môžeme čakať aj 2 roky, kedy nám dlžník bude tu splácať
po nejakých 5 EUR, 10 EUR, nevieme koľko, áno?- ja by som navrhla, alebo teda - pripravíme
taký návrh na zmenu zásad hospodárenia s majetkom mesta, kde bude pevne stanovená teda- lehota, že v prípade, ak mestské zastupiteľstvo aj schváli predaj majetku, dlžníka bude
mať 30 dní na to, aby si vyrovnal všetky záväzky. A ak do tridsiatich dní ich nevyrovná, tak my
na najbližšom zastupiteľstve, teda, predložíme návrh na zrušenie uznesenia.
p. Baláza
To je dobre... Len otázka je, či vôbec rokovať v týchto veciach, keď sú pohľadávky mesta. ...?
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Sa nehnevajte! Ja neviem hlasovať za to - tak to vidím. Pretože my máme hlasovať, v podstate
v krátkom nejakom čase, aby sme prešli k ďalšiemu bodu - a hlasovať. Ja t u zatiaľ len počujem
o nejakých penáloch, ktoré sú na 2 roky, či na 5 rokov či na 30 dní. Tak - buď je to čisté, alebo
nečisté. A 2. vec ma... sami vidíte - tabuľu - dlžníci mesta. Neviem, koľko sa z nich pohlo?! Šak
to je na naťahovačkách! Na dlhé lakte! Tak ja ...ja do toho nechcem vstupovať! Či to je dobrý
zámer, či nie! Jedno, čo je pravda, z princípu - či 4 metre či 4.000 - to bola dobrá poznámka. To
by malo byť jedno. A preto, sa nehnevajte kolegovia , sme pred takú situáciu dotlačení, máme
o niečom rozhodnúť a potom - vraj - bude to tak alebo hentak. No, ja nie. Ja radšej
nehlasujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán zástupca, nech sa páči.
p. Lach, zástupca primátora.
K tomu, že keď žiadateľ ku dňu podania žiadosti nemá podlžnosť, tak ... vlastne ...sa rozbehne
proces prípravy a schvaľovania odpredajú majetku mesta. A keď v tom momente bude mať
vyrovnané pohľadávky voči mestu, tak vlastne ten proces začne. A my dostaneme nejaké
materiály na schválenie. Dokonca keď sa jedná o odpredaj, tak je zámer a na ďalšom
zastupiteľstve je už vlastný materiál - schválenie - teda toho odpredaju. To trvá nejakú chvíľu.
Medzitým môže vzniknúť všeličo. Môže ... môže zistiť úrad, že vlastne -áno- ten človek - už mu
vznikol medzitým nejaký ...nejaká podlžnosť, tak skutočne treba asi mať trpezlivosť a povedať:

prvýkrát sa to preveruje v momente, keď podal žiadosť a pripravuje sa materiál do
zastupiteľstva. A 2. moment - tá jeho ... teda - že žiadateľ nie je dlžný mestu v čase podpisu
zmluvy. A myslím si, že zbytočne budeme mlátiť prázdnu slamu, keď toto ináč nevieme urobiť.
Lebo priebežne, počas štyroch mesiacov, lebo toľko nám trvá väčšinou jeden takýto materiál,
tak nevieme odsledovať, že či mu vznikol dlh, nevznikol dlh - a čo. Čiže - 1. moment - musí byť
čistý, keď podá žiadosť a ide potom do toho procesu schvaľovania a 2. moment, kedy musí byť
bez dlhov - pri podpise zmluvy. Ďakujem za pozornosť.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Ja vás ešte, páni, poprosím, hláste sa ako diskusný príspevok, alebo faktická - lebo
na faktickú máte tých 30 sekúnd a potom sa predbiehate. Dobre?. Takže skúste sa nejako
utriasť. Dobre? Pán poslanec Balázs, faktická.
p. Balázs
Faktická, rýchla. Bije sa tento môj návrh s rokovacím poriadkom, kde ... kde je vlastne, že
nemáme prejednávať materiál, kde je dlžník. Však? Nie?
p. Miháliková, prednostka MÚ
Nie. Tam je to tak stanovené, že tie žiadosti nebudú posudzovať. Ale keď ona podala žiadosť,
tak ako hovorí pán zástupca, tu hovorím, môže vzniknúť práve počas toho štvormesačného
obdobia, že vieme napr. že dane sa platia na 4 splátky, čiže môže dôjsť , že ďalšia splátka už je
splatná a dlžník nezaplatí. Ale už žiadosť podal predtým, keď ešte tá splátka nebola splatná.
p. Balázs
Takže platí to, čo povedal kolega Lach, v podstate ...tak ...
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem pekne za slovo . Mne sa páči sociálne cítenie kolegov, ktorí teraz súhlasia s návrhom
pani prednostky a mne sa páči aj sociálny pojem tohto celého, že teda zaplatí - a do tridsiatich
dňoch, keď zaplatí, tak potom - atď - a tak potom do 14, lebo - ho máme radi... Poprosím, vec
je veľmi jednoduchá. Podľa môjho názoru, nekomplikujme si tu - v deň podania žiadosti - buď
to má vyrovnané, alebo to nemá vyrovnané. Keď to nemá vyrovnané, tak som vymastený a
nemáme sa tu čím zaoberať a vôbec tú žiadosť nebudeme prijímať, nepustíme ju ďalej. Keď
to má vyrovnané, je to v poriadku. A nehovorme len o istinách, o všetkých podlžnostiach,
ktoré sú. Pretože - mne sa - ... už teraz - mne sa to páči, zo sociálneho hľadiska, že my
vychádzame takto ľuďom v ústrety. Ona istinu zaplatila, a kto ho vie, koľko budú úroky, možno
naozaj smiešne - 3 EURa , 4 EURa - možno len 50 centov. Ale nejde tu o to, aké sú tu úroky,
ako povedal Ivan Kuhn, ide tu o princíp. Takže v princípe, keď v rámci žiadosti nemá veci
naplnené, nemáme sa čím zaoberať. Ak si splní všetky náležitosti, není problém, dostane sa to
na stôl, je to v poriadku. A ako dlžníčka, vypýta si pre komisiu, finančnú, potvrdenie o tom, že
už má všetko vyrovnané, všetky náležitosti typu - nielen istín, ale aj všetkých tých poplatkov,
ktoré s tým súvisia a je to čistá záležitosť, a komisia môže k tomu zaujať odborné stanovisko.
Takže, z tohto pohľadu to vidím takto, a preto budem hlasovať proti predaju tohto pozemku.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Chce ešte niekto? Pán poslanec Capák, nech sa ti páči.
p. Capák

Ďakujem, kolegovia, že to dopĺňate. A - mne sa páčilo, raz som išiel na komisiu a pán Gergely
to veľmi rýchlo a stručne a vybavil- povedal - Jedná sa o čiernu stavbu? Áno. Je zapísaná? Nie je. Tak tu niet čo riešiť. Preč s tým bodom. A išlo sa ďalej. To ... veľmi dobre pamätám. To
veľmi ...tak ...šikovne tam ... riešil. A to si myslím, dobre to urobil. No, ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Ocelník, nech sa páči
p. Ocelník
Z tejto dlhej diskusii som sa nedozvedel, či žiadateľka má pozdĺžnosť voči mestu alebo nie. Či
by sa to dalo odpovedať ... áno alebo nie - ako - jednoznačne. Či takáto odpoveď by sa dala
dať? Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja som to tak lopatisticky povedal - možno si to nepochopil ani tak. - Hej? - Lebo ja som
povedal , hej, že - dane má, penále nemá. Tzn. - nemá. Ja to neviem už ináč . Nemá! My sme
to len rozdelili, aby ste vedeli, čo zaplatila, čo nezaplatila. A keď to ... a čo ešte bude mať. A
keď to zhrnieme, tak - to nemá. Ak ti to ... táto odpoveď... Nemá... nemá zaplatené penále.
Penále nie pedále. Penále. Takže nemá ...
To znamená, že má podlžnosti voči mestu.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, má podlžnosti voči mestu.
p. Ocelník
Dobre. Je to jasná odpoveď. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak. Postačuje?
p. Ocelník
Áno.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Nech sa páči má. Má ešte niekto k tým penálom? Pani hlavná kontrolórka sa chce
vyjadriť.
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Ešte, páni poslanci, ak dovolíte, nakoľko máme dosť veľa bodov programu, majetkových - ako
budeme ďalej... ako budete ďalej postupovať? Áno? Lebo už máme za sebou 5 bodov majetkovo-právnych, kde sa toto neskúmalo. Čiže predtým, než začnete hlasovať, by bolo
dobré - sa nejako ujednotiť - do budúcna. Lebo týchto 5 bodov už je schválených, v predaji
majetku mesta. Bez toho, aby sme zisťovali, či má podlžnosti ten občan či nemá. Takže - otázka
je, či sa bude ďalej pokračovať v majetkových, alebo potom sa nejako dohodnete, že do
budúcna - ako postupovať. Ja len takú pripomienku . Vám ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn, nech sa páči.
p. Kuhn
Presne preto som sa úplne na začiatku, pri tom 1. diskusnom príspevku vlastne pýta na to, že
aký je ten princíp? Lebo ja som bol v tom, že ... že toto sa posudzuje vlastne na začiatku, ešte
keď to dostane úrad. A my už dostane žiadosti, kde je to vyrovnané. Takže ... len som si chcel
byť istý ... Pre mňa je prijateľné to, čo navrhla pani prednostka, že... že ..teda ku dňom
podpisu zmluvy sa to bude skúmať. A keď nebude, tak nepodpíše . A dá sa ... budú mať teda

tých 30 dní. A .. .ak to nezaplatia všetko, tak sa vracia materiál do zastupiteľstva; zrušenie
uznesenia. Ako -ako - to považujú za rozumné, efektívne riešenie.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Budeme mať, pán poslanec Balázs, má nejaký návrh. Pán poslanec Kováč... ? To bol
návrh od teba?... Dobre. Pán poslanec Kuhn ...to bol návrh od teba?... Však? Nech sa páči
ďalej. ... Aby sme vedeli hlasovať. Pán poslanec Capák. Nech sa páči.
p. Capák
Veľmi krátko poviem... No, tak ... tieto diskusie, už si viem predstaviť ... , lebo to budeme pri
každom bode tak mať. Tam vlastne... dačo bude vyplatené, dačo nie, dačo áno. Sa ...
zaväzujeme že na 30 dní... - ale potom, prepáčte - ta na rok nám to nejak vyšlo. A toto je zlé.
A ja tu mám hlasovať?? Tak ...nedobre! Tak buď je dlžník, alebo nie je dlžník! Buď je to na
nule, alebo je tam dačo. Ja neviem, ľudia zlatí, tak toto je zlé. A tu neviem koľko bodov tu
ešte máme ... Dosť asi! Tak to kašlime na to! - dlžník - nedlžník !. Odbime to a ideme domov!
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Ešte ... pani prednostka ešte chce na chvíľu.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ja len znova zopakujem, postupovali sme podľa zásad, kde sa hovorí, že neposudzujú sa také
žiadosti, ktoré ... ktoré ku dňu podania, ak dlžník má nedoplatok. To sme dodržali. Teraz, pán
poslanec, máme 29. septembra - Povedzme, že ďalšia platnosť splátky dane je 30. My dnes
schválime - dnes- niekomu predaj majetku. A on si povie 30-teho - "však ja už nemusím
zaplatiť ". Veď už to mám razítko. Veď o tom hovoríme. Tak dajme tých 30 dní lehotu na
podpis zmluvy. Aspoň takto si zaistíme, že aj pohľadávky, ktoré vzniknú v priebehu
schvaľovacieho procesu budú zaplatené.
p. Capák
Potom pevne 30 dní dajme... a ...aspoň ..bude jasné ...že som mimo
p. Burdiga, primátor mesta
Ale... je to v jednom návrhu. Preto hovorím, že treba počúvať. Dávať pozor. Pán poslanec
Laco. A ...prepáč, pán poslanec Kemény ťa predbehol s faktickou. ...Áno ...tak ... Pán poslanec
Kemény má slovo.... potom pán poslanec Laco.
p. Kemny
Ďakujem. Ja si myslím, že dosť podrobne sme rozobrali ... nejedná sa ...o 4 či 4.000 metrov
štvorcových - o princíp. A došli sme k názoru takému, že ten návrh, ktorý pán Kuhn
predostrel ,sa s tým - predpokladám - všetci stotožníme a je to ošetrené tými 30-timi dňami,
aby sme tento bod uzavreli diskusiu a pokračovali ďalej.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Laco.
p. Laco
/No ...už ma počuť dobre. .../... Ďakujem pekne za slovo. Chcem len upriamiť pozornosť na dve
veci. To je Majetkoprávne veci - 9/5- tzn. piaty bod. Máme tam ... myslím ... 22 ...23 ... 25
bodov. Nie každý predaj pozemku, jasné. Ale zopár - 10 -15 ešte takých. To znamená, že keď
pri každom bode budeme skúmať... - 10 minútové prestávky, aby zistili že či má pozdĺžnosti
voči mestu alebo nie, tak predpokladám, že ukončíme buď večer alebo o 3 dni ... toto
zastupiteľstvo. Preto je jednoznačne, preto ja jednoznačne prikláňam sa k tomu, čo povedala
aj pani kontrolórka, keď sme neskúmali na predošlých, čo už sme odsúhlasili, je to maximálne

nefér - unfér - voči ostatným. Ale padol tu dobrý návrh, čo povedala pani prednostka - a ja si
myslím, že v tom je všetko ... všetko, čo sa týka týchto vecí vyriešené. Lebo mám pocit, že v
opačnom prípade, že keby sme chceli ísť tou cestou, ...čo sme sa dostali, ... na cestu pri bode
5, tak naozaj... naozaj tu budeme 2 dni, alebo 3 dni. Lebo potom, naozaj, pri každom bode,
keď nevieme - preveriť - 10 - dní ... .. ??? ... alebo ... čo budeme robiť? Neviem. Preto ja
dávam tento návrh, čo som teraz povedal. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Takže pán poslanec, ty si štvrtý, ktorý dáva návrh. Hej?
p. Laco
Tak ...ja... nedávam návrh ... na hlasovanie . Povedal som svoj názor. Nie- nie-nie.
Nepredlžujem rokovanie.
p. Burdiga, primátor mesta
Názor a návrh je dva...
p. Laco
Prepáčte.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák, nech sa ti páči.
p. Capák
No tak , tým, pádom všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré sme si schválili nedodržíme.
Áno? Tam nie je reč o 30-tich dňoch. To, čo sme si povedali. Jasná vec. Dlžník, alebo nie
dlžník. Na nulu. Ja viem, aj mne by to vyhovovalo ... Ďalších 30 dní, osobne. Ale tým pádom,
berme všetci na vedomie, že porušujeme VZN-ko. A ja som potom za. Ale potom súhlaste
všetci, že ho porušiť ideme. ... Ako by nie?... Je to tam , jasne čo sme si odsúhlasili. VZN -ko, že
musí ... nesmie byť dlžníkom mesta... kto žiada.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn
p. Kuhn
No, neviem - hovoríme o zásadách hospodárenia. To nie VZN-ko - pokiaľ viem. A ... čiže... to
neporušujeme... len teda...tie zásady ...možnože ... nie sú ...úplne ... úplne do podrobného
písmena popísané, celý ten proces, čiže, ku ktorému okamžiku to má byť. A to vlastne
navrhovala pani prednostka, že ako to ... ako to upraviť. Či už to bude písomne upravené v
týchto zásadách, alebo to bude len interný postup úradu. To už nepovažujem , ako, za
dôležité. Pre mňa je to ... aby ... aby to... aby to takýmto spôsobom fungovalo. Neviem, či je
potrebné, aby si nejaký poslanec osvojil návrh, ktorý tu predniesla pani prednostka, alebo to
bude len teda nejaká, ako by som povedal - domáca úloha pre úrad ... aby to takto fungovalo.
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Ak môžem, pán primátor. Dobre ste to konštatoval, pán poslanec. Ale, vy - v podstate ste
sformuloval ten istý návrh ako pani prednostka - aby ...
p. Kuhn
Ja som si ho len osvojil, viacmenej...
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
osvojil ... Tak ...to je to isté... Ale v podstate, zákon o majetku obcí hovorí, že ďalšie
podmienky si upraví samospráva v zásadách. Hej? Čiže nemá to charakter VZN. Sú to zásady.
A ďalšia vec je, že vlastne predaje majetku sa uskutočňuje ... teda je platný vkladom do

katastra. Áno. Čiže my tam nemáme žiadne lehoty. Práve preto, aby tak tomuto vyhlo. Tak
dáme tú 30 dňovú lehotu a vlastne v konečnom dôsledku aj tak až po návrh do katastra, môže
sa ešte niečo udiať. Hej? Kým kataster nezaregistruje túto zmluvu, tak zatiaľ ešte kúpno-predaj
nie je právoplatný. Ale táto tridsaťdňová lehota je ... podľa mňa dostatočná na to, aby sa
všetky okolnosti ešte zistili, ktoré sú potrebné.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováš
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som začal svoj vstup otázkou - znamená - na pani prednostku a
pani hlavnú kontrolórku - beriem alternatívu, že teda dôjde k schválenie tohto materiálu, v
zmysle toho, čo bolo povedané... alebo teda... o čom som presvedčený, že teda tu platí- keď
dôjde k podpisu zmluvy, za súčasného stavu a dotyčná pani nebude mať zaplatené penále,
znamená to, že mesto s ňou nepodpíše zmluvu? Dobre tomu rozumiem?
p. Miháliková, prednostka MÚ
V súčasnosti, keď to ešte nemáme ... opravené, alebo - upresnené v zásadách, prax je taká,
že dlžníka upozorníme, že je potrebné si tie nedoplatky zaplatiť. On síce zmluvu aj podpíše,
ale my mu ju nedáme.; aby ju odniesol na vklad do katastra.
p. Kováč
Áno ...rozumiem ...dobre.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Ako som spomenula, pripravíme na novembrové zasadnutie tú zmenu zásad, kde už bude to
presne upravené, tou 30 dňovou lehotou, že teda už bude dlžník zaviazaný zaplatiť do tých
tridsiatich dní všetky nedoplatky, čiže je tam priestor aj na to, aby finančný odbor vyrúbil
penále, aby sa presne vyčíslila tá čiastka. A v prípade, ak nie, ide návrh na zrušenie uznesenia.
p. Kováč
Dobre... dobre... pochopil som to. To znamená, že ja by som navrhoval, aby sme o mojom
návrhu momentálne nediskutovali ani nehlasovali o ňom. Ja by som navrhol, aby sa teda do
ukladacej časti k tomuto materiálu napísal to, o čom som hovorilo, resp. k čomu smeruje táto
všeobecná diskusia, podľa môjho názoru - a to- aby na budúce mestské zastupiteľstvo bol
predložený zo strany mesta návrh na zmenu zásad hospodárenia mesta, ako takého, s tým, že
odsúhlasenie ... hlasovanie k tomuto bodu je vecou svedomia, vedomia každého prítomného
poslanca. Takto by som to teda riešil . Sťahujem teda svoj predchádzajúci návrh ...a teda ...
navrhujem doplniť do ukladacej časti túto záležitosť.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, lebo aj ostatné hlasovania u pána Balázsa, Kuhna budú vlastne o tom, hej? - takže...
p. Kováč
Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja predpokladám, že to je to - tá 30 - dňová lehota. Hej? Ale musím dať hlasovať, vlastne, za
to, hej?
p. Kováč
Jasne... jasne... Ďakujem. ..
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, ďalší? Keď nie ,uzatváram diskusiu. Pán poslanec Balázs, tvoj návrh, lebo ty si

bol prvý a potom je ešte návrh pána Kuhna. Neviem, či to je jedno a to isté.
p. Kuhn
Skombinovalo sa to s návrhom pani prednostky, že vlastne k dňu podaniu materiálu ,však bol
tvoj návrh... návrh , pani prednostka ... a následne, keď sa to schváli, účinnosť bude platná.
Čiže vlastne do 30 dní má možnosť vyplatiť svoj dlh. Keď nie, vracia sa to na zrušenie
uznesenia zastupiteľstva. Toto. ...To je celý čas to isté.
p. Burdiga, primátor mesta
No áno, sa bavíme o tom, len pán poslanec Balázs mal ... , keď hocikto iný dá návrh, ja
sťahujem môj. Ten istý návrh - to je jedno ... takže...
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslenc Kuhn, tvoj nebol podobný?... Alebo ...to bude osobitne?... Ten istý bol ... myslím ...
30 dní ... si sa satotožnil s pani prednostkou...či nie...?... Aby sme nemuseli 4 krát hlasovať.
Ale môžeme. Nie je problém. Pán poslanec Kováč, už bola diskusia ukončená. Nehnevaj sa na
mňa . Pána Kuhna zapnime.
p. Kuhn
Ja som si v podstate osvojil návrh pani prednostky, lebo teda... . asi len poslanec môže
predložiť návrh... Takže, asi lepšie, keď to naformuluje ona, aby som to ja nepoplietol, ...
ale... to, čo vtedy predniesla, tak ...to sa mi zdalo ... ako vhodné riešenie...
p. Burdiga, primátor mesta
...aj ...ty .. . aj pán poslanec Balázs. Pani prednostka to naformuluje, a keby si si to ty osvojil,
za to budeme hlasovať, ak dovolíte. Dobre? Takže pani prednostka.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Takže ak videl o tento konkrétny predaj, tento konkrétny materiál, pre pani Anna
Rezmevüsovú, čiže- ukladá sa - v zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy - bude ako bod číslo
1. A po 2.) by bolo, zabezpečiť vrátenie všetkých nedoplatkov voči mestu Rožňava v lehote do
tridsiatich dní. V opačnom sa ukladá predložiť na najbližšie mestské zastupiteľstvo návrh na
zrušenie uznesenia. A ďalší by sme dali do ukladacej časti, že v tomto zmysle teda ukladá
predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva Zmena zásad hospodárenia s
majetkom mesta.
p. Burdiga, primátor mesta
Môže byť, kolegovia? Dobre. Takže hlasujeme.
Hlasovanie:
Hlasovalo 12 poslancov. Za tento návrh bolo 10, proti boli 3, nikto sa nezdržal. Ďakujem.

9.6.
Valéria Šeďová, Nadabula 64, Rožňava – priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta
p. Burdiga, primátor mesta
Valéria Šeďová, Nadabula 64, Rožňava - priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta. Komisia
výstavby - neprijala uznesenie predmetného materiálu, finančná - odporučila mestskému
zastupiteľstvu schváliť priamy predaj pozemku mesta za cenu 10 EUR za m2 . To je vyjadrenie
komisii. Otváram diskusiu. Myslím, že pani hlavná kontrolórka pred chvíľou previedla, že pani
Valéria Šeďová má všetko vyplatené. Pretože si to žiadal aj tu prísediaci pán, možno sa bude

chcieť vyjadriť k tomu, alebo nie, ale má. Bola pani hlavná kontrolórka zisťovať. Takže pri
tomto bode to je o to ľahšie. Pán poslanec Kuhn, nech sa páči.
p. Kuhn
Dávam návrh, aby sa hlasovalo podľa odporučenia finančnej komisie.
p. Burdiga, primátor mesta
To znamená, schváliť priamy predaj pozemku mesta za cenu 10 EUR za m². Áno? Ďalej, nech sa
páči, pán poslanec Ocelník.
p. Ocelník
Ja by som možno apeloval, pokiaľ je tu niekto z poslancov, kto k predmetnému pozemku,
alebo predmetnej nehnuteľnosti má určitý vzťah, resp. vzťahy do budúcnosti plánuje, k tomuto
pozemku - buď on, jeho firma, či rodinný príslušník, aby to zvážil etiku - v prítomnosti na
rokovaní tohto bodu. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nebudeš konkretizovať, kto to je? Hej? Veľmi som tomu celému nerozumel...
p. Ocelník
Nechal by som to tak, v abstraktnej úrovni a v podstate, že pokiaľ tu máme majiteľa susednej
nehnuteľnosti, ktorý je spomínaný aj v podkladoch tohto bodu, tak by som požiadal, pokiaľ by
sa nám chcel k tejto veci vyjadriť.
p. Burdiga, primátor mesta
Samozrejme. Nech sa páči, mikrofón, predstaviť sa prosím.
p. Ocelník
Tak som chcel ... že požiadal by som primátora, aby umožnil...
p. Burdiga, primátor mesta
Jasne. Ja veľmi rád umožním... ja som aj počítal z tým, keď tu tak sedí, tak si zaslúži...
p. Šriba, obyvateľ mesta
Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. Vážení poslanci, poslankyne, pán primátor ... vážení
spoluobčania. Rád by som sa vyjadril k tomuto bodu, aj keď nie som dobrý rečník, ale budem
sa veľmi snažiť. Chcem povedať to, že pozemok, ktorého predaj má byť v tomto bode
odhlasovaný, je - a vždy bol verejná komunikácia a jediná prístupová cesta na môj pozemok.
Je to ... do mojej záhrady, ktorá je samostatná parcela, dokupovaná niekoľko rokov potom,
ako moji rodičia odkúpili rodinný dom v Nadabuli. Odkúpili od mesta dodatočne tú parcelu,
ktorá mala vlastný vchod z cesty. Cesta, ktorá ... míňala ... plot, oplotenie pani Šeďovej a ústila
do mojej záhrady, kde mám štvormetrovú bránu , ktorou sa do záhrady vchádza, ktorú som
...čistil svoju žumpu, staral sa o záhradu a mál prístup do tejto záhrady. Pani Šeďová si čiernou
stavbou - plotom bez povolenia - ktorý si posunula z originálnej hranice o 9 m, oplotila parcelu,
ktorá zahŕňa aj moju bránku. Takže teraz sa tá moja bránka otvára do priestoru, ktorá... ktorú
pani Šeďová považuje za vlastný pozemok. A tvrdí, že nemám už viacej prístup na svoj
pozemok. Postavila si tam murovaný plot. Proti tomu murovanému plotu, čiernej stavbe, som
podal sťažnosť v júni 2015. To je 15 mesiacov tomu. Na základe tejto sťažnosti bolo vydané...
bola vykonaná obhliadka 23. 7. kde bola zafotená táto stavba; a na základe tejto obhliadky
stavebnou komisiou, bola vydaná výzva na urobenie nápravy. Ktorá tvrdí, že tam bola ešte
jedna obhliadka 24. 11. 2015, o ktorej som ja nebol informovaný. Ale je to na papieri.
Následne na to, 4 mesiace na to , od tej prvej obhliadky 8. 12. 2015 bola vydaná výzva na
urobenie nápravy, kde vyzvali pani Šeďovú, aby do 60 dní odstránila nedostatky zistené touto

obhliadkou. Od ...tohto dátumu, od 8. 12. 2015 až dodnes, sa v mojej sťažnosti ohľadom tohto
plotu nič neurobilo! Od 8. 12. 2015 som nebol informovaný o priebehu mojej sťažnosti, až do
júna 2016. A to na moju žiadosť som oslovil pani Brezinovú , ktorá... Ing. Brezinovú, ktorá túto
sťažnosť vybavovala, aby ma informovala, že čo sa deje v mojej sťažnosti. Lebo som
presvedčený, že rok po tom, ako som sťažnosť podal, sťažnosť mala byť uzavretá a vybavená.
Ona ma informovala, že potom, jak dostala pani 60 dňovú lehotu na to, aby vybavila náležitosti
ohľadom tejto sťažnosti, neurobilo sa nič. Požiadala o predlženie doby na podanie dokladov,
ktoré boli potrebné. Ja vám to zase poviem - až o 4 mesiace - na to skrátka mala 60 dní! A o 4
mesiace na to požiadala o odklad! Ten, na predloženie materiálov, ktoré sa týkajú tejto stavby.
Som presvedčený - a medzitým už v januári 2016, požiadala o odkúpenie parcely, ktorú si
touto nelegálnou stavbu oplotila, som presvedčený, že žiadosť o predaj parcely, ktorú si
oplotila nelegálnu stavbou, na ktorú som dával sťažnosť, je priamo spojená s mojou
sťažnosťou. A mal som byť informovaný, tak ako som bol uistený zamestnancom mestského
úradu, že v každom kroku ohľadom sťažnosti, ktorý sa podnikne na mestskom úrade, budem
informovaný. Lenže o tomto kroku som nebol informovaný. A to, že mesto teraz predáva
pozemok, ktorý si takto pani Šeďová privlastnila - a ja som nemal ...nebol som o tom
informovaný. Viem, že to bolo na internete, na nejaké 3 týždne, ale ja nie som sused, ktorý ...
ktorý chce zabrániť susedovi niečo kúpiť. Ja som bol ... ja som sťažovateľ, ktorý sa sťažoval na
tento plot. A priamo súvisí ten predaj s tým plotom! Takže som mal byť upovedomený o tom,
že ten pozemok sa predáva. A mal som mať takú istú šancu ten pozemok odkúpiť, ako paní
Šeďová. Toto, potom, ako som sa toto dozvedel, som požiadal... som podal návrh ... a podal
som sťažnosť proti právnemu odpredaju a navrhol som -možno že, pokiaľ sa ten pozemok
bude odpredávať, nech sa predáva do spoločného vlastníctva. Aby som mal také isté právo
používať ten pozemok a nestratil možnosť prístupu na svoj majetok, tak ako ho mám už tridsať
rokov. Chcem podotknúť, že tú cestu pani Šeďová nikdy nevyužívala. Nemala tam ani bránku
ani nič. Tá cesta len viedla pri jej plote. A to bola moja vstupná brána do mojej záhrady. Týmto
krokom a oplotením moja parcela stráca hodnotu. Tým, že je samostatná, mohol by som ju
kedykoľvek predať. Alebo... proste niečo tam postaviť. Tak isto nebudem vedieť vyčistiť
žumpu, nebudem sa vedieť dostať dnuká; bude uzamknutá a stráca mi hodnotu. Skrátka ...
Mestský úrad argumentuje síce tým, že sa viem do záhrady dostať cez druhú bránu, ale - ktorú
mám do dvora. Ale to je parcela...môjho dvora. To je nezávislá parcela. Záhrada bola
dokúpená, ako som povedal, roky po kúpe rodinného domu. A to, že sa viem dostať aj cez svoj
dvor, neznamená, že ďalší majiteľ, ktorý by tú záhradu kúpil, by mal možnosť vchádzať ...
Skrátka, to je nezmysel. A bolo mi tiež navrhnuté, aby som zbúral časť plota a postavil tam
bránu. Preto, lebo susedka si tam postavila čiernu stavbu. Tak nehnevajte sa, to je nelogické! A
ešte na jednu vec chcem poukázať. ...
p. Burdiga, primátor mesta
...Skúsme to potom zostručniť, dober? - lebo už 6 minút rozprávate...
p. Šriba, obyvateľ mesta
...Už len toto, že v dôvodovej správy máte uvedené, že - z júna 2016 - na základe nového ...in
...???? bola uskutočnená obhliadka ... miestna obhliadka. Nebola uskutočnená žiadna
obhliadka. To nie je pravda! A sú tam predložené dve fotky, ktoré tvrdia, že sú urobené počas
tej obhliadky. Prvá otázka je stiahnutá z google.gmail , čo potvrdzuje ten nápis google a druhá
fotka je urobená v decembri. Keď sa na ňu pozriete, vidíte stromy bez listov a tak ďalej. To nie

je urobená v júni. Toto tvrdenie je účelové. Nebola tam žiadna obhliadka. O tej obhliadke by
som mal byť informovaný. A mala by z nej byť vypracovaná zápisnica, čo predpokladám, že nie
je. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Capák.
p. Capák
Ja osobne nebol som na tom pozemku pozrieť. Ale jedno vám poviem na rovinu, ja mám vážne
pochybnosti, ako pracuje odbor výstavby. Pretože dal som preveriť si jednu svoju sťažnosť,
ktorú som podal 28. apríla 2015 a zrazu je tu razítko z augusta 2016. Ja toto už nechápem, ako
sa to dá?! Už ďalšie oblasti, čo tam sa píše ... a odpovedali mi, poviem neskôr v diskusii. Lebo
to je už na srandu. Takže v tomto momente, trošku musím povedať, že niečo tam možno nie je
celkom v poriadku. A viete, už keď stavebný odbor vám napíše – príďte a doneste so sebou
všetky „poklady“ na obhliadku... Ja neviem, čo to je. Tak k toľko len k tomu. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, my máme poklady. Možno ty nie. .. A ..nie sme až tak 100- percentní ... Budeme
sa snažiť ...a budeme sa zlepšovať, stále. Z času...na čas... Pán poslanec Ocelník, nech sa páči.
p. Ocelník
V tomto bode sa vyskytli určité nové skutočnosti, ktoré by bolo zrejme vhodné preskúmať. A
preto by som požiadal o stiahnutie tohto bodu momentálne z rokovania. Tieto veci keby
preveril stavebný úrad a mestský úrad a dal na znovu prerokovanie do komisie. Ale môj návrh
znie - stiahnuť tento bod z rokovania. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn. ... A chceš aj ukončiť diskusiu, alebo budeme hlasovať potom za
stiahnutie?
p. Kuhn
Diskusiu...? Diskusia môže bežať. Aj keď ... podľa rokovacieho poriadku...
p. Burdiga, primátor mesta
Nie. To musíš povedať- „Navrhujem ukončenie diskusie“...
p. Kuhn
...no, ...som to povedal. Áno...tým pádom by to malo ísť okamžite...
p. Burdiga, primátor mesta
Nie. Ty si len povedal – stiahnuť bod. Nepovedal si ...“ navrhujem ukončenie diskusie“
p. Kuhn
Nenavrhujem ukončenie diskusie. Diskusia môže...
p. Burdiga, primátor mesta
Čiže ...môžeme ešte diskutovať ?.. Áno ...Dobre. Len aby si nás potom neupozornil, že ty si
navrhoval niečo ... Paní prednostka by chcela ešte reagovať na niečo.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Ja sa len chcem spýtať pána poslanca Ocelníka, že keď sa uskutoční už 3. obhliadka - a znova sa
napíše to isté, čo sa zistilo už dva krát, čo v takom prípade? Ja navrhujem, keď už tvoj návrh je,
že ísť na obhliadku, aby ste tam išli teda všetci poslanci. Pretože názor mestského úradu
nerešpektujete. ...
p. Burdiga, primátor mesta
...Malý moment ...

p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, choďte sa tam pozrieť všetci, v takom prípade! A nemusíme sa tu dohadovať, či
to je tak, ako hovorí sťažovateľ, alebo či to je tak, ako tvrdí žiadateľka. Pretože toto je
susedských spor! A znova je mesto vtiahnuté do susedského sporu.
p. Burdiga, primátor mesta
Vy musíte vydržať... lebo poslanci diskutujú... a keď dodiskutujú, tak dostanete slovo. Určite.
To vám sľubujem.
p. Ocelník
Ja som nežiadal o obhliadku aby tam poslanci šli a tak ďalej. Čo ale nie je zlý nápad. Napríklad včera som tam videl pána Békeho, ktorý to bol obzrieť, Milan tam zvykne tam ... prísť do tej
mestskej časti pozrieť ...
p. Burdiga, primátor mesta
Ale on nebol. On sa priznal , že sa nebol pozrieť. ... Dobre! To je jedno! ... To je jedno ...
p. Ocelník
Pán poslanec, fakt, osobne tam bol si to pozrieť. Takže.... Čiže ja som... ja som nenavrhoval
nejakú obhliadku. Ja som navrhol zaoberať sa novými skutočnosťami, ktoré sa vyskytli. Ako nič viac, nič menej. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč s faktickou. Poprosím, dodržiavajte časy.
p.Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Chcem sa opýtať - máme informáciu, či naozaj ten plot je
legalizovaný?
p. Burdiga, primátor mesta
O tom hovoríme. Pán poslanec Capák s faktickou.
p. Capák
Ja by som sa chcel spýtať pána Škribu, že či by sa nedokázali nejako dohodnúť, ako susedia.
Predsa len tam... To by bolo najlepšie.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn bude.... Pán Škriba, ešte vydržte. Viete, rokovací poriadok je taký, že rokujú
poslanci. Hej? A potom vy dostanete tiež slovo. Hej? Aha, jasne. S faktickou, pán poslanec
Balázs. Lebo ... ja neviem, ja z toho celého vidím ... aj keď som to sledoval, tento materiál, je
to susedský spor. Ako bič! Toľko som chcel povedať.
p. Balázs
Chcel by som poprosiť dotknuté orgány, ktoré sa tuná v miestnosti nachádzajú, nech sa k tomu
vyjadria. Nie sme mi odborníci na každú problematiku, ktorá sa tu prejednáva. Takže trošku
rešpektujme názory mestského úradu, stavebného úradu atď. atď. Takže, keby som mohol
poprosiť o názor stavebného úradu.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak, tak ... presne . Pán inžinier Porubán, môžete pár slov k tomuto?
p. Porubán, MÚ
Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne za slovo. Oplotenie nie je ešte doteraz zlegalizované.
Stavebný úrad čaká na stanovisko vlastníka, v tomto prípade na mesta. Ešte k pánovi Škribovi stavebný úrad, nakoľko je to prerušené konanie, lebo sa čaká na stanovisko vlastníka, nemôže
nejaké ďalšie informácie poskytnúť. A stavebný úrad nie je povinný, ani nemá... ani nemá v

kompetencii informovať nikoho, že ako narába s majetkom mesta. Či ide na predaj, alebo
nejde na predaj. To nie je naša povinnosť, stavebného úradu ani nie je povinnosťou odboru
výstavby.
p. Burdiga, primátor mesta
Chcel by som sa ešte spýtať, pán inžinier, na tej obhliadke tam, čo ste zistili? Skúsme aj to
povedať potom...
p. Porubán, MÚ
Pri obhliadke sme zistili, že oplotenie existuje; a na oplotenie nebolo vydané – ako – v rámci
ohlásenia - súhlas. Tým pádom stavba je v rozpore so stavebným zákonom. Pristúpime - v
tomto prípade treba pristúpiť podľa bodu 88a) k dodatočnému ...k legalizácii alebo nariadeniu
ostránenia stavby.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. To len pre tých, ktorí tam neboli, aby ste vedeli; mali nejaký prehľad. Pán poslanec
Kuhn, nech sa ti páči. Hlásil si sa .
p. Kuhn
Áno, ja som sa chcel tiež spýtať zástupcov stavebného úradu alebo odboru výstavby. Zaznela
tuná, od strany sporu, taká zmienka , že išlo o nejakú verejnú prístupovú komunikáciu. Z tých
záberov, ktoré sme mali k dispozícii, ešte na komisii, sme mali nejaké ... mám pocit - že ešte
nejaké iné fotky, to vychádza tak, že už vlastne tá komunikácia je v tej priamej línii, popred
plot. A tamto ...tá časť nebola komunikácia. Bola to plocha, ktorá patrila mestu; a ktorú akurát,
teda, bola využívaná na prístup do nehnuteľnosti. Ale teda chcem si to ujasniť, že či teda to
bola komunikácie, respektíve, či majiteľ tej nehnuteľnosti mal nejaké vecné bremeno ... alebo
... bolo vecné bremeno na tú plochu alebo nejaký... právo ...právo prístupu na... na pozemok?
p. Porubán, MÚ
Stavebný úrad musí vychádzať len toho, čo aj vy vychádzate, to znamená, že z katastra. Keď
v katastri to eviduje, aj stavebný úrad, to ... ako, rešpektuje. Keď kataster to neeviduje, tak
kataster to nemôže ako ... akú určiť žiadne vecné bremeno.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Khun, ešte? Pán zástupca chce reagovať?
p. Lach, zástupca primátora
Mne jednoznačne vychádza z tohto, že toto je susedský spor, lebo: sťažovateľ sa prvý krát začal
sťažovať v roku 2015; keď som tomu dobre porozumel. A ten plot vznikol, podľa toho, čo
vidím, tak je asi staršieho pôvodu dáta ...Počítam, takých 10 rokov tam stojí. No a keď vy ste za
10 rokov nevyviezli žumpu, tak - poteš pánboh! Hej? A ďalšia vec - tu tvrdíte, že dom s dvorom
je jedna parcela a tento... táto záhrada je iná parcela. Ja neviem, alebo nemám vedomosť, že
ku každej parcele by mal byť prístup k z verejnej komunikácie alebo verejného priestranstva. Ja
mám 3 parcely, môj dom so záhradou; dokonca ich predeľuje majetok mesta a nemám ku
každej prístup z verejného priestranstva. Hej? Čiže, toto nevidím ako relevantný dôvod na to,
aby teda nedošlo k odpredaju tohto pozemku. Čiže som toho názoru, že je to rýdzo susedský
spor. A tak budem aj hlasovať, že teda to vnímam tak a budem sa snažili vyjsť v ústrety
žiadateľke. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Vidím, že nemáte ostatný diskusný príspevok. By som dal slovo pánovi Škríbovi teraz.
Nech sa páči.

p. Škriba, obyvateľ mesta
Prepáčte, ohľadom tej žumpy, tvrdíte, že nebola vyčistená 10 rokov.... V tomto dome býva iba
moja mamka. Aj to je pol roka tu, pol roka v zahraničí. Nečistia tú žumpu , pretože používa
vonkajšiu toaletu. Nehovorte o tom, že nebola čistená žumpa, pretože som nemal dôvod čistiť
tú žumpu, lebo nebola naplnená. To, že vaše... prepáčte , že vaše pozemky nemajú prístup z
verejných komunikácií, neznamená, že moje nemajú. Ja som tú záhradu odkupoval od mesta.
Najprv mesto odkupovalo tú časť, tú záhradu o ktorej sa bavíme, od lesov. A následne ešte
moji rodičia, pred – zhruba - dvadsiatimi piatimi rokmi, odkúpili od mesta už s bránkou. To vám
môžem doniesť zdokladovať. Ešte tu padla nejaká otázka, že či to bola verejná komunikácia.
Áno, bola. Aj na katastri je ten vchod do brány, aj do mojej záhrady zaregistrovaný ako verejná
komunikácia. To si môžete kľudne overiť. Môžem vám to aj ukázať. A jednoznačne, v tomto, čo
chcem povedať, nehovorím o tom, že som proti predaju tej parcely. Ja hovorím o tom, že
nakoľko som sa sťažoval už v roku 2015 a potom - ... k tomu sa vrátim... mal by som mať také
isté právo odkúpiť ten pozemok, ako pani Šeďová. Len to ...len preto, že si ho oplotila
nelegálnou stavbou, neznamená, že by mala mať väčšie právo dostať ten pozemok a tým
pádom zrušiť mi prístupu do mojej záhrady. To nie je argument! Podľa mňa. 15 mesiacov sa
moja žiadosť nerieši. A čaká sa na to, kedy sa tá parcela predá pani Šeďovej. A potom mestský
úrad a stavebný úrad tú ... ten plot zlegalizujú. A neurobím nič. Nemohol som ... nemal som
dôvod dávať sťažnosť na to oplotenie, preto... som... lebo som nevedel, či ho má pani legálne
alebo nie. Dozvedel som sa o tom, že pani predáva svoj pozemok. A až vtedy som si zistil, že či
ten plot je zlegalizovaný, aby som nemal spory so susedom, ktorý ten... tú parcelu odkúpi po
pani Šeďovej. Aby som nezačal susedské vzťahy s tým, že sa budem hádať s novým susedom. A
tak isto s ohľadom na moju mamku, ktorá už v živote prešla cez veľa vecí a takéto spory so
susedmi jej vážne ubližujú. Takže asi kvôli tomu. – A- ako som povedal, ide mi o to, aby som
mohol tú parcelu dostať. Hoci spolu, do spoločného vlastníctva z pani Šeďovou. Vôbec mi o to
nejde. Ide mi o to, aby som mal vstup do mojej záhrady. Lebo fakt, tá záhrada bola odkúpená s
tým, že má vlastný vchod. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Capák s faktickou.
p. Capák
Tak prepáčte, ale zase to je dosť zaujímavé, že on vlastne prišiel na to vtedy, že niekto to chce
už odkúpiť. Ona vlastne už predáva – a ešte to nie je jej. A už má kupcu. A kto je ten kupec?
Alebo... ja už som z toho vedľa, čo sa tu deje. A jedno je zas pravda, ako tu povedali, že to je
susedský spor. A verte to je nepríjemné, keď je susedský spor, lebo som ich zažil. A už vôbec
nie fér voči mestu od sťažovateľa, že žiada od mesta - za každú cenu - zastaňte sa mňa , lebo
on nechce dať peniaze na súd. A my, ako mesto, proste musíme znášať, vlastne všetci
obyvatelia. Keď sa nebodaj súd prehrá, sa rozdelí to, na všetkých sa to hodí. To je tiež ...čo
padlo tuná – by malo asi ostať ako susedský spor. Neviem, ako pôjdete ďalej.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Ocelník.
p. Ocelník
Je všeobecne známe alebo sa hovorí o tom, že ten pozemok sa predáva. A samozrejme, sa
nejak chce vysporiadať aj tá časť. Momentálne, že sa tam niečo deje, je zjavné, keďže sa tam
objavilo obrovské množstvo guľatiny, drevnej hmoty. Odhadujem 150 kubíkov, možno viacej;

ťažko odhadnúť; v tom sa až tak nevyznám. Neviem, hovorí sa, že pán Kossúth by o to mal
záujem. Možno by sa nám k tomu vedel vyjadriť a aj nejaké nové informácie v tomto smere
nám doniesť.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči ďalší do diskusie. Nemá nikto diskusný príspevok. No dobre. Tak bude.
Nech sa páči, pán poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Ďakujem za slovo. Ono sa to začína tá búrka ... ale ešte je vyjasnené. Možno sa to dajak
dokončí... s kolegom. Zažil som tu všetko možné, ale takto dakoho očierňovať... pokiaľ si ...
pokiaľ si vypožičia, alebo prenajme určitým spôsobom dajaký pozemok... a takto ho
očierňovať, že ide kúpiť. Keby som mal na to peniaze, kúpil by som ho, a by som to vysporiadal
všetko. To je jedna vec. Aj tú zadnú časť, čo ty si nevedel. Ale vzhľadom na to, že som tu zažil
všetko možné už, ba i niektorých z týchto predošlých primátorov povedal jednému kolegovi
poslancovi, že...že má zabudovaný riadny spo .ž.vach?? v hlave. Ja by som ti odkázal taký, že
má riadne pripečený mozog, môj zlatý. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Ocelník bude iste reagovať.
p. Ocelník
Vyhrážky od pána Kossutha voči mojej osobe už registrujem. Ako, tom sa nechcem baviť.
Akurát momentálne zase niečo spomenul, pán poslanec Kossuth , že ja mám záujem o nejaký...
nejakú zadnú časť pozemku. Opakujem - alebo by som podotkol, že pán poslanec zrejme
klame, alebo nemá dostatočne naštudované materiály. Ja som od mesta žiaden pozemok
nekúpil. Možno pred dvadsiatimi piatimi rokmi som si dal postaviť na Juhu garáž a tá stavebná
firma zrejme hromadne kupoval pozemky, tak nejakých 20 m asi. To bolo asi pred
štvrťstoročím. Hej? Momentálne nevlastním žiadnu nehnuteľnosť v katastrálnom území
Rožňava. Vlastním niečo menšie v Betliari ale...
p. Burdiga, primátor mesta
Len k veci, pán poslanec ... Skúsme niečo ... to čo vlastníš v Nadabulej ....
p. Ocelník
Ide o to, že v Nadabulej som nemal žiadnu žiadosť na odkúpenie pozemku. Nikdy v živote. Tak
isto som neprosperoval na žiadnych mestských zákazkách. Mesto Rožňava u mňa malo asi 2
inzeráty v hodnote 20 alebo 30 EUR. Ostatné veci mestu Rožňava dávam zadarmo. Respektíve
doteraz som to dával. Čiže, ja určite neskupujem žiadne pozemky a neprosperujem v žiadnom
prípade ... na meste Rožňava. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Pán primátor aj drahí kolegovia. Ja navrhujem stiahnuť tento bod. Ja poznám dobre aj pani
Šeďovú aj pána Škribu. Verte mi, určite aj mnohí z vás, nie je to ľahké rozhodnúť. Radšej ho
stiahnime, nech sa to prekontroluje, prešetrí ešte raz. On tvrdí, že tam je, pán Porubán, že tam
je tam nelegálne oplotenie k tomu ešte. No ja som už z toho... A máme hlasovať zase. Dneska,
ako, sa zdalo, že ľahké body sú. Tak ...ťažko to...dačo...
p. Burdiga, primátor mesta
Ale...však sa môžete vyrozprávať. Treba si to uvedomiť, aj to, že keď stiahneme ten bod, tak

Škriba zase potom môže zaútočiť na náš stavebný úrad, že nekonáme. Lebo budeme stáť. To je
len poznámka.
p.Capák
A ešte ... Alebo ... nič... už k tomu dodať. No, ja si nechám pre seba.
p. Burdiga, primátor mesta
Je na vás! ...Je na vás... Ako, žiadny problém nie. Je na vás. Musíte vy zobrať zodpovednosť za
niečo. Nech sa páči, pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Vzhľadom na tie nové okolnosti, ktoré sa tu objavili tiež sa prikláňam k tomu, aby bol tento
materiál stiahnutý. A buď teda sa majitelia tých dvoch nehnuteľností dohodnú na spoločnom
vlastníctve, alebo potom by sa to malo riešiť verejnou obchodnou súťažou – predaj... predaj
tohto pozemku. V minulosti sme tak postupovali, že keď niekto požiadal o predaj nejakého
susediaceho pozemku, tak vždycky sme zisťovali, že aký názor majiteľov ostatných susediacich
pozemkov. Či tiež nemajú záujem o ten pozemok. A v prípade, keď tí ostatní nemali záujem,
tak potom sa to predalo – ako- priamym predajom z dôvodu osobného zreteľa. V tomto
prípade, keď je takýto problém, tak... tak buď ...buď sa dohodnú na spoločnom odkúpení a
spoluvlastníctve, alebo by sa mala robiť verejná obchodná súťaž. Takže sa prikláňam k tomu
stiahnuť v tejto chvíli ten materiál z rokovania.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre pani poslanci. Hlasujeme o stiahnutí tohto bodu rokovania. Nech sa páči. Keď sa
stiahne... návrh musí sa najprv hlasovať, pán Škriba.
Hlasovanie
Hlasovalo 12 poslancov ...aj 13. sa pridal. Za stiahnutie boli 4 ... 7, proti boli 4 a 2 páni
poslanci sa zdržali. Takže tento bod bol z rokovania stiahnutý.
p. Burdiga, primátor mesta
A teraz sa opýtam, už len mimo diskusie, áno, presne to som sa chcel opýtať. Skúste nám
poradiť teraz vy , čo my máme urobiť? Pán Škriba, nie vy. Vy dostanete slovo, nebojte sa.
Viete... len ..ešte raz, poslanci, keď diskutujú... Nie! Najprv si vypočujeme poslancov. Ja sa ich
len pýtam, aby nám pomohli. Lebo viete... toto zaznelo - stiahneme atď. atď. A - na! - tu máš mesto. Na! - tu máš - stavebný úrad, ty sa staraj; a ty sa potom, možno, hádaj so Škribom a so
Šeďovou. Ja by som chcel len – pomôžte nám. A keď nájdeme nejaké rozumné riešenie, tak je
to OK. Dobre. Pôjde už takto teraz mimo nejakej diskusie. Pán poslanec Ocelník.
p. Ocelník
My máme zvukový záznam ... a s týmito vecami na ...vyjadrenie mesta, vyjadrenie stavebné...
Proste, aby sme dostali k materiálu ďalšiemu - vyjadrenia k jednotlivým skutočnostiam,
zisteným v priebehu ...
p. Burdiga, primátor mesta
A teraz ešte jedno vyjadrenie? Lebo už pán Škriba dal. Aj mesto dalo vyjadrenie. Takže ešte
jedno.
p. Ocelník
K novým skutočnostiam, ktoré tu odozneli, aby mesto zaujalo stanovisko, Stavebný úrad,
mesto - neviem aký odbor. Aby sme to dostali na najbližšom rokovaní písomné, v písomnej
podobe.
p. Burdiga, primátor mesta

A chcem sa spýtať, mimo diskusie. Je tam je tam akási nová skutočnosť? Ozrejmi nám to.
p. Ocelník
Šesť minút sme tu počúvali. Mám to zopakovať?
p. Burdiga, primátor mesta
Tak to nedokážeš...
p. Ocelník
Je tam zvukový záznam, prosím. S týmito skutočnosťami, ktoré sú tam na zvukovom zázname.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Diskutujme. Pán poslanec Lach.
p. Lach, zástupca primátora
No, chcem poďakovať tým, čo... kolegom za hlasovanie. Tak, najbližšie si prediskutujeme
znovu, dúfam, aspoň pol hodiny. Ďakujem za pozornosť.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Chcel som sa opýtať , že ako bude teraz konať stavebný úrad? Lebo tuná zúčastnený pán
kritizoval v podstate termín ... dodržiavanie termínov stavebného úradu. A my sme zaujali
stanovisko, že sme iba stiahli materiál z rokovania. A tým pádom stavebný úrad nevie konať.
Takže skúsme pomôcť stavebnému úradu, že našim spoločným rozhodnutím, ako má konať.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán inžinier Porubán, vidím, že sa chce prihlásiť. Keď ...chcete niečo k tomu?
p. Porubán, MÚ
Len toľko. Že - stavebný úrad žiaľbohu - ako - konanie na stavebnom úrade musí byť –akoďalej prerušené. Lebo čakáme na jednoznačné stanovisko vlastníka. Buď súhlasí vlastník, alebo
nesúhlasí s legalizáciou oplotenia. Kým nemáme stanovisko, my ďalší krok nevieme urobiť.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem. Ja som za odpredaj toho pozemku. Alebo... bol som za odpredaj toho pozemku
a myslím, že budem za odpredaj pozemku, lebo, keď je nadbytočný ... je mi jedno, teoreticky,
či jeden alebo druhý sused to odkúpi, ten pozemok. Ja som hlasoval za stiahnutie toho
materiálu preto, aby si pani Šeďová dala do poriadku nelegálnu stavbu. To znamená...
p. Burdiga, primátor mesta
...Ale bez stavebného úradu to ťažko pôjde.
p. Kováč
Ešte raz. - To, že vlastník, ako to povedal pán Porubán, musí súhlasiť s tým, že je to legálna
stavba. A tým pádom, keď je to zlegalizované, stavebný úrad túto vec môže uzavrieť a tým
pádom je to čistý pozemok a môžeme hlasovať o jeho odpredaji. Takto to vidím ja. A je to
presne povedané to tak, ako to pán Porubán povedal, prosím. Takže mesto dá súhlas. Ak
potrebuje, aby ... aby teda odhlasovali to poslanci mestskú zastupiteľstva, tak si to dajme
ohlasovať, že teda sme za to, aby takýmto spôsobom mala pani Šeďová možnosť tieto veci
riešiť. Stavebný zákon vie, ako v týchto veciach postupovať; a keď ...akonáhle ...akým
spôsobom tieto veci riešiť; a na základe toho potom môže mať pozemkové... Lebo, úprimne

povedané, tu sa spomenulo, že je ten pozemok ďalej na predaj. Neviem, čo je na tom pravdy,
alebo nie - ale čokoľvek s tým pozemkom budú robiť, je tam stále čierna stavba, na tom
pozemku. A to je vážna vec. Podľa mňa kupec, ktorý by to kupoval, si zistí raz- dva.... že ten
plot je proste čierna stavba...
p. Burdiga, primátor mesta
Ak dovolíš...až... prepáč, že ti do diskusie skočím. Ja len kvôli tomu , že keď mesto dá súhlas mesto dá súhlas s tým, že vy 13-ti to odsúhlasíte.
p. Kováč
Ja som za. Len tu takéto hlasovanie musí tu byť navrhnuté...
p. Burdiga, primátor mesta
Len preto hovorím, že ja nemôžem, ako primátor, rozhodnúť. Vy musíte – áno - je to
rozhodnuté, zahlasujeme. A tak sa dá konať. Lebo zas nebude konať.
p. Kováč
Súhlasím ...
p. Burdiga, primátor mesta
Preto som vás chcel poprosiť, že - vymyslíme niečo. Lebo zase ... my budeme stáť; budeme
bezradní, ... pán Škriba bude nervózny.
p. Kováč
Ja som za, pán primátor. Treba tu povedať, že kto je za, alebo kto je proti tomu, aby sa táto vec
tu odsúhlasila.
p. Burdiga, primátor mesta
Ale ... teraz sme už stiahli bod...
p. Kováč
Ale ... nemyslím ...ako ...OK. Ja rozumiem. Len bolo tu treba povedať, v rámci diskusie, možno,
teda poďme za to, keď je tu takýto problém, možno by sa predišlo týmto veciam a už sme to
mohli mať za sebou, že teda OK, je tu taký problém, dajme hlasovať za to, aby sa to stavba
legalizovala. Zdvihneme alebo nezdvihneme; zahlasujeme - a vybavená záležitosť. Takže ...
p. Burdiga, primátor mesta
Takže ja mám z toho taký záver, že vlastne tento bod sme stiahli a o 2 mesiace, presne v tomto
znení vám ho môžeme dať, kde odsúhlasíte, že je všetko OK. A tak môžeme začať konať.
p. Kováč
Kde... bude teda táto záležitosť na hlasovanie, že teda súhlasíme s tým, že legalizujeme čiernu
stavbu.
p. Burdiga, primátor mesta
Ako majiteľ pozemku. Ako majiteľ pozemku ... aby mal...
p. Kováč
Tak ...tak, tak . ... Ja nie ... ja som hlasoval proti.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte pani prednostka by chcela možno právne sa k tomu vyjadriť.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Takýto súhlas nenahrádza úkon, ktorý stavebný úrad potrebuje k tomu, aby vydal dodatočné
stavebné povolenie. Stavebný úrad potrebuje buď to, aby sa preukázalo, že stavebníčka je
zároveň aj vlastníčkou, alebo je nájomníčkou toho pozemku, alebo má zriadené vecné
bremeno vo svoj prospech, teda právo postaviť tam tú stavbu. Tam chýba práve stavebnému

úradu tento úkon. Kúpna zmluva, nájomná zmluva alebo vecné bremeno. Čiže to, že my tu
vyslovíme súhlas s legalizáciu čiernej stavby, ešte nezačne... alebo - nebude tým pokračovať
konanie pred stavebným úradom. Lebo tento úkon chýba.
p. Kováč
A čo navrhujete?
p. Miháliková, prednostka MÚ
Už teraz nič. Lebo ste ho ...
p. Kováč
To je jedno ...lebo teraz sa stiahol ... ale tak či tak , ten návrh musí padnúť..... O dva mesiace to
bude to isté. Možno. ... Sa zakrútime... zase.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Áno. O 2 mesiace tu máme znova tento istý materiál, ako som povedala, budete vyzvaní všetci
poslanci, aby ste sa zúčastnili obhliadky. Ja požiadam aj pána inžiniera Porubána, aby bol
vyslaný kolega, ktorý práve tento... toto dodatočné stavebné povolenie rieši. Pôjdu tam
kolegyne zo Správy majetku, aby ste to videli všetci.
p. Kováč
A čo vyrieši tá obhliadka?
p. Miháliková, prednostka MÚ
Ja neviem. Ja neviem. Ale pán Ocelník chce, aby sme sa vyjadrili k argumentom, ktoré tu
odzneli od pána Škribu. My sme sa už vyjadrili ... v materiáli.
p. Kováč
Mne teraz ide vyslovene o legislatívny postup, akým spôsobom umožniť – či jednej alebo
druhej strane, to je jedno, v rámci toho susedstva kúpiť legálne pozemok, na ktorom je čierna
stavba. Hej? Kde sa jedná o to. Podľa názoru, rozhodujúcim v tomto smere je práve táto
záležitosť. Treba, aby sme pri akejkoľvek diskusii do budúcna mali postavené k tomuto bodu
práve vysvetlenie týchto vecí - ako má postupovať, ak máme postupovať my, ako mestské
zastupiteľstvo v týchto veciach; robiť nejaké kroky. Čo máme urobiť na to, aby táto vec
bola....? Lebo je nemysliteľné, aby sme si ... Aj ja si postavím plot na mestskom pozemku
a o pár rokov poviem, že teda – a! - chcem kúpiť ten pozemok. To sa mi nezdá korektné voči
mestu. Takže preto... Ale to nevravím, že to nemôžeme ...prebrať. Myslím si, opakujem ešte
raz, nemám proti tomu, aby paní Šeďová kúpila ten pozemok, práve naopak. Som bol
pripravený hlasovať za. Ale toto je vec, ktorú musíme principiálne odstrániť.
p. Miháliková, prednostka MÚ
O dva mesiace tu máte ten istý materiál.
p. Kováč
Ale aj s postupom, nejakým. Lebo zase skončíme na tom, že stavebný úrad nie je schopný
vykonať nejaký úkon.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Postup je taký istý, ako v prípade, v ktorej sme riešili u pani Rezmüvešovej a u pána Gona. Toto
je presne to isté.
p. Kováč
Odsúhlasením predaja pozemku vyriešime všetky náležitosti?
p. Miháliková, prednostka MÚ
Odsúhlasenie predaja, prenájmu, zriadením vecného bremena. V takom prípade môže

stavebný úrad ďalej konať. Alebo neodsúhlasením - a stavebný úrad zamietne žiadosť o
legalizáciu toho oplotenia. Tu iná možnosť nie je.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Ocelník.
p. Ocelník
Takže je tu možnosť – áno? Čiže je tu buď prenájom alebo zriadenie vecného bremena. Takže
mesto môže konať. Nevidím v tom problém, aby sa zlegalizovala tá stavba. Nie som proti.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Tuná by som chcel len podotknúť - neviem, kedy bol ten plot vybudovaný, ale často krát sa
bavíme o stavbách možnože aj z pred roku 1990 resp. 89 a chcel by som povedať kolegovi, že
keď sa nám podarí vyriešiť tento problém s týmito starými čiernymi stavbami, ako napr. osada
v Krasnohorské Podhradie, myslím si, že to bude návod aj pre vládu Slovenskej republiky, lebo
vyriešime jeden obrovský celoslovenský problém. Takže ... takže ja si myslím, že tento problém
nie taký jednoduchý, aby sme tu lusknutím prstom vyriešili.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Viete, je to také typické u ľudí, že ... aj u detí - tá hračka stojí pohodená dlho ... možno aj 5 aj
10 rokov, ako je tomto prípade. A bohužiaľ, trošku, nech sa nehnevá pán Škriba, teraz zas
poviem proti nemu, že - mám pocit, že sa začal zaujímať zrazu až vtedy, keď tam tá druhá
strana to chce. Tak to tiež je ... A teraz my to máme tu, ako mesto, rozhodovať. Neviem,
naozaj, čo by ja som dokázal poradiť odboru výstavby. Fakt, to ...ja nechcem byť na vašom
mieste, ani na vašom ...boku. Toto je ...ťažký bod, znova. A keby ste... Prepáčte, ja ešte...
Naozaj tam by sa nedalo urobiť do záhrady iný vchod? A táto by si to kúpila a bol by pokoj,
vyriešené. Nie? Aby... Či veľmi by ste sa ...cítili – ako – tak... osobne, že urazený? Tam, keby
ste sa s tými Šeďovcami nejak dohodli. Kamarátsky...
p. Burdiga, primátor mesta
Tam ... chcem sa ešte spýtať ... Nie, ja vám dám slovo. Až vtedy môžete, dobre? Chcem sa
spýtať - vy potrebujete osobitne vchod do dvora a osobitne vchod ku žumpe, alebo do
záhrady? Pardon, pardon, zle som to povedal. Teraz môžete reagovať, áno. Mikrofón...
mikrofón, aby sme mali na zázname všetko.
p. Škriba, obyvateľ mesta
Cez dvor nevojdem k žumpe, nedostanem sa autom dozadu k žumpe.
p. Burdiga, primátor mesta
Ale...ešte jednu takú otázku, že v Nadabule sa vybudovala nová kanalizácia. Nie je to možnosť
tiež, že by sme sa napojili do tej novej kanalizácie?
p. Škriba, obyvateľ mesta
Je. Ale v tomto prípade musím požiadať o výnimku, pretože kanalizácia, prípojka kanalizačná je
tak vysoko, že môj odtok z pivnice domu je minimálne o 2 m nižšie. A budem ... budem musieť
požiadať ...
p. Burdiga, primátor mesta
Sú prečerpávacie stanice ... na takéto veci . To existuje. To vodári vedia riešiť. ...Ja som len ...

v takej rovine... len rozmýšľal ...
p. Škriba, obyvateľ mesta
Áno. ... Tuná pán poslanec hovoril o tom, že sú tu stavby,... staré stavby, ktoré nevedia vyriešiť.
Prečo teraz riešime novú stavbu, čiernu? Prečo nie je... Vy ste tu teraz svojim..Tým, že ste
stiahli ten bod programu, ste uznali, že... väčšina vás uznala, že niečo s tým nie je v poriadku.
Prečo teraz chcete zachrániť tú čiernu stavbu, ktorá je problém? Ktorá je najväčším
problémom tohto. Ktorý ... ktorá tento problém zapríčinila. Ten vstup mojej záhrady bol
ohradený čiernou stavbou. Prečo sa.. prečo každý hovorí o tom, že ju treba zlegalizovať? 15
mesiacov po podaní mojej sťažnosti sa nič neurobilo. A ešte ... ešte niečo som chcel dodať...
p. Burdiga, primátor mesta
My nechceme ani tak zlegalizovať; my chceme rozhodnúť... na základe...
p. Škriba, obyvateľ mesta
A čo sa týka dohody s pani Šeďovou, ja som bol za jej dcérou, pretože mi pani na mestskom
úrade povedala, že s ňou sa nedá, že je veľmi emotívna, tak som išiel za dcérou pani Šeďovej a
hovoril som s ňou o tom. Povedal som jej, že mne nevadí, že si ide odkúpiť ten pozemok. Mne
vadí to, že nemám prístup. A ten betónový plot, tú čiernu stavbu, ktorú má, som jej navrhol, že
hoci na svoje... na svoje náklady, urobím tam bránu. Nie ja, zavolám firmu a zaplatím, aby
urobila bránu, cez ktorú budem vedieť chodiť do svojej záhrady. Alebo posuniem plot o
niekoľko metrov tak, aby som tú záhradu zase vedel navštevovať, aby som sa tam mohol
dostať. Navrhol som jej a rozprával som jej o tom. Ale bohužiaľ, som sa nestretol s kladnými
odozvami. A ešte niečo. Pán Capák, hovoríte, že zaujímam sa až teraz, keď tá druhá strana chce
predať- áno. Pretože som sa dozvedel, že to... ide to predať a tým pádom by som mal
poťahovačky s novým susedom. Toto. A vôbec... odkedy som podal sťažnosť proti tomu, som
nemal možnosť, nebol som o tom informovaný, čo sa deje. Nemal som ...možno keby som mal
možnosť vyjadrovať sa k tomu odpredajú a zverejneniu zámeru atď. bol by som dával
pripomienky a snažil by som to dohodnúť aj mestským úradom aj s paní Šeďovou na tom
spoločnom vlastníctve. Aby sme to vedeli... aby sme vedeli skratka ukončiť. Aby sme sa takto
naťahovali o tento pozemok. Ale nemal som šancu, pretože som v zahraničí a mňa mestskí ...
pracovníci mestského úradu nekontaktovali vyše pol roka. A za ten čas sa toto odpredávalo.
Preto...Ale ja mám... moje pohnútky sú čisto... Ja som otvorený návrhom. Ja len potrebujem
mať vstup do záhrady. Ja sa nechcem hádať so susedom. Nikdy som s pani Šeďovou nemal
problém; sme dobrí susedia a nikdy som jej neublížil, ani ona mne. Ale toto, že ona si oplotila
vstup do mojej záhrady mi veľmi ubližuje, lebo bol môj pozemok stráca hodnotu. Ale - to je
fakt, že tú záhradu máme vyše 25 rokov s tým vchodom. A ona tu cestu nikdy využívala. Teraz
si posunula bránu o 9 metrov a toto musí niekoho...
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre a dáme slovo poslancom. Dobre? Ešte... pán Kossúth. Pán poslanec Kossuth, pardon.
p. Kossút
Ďakujem za slovo. Čiste len taká .../pardon/ faktická. Skutočne, Peťo, neviem čo ste robili
doteraz. Je to... je to zameškané všetko. Bolo to vyvesené. Ja som... na komisii sme to
rozoberali, nechcem sa k tomu vracať. Ja stým nemám nič spoločné. Dokonca som hlasoval...
zdržal som sa hlasovania. Ja som povedal – pre mňa je občan ako občan. Ale mňa mrzí jedno. V
tom, že vyhrotilo sa to teraz, keď pán Šeďo zomrel ... a vy ste ...ale tak je to také... pre nich tak ja si myslím, že citlivé, nechcem nikomu hrať na city, lebo vy ste veľmi dobre vychádzali. Ja

veľmi dobre poznám situáciu. A kvôli tomu som sa nechcel miešať medzi vás. Tá brána, zadná
brána, Peťo, nehnevaj sa na mňa, nie je využívaná roky rokúce. ... Peťo ...nechceme nikomu
ublížiť. Chceli by sme skutočne vyjsť v ústrety občanom, tak, aby bola spokojnosť. Ale vidím, že
tu je asi zhoda ťažká. Vy sa skúste dohodnúť. A príďte s dákym návrhom. Ale... ale musím
povedať jedno, že pani Šeďovú... no... nechali ju, dá sa povedať, samu v tomto. Keby žil pán
Šeďo, tak by bol to dotiahol, myslím k spokojnosti aj... aj v obidvoch. No, ale, náhle tak...
chudák, nemôže za to, že náhle dostal dáky infarkt a odišiel. Áno. Áno ... túto alternatívu
beriem, Peťo. Lenže musím ťa teda vyviesť kus... alebo usmerniť. Tá Nadabula je tak
pomiešaná ...tie pozemky. Je to hrúza! A ja ti poviem otvorene ... je to hrúza! Ja som staval
nový rodinný dom pre dcéru. Ja som si hlavu chytal! Ja som nevedel sa pohnúť, kam mam ísť.
A z titulu toho, že ten malý pozemok tam, mestský, nikomu doteraz nechýbal , nechýba ani tej
ceste, môžem povedať. No, zase, musím ti oponovať, že skutočne, na ten tvoj pozemok sa dá
dostať. A potom, čo tu povedal pán primátor, máme tu kanalizáciu. Toľko som bojoval za tú
kanalizáciu, aby bola! Aj ja som určitej veci riešil prečerpávaním. Takže technický je možné
doriešiť riešiť aj takéto veci. Ja len na margo toľko, aby ste sa dáko dali dokopy. A skutočne, je
to pre nás tiež nepríjemné. Zaťažuje nás to, nevieme urobiť krok - ani stavebný úrad.
Neobviňujte stavebný úrad v tomto prípade, nakoľko stavebný úrad nemá vysporiadaný
pozemok, nevie konať. Neobviňujte ho. Neobviňujte ich. No ...ale ... padli tu aj také - že čo
vlastne robí stavebný úrad? No ... koná. Ale v rámci zákona. Takže toľko. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Z toho celého, viete, možno by bolo najlepšie nechať tú mestskú komunikáciu mestskou.
A nech vlastní mesto a neublížime ani jednému ani druhému. ... Nie? ... Tak prístup?...Alebo jak
sa to nazýva? Ja neviem... ľudia. Nebol som! ...Priznám. Nebol som.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán zástupca.
p. Lach, zástupca primátora mesta
Vážený kolegovia, dovolím si pripomenúť , že diskutujeme o bode, ktorý je stiahnutý. Tak by
som prosil a navrhujem ukončiť diskusiu, aby sme postúpili ďalej, pre boha!
p. Burdiga, primátor mesta
Len ... To je v poriadku. Ja som ... ja som požiadal kolegov, aby nám pomohli. Lebo viete, o 2
mesiace zase sa tu stretnete a zase poviete, že sme neurobili nič. Prosím ťa... prosím pekne,
chcem aj to, aby ste aj vy za niečo zobrali zodpovednosť. Alebo nám v pomohli v niečom. Hej?
Lebo, zas tu budete sedieť a – „ čo ste urobili za 2 mesiace? - stavebný úrad, mestský úrad.“
Preto hovorím, však - teda, keď sme tu, tak teraz sa vydebatujte. No! Lebo toto je
najjednoduchšie, že stiahnem bod a staraj s mesto o, to staraj sa o to ...nejaký stavebný úrad
o to a tým to haslo. A o dva mesiace sa tu zídeme a stavebný úrad hľadá „poklady“. Pán
poslanec Kuhn, ešte povedz aj ty. Skús zachrániť situáciu.
p. Kuhn
No, ja som to navrhoval, keď som vlastne dal návrh na stiahnutie, tak som povedal, že teda
dajme nejaký čas, nech sa skúsia dohodnúť majitelia susedných nehnuteľností na spoločnom
odkúpení a využívaní pozemku. V prípade, keď nie, tak mesto nech spraví verejnú obchodnú
súťaž, kde sa môžu zúčastniť a odkúpi to ten, ktorý dá najvyššiu ponuku. Pre mňa ... z môjho

pohľadu sa objavili nové skutočnosti. Pretože, keď sa to prezentovalo na finančnej komisii, tak
to bolo v tom zmysle, že teda pani Šeďová si myslela, že teda jej pozemok je v jej línii, tak tam
postavila plot. A potom zistila, že teda, ako, to nie je jej pozemok, takže ho ide odkúpiť. A ...je
tam nejaký susedský spor, čo mesto nebude riešiť. Z tohto hľadiska, ako, v minulosti sa nám
stávali prípady, že niekto zistil po rokoch, 10, 20 rokoch, že teda má oplotenú záhradu za
domom a v skutočnosti jeho pozemok je oveľa menší a užíva pozemok, ktorý patrí mestu. Tak
tam sa bez problémov tie ... tie pozemky predávali. Boli prípady, v minulosti, keď napr., niekto
si chcel za garážou niečo pristavať a ten... chcel si odkúpiť pozemok mesta za garážou, aby tam
mohol mať nejaký prístavok a ten zasahoval aj za garáž suseda. Tam sme vždycky žiadali, že
teda nech sa vyjadrí aj sused tej susednej garáže, teda majiteľ tej susednej garáže, aby sa
nestalo , že on bude tiež si chcieť niečo pristavať a zistí, že sused tam niečo pristaval. Čiže, aby
sme predišli nejakým sporom. Tuná sme v situácii, keď teda - podľa toho, čo hovoril pán Škriba
, že on odkúpil ten pozemok od mesta. Správne? Tá záhrada? Tú záhradu odkúpil od mesta aj
s tým... s tou bránou... s tou bránou na tú stranu. Čiže mesto predalo súkromnému vlastníkovi
pozemok už aj s nejakou bránou, ktorá ide na nejaký pozemok. A teraz by sme predali ten
pozemok susedovi, čím vlastne mu znemožníme ... ako ... ako prístup. Ako - to je informácia,
ktorú mám. Akože... keď mi dáte nejaké dôkazové materiály, že... že v skutočnosti, keď to
mesto predávalo, tak nebola a on si tam tú bránu postavil... Ale, ak to je tak a ak tam bol
prístup cez ten pozemok, tak mesto zasahuje do susedského sporu, ale spôsobom takým, že...
teda ubližuje jednej strane. Čiže ...čiže z tohto pohľadu ...ako - to mení situáciu. Nie je to o
tom, že dobre, tak... niekto nevedel, že... že proste jeho pozemok nesiaha až tam a postavil si
tam múr... a v podstate mesto ten pozemok nepotrebuje, tak ho predá a nech si zlegalizuje ten
múr a ...nikomu sa neublížilo, mesto tam dostane nejaké peniaze, dá do pozemku a fajn. V
tomto prípade – ako - mesto svojím rozhodnutím – ako- dosť zasiahne do užívateľských práv
niekoho. A preto by malo byť trošku citlivejšie pri tom rozhodovaní. To bol dôvod, prečo som napriek tomu , že úplne na začiatku som dal vlastne návrh hlasovať podľa odporučenia
finančnej komisie, tak som dal nakoniec návrh na stiahnutie toho materiálu. Pretože, z môjho
pohľadu, sa objavili nové skutočnosti.
p. Burdiga, primátor mesta
Chcem sa ja spýtať... ako to je ...stavbári? .. s majiteľom napr. takýchto nehnuteľností? Sú
povinní sa pripojiť na kanalizáciu? Pán Porubán, neviete mi odpovedať? Je to nejak ... vyplýva
to zo zákona? Ja to... len ako informáciu len pre mňa.
p. Porubán, MÚ
Ono... pri každej ...Vlastník je povinný pripojiť na verejnú kanalizáciu. Ak nevie sa pripojiť, tak
potom len z technických dôvodov. A vtedy, ako, pripadá aj iný spôsob likvidovania ...odpadovej
vody.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Ďakujem. Ja len ...ako informáciu. No, pán poslanec Baláž, Capák, Kováč - faktické.
Dobre, dodržíme 30 sekúnd?
p. Balázs
Dodržím.
p. Burdiga, primátor mesta
Alebo sa prihláste ináč...
p. Balázs

Neviem, prečo sa my tuná na mestskom zastupiteľstve pasujeme do pozície nejakých sudcov,
alebo dákych verejných ochrancov práv? Chcel by som sa opýtať kolegov poslancov. Ja som si
myslel, že sme tu poslanci mestského zastupiteľstva, rozhodujeme o majetku mesta. To
znamená o tomto pozemku. A my sme sa skĺzli do riešenia susedských vzťahov medzi medzi
dvoma obyvateľmi mestskej časti Nadabula. Skúsme trošku folkusovať, na to kvôli čomu tu
sedíme. Keď pán Škriba kupoval ten pozemok, predpokladám, že preto nekúpil ten susedný
pozemok, lebo ten nepotreboval. Zrazu teraz prišiel na to, že už ten susedný potrebuje. Ale ...
dakde inde sme sa skĺzli a riešime susedské spory a nie podstatu veci – pozemok. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Urobme ešte takto- pán Capák, dobre, ešte sa vyjadrí a tým sme skončili. A ideme na
obed. Dobre, lebo sme stiahli materiál.
p. Capák
A ideme na obed. To som chcel požiadať - môj návrh je - prepáčte máme len do jednej čas,
lebo potom tu občania budú na diskusiu ...či by ... nemohla byť prestávka. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán Škriba chcete niečo povedať v tridsiatich sekundách? Dobre. V tridsiatich sekundách.
p. Škriba, obyvateľ mesta
Tá záhrada bola odkúpená; na konci záhrady je studňa; tá studňa je verejná. A museli sme ju
oplotiť, pretože sa o ňu staráme. Pokiaľ by sa niečo stalo, bolo by na nás, že by o tú studňu
nebolo postarané. Preto sme ju museli oplotiť. Musí tam byť plot, aby v tej studni mal prístup
každý v dedine. Toto som ... Lebo je na našom pozemku, ale je to verejná studňa. A každý k nej
musí mať prístup. Tak nám bol predaný pozemok. Keby sme tú studňu nechali mimo plotu, a
niečo by sa niekomu stalo, že by spadol do studne, bol by to náš problém, lebo je na našom
pozemku. Oplotená studňa bola preto, aby k nej mohol ... A ja nemôžem ... nemusím nechať
ľudí prechádzať cez celý svoj pozemok, keď je vstup k tej bránke hneď asi meter od tej brány.
Rozumiete? To je tiež jeden z dôvodov, prečo tu bránu potrebujeme. Ďakujem pekne.
p.Burdiga
Ďakujem pekne. 13:15 sa zídeme tu. Dobre? Dobrú chuť vám prajem k obedu.
Prestávka
9.7.
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice – priamy predaj pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
Nasleduje nám bod 9.7 z majetko-právnych. A to je Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská
31, Košice - priamy predaj pozemku mesta. Komisia sa vyjadrila nasledovne? Výstavba odporučuje priamy predaj, finančná a podnikateľská - tak isto odporučila priamy predaj
pozemku mesta za cenu podľa znaleckého posudku. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči.
Budeš? Áno? ... /Vyberme ich, áno, aby to neskresľovalo. Čo to máme... Roman má tam ...
a kto ešte? Aj Zoli asi, nie? ... Tak on ... kadiaľ? ...to je diaľka z tade, zhora... Treba ich vybrať
(karty). Áno. Čo to ovplyvní?/ ... Takže, asi budeme môcť prečítať návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku v mesta v katastrálnom
území Rožňava zapísaný na LV-čku číslo 3001, parcelné číslo KN-C 1943/11, zastavaná plocha,

s výmerou 45 m² pre Východoslovenskú distribučnú a. s., so sídlom v Košiciach. Všetky náklady
súvisiace z predajom bude znášať kupujúci. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 10, proti nebol nikto a nikto sa ani nezdržal. Ďakujem.

9.8.
Ing. arch. Helena Doršicová Barkaiová, Tureň 410 – zverejnenie zámeru priameho predaja
pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/8 - Ing. arch. Helena Doršicová Barkaiová, Tureň 410 – zverejnenie zámeru priameho
predaja pozemku mesta . Komisia výstavby - odporučila zverejnenie zámeru, finančná - tiež
a tak isto odporučila zverejnenie zámeru priameho predaja predmetného pozemku mesta za
cenu 10 EUR za m2 . Nech sa páči, diskusia. Pán poslanec Kováč, nech sa páči.
p. Kováč
Ja mám len takú otázočku, či náhodou niekto nekontaktoval Bradáčov? Či to nechcú tiež?
Náhodou.
p. Burdiga, primátor mesta
Bude pani prednostka reagovať na to?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Áno, aj manželom Bradáčovcom bol tento pozemok ponúknutý, ako každému vlastníkovi
nehnuteľnosti. Ale nepotrebujú tento pozemok. Odmietli. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ten hydrant sa riešil... alebo vyriešil? Lebo na finančnej komisií sa spomínalo, že na tom
pozemku sa nachádza hydrant, vraj.
p. Burdiga, primátor mesta
Neviem o tom. Bolo niekde... v komisii toto? Kto povedal, že je tam hydrant? Ja neviem o tom,
aspoň.
p.Kuhn
Myslím, že pán Marko na finančnej komisii spomenul, že je tam... resp. niekto hovoril, že je
tam... nejaké ... neviem, čo - a pán Marko povedal, že to nie je „to“ - ale, že je to hydrant
požiarny. A že to sa potom nejak odčlení od pozemku. Tak či sa to riešilo?
p. Burdiga, primátor mesta
Neviem vám povedať. Ja nemám takú informáciu, vôbec. Ale ani v stanovisku komisie to nie. A
- bolo to v komisii výstavby. Ja neviem na toto odpovedať. Neviem. Pán poslanec Bálázs.
p. Balázs
... Aj s tým, že mestský úrad vyrieši otázku hydrantu, podľa vlastníctva potreby atď. ťarchy...
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Ďalší do diskusie? Nikto sa neprihlásil. Uzatváram diskusiu. Prečítal návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverenie záveru priameho predaja

pozemku mesta v katastrálnom území Rožňava, časť -parcelné číslo KN-C 1684/1 s výmerou
upresnenou geometrickým plánom cca 360 m2 vo vlastníctve žiadateľky za cenu 10 EUR/ m².
Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo 10 poslancov. Za 10 , proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.

9.9.
FOWER s.r.o., Ulica kvetná 26, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku vo
vlastníctve mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/9 - FOWER s.r.o., Ulica kvetná 26, Rožňava - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
vo vlastníctve mesta. Komisia výstavby neodporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť
zverejnený záver; a finančná a tak isto neodporučila schváliť zverejnenie zámeru priameho
predaja. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
V súlade s odporúčaniami oboch komisii dávam návrh, aby sa ... odporúčam, aby sa hlasovalo
proti predaju . Ide o pozemok za archívom, bývalým archívom, ktoré je teraz... budova, ktorá je
teraz vo vlastníctve mesta. Ten ... ten pozemok by mohol mestu chýbať, keby sa realizovali ...
keď sa budú realizovať nejaké rekonštrukčné práce.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči ešte niekto? Uzatváram diskusiu. Takže budeme hlasovať podľa návrhu
pána poslanca Kuhna. To znamená ... alebo podľa komisii, to znamená - neodporučili – takže,
nech sa páči, hlasujte. ... ... / Nekričte na mňa ... čo kričíte teraz? No, 100 percentne, všetci ...
Dajme to ešte raz ...to hlasovanie ... Mali ste dávať pozor, čo pán poslanec Kuhn povedal...
Prosím ťa, skús ešte raz...
p. Kuhn
Už sme sa o tom... už sme sa o tom v minulosti bavili, že nemáme hlasovať, že – „hlasujme za
nepredaj“ ale hlasujme „proti predaju“. Čiže návrh uznesenia je predaj. A keďže komisie
odporúčajú nepredávať, takže moje odporučenie bolo hlasovať proti navrhovanému zneniu
uznesenia. Tak by to malo byť správne.
p. Burdiga, primátor mesta
Červeným gombíkom si mohol povedať. Dobre?
p. Kuhn
Gombík nie je červený. Len svetielkuje červeno.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, kto je proti - červeným gombíkom. Tak, no vidíte.
Hlasovanie
Hlasovalo vás 13. Takže za 0, proti 13 , zdržalo sa 0. Vynikajúce. Ale možno že ja som to pokazil,
takže sa ospravedlňujem.

9.10.

Pavol Hasaj a manželka Júlia Hasajová, Páterova č. 58, Rožňava – zverejnenie zámeru
priameho predaja pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/10 Pavol Hasaj a manželka Júlia Hasajová, Páterová 58 Rožňava - zverejnenie zámeru
priameho predaju pozemku mesta. Komisii aj výstavba aj finančná odporučila. Otváram
diskusiu. Nech sa vám páči. Nikoho neevidujem. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverenie zámeru priameho predaja
pozemku, ktorého máte uvedené v materiáli. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo 13 poslancov. Za 13, proti 0, zdržalo sa 0 ďakujem.

9.11.
Ondrej Lipták, Hrnčiarska č.7, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta
p. Burdiga, primátor mesta
Ondrej Lipták, Hrnčiarska 7, Rožňava - zverenie zámeru priameho predaja pozemku mesta.
Komisie - ani výstava ani finančná neodporučila zverenie záveru priameho predaja. Otváram
diskusiu. Pán poslanec Kováč sa bude asi... Nie? Videl som nejaký náznak. Tak budeme
hlasovať... v rámci komisii aj ...aj výstavby, aj finančnej. Hej? Neodporučila. Červeným
gombíkom... Návod ... Návod... Dobre. Takže uzatváram diskusiu. Návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo... Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje ... –neviem... stláča... - červeným
gombíkom.. /nie, nie... trošku humoru treba, ale... nie to isté .../ Ten istý prípad ako pred
chvíľou. Nech sa páči hlasujte./ Áno... áno... Roman ...ty si sa až zazelenel ...Tak ,ale ty používaš
aj zelený. /
Hlasovanie
Za 0, proti 13, zdržalo sa 0.

9.12.
Jozef Orosz, J. Brocku č. 22, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/12 - Jozef Orosz, Jána Brocku 22 Rožňava - zverenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta. Komisie sa vyjadrili nasledovne: výstavba – neodporučila, finančná - tak isto
neodporučila. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. To je tiež asi pravdepodobne na červený
gombík. Nemá... nemá nikto do diskusie. Takže poďme na ten červený gombík. Nech sa páči,
hlasujte.
Hlasovanie
Tak za boli 2, proti boli 10, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne.

9.13.
Bc. Peter Szarka, Okružná č. 4, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku
mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/13 - Bc. Peter Szarka, Okružná 4 Rožňava - zverenie zámeru priameho predaja pozemku. Tu
tak isto, ani výstavba ani finančná neodporučila zverejnenie zámeru. Otváram diskusiu. Nech
sa vám páči. Asi tiež červený však? Dobre. Uzatváram diskusiu. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Všetci 13 ste hlasovali. Za 0, proti 13, zdržalo sa 0.

9.14.
Lavaton s.r.o., Bulharská 44, Trnava- priamy prenájom pozemku mesta v priemyselnej zóne
p. Burdiga, primátor mesta
Lavaton s.r.o. Bulharská 44, Trnava - priamy prenájom pozemku mesta v priemyselnej zóne.
Áno, toto je dôležité pre nás. Finančná a podnikateľská - odporučila MZ-ku schváliť priamy
prenájom pozemku mesta s upresnením výmeru pozemku formou dodatku k nájomnej zmluve,
po projektovej dokumentácii. Otváram vám diskusiu Nech sa páči, pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Aj na finančnej komisii bola obsiahla debata na ... k tomuto bodu. Otázkou znie, len ... menšie
nezrovnalosť v rozlohách pozemkov, ktoré žiada žiadateľ a pozemkom, ktorý sa... parcelu,
ktorá sa schvaľuje. Tzn. jednoznačne schváliť ... jedná sa o investora, ktorý plánuje v meste
zamestnať 60 ľudí, v práčovni. Akurát, po umiestnení ... rozhodnutie o umiestnení stavby sa
vlastne upresní rozloha pozemku, ktorý sa záujemcovi prenájme. Záujemca má záujem
o 10.000 m² zhruba. A tuná sa bavíme o 25.000 m² . Takže toto by som dával ako návrh
zakomponovať do týchto tohto uznesenia.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec . Pán poslanec Kováč, nech sa ti páči.
p. Kováč
Ďakujem. Pán Balázs mi vysvetlil, čo ma teda zaujímalo. Už mi to je jasné. Ďakujem veľmi
pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka vám ešte nejaké upresnenie dá k tomuto materiálu.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Takže, na základe návrhu, ktorý predložil pán poslanec Balázs ja len upresním, že by sa teda
mal meniť čl. 4 bod 2 v návrhu nájomnej zmluvy, kde hneď v 1. vete „výmera predmetu nájmu
sa môže zmeniť“ by sme teda... „alebo zmenšiť“ by sme teda uviedli, že výmera predmetu
nájmu sa upraví v súlade s čl. 4 ods. 4. Tam ďalej už máte priamo odkaz na to ustanovenie, keď
sa hovorí, že sa tým geometrickým plánom tá parcela rozdelí.
p. Balázs
O rozlohe zhruba tých 10.000 metroch štvorcových. Áno? Približne, podľa osadenia ... osadenia
stavby.

p. Mihaliková, prednostka MÚ
Takže ... aj výmeru?
p. Balázs
Tak, oni majú záujem o dajakých zhruba 10. 000. Takže... takže... toto by nám trebalo.. dajak.
Ale samozrejme, po osadení stavby.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
No to tam je, že po predložení projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom k vydaniu
stavebného povolenia.
p. Balázs
Ide mi o to, aby pozemok, ktorý za tým zostane, aby bol využiteľný pre ďalšieho investora,
alebo pre mesto. Ide mi o to.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ale tým, že keď tam dáme, že „upraví“ tzn., že sa pristúpi k tomu geometrickému plánu,
ktorým sa parcela rozdelí.
p. Balázs
Áno. Osadenie tej stavby, v podstate, sa bude realizovať za účasti mesta, samozrejme, a
stavebného úradu. Predpokladám. Však?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Áno, mesto bude účastníkom konania, ako vlastník pozemku.
p. Balázs
Dobre ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof, nech sa páči.
p. Bischof
Ďakujem za slovo. V priebehu diskusie niektoré otázky boli zodpovedané. Chcem sa opýtať,
tým delením toho pozemku, mesto nepríde k nejakej ujme – na - v tom zmysle, že či ten
pozemok, ešte, zvyšný bude využiteľný pre prípadného ďalšieho záujemcu? Lebo už sme raz
takú diskusiu mali a tiež tu bol spor o to, aby sme nedelili tie pozemky, lebo tie malé kusy
potom už nie sú využiteľné ďakujem.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Áno práve preto navrhujeme, aby sa tá výmera upresnila až potom, keď bude vypracovaná
projektová dokumentácia kde vlastne projektant musí vyriešiť aj tú situáciu, ako sa ten závod
tam osadí. Aby bolo možné rozdeliť geometrickým plánom potom tú parcelu.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč, nech sa páči.
p. Kováč
Ja mám otázku, keď na stavebné konanie dôjde situácia, ktorá nebude vyhovovať zámerom
mesta. - Má stavebný úrad, alebo - kto teda povie, že teda - takto nie? - lebo to nám to
nevyhovuje? Čo keď sa stane, že osadí objekt uprostred pozemkov a dookola si nechá ostatné
priestory? Neviem, či ma rozumiete.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Žiadateľ pôvodne žiadal menšiu výmeru. Len nevedel ešte nám povedať, ako bude vyzerať ten
areál; kde bude osadený závod ,kde budú nejaké obslužné komunikácie, kde bude parkovisko.
Čiže práve preto chceme počkať až na stavebné konanie, aby sa to tam teda vyriešilo.

p. Kováč
Jedná sa mi o to, že keby či... by bolo právne možné, aby architektonický ... zámer,
projektový... vám zaslali, skôr než sa začne správne konanie, na to, aby ste vy - alebo teda aby
sme my posúdili, teda či je to v súlade s týmito našimi rozhodnutiami, aby sa tie pozemky
nedrobili. Ad 1. Ad 2 - aby to bolo rozrobené tak, aby to malo zmysel.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Čiže vy chcete ešte na zasadnutí mestského zastupiteľstva prerokovávať ešte raz túto vec?
p. Kováč
Ja by som bol veľmi rád, keby pred podpisom zmluvy predložil investor svoj architektonický
zámer, projektový zámer, na jednoduchej škici - alebo na ... na katastrálnej mape, akým
spôsobom si to predstavuje. Aby sa nestalo to, že oni si osadia továreň... alebo teda tu
práčovňu tak, že si znehodnotíme ostatné pozemky nakreslil by som to hej ale.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ja rozumiem. Len rozmýšľam nad tým, že v podstate oni, keď sa chcú uchádzať o štátnu
pomoc, tak potrebujú preukázať Ministerstvu hospodárstva, že majú kde stavať. Čiže keď
nebudú mať nájomnú zmluvu...
p. Kováč
Ja súhlasím. Ja súhlasím s nájomnou zmluvou, ale to podľa mňa, keď už majú zámer. Hej?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Oni ešte nemajú ...oni ešte nemajú projektovú dokumentáciu žiadnu.
p. Kováč
Dobre. Ešte raz položím teda tú otázku. Či máme páky, keď prídu s projektovou
dokumentáciou, ktorá nám povie, že teda - tak ako máme tento pozemok chcem tu osadiť
továreň a tu si chcem postaviť cestu. Či my s tým automaticky budeme súhlasiť? Alebo potom
máme nejakú nejaké páky na to, že by sme to zmenili, pretože ostatné pozemky sa
znehodnotia?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Na to, aby bol geometrický plán zapísaný potrebujú súhlas vlastníka.
p. Kováč
Ja tomu všetkému rozumiem.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Čiže my sa budeme k tomu vyjadrovať že či.
p. Kováč
Ja vám rozumiem. Ja opakujem. Ešte raz - pre mňa ...podľa mňa je prijateľnejšie, keby nám
teraz povedali, že my potrebujeme na to, pre továreň - povedzme - tento kúsok, či to vyhovuje
mestu alebo stačí nám tento kúsok. A toto ostane mestu o toto mi ide teraz, lebo opakujem
ešte raz oni podajú oni budú mať schválenú dotáciu od ministerstva a teraz prídu s
projektovou dokumentáciou, ktorá povie, že haha ja chcem tuto továreň a vybavená vec.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
To je ďalej ošetrené tým vecným bremenom.
p. Kováč
Ja sa pýtam, čím to je ošetrené resp. či máme potom páku, lebo on keď podá na stavebný úrad
... stavebný úrad nemôže povedať - nehnevajte sa - ale vy to nemáte v zmysle nájomnej
zmluvy osadený ten objekt.

p. Mihaliková, prednostka MÚ
Je to ďalej ošetrené vecným bremenom. Že v takom prípade, ak dôjde k rozdeleniu toho
pozemku. tak sa zriaďuje vecné bremeno v prospech ďalšieho nájomcu a v prospech vlastníka
právo prechodu.
p. Kováč
Ja neviem napadá ma jediná vec zavolať im a spýtať sa či by nám nevedeli poslať ten alebo
vám poslať zámer alebo upozorniť na to, že proste je to takýto to nie, že problémom ale
možno že v budúcnosti, že keď osadia ten objekt nie tak ako si to predstavujeme, že im
môžeme zabrzdiť celý ten proces. Podľa mňa oni vedia už teraz presne kam tú továreň osadia.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ak by ho mali už by nám ho dali.
p. Kováč
Tak ich treba posúriť. Oni vám to urobia ja sa chcem vyhnúť tomu, že postavia tú továreň, tak
že potom budeme sa chytať za hlavy a zistíme že ten pozemok tých zvyšných 10 000 m²
nevieme v kuse využiť o to mi tu ide celé.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ale my sa k tomu musíme vyjadriť kataster to nezapíše bez toho, aby a to bola ich požiadavka,
aby sa pozemok rozdelil to nie je len naša aj oni chcú.
p. Kováč
Ja súhlasím aby sa pozemok rozdelil, ale aby sa rozdelilo účelovo.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
No veď k tomu sa my musíme vyjadriť! My keď nebude súhlasiť s geometrickým plánom, ako
ho navrhnú, kataster to nezapíše. My sme vlastník. On, ako nájomca, nemôže deliť naše
pozemky bez nášho súhlasu.
p. Kováč
Dobre. Takže bude mať stavebné povolenie, nebude môcť stavať, lebo nebudeme súhlasiť so
zápisom geometrického plánu, s vkladom geometrického plánu.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
No, to sa bude robiť súbežne.
p. Kováč
No, ako viete, aké sú náklady za to za vypracovanie projektovej dokumentácie?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Tak ale keď chce stavať, tak musí.
p. Kováč
Ja som za ...prosím ...myslím si, ja nechcem tlačiť na pílu zvážte ako ........... myslím si, že by
bolo rozumné nechať sa vopred informovať, aby sme v konečnom dôsledku predišli tomu, že
my im budeme brzdiť vo výstavbe, lebo teraz je ešte len prípravná fáza. Ja viem, že do
nejakého dátumu musia odovzdať projekt. Ale my, ako mesto, chceme mať istotu, že im
nebudeme v priebehu realizácii stáť v ceste. Lebo ak my sa postavíme a povieme - tak
geometrický plán, tak to nie a potom zisti ten dotyčný že - tak počkaj, musím prerobiť projekt a
prerobenie toho projektu ma bude stáť niekoľkotisíc euro a do toho sa mi už veľmi nechce tak sa na to vykašlem to tiež není veľmi korektné.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
No, ale však my sme predsa tu. My im budeme poskytovať potrebnú súčinnosť. Je to aj v

zmluve zakotvené, že sa k tomu zaväzujeme. Je tu stavebný úrad, s ktorým sa všetko dá vopred
konzultovať. Takže ja nevidím dôvod, prečo by sme nemali potrebnú súčinnosť poskytovať,
keďže je to aj v našom záujme.
p. Kováč
Pán Porubán, pomôžte mi. Územné konanie - sa bude tam robiť nejaké? Nebude sa robiť
územné konanie, v zmysle územného rozhodnutia. Je to priemyselná zóna. Bude sa tam robiť
nejaké územné konanie?
p. Porubán, MÚ
Územné konanie sa bude robiť, lebo - ako keď sme umiestnili priemyselný park, sme
neumiestnili konkrétne stavby, sme umiestnili tam ako ... ako plochy a komunikácia a ďalšie
inžinierske siete, ale nie stavby alebo ako budovy a haly takže v tomto prípade bude tam
územné konanie.
p. Kováč
A teraz, keď sa stane to, že v rámci územného konania nedáme kladné stanovisko, zabráni to
nejakým spôsobom podpisu nám, respektíve ďalšej... ďalším... ďalšej spolupráci s tým
nájomníkom, že ten objekt naozaj osadí zle do toho priestoru.
p. Porubán, MÚ
Stavebný úrad nevydal rozhodnutie bez súhlasu vlastníka pozemku. Neexistuje, že by sme
vydali ako len, keď vlastník súhlasí.
p. Kováč
Z vlastnej skúsenosti hovorím, v mnohých prípadoch takýchto projektov je u obcí rozumné a
ten investor sa myslím tomu nebude brániť a predpokladám, že už niečo v tom urobil, keď sa
dá predísť tomuto tým, že nechce brániť v územnom konaní, ani v stavebnom konaní, ako
jediný majiteľ pozemkov, ale chceme, aby nám povedal ako si osadí ten objekt - keď to
predbežne vie. A keď nie, tak ho treba na to upozorniť, že sa môže stavu v územnom konaní
už, že ho budeme brzdiť pretože sa nám nemusí páčiť, ako osadí tú továreň, teda tú práčovňu.
A toto je tá vec, ktorej ja sa chcem vyhnúť. Lebo vy ste mi odsúhlasili nájomnú zmluvu - a teraz
mi poviete - no tak - ha, ale tam ten barák nemôže tak stáť, ako ty chceš! Možno rozprávam
zle, možno... možno tomu hatím, ale ja som za, aby sme mu dali tú budovu - nech tú práčovňu
tam postaví, ale chceme, aby aj tých zvyšných 10 000 m² pokiaľ sa len trocha dá, aby boli
v celku, aby v nejakom normálnom tvare. Aby to nebolo nejaké L-ko rozdrobené na tri časti –
nebodaj - neviem, ako čo tá práčovňa potrebuje. Ja som ten projekt nevidel. Možno rozprávam
zle. Neviem. Ďakujem. A ospravedlňujem sa, natiahol som svoju chvíľu slávy. Pardon.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Áno jak tu už odznelo že to bude bol som poučený že to bude riešené v územnom konaní a
zatiaľ ak dobre viem tak nevidia, kde to bude presne osadené z jednej časti je tam násyp z
jednej časti nie všetka celá tá plocha vyhovuje výstavbe hál ja si myslím, žeby sme brzdiť
výstavbu tohto nemali, ale my nie sme výkonným orgánom a my naším rozhodnutím v
podstate v úvodzovkách poverujeme mesto, aby v mene občanov komunikovalo jednalo v
tejto v tejto veci takže ja pevne verím, lebo som plne presvedčený že, že MÚ toto jednanie
dosiahneme lebo vlastne my sme len dali najavo, že to má byť urobené tak, aby ten zvyšný
pozemok tam bol ešte využiteľný takže ja si nemyslím, že to musíme ďalej rozoberať a MÚ

bude konať v týchto intenciách ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja som chcel len spomenúť, že na finančnej komisii sme sa o tom rozprávali a ja som tam
upozornil aj na to, že vlastne tie pozemky boli robené s nejakými prístupovými bodmi vysoké
napätie voda plyn kanalizácia čiže aj to bude treba zohľadniť pritom delení pozemku, aby ten
zvyšný pozemok mal... mal prístup k týmto inžinierskym sieťam teda na finančnej komisii som
dostal odpoveď že samozrejme, že to bude... bude riešené. Tak verím, že to tak bude.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Navrhujem takéto riešenie. Navrhujem aby sme teda odsúhlasili túto záležitosť tak ako je ale
aby sme do zmluvy napísali bid alebo záležitosť bod jeden z tých bodov v rámci tohto jedno
kde to bude, že teda upozorňujeme nájomcu že si vyhradzujeme právo v územnom konaní
posúdiť polohu stavby vzhľadom na naše ďalšie zámery prenajať si pozemky dobre nebudeme
chcieť od neho žiadny náčrt ale, že proste upozorníme, že áno, sme za to aby to chcel robiť len
aj my máme vlastné záujmy môže tak byť pán Poruban.
p. Poruban
Samozrejme predmetom územného konania presne toto je.
p. Kováč
Jasné vieme o čom hovoríme len hovorím hľadal som riešenie nejakým spôsobom aby sa to
nebrzdilo zbytočne ale zároveň, aby bol investor informovaný o tom, že máme nejaké ešte
právo zadných vrátok. Ďakujem veľmi pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Niekto ešte chce deliť nikto uzatváram diskusiu ideme hlasovať o návrhu najprv pána poslanca
Kováča skúsme ešte raz aby vedeli poslanci za čo budú hlasovať v ukladacej časti.
p. Kováč
Ďakujem pekne ja navrhujem kolegom aby hlasovali za s tým že v ukladacej časti zaväzuje MÚ,
aby v zmluve zaviazali investora alebo teda informovali investora, že máme právo výhrady voči
polohe samotnej práčovne v rámci územného konania ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre najprv budeme za toto hlasovať a potom budeme komplet za celý návrh na uznesenie
nech sa páči hlasujte za návrh pána poslanca Kováča.
Hlasovanie
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
Prečítam návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom
pozemku mesta zapísaného na LV číslo 6161 ak dovolíte nebudem to celé čítať nájomné vo
výške 1.500 euro ročne na dobu určitú do 31. 12. 2030 a aj s touto ukladacou časťou ktorú ste
teraz pred chvíľou odhlasovali nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Dobre takže za 12, proti 0, zdržalo sa 0 ďakujem pekne.

9.15.
Štefan Orbán CENTRUM, Námestie baníkov 1, Rožňava – priamy prenájom pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/15 - Štefan Orbán CENTRUM, Námestie baníkov 1 Rožňava priamy prenájom pozemku mesta
komisia finančná odporučila schváliť priamy prenájom pozemku mesta. Otváram diskusiu nech
sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave schvaľuje priamy prenájom časti pozemku mesta s výmerou 10,8 metra štvorcového
ostatné je tam napísané v materiáli nebudem ho čítať ak dovolíte, nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovalo 13 poslancov. Za 13, proti 0, zdržalo sa 0 ďakujem.

9.16.
Ing. Attila Kecskeméti, Pod kalváriou č.26, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
v k.ú. Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta
9/16 - Ing. Attila Kecskeméti, Pod kalváriou 26 Rožňava - zverejnenie zámeru zámeny
pozemkov v katastrálnom území Rožňava. Komisie sa vyjadrili nasledovne: výstavba odporučila, finančná komisia - tiež odporučila predmetnú zámenu pozemku v katastrálnom
území Rožňava. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem pekne. Mám otázku. Dobre som si to spočítal? Ideme zameniť 27 m2 za 227 m². 27 m2
investorovho - teda žiadateľovho pozemku za 227 m2 mestského pozemku?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ešte sa bude odčleňovať geometrickým plánom tá výmera. Tam máte aj v ukladacej časti. Toto
je len zámer.
p. Kováč
Ja rozumiem. Ale v tej ukladacej časti není napísané či 27 za 27. Ja som to tam nenašiel. Ja sa
ospravedlňujem. Možno to tam je napísané tak.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Zatiaľ je to zámer a my ešte nevieme, ešte, keďže nie je urobený geometrický plán tu číslo
parcely, tzn. preto takto píšeme, že z tejto parcely E-čkovej 2353 o výmere presne ako je na LV
napísané ale bude to časť, ktorá bude upresnená geometrickým plánom lebo my zo zákona
sme povinní zamieňať nehnuteľnosti rovnakého druhu v rovnakej hodnote čiže bude
geometrický plán zatiaľ je to zámer.
p. Kováč
Dobre, ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči ďalší. Neevidujem nikoho pán poslanec Bischof sa bude asi hlásiť nech sa ti páči.
p. Bischof
Ďakujem za slovo mňa zaujímajú tie kúsočky pri potoku. Sú to pozemky hneď vedľa brehu. To

nevadí žiadnym technickým normám, protipovodňovým, akýmkoľvek. Je to... je to v poriadku
predávať tieto... tieto kúsočky hneď vedľa toho potoka; nemá s tým mesto v budúcnosti nejaký
zámer. Kdesi/čosi som započul, že by sme mohli niekedy postaviť obojstranný cyklistický alebo
peší chodník, vychádzkový, nejaký taký zámer. Neviem. Pýtam sa, že či to je takto v poriadku
predávať alebo teda v tomto prípade zamieňať takéto kúsočky popri potoku.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Pokiaľ ide o nejaké vecné bremeno alebo nejaký zákaz nakladať s tou nehnuteľnosťou z
dôvodu ochranného pásma, zrejme myslíte, tak povodie Hrona sa vyjadrilo, že nie je ochranné
pásmo tam, nie je. Čiže je možné. A ten chodník, v podstate, táto budova sa nachádza ešte v
tej časti mesta, kde je základná škola, alebo teda Spojená škola na ulici Zoltána Fábryho. Čiže
nie je to ešte tá severná časť mesta, ako ju voláme.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči ďalej. Nikto. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverenie zámeru zámeny nasledovných nehnuteľností v
katastrálnom území Rožňava - ak dovolíte, nebudem to opäť celé čítať, lebo je to v materiáli
jednoznačne napísané. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 10, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.

9.17.
Majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami na území mesta –
Ulica páterova – odkúpenie pozemkov do majetku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/17 - Majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami na území mesta
ulica Páterová - odkúpenie pozemkov do majetku mesta. Dobre. Vyjadrenie komisii: výstavba odporučila odkúpenie pozemkov, finančná - tiež odporučila odkúpenie pozemkov za cenu
7 EUR za m2 . Otváram diskusiu nech sa vám páči. Dobre. Uzatváram diskusiu. Chcem sa vás,
kolegovia, spýtať, budeme hlasovať o každom jednom osobitne, alebo chcete kompletne za
celé? Lebo je tu - raz, dva, tri, štyri, päť, šesť kusov. Celé spolu? Dobre. Takže návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje odkúpenie pozemkov pod miestnou
komunikáciou v katastrálnom území Rožňava. Tie parcelné čísla nebudem teraz vymenovávať,
dobre. Takže 6krát jedným hlasovaním. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.

9.18.
Majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami na území mesta Ulica záhradnícka – odkúpenie pozemku do majetku mesta

p. Burdiga, primátor mesta
9/18 - Majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami na území mesta
- Ulica Záhradnícka - odkúpenie pozemkov do majetku mesta. Tu je to, myslím, že podobné ...
raz, dva - tu sú tri vyjadrenie v komisii: výstavba - odporučila odkúpenie pozemkov pod
miestnou komunikáciou. Prvé dva... aha - tie prvé dva sú odkúpenie, a keď ste si to všimli a to
tretie je zverejnenie zámeru zámeny ... Zámeny výstavba - odporučila finančná - tak isto
odporúča. Nech sa páči, diskusia. Keď nie, tak budeme hlasovať. Ak dovolíte, za tie prvé dva
naraz – dobre? Takže... Mestské ... Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou. Takže - to sú tieto prvé dva - pán
Balóg, pani Keri - nech sa páči - toto je odkúpenie pozemku do majetku mesta, tieto dva.
Hlasovanie
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
A teraz to tretie - je zverejnenie zámeru zámeny pozemkov. Čiže to je ešte len zámer. Nech sa
páči, hlasujte.
Hlasovanie
12 za, proti 0, zdržalo sa 0.
19
MAXIMUS GROUP s.r.o., Páterova 6, Rožňava – súhlas na vjazd na lesné cesty a uzavretie
zmluvy o užívaní lesných ciest
p. Burdiga, primátor mesta
9/19 - MAXIMUS GROUP s.r.o., Páterova 6, Rožňava – súhlas na vjazd na lesné cesty a
uzavretie zmluvy o užívaní lesných ciest. Komisie : Komisia - Ochrana verejného poriadku komisia nesúhlasí s vydaním súhlasu na vjazd na lesné cesty a nesúhlasí s uzavretím zmluvy o
využití lesných ciest. Cestovný ruch odporúča schváliť predložený materiál s týmito
pripomienkami: - zmeniť zmluvu o využívaní lesných ciest čl. 3... Nebudem vám to celé čítať, je
to tam v tom materiáli. Výstavba - neprijala uznesenie k tomuto materiálu. Finančná a
podnikateľská - odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s výjazdom na lesné cesty vo
vlastníctve mesta na vykonanie autoturistiky s využitím terénnych vozidiel Maverick Max X
spoločnosťou MAXIMUS GROUP v rámci podnikateľského zámeru Spoznávanie a propagácia
horného Gemera; odporúča uzatvoriť zmluvu o užívaní lesných ciest na 1 rok. Nech sa páči,
otváram zmluvu. Ak dovolíte, tú zmluvu budem ja podpisovať, takže tú zmluvu dúfam, že ste si
všetci veľmi dobre prečítali. Potom, keď budete chcieť, tak sa skúste k tomu vyjadriť. Nech sa
páči, diskusia. Pán poslanec Capák.
p. Capák
Na poslednom zastupiteľstve sme už mali tento bod raz.A trošku, tak vtedy vlastne tak ťažko
ste ... trošku do seba vstúpili, pán Kossuth a pán Lach. Lesnícky zákon a poľovnícky zákon sa tu
objasňoval; mnohým poslancom to ani nie je jasné, že ako to má vplyv. Ja však jedno viem isto.
Pán Lach, vy ste to navrhovali, že bolo by to asi schváliť. Ja, takisto som nemal problém s týmto
bodom a som bol najprv za to, ale ja som mal možnosť rozprávať s hospodárom, vlastne, kde
vy ste v Bôrke poľovník a je tam pán Kavečanky. Tak som sa ho spýtal, že či aj tam by sa mohli
také tie autíčka dať potom - buginy. Ale vlastne on povedal, že nie, v žiadnom prípade. On by

to do svojho revíru nepustil. Tak teraz, mne je to také čudné. Že vy vlastne to vkladáte, túto,
mali ste predtým –ako- v návrhu tento bod, alebo predkladali a pritom poľovníci v Rožňave si
dohodli nejaké nájomné podmienky. A zrazu im tam je priložené čosi - a už absolútne to
nezodpovedá dobrej sume pre mesto. To uznajte, akože, tuším 150 EUR je tam... 153. Viete
čo? To vám poviem na rovinu. Však chodíte, na uhoľné sklady, po materiál, ktorýkoľvek človek.
Však to je 8 vozíkov nejakého štrku. Neviem, či s tým sa dá opraviť niečo na tých lesných
cestách? Tak veľa. Na celý rok. A a ešte mesto má prevziať zodpovednosť za tú cestu. Tam keď
čokoľvek sa stane, tomu autíčku, tak tam budú vyššie hodnoty, čo bude musieť mesto platiť.
Toľko ja by som k tomuto.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel tak na začiatku, možnože to ani nebude treba, poprosiť,
už sme o tomto rozprávali zhruba už nejakých 10 hodín dokopy so všetkým. Viem, že niektorí
áno, viem, že niektorí nie. Ja si myslím, že niektoré veci si povedzte, čo si ešte chcete povedať,
len aby to nebolo dlhé. Aj tak sa rozhodne tým hlasovaním, ktoré budete robiť. Takže aby
neboli nejaké emócie už o tomto. Veľmi veľa rozprávali. Ja by som vás chcel poprosiť, radšej
skúste sa zamerať na tú zmluvu, ktorá tam je. Ta nie je nejaká dlhá. Ale sú tam niektoré body,
ktoré by možno trebalo opraviť. A nie je ich veľa. Možno nejaké 2, 1-2. A zamerať sa na to. A
ostatné veci, ja si myslím, že ste už rozobrali a budete hlasovať. To len také odporúčanie.
Nemusí to tak byť, môžete sa rozprávať... toho času je, ale som potreboval za dôležité to
povedať. Nech sa páči, pán poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Takže ďakujem za slovo. Budem sa snažiť byť krátky, pokiaľ mi to dá. Avšak nedá mi, aby som
nezareagoval na niektoré veci, čo sa týka tejto ...predpripravovanej zmluvy a celkove ... proste
k tomu... k vjazdu na tie lesné cesty. Po 1. - ten kto to zostavoval ten náčrt, ja si myslím, že asi
chodil len palcom po dákych starých zvážniciach, ktoré už neexistujú. To je po 1. Po 2. ja si
myslím, že oproti mne tu sedia vzdelaní ľudia, ktorým je táto zmluva ... ja si myslím všetko
hovorí o tom, že zjavne ... zjavne teda si myslím, že nie je v prospech mesta, vzhľadom –
nevýhodné, lebo, lebo 153 EUR teda za 1 rok, ja si myslím, že to je úplne scestné. No a naďalej
ešte v tej zmluve, nechcem sa úplne zahrabať do tej zmluvy, ale upravovať tie lesné cesty,
ktoré ani neexistujú, nuž tak - neviem, neviem. Ako myslím si, že nie je to dotiahnuté do...
celkom do konca. No ale na to, aby som teda kolegom, alebo tým, ktorí sú v rozhodnutí
zahlasovať za toto, kus objasnil situáciu. Vážení, tu nejde o poľovníkov. Ako - konkrétne, že
poľovníci sme proti, no - ale sme. Aj ja osobne takisto. Ale ja si myslím, že tu celkove
myšlienka, ktorá vznikla, že tam pustíme dajaké... dajaký vjazd týchto motorových vozidiel,
terénnych, alebo, čo to má byť, tak je kus ... podľa mňa veľmi šitá ... dákou ihlou, alebo vôbec
by som sa ani nezaoberal s tým. Vrátim sa ešte k tomu, že tu nejde o poľovníkov, ale ide ... ide
aj o celý život v jarnom období, keď všetko kvitne, keď všetko nové sa rodí. Ja si myslím, že
toto som už diskutoval, nie s jedným, nie s dvoma kolegami. A vlastne sa ma pýtali, že vlastne
čo vy to tam robíte, že vôbec ako - ako zmieniť sa o tom, že do tých lesov pustiť stroje, takého
charakteru? No, ale budíš. Ja si myslím, že každého bude osobná vec, kto jak bude hlasovať,
podľa vlastného svedomia, vedomia. No ale .. ale myslím si, že aj, čo sa týka poľovníkov, ja
musím povedať jednu vec, že bolo tuna vyčítané v tom čase, keď sme teda vybavovali ten
nájom a sme ho dostali. Mnohí poľovníci ste teraz, toto dostali veľmi zadarmo. No, aby sme ...
aby som predostrel niektoré veci, keď je to tak veľmi zadarmo a lacno, že sme dostali, ja

nechcem rozpitvávať veľkú situáciu, lebo v podstate sme sa s mestom a s vedením mesta
dohodli. Takže nechcem to rozoberať detailne. Ale zjavne nevýhodné, myslím si, že je táto
zmluva. Keď ... keď teda .. mám povedať pravdu, čo mi sme dostali do vienka - ako postaviť...
postavenie... ktoré niektoré altánky. Ale, ešte raz, dohodli sme sa, nechcem to kritizovať,
dohoda platí. A my sme to ... my sme to zrobili kvôli tomu, alebo pristúpili sme kvôli tomu na
túto alternatívu a prijali sme to... sme si zvolali mimoriadnu členskú schôdzu, kde každý sa
mohol vyjadriť, od nás, poľovníkov. Tak sme povedali - áno, ideme do toho. Tie 2 altánky, ktoré
sú plánované, preberáme na vlastné triko, celkový rozpočtový náklad mesto spracovalo. Jedná
sa zhruba o 15.000 EUR - ktoré ... ktoré nám treba, teda, spoločne zložiť a postaviť to.
Vzhľadom na to, že tieto altánky sa nedajú etapovite stavať – lebo - čo, postavím krov a
nechám nezakrytý? No, my si to musíme rozdeliť, rozložiť, lebo tie financie nám budú kryť asi
nie 2 roky alebo 3 - ale viac. No ale ... ale, myslím si, že keď je dohoda platná, netreba ju rušiť,
netreba ju pitvať, rozpitvávať. Chlapské slovo sme dali, za tým ideme, touto cestou. No a
bohužiaľ, už jak to dopadne, tak to dopadne. Mne sa to osobne nepáči. Nebudem za to
hlasovať nikdy. Neviem sa s tým stotožniť. Nebudem to zakrývať, nebudem tu už rozpitvávať
niektoré emócie ďalšie, ale toto, čo tu odznelo, aj z úst kolegu Capáka, tiež som počul, že ...
no, asi by ...asi by projektant celého toho projektu nepochodil vo svojom revíri. No, toľko.
Pokiaľ mám to slovo, ... / o čas ide.../ ešte skúsim narýchlo. Bude to ďalší bod, ale bolo nám
vyčítané pri tom, keď sme debatovali aj o tejto téme - No dobre, ale páni, ja si myslím, že
Jánova chata za 100 EUR, to je ... predbieham kus, prebieham, len aby ste si to vedeli dať
dokopy. /... Mlč ... ty!/
p. Burdiga, primátor mesta
Som upozorňoval pán poslanec ... pán poslanec, skús, aby pre pokoj tvojho kolegu, pána
poslanca Ocelníka, prihlás sa ešte raz a máš právo. Žiadny problém je.
p. Kussuth
Dobre.... Ďakujem ...
Pavol Burdiga, primátor:
Lebo ... aby ste sa mi nezjedli... tu... obidvaja. Takto, ku tej zmluve. Ja keď som si ju pozeral,
neviem, či vy, mám len asi možno na 2 miestach... Samozrejme, tá výška to sa mi nepáči, tých
153 EUR. Tam by trebalo porozmýšľať o trošku možno vyššej sume. A pozeral som ten bod 4:
“Vlastník lesnej cesty sa zaväzuje udržiavať lesné cesty v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý
sú určené.“ To je všetko OK- ale ja by som tam možno dodal, alebo keď môžeme o tom
rozprávať, využívame my ju na - možno na turistiku, na ťažbu – alebo ... tá cesta je robená aj
pre záchranné zložky, aby sa tam dostali. Možno to by som tam doplnil. Neviem, ako, to len
dávam... Máš hej? Ja som len na tom bode rozmýšľal. Lebo to by som určite nechcel, aby my
sme udržiavali kvôli tomu, aby tie štvorkolky tam išli, lebo ... lebo nie. Takže, na ktoré sú
určené. A tieto cesty sú určené na turistiku, ťažbu, záchranné zložky. Neviem, rozprávajme o
tom ešte. Nech sa páči. Ja som to len nadhodil. Pán poslanec Capák.
p. Capák
Celkovo, vážení prítomní, sme tu aj za občanom mesta a za ich deti, za vnúčatá. Tu
momentálne, z nás poslancov, sme tu 1, 2, 3, 4 poľovníci, ktorí máme jasno, že v 1. rade je tu
ochrana prírody. Čiže nám štyrom je to, myslím, že úplne jasné. 2. vec, práve - sme tu 1, 2, 3, 4,
5 učitelia. No nehnevajte sa, musíme uznať, keď rodič - pôjdete do prírody, a čo ten učiteľ vám
ide ...? Tak poviem, tak ide nám asi ukázať zvieratká, stopy, ideme odniesť gaštany, - čo je zber

gaštanov a solisko a tak . Asi nepovie, že ide nám ukázať - autíčko a buginy. hej? Čiže aj v tejto
vzdelávacej výchovnej časti, neviem, jak by ste ako učitelia oponovali rodičovi - tak čo tam
beriete syna, keď tam ... chodia dajaké buginy, alebo čo to tam je. Viete, že mne sa niektoré
veci priečia. A už vravím, ešte raz zopakujem, som si nechal overiť inžinierom Kavečanky, keď
on mi tak jasný názor povedal, „v žiadnom prípade na chotár, v žiadnom prípade do revíru!“.
Urobiť keď, tak pre poľnohospodársku pôdu niekde, nevyužitú, jednu trať a tam, môžu sa
vyjazdiť do sýtosti, tí, ktorí radi jazdia. Bo sú motorkári, ktorí radi jazdia... alebo buginári .
Takže ďakujem. ... Preto som jeho oslovil, pretože pán Lach je tam členom. A chcel som ... a on
je trošku iného názoru, teda ,minule len bol, lebo ... tu dával ... akože by to možno aj mohlo
výjsť. Ale už určite si to tam oni asi vydiskutovali, keďže aj pán Kavečanky má taký názor, že ani
on by to tam nepustil, do Bôrky. Ja vám poviem na rovinu. My máme nejaký les v Čiernej
Lehote, v žiadnom prípade by som do nášho lesa to nepustil.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Ja som mal presne k týmto dvom bodom pripravené. Čo sa týka, čo sa týka ceny, tu by som
navrhoval, aby mestský úrad , teda vedie mestského úradu jednalo v prípade, že sa táto
zmluva schváli - o cene. A ďalší bod, presne čl. 4, bod 4, kde vlastník lesnej cesty má povinnosť
udržiavať lesné cesty v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Je to všetko pekné a
dobre. Vlastne táto povinnosť mestským lesom vyplýva už zo zákona o protipožiarnej ochrane.
Takže tie testy musia byť prejazdné. Len nemyslím si, že tá trasa, jak som sa tam pozeral, že
celá ide po lesných cestách. Takže keď nejde po lesných cestách, tak mesto by sa, alebo
mestské lesy nemali zaväzovať túto trasu udržiavať, poprípade túto trasu... táto trasa nech je
zjazdná bez vyvalených kmeňov. Ale ... nie udržiavať túto trasu. V žiadnom prípade. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán zástupca, nech sa ti páči.
p. Lach, zástupca primátora
Zatiaľ som počul, že treba odmietnuť túto zmluvu, ale konštruktívne slovo tu nepadlo, že ...
Teda okrem kolegu Balázsa, že - dajme teda, upravme tú zmluvu tak, aby bola výhodná pre
mesto. Ja teda navrhujem, aby sa pri rokovaní o cene zvýšila tá cena o 100 %.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Budeme licitovať.
p. Lach, zástupca primátora
Keď chceme byť konštruktívni... Tak buď to... alebo nechceme byť konštruktívni. O tom je celé.
p. Burdiga, primátor mesta
Áno. Pani prednostka by chcela zareagovať, pán poslanec, ak dovolíš, dobre?
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Ja by som vás ešte chcela požiadať, aby ste sa zaoberali aj dobou, na ktorú bude táto zmluva
uzatvorená. Pretože tu je návrh žiadateľa na dobu neurčitú. A keď si pozriete možnosti, za
ktorých je možné ukončiť túto zmluvu, tak je tam písomná dohoda zmluvných strán. Ďalej je
tam jednostranná výpoveď, ale len v prípade hrubého porušenia povinností. A ... my, podľa
Občianskeho zákonníka nemôžeme uzatvárať nevypovedateľné zmluvy. Čiže, buď zmeniť dobu,
na ktorú sa táto zmluva uzatvára, alebo potom je potrebné tam dať tú možnosť, že tú výpoveď
je možné podať v prípade, ak nezaplatia tu odplatu; tá výpoveď je trojmesačná. A to písm. b) -

kde tam máme teraz možnosť jednostrannej výpovede, ja by som preformulovala na –
„odstúpenie od zmluvy“ v prípade, ak budú porušené povinnosti, ako napr. ... ak sa stane, že
nám spôsobí užívateľ škodu na našom majetku a neuhradí – alebo - odmietne dať náš majetok
do pôvodného stavu, alebo nahradiť škodu. Alebo v prípade, ak poruší to ustanovenie, kde sa
hovorí o čase jelenej ruje, čiže ja si myslím, že toto je naozaj podstatné porušenie zmluvy, kde
– nie výpovedná lehota 3 mesiace, ale kde by malo ísť okamžité odstúpenie od zmluvy.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Kossuth, môžeš pokračovať.
p. Kossuth
Takže, ďakujem, skúsim. Pokiaľ by som prekročil, kľudne ma môžete vypnúť, ja sa neurazím ,
ale ... nebude ma nikto zastavovať. Druhý. To si vyprosím! .Takže - Jedno ešte chcem dodať
vážení, ja si myslím, že ten les dostal tak zabrať v poslednom období, jak nikdy. A tá kalamita
...tá kalamita ...dala zabrať aj ... aj .. myslím aj tej zveri tam, ktorá sa nachádza. Takže bude
mať, čo robiť, aby sa spamätala z toho, z tej kalamity... Roky rokúce. No a tým, že by sme ešte
pustili tam dajaké stroje, tak ešte viac to vyženie tam. Keď neveríte tomu, treba sa ísť pozrieť,
jak to tam vyzerá. I keď ja musím povedať, že Mestské lesy robia všetko ... za ... aby teda tá
kalamita bola čím skôr odstránená. Lebo je to hrôza, čo tam ...ako ... vzniklo. Takže z titulu
toho, že je - dostalo to zabrať, dáme mu zabrať ešte strojmi! No a ... čo sa týka toho, čo som
chcel dokončiť, čo prebieham, čiastočne, jeden bod s druhým, čo sa teda prelína, že ... že chceli
sme doriešiť aj to, aby nám nikto nevyčítal, teda - Jánovu chatu, že ju máme, dá sa povedať,
ako v užívaní, tak e je tam tá suma malá. My máme... my sme mali ...mali aj na túto tému,
alebo na tú Jánovu chatu pripravené ďalšie veci, ktoré sú – sú naplánované. Chceli ..., máme
pripravený projekt, páni, na to, aby sme tú Jánovu chatu, samozrejme v prípade – no - teraz sa
to zrejme odsunie tými .. tými altánkami, lebo bolo by to fakt neúnosné pre tých poľovníkov,
takže máme pripravené aj.. pripravený aj projekt na kompletnú obnovu Jánovej chaty. Čo –
keď by nebolo došlo k tomu, že tie altánky idú, tak by sme sa boli chytili možno už aj tohto.
Takže, úplne zadarmo to nie je, vážení. Ja si myslím, že finančne, čo nás to zaťaží a zaťažuje, dá
sa povedať a smelo môžem povedať, že oplatí sa skôr... oplatí sa skôr byť taký – ako hosťovací teda člen, ako - nie domáci člen, ktorý má svoje povinnosti a ešte aj finančne je dosť
zaťažený. Keď som veľa hovoril, prepáčte mi, ale konajte podľa vlastného svedomia, vedomia,
ako vám ... bližšie. Ten zoznam si odložím, podľa hlasovania, aby som vedel, že ... do budúcna,
keď dačo sa stane, alebo keď to budú vyčítať obyvatelia, aby som to mal po ruke. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Myslel som si, že nevystúpim, ale nakoniec mi to nedá. Rozdelil
by som celú túto tematikou na 3 také zásadné okruhy, na ktorých by sme mali sa dohodnúť,
alebo rozhodnúť sa - čo s tým. 1. okruh je zámer. Je pred nami podnikateľský zámer, ktorý by
mal ... ktorého cieľom zvýšiť podiel cestovného ruchu v tomto regióne formou takou, ako je
popísaná. A podľa mňa, našou úlohou je povedať, či tento zámer podporíme alebo
nepodporíme. To je 1. okruh, kde by sme teda ,podľa môjho názor, mali aj hlasovať. 2. okruh
je, samozrejme, zmluva. Na to, aby sme sa dohodli, tak hovorí sa niekde - je fajn, keď obidvaja
povedia svoj názor - a musím sa priznať, že sa mi veľmi nepáči stanovisko toho, že sme dostali

do rúk zmluvu, resp. je tu nejaká zmluva, ku ktorej sa máme postaviť tak, že sa s ňou nič nedá
robiť. To by som bol veľmi nerád. Myslím si, že to je návrh zmluvy - jednej strany a 2. strana má
teda posúdiť, čo sa s tým bude robiť. Či už teda jednotlivými bodmi, jednotlivými... odsekmi
alebo napr. aj cenou toho nájmu, ako takého. Toto je 2. okruh. 3. okruh, ktorý tu možno
rezonuje, alebo ktorého sa bojíme, je samotná ochrana prírody. Čierne jazdy, čierne jazdy
benzínových ... a iných štvorkoliek, ktoré ... ktoré my neviem nejakým spôsobom ustriehnuť,
atď., atď. Myslím si, že toto sú 3 veci, ktoré si musíme uvedomiť a ktoré tu treba oddeliť - ako
sa hovorí - zrno od pliev a rozhodnúť sa, čo s tým,. Takže ja, ak by som teda mohol, by som
doporučil, aby sme najskôr sa dohodli, či ten zámer je pre nás priechodný, alebo nie. Ak je
tento zámer pre nás priechodný - 2. vec - a 2. postupnosť je, pripraviť také zmluvné
podmienky, ktoré pre mesto nebudú zjavne nevýhodné, ale zároveň podporia tento
podnikateľský zámer. Či už to budú jednotlivé ustanovenia, alebo to bude samotná cena;
pokiaľ sa niektorým kolegom tá cena nepáči. A 3. vec je - ochrana životného prostredia, záujmy
poľovníckeho zväzu, resp. ich mandát a ich ... výsada - to nechcem povedať, ale ich zámer plus čierne jazdy štvorkoliek, ktoré svojím spôsobom narušujú ... narušujú, respektíve
znehodnocujú tu prírodu, ako takú a plus kombinácia ťažby mestských lesov, kalamitného
dreva atď. atď., ktoré považujem za veci rovnocenného charakteru v tomto smere. Ja budem
súhlasiť ... ja budem hlasovať za zámer. Takže to znamená, moje áno dostane určite zámer.
Zmluva... zmluvu treba samozrejme posúdiť právnikmi mesta, či teda je ... v akom stave je a
prípadne pripraviť návrh zmluvy. Pokiaľ sa chceme baviť o cene, ktorá tam je stanovená a o
dobe nájmu, ja navrhujem, aby táto cena, ktorá je tam ponúknutá a doba nájmu na 1 rok, bola
odsúhlasená mestským zastupiteľstvom. Tzn. že navrhnem pri tvorbe uznesenia, aby sme
schválili a podpísali zmluvu, ktorá bude pre mesto výhodná, resp. pre obidve strany výhodná,
na 1 rok, v cene, ktorá je tam ... ktorá je tam ponúknutá. Prečo s tou cenou súhlasím?
Súhlasím s tou cenou z jedného jediného dôvodu - keď si zoberiem, že je tu nejaký prenájom
lesov, poľovného revíru, teda, oprel som sa o sumu, o informácie, ktoré som mal, je teda
poľovní ..., za poľovný revír platí nájomník 1.959 EUR plus - každým rokom sa zaviazal
3.000 EUR preinvestovať. Dobre hovorím? Dúfam, že áno. To je dokopy nejakých 5.000 EUR, čo
vychádza 2,53 EUR na hektár na rok. Keď si zoberie, že cestu, ktorú by tento podnikateľ mal
využívať, má 100 km, čo nemá! – ale, nech má 100 km, stále to vychádza na nejakých 50 EUR
ročne prenájmu, v zmysle tejto matematiky. Takže ponuka 153 EUR a nejakých drobných sa mi
z tejto logiky zdá dobrá a zjavne výhodnejšia, ako prenajať poľovníkom, alebo teda
komukoľvek to množstvo hektárov toho lesa. Takže toľkoto k tomu, k tej cene a k tej dobe. A
čo sa týka ostatných náležitosti, myslím si, že bol dosť veľký priestor na to, aby sa tieto veci
odkomunikovali. A myslím si, že aj mesto vytváralo, podľa môjho názoru, opravte ma, ak sa
mýlim, priestor na to, aby sa dotknuté a zainteresované strany bez toho, aby sa osočovali, mali
možnosť a priestor sa stretnúť a vydiskutovať si svoje argumenty - prečo áno, prečo nie. Ale
súvisí to podľa môjho názoru stále s tým a s tým jedným - či máme záujem a či chceme
podporiť rozvoj cestovného ruchu. Možno je toto nešťastnou témou, alebo nešťastný začiatok
rozvoja toho cestovného ruchu, ale je to začiatok. Je to reálny začiatok! Je to jeden z
podnikateľov, ktorý to chce a ktorý svojou drobnosťou chce prispieť k tomu, aby miestni ...
aby ubytovacie kapacity nabrali - teda, alebo tí, čo majú ubytovať tie kapacity, aby si prišli na
svoje, aby sa zvýšila úroveň týchto ubytovacích kapacít, aby sa zvýšila úroveň služieb, aby sa
títo ľudia vracali nielen kvôli teda týmto ... teda kvôli týmto štvorkolkám, ale krásam prírody.

Aby deti, pokiaľ si chcú pozrieť rastlinky v rôznych výškových úrovniach, machy, vo výškach
nad 1000 m a zmiešané lesy, ihličnaté lesy, nemuseli turistikovať 8 - 9 hodín, ale mohli si to
kľudne prejsť - povedzme aj na takýchto strojoch, ako tie, ktoré sú ekologické. To sú veci, ktoré
my si musíme nechať v hlave dokopy a dohodnúť, zač je ten zámer - alebo áno, alebo nie. Ak
áno, zase zainteresované strany dať dokopy a porozprávať sa, alebo dohodnúť ... sa o tom, ako
si nezavadzať, ako sa vzájomne podporovať, nepodkladať si polená pod nohy, aby ten turista,
keď sem príde, aby videl, že teda -všetko, čo sa tu deje, je práve robené pre neho, prečo aby
tu mal... Ďakujem pekne za upozornenie ... budem končiť, ...aby sa tu cítil dobre, aby sa sem
vrátil a doniesol svoje peniaze sem, nikde inde. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák s faktickou.
p. Capák
Ja si myslím, že je to veľmi nešťastná forma turistiky. Pretože ja ešte som nevidel z buginy –
inú, ako splašenú zver, alebo z auta v lese; keď už vôbec. A 2. vec, keď dovolíte, ja by som
chcel, aby nám upresnil aj pán Lach, pán zástupca, že prekladá ten návrh, ako poľovník, určite
aj on vám vysvetlí, že jednoducho ochrana zveri je na 1. mieste. Však, ako ste aj prezentovali,
už neraz ste v médiách, celoslovenských, ako ochranca prírody, že - prosím vás, váš názor, však
povedzte na rovinu. Keby ste by mali svoj les, mňa by ste pustili buginou, alebo niekoho z nás
dnu? Určite tiež nie. Že buďte tak láskavý, no povedzte, aby to počuli viacerí.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. Kováč
Ja len poprosím kolegov, ktorý sa budú opierať o zákony, aby citovali paragraf a znenie zákona
o ktorý sa opierajú, nakoľko zbytočne zavadzajú divákov a poslancov, ako takých. Ďakujem
pekne. Nemáte problematiku naštudovanú; nemáš ju absolútne naštudovanú. Netušíš, o čom
rozprávaš. Ďakujem vám pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kemény.
p. Kemény
Ďakujem. V podstate budem pokračovať a nadviažem na slová pána Kováča. V 1. rade - ja som
od počiatkov, z osobných dôvodov podporoval tento zámer, z titulu toho, že som členom,
opätovným členom Komisie cestovného ruchu a videl som tam určité rácio. Žiaľ, pán Capák,
keby môj otec žil, tak ma nakope, s prepáčením, lebo tiež som vyrastal a vychovávaný bol vo
vzťahu k úcte k prírode, aj som, ale žiaľ, doba je iná. Rozprávka o Snehulienke sú dávno preč, to
viem aj ja. Dneska sú ... islamský štát a čo ja viem, čo všetko možné, hej? Nie je rozprávka, kde
by nebola krv a zbrane. Takže troška musíme ísť s dobou. Odporujú si tu stanoviská komisií.
Jedna áno, jedna nie. Jedna nedoporučuje ..., cestovný ruch podporil túto myšlienku, tak jak
pán Kováč hovoril, čo sa týka zámeru, a dopĺňal, hľadal priestor na to a riešenia, aby sa
objektivizoval počet a tým pádom aj príjem, alebo teda cena tohto. A podmienil to tak isto na
rok, espektíve bol tam návrh aj na 3, aby sa toto potom prehodnotilo. Tzn. - ja zámer tak isto
podporím, s tým, že sa ošetrí, tak jak sme tu boli vyzvaní, v zmluvách k obojstrannej
spokojnosti, či technicky, objektivizácia tých počtov jázd, bude GPS alebo akým technickým
výmyslom.. Ale nemali sme ... svojim spôsobom brániť tomu podnikateľskému zámeru a hľadať
riešenia ako to zúročiť. Beriem aj tie argumenty, ktoré tu pán Kossuth spomínal, že - tak

hľadajme iné, prepracujme trasu, atď., aby .. .aby mohol byť - možno v nejakom menšom
okruhu ... v menšom rozsahu. Ale skúsme podporiť túto myšlienku. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Capák s faktickou.
p. Capák
Mňa to veľmi mrzí, že tak to vidíte, ako učiteľ, pán Kemény. Pretože, verte, že by vás ten otec
nakopal do zadku, keby mal možnosť. Pretože ja tie rozprávky, aj tie staré, púšťam synovi
dodnes.A ja ho učím zbierať gaštany, aj soľ vynášať do prírody a chránim tú prírodu. Prepáčte,
ako - vy, keby ste tam prišli na tej bugine cez môj les, ja neviem, asi - ako by sme sa zachovali?
A verte, ja asi aj trošku už aj viem ako. Lebo ja ho učím k tomu, ako odstrániť takýto negatívny
moment v tom našom lese. Aj by sa vám to nepáčilo, tam. Ďakujem. A preto by som veľmi rád
poprosil, pretože je odborník na ochranu prírody, pán Lach, verte tomu - vlastníte možno aj vy
les. No pustili by ste si nejakú buginu do lesa? Čo ste sa, pre boha! To by musel byť blázon, aby
to urobil kvôli turistike. Tak už čo vymyslíte? Pre boha, už jakú márišku!?
p. Burdiga, primátor mesta
Faktická bola, však? Prepáč. Pán zástupca, nech sa ti páči.
p. Lach, zástupca primátora
No, nechcem tu posúvať debatu do nejakých emotívnych rovín, a preto - si myslím, že by bolo
vhodné, keby sme zahlasovali o tom, či vôbec má význam pokračovať - a hlasovať o tom, či sa
zmluva schváli alebo nie. A keď sa schváli ...-, teda zámer??.. Počkaj, zámer? Zmluva. Áno, s
tým, že budeme ... a potom sa môžeme baviť ďalej o podmienkach tej zmluvy. Lebo, fakt je to
tu len mlátenie prázdnej slamy. A ešte ... by som chcel navrhnúť, vlastne... síce tak. Najprv o
zmluve poďme a potom sa môžeme ďalej baviť o v tom, že čo v nej bude. Či vôbec.... Teda –
o súhlase... a potom, že čo tam bude...
p. Burdiga, primátor mesta
Keď súhlasíte, ja by som to takto zrovnal, tak, lopatisticky, dobre? Je tu tá 1. časť –dobre? súhlas na vjazd na lesné cesty. Hlasujme. Keď to prejde, prejde. Keď to neprejde, neprejde. Ale
keď to prejde, tak potom sa budeme baviť o zmluve. Ale tu sa budeme baviť o zmluve hodinu a
pol, a potom náhodou to neprejde, tak je to zabitý čas. Absolútne. ... Dáme priestor, ale mali
by ste vedieť aj vy, že rokovací poriadok hovorí najprv, že musíte sa vy vyrozprávať a potom
dáme. Samozrejme. Nikdy som to neurobil, že by som nedal slovo prísediacim. Nikdy som to
neurobil. Takže pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Vzhľadom na to, že si navrhoval racionálne, efektívne riešenie, vzdávam sa svojho slova v
diskusii.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Beke.
p. Beke
Ďakujem pekne za slovo. Skúsim byť krátky. Lesy sú vo vlastníctve viacerých subjektov, tu
v Rožňave. Sú to - štátne lesy, biskupské lesy, mestské lesy. Trasu, čo máme, alebo ... v
dokumente ako ju máme, neviem, v akom ... akých percentách sú zaujaté jednotlivé tieto
subjekty. A že o koľko kilometrov sa týka tej trasy - čo sa ... o čom by sme mali my, akože
rozhodnúť, že pustíme ich – ako - na tie cesty. A zaujímalo by ma trebárs aj to, že ostatní, ako
vnímajú to Štátne lesy? Či povoľujú? Biskupské lesy - či povoľujú? Či vôbec tú trasu môžu

vykonávať, pokiaľ by sme zahlasovali? Alebo ..nie? Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Džačár.
p. Džačár
Ďakujem za slovo. Nechcem zdržiavať, lebo určite môj názor poznáte. Ja som aj na
predchádzajúcich vystúpeniach hovoril, že je to nelogické, pre mňa aspoň, keď pred pár rokmi
sme dali poľovníkom revír, o ktorý sa starajú, a teraz im chceme do toho pustiť nejakú škodnú.
Samozrejme, sú tu rôzne dohady, aj boli dohady, ako? – kedy? - prečo? Vieme to nejako
kontrolovať, keby už to malo prejsť? Čo dúfam, že každý má dostatočný rozum na to, aby sme
fakt tým poľovníkom, ktorí pre mesto veľa, veľa robia - to môžeme vidieť sami, pri rôznych
akciách, ale ... keby to už malo prejsť, takže ... potom - keď sa budeme baviť o tých
podmienkach, určite dám návrh, aby tieto štvorkolky mali zapojené v sebe, zabudované GPS,
aby sme vedeli kontrolovať, kade, kedy idú. Aby nebolo ... aby neboli nejaké pochybnosti o
tom, či idú po našich trasách, alebo nejdú po našich trasách. Áno? A chcel by som sa spýtať
pani kontrolórky, keď teraz budeme schvaľovať - nie zámer - to už im dáme súhlas na to, že či
potom môžeme sa my baviť ďalej o tej zmluve? Či to nebude nejako v rozpore so zákonom,
ako? Lebo toto je jeden bod, Jeden materiál.
JUDr. Katarína Balážová:
Samozrejme, že bez zmluvy oni nemôžu využívať ten súhlas na vjazd. Čiže, podľa mňa, môžeme
sa k tomu vrátiť. Lebo samozrejme, že aj výšku určujete vy, odplatu sa ten vjazd, nakoľko
takúto sadzbu nemáme v žiadny zásadách. Čiže aj tak sa k tomu budeme musieť vrátiť.
p. Džačár
Ďakujem. Takže fakt, už je len na nás, aby každý rozmýšľal svojím rozumom. A by som chcel
poprosiť tých poslancov, ktorí boli v zásadne proti, aby nemenili svoj názor. Nechcem nikoho
navádzať na to, len som už počul na finančnej komisii, že pán kolega Kuhn už nejako menil....
Som bol veľmi rád, že sme boli tí dvaja, čo sme boli proti takýmto veciam, že pustiť štvorkolky
do lesa, že - už si mal nejaké iné výhrady na finančnej komisii. Dúfam, že si nezmenil svoj
názor. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči páni poslanci, ešte niekto? Kým si to rozmyslite, by som dal, aj z tu
prítomných - slovo. Myslím, že je to od poľovníkov ... mikrofón. Poprosím ťa, predstav sa.
Jednoznačne, áno.
p. Borzy, obyvateľ mesta:
Dobrý deň prajem. Pán, vážený pán primátor, vážené dámy, vážení poslanci, vážení páni.
Volám sa Gabriel Borzy. Som predsedom Občianskeho poľovníckeho združenia Rožňava, ktorý
prenajíma na výkon práva poľovníctva poľovné pozemky od mesta Rožňava, ktorým je
vlastníkom mesto Rožňava. Čiže zastupujem vlastne väčšinový názor svojich členov. Je nás 35.
A ja si myslím, že zastupujem názory aj občanov, ktorí majú radi prírodu, radi tam chodia
oddychovať, majú radi pokoj a kľud; či sú to hubári alebo turisti z klasickým ruksakom na
chrbte, alebo cyklisti. Nezastupujem bojovníkov z islamského štátu, ani študentov alebo
žiakov, ktorí vynechali 4. triedu základnej školy a nemajú vzťah k prírode. Vážení, my, poľovníci
sa riadime zákonom 274 o poľovníctve - a zákon nám určil určité povinnosti; a tie sú
predovšetkým - zachovanie a zveľaďovanie druhovej pestrosti a ... zdravého ... životopu, alebo
... Mám tu ..zachované, či zapísané, aby som nezačal koktať ... čiže zachovať druhovú pestrosť

a ... zdravých populácií voľne žijúcej zveri a jej prirodzených biotopov. Každý poľovník v prvom
rade je teda zanietený ochranca prírody, až potom je lovcom. A je trošku také zarážajúce, že
vlastne, aj keď v modernej dobe, vieme, že človek, alebo ľudia majú snahu zmýšľať, rozmýšľať,
ekologicky, environmentálne - a majú také myšlienky, ale nemajú vlastne potuchy o tom, aký
je kolobeh prírody. Nemajú ... nemajú vôbec predstavu o tom, aký to môže mať dopad na
životné prostredie voľne žijúcej zveri a jej biotopu. Podnikateľský zámer MAXIMUS GROUP-u je
nepresvedčivý. Nepresvedčivým v tomto smere a zmysle, že píše sa v ňom, že cieľovou
skupinou sú solventní ľudia, kvázi nejakí budúci investori v tomto regióne. Čiže - pýtam sa ja,
komu je ten podnikateľský zámer pripravený? Či to je pre občanov? Pre rodinku typu sídliska
Juh, alebo Družba, pre štvorčlennú rodinku, ktorí si myslím, že si nemôže dovoliť takúto jazdu?
Alebo je to pre niektorých vyvolených? Ďalej - ... chýbajú tu prepojenia na turistické alebo
informačné, či cestovné kancelárie. Nevidím tu zase nijaké ekonomické ukazovatele
návratnosti. Ja viem, že to nie je predmetom predloženia ... na tomto fóre. Ale určite by to
presvedčilo niektorých ľudí, ktorí naozaj vidia za tým čistý a objektívny zámer. My to tu
nevidíme tak. Ku tej trase, ktorá vedie krížom cez poľovný revír, vlastne obsahuje také časti
poľovného revíru, ktorý máme de facto určený ako komoru zveri. Je to tá časť revíru, ktorá je
najmenej navštevovaná nami, alebo turistami, prípadne hubármi alebo občanmi. Tá zver tam
má relatívne pokoj, má čas hniezdenia, alebo kladenia mláďat. Má čas, teda, tú zver vychovať a
vie sa kde skryť, schovať sa. Táto trasa, ktorá je vyznačená na tej mapke podnikateľského
zámeru, vedie krížom cez takéto územie, cez takéto lesné komunikácie, ktoré v podstate my
sme urobili, my poľovníci, kvôli tomu, aby sme mohli v čase núdze zabezpečiť zimné
prikrmovanie zveri. Niektoré trasy, ktoré sú nakreslené, nevedú nikam. Vedú do skalnatých
oblasti, do častí, kde sú obrovské skalnaté balvany a nemôžu prejsť. Teda ... nejakým iným
strojom, ani buginami by tam človek neprešiel určite. A peši je to tiež problém. Tým pádom
zase dôjde k obchádzaniu týchto častí a poškodzovanie biotopu. ..ďalej.. /už som presiahol?/
p. Burdiga, primátor mesta
Prepáč na chvíľu. Páni poslanci, zhodujete sa s tým, že môže pokračovať, áno? Lebo podľa
rokovacieho poriadku ... že nie. Nech sa páči, môžeš ďalej.
p. Borzy, obyvateľ mesta
Ďakujem. O tej cene nájmu nebudem sa ani baviť. Pretože spolieham sa na ... teda na...
apelujem na vašu... na naše svedomie a na to, aby ste hlasovali podľa toho, že v podstate
voľne žijúca zver je prírodným bohatstvom. Je to vlastne súčasť kultúrneho dedičstva. A my,
poľovníci máme za úlohu zvyšovať a zlepšovať jej životné prostriedky. Toto k tomu nevedie.
Hlasujte, prosím vás, tak ... o tieto myšlienky, ktoré som hovoril a myšlienky, ktoré povedal pán
Capák. Ďakujem mu touto cestou. Alebo hlasujte za zábavný park pre vyvolených. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Samozrejme, nech sa ti páči. Prosím, aby ..sa predstavil ... alebo ste sa
predstavil... ale tak -sa poznáme, prepáč, že ti tykám.
p. Korpa, obyvateľ mesta
Dobrý deň, volám sa Peter Korpa. Som členom občianskeho združenia poľovníckeho, ale
budem ku vám hovoriť ako občan mesta, ako turista, aj ako lesník. Trošku sa pohybujem v tejto
lesníckej komunite, keďže som lesníkom z povolania, alebo vyštudovaný lesník, lepšie
povedané. Každému lesníkovi a poľovníkovi, ktorému som povedal o tomto zámere, tak sa
chytal za hlavu, že ako je toto možné, že -to - motorky v žiadnom prípade. Čudujem sa pánovi

Lachovi, že vôbec on, ako sa prezentuje v médiách, ako lesník a poľovník, že s týmto vôbec
prišiel. Lebo zdravý rozum ako káže skôr nie, ako áno. Čiže tá lesnícka komunita, poľovnícka,
nie že tu v Rožňave, všade je proti. Pán Beke sa pýtal, že ako sa k tomu stavajú ostatné lesy napr. cirkevné. Rozprával som sa s pánom Tomesom. Pán Tomes povedal jednoznačné nie.
Áno. Takže asi tak na vašu otázku. Štátne lesy, neviem vám povedať. Tam sa to riadi z vyššia,
hej? - ale obyčajní lesníci a poľovníci hovoria tak isto jednoznačné nie, keby to mali ku sebe
preniesť. Ako turista vám poviem, tak: pochodil som trošku nielen Slovensko, aj trošku viac ako
Slovensko - Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko. Vo Švajčiarsku napr. chcete ísť do Zermattu,
prídete do Teschu s motorovým vozidlom, tam vystúpite a idete elektromobilom, alebo
elektrickým vlakom. A nie to ešte štvorkolky do lesa. To som nikde nevidel. Takže ja verím, že
budete hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia a zdravého rozumu, pretože pán Capák sa
zjavne javí ako človek, ktorý rozmýšľa takým pravým gazdovským rozumom, ja si myslím.
Ďakujem pekne. Dopo.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Ešte niekto z občanov na túto tému? Keď nie, tak pokračujeme s pánmi
poslancami. Pán poslanec Capák.
p. Capák
Normálne ja vám poviem, tak, je to taká smutná téma, že vôbec je to tu. A poprosím teda pána
Lacha, aby odpovedal, že či do svojho lesa by si pustil takú buginu, keby mal svoj les? A druhá
vec - ja vám poviem, ešte, áno, v Černovej Lehote máme pozemok, kde viem vám ukázať ešte
aj medvedí brloh kde je. Viem vám ukázať, kde sú pazúry na strome, viem vám ukázať zvery ,
ktoré tam sú. V takom stave, ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
S faktickou pán poslanec Džačár.
p. Džačár
Ďakujem. Zase niečo nové som sa tu dozvedel, že nejaké cesty tam vôbec ani nie sú. Zle sú
zaevidované tuná na tej našej mape, máme tu pána Hudačeka, ktorý určite pozná ten les;
konzultoval niekto s tebou tieto cesty? Alebo - ako sa dostali na mapy túto, na naše, keď vôbec
ani neexistujú tie cesty? Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Bola to asi priama otázka na konateľa mestských lesov.
p. Hudáček, ML
Ďakujem za slovo. So mnou nikto nekonzultoval tú navrhovanú trasu, kadiaľ by chceli ísť. A ja
som pravdupovediac aj čakal, že bude nejaké sedenie, kde budeme prizvaní my, ako mestské
lesy a taktiež zástupcovia poľovnej organizácie, kde spolu prekonzultujeme tú lesnú alebo tú
trasu, kadiaľ oni chcú viesť, aby sa náhodou nestalo - lebo ja som vyjadrenie, ktoré som dával,
som na lesné cesty. Taká bola aj žiadosť. A teraz, čo som videl niektoré ukážky, tak zdá sa mi,
že niektoré nevedú vôbec lesnými cestami. Lebo je rozdiel lesná cesta a približovacie linky. Na
to treba dávať veľký pozor! To je veľký rozdiel. Približovacie linky slúžia len na približovanie
dreva traktormi, nie na mechanizmy ostatné. Takže keď už sa bude o tom jednať v budúcnosti,
že by to prešlo, tak bol by som rád, keby sme boli prizvaní ku jednaniu, kde sa bude
konzultovať tá trasa.
p. Burdiga, primátor mesta

Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem pekne. Ja skôr, než teraz sa pustíme do svojich poznámok, chcem povedať jednu vec.
Toto je to, čo povedal pán riaditeľ mestských lesov je jedna záležitosť, ktorá by mala byť
súčasťou tej zmluvy. To znamená, že cesty by mali byť odkonzultované, respektíve nejakým
spôsobom určené tak, aby boli v zhode s tým, čo je deklarované. Som veľmi rád, že občania
prišli, respektíve zástupcovia poľovného zväzu, že prišli v rámci tohto povedať svoj názor na
túto vec. A si vážim, že teda si našli čas. Ale trocha ma zarážajú ... zaráža niekoľko vecí z ich
vystúpenia. 1. vec je ochrana prírody. Ja úplne rozumiem že, že si devastujeme my, ako ľudia,
prírodu ako takú. Ale keď si zoberiem, že tie ... 3 štvorkolky, 4 štvorkolky vybehnú 4× do lesa, a
ich emisná hodnota za ten ...za tie 4 výjazdy počas celej tej komunikácie nie je ani taká, ako
jedného LKT-čka, ktorý pracuje 6 hodín to je pre mňa ako zarážajúce. Hej? To znamená, že
emisná hodnota ... emisná hodnota CO2, ktoré vypúšťajú tieto štvorkolky je ... tvorí 60 % CO2,
ktoré vypúšťa LKT-čko. A to teraz nehovorím o nákladných autách, ktoré zvážajú danú
surovinu, to nehovorím o traktoroch, ktoré približujú drevo a to nehovorím o motorových
pílach, ktoré – ale - asi hodnota bude nepodstatná. To znamená že, keď to zoberieme
z ochrannej, z titulu a životného prostredia hlučnosti, ktoré robia tieto mechanizmy a hodnôt
emisných, ktoré teraz vypúšťané do vzduchu, tak toto sú také argumenty pre mňa veľmi
zavádzajúce. Keby ste si pozreli, aké sú tie buginy a čo všetko vypúšťajú, akým spôsobom
fungujú, tieto argumenty by ste asi zvážili. Veľmi dobre rozumiem tomu, že lesnú zver treba
chrániť a treba to ...treba túto záležitosť rozvíjať. Tam samozrejme... Bohužiaľ, charakter vášho
lesného revíru je pre vás tak nevďačný, alebo podľa mňa ten poľovný revír je tak nevďačný, že
v tom slíži sa veľmi málo lesnej zveri udrží. V podstate prejdú touto záležitosťou, možno sa tam
pár kusov jedincov usídli, na chvíľočku, ale vzhľadom na ..na... na ten slížovitý tvar tohto
celého, si myslím, že z tohto pohľadu poľovníckeho je to veľmi nezaujímavé. A tu si vážim vašu
prácu, pretože aj napriek tomu sa o tieto kusy chcete starať, chcete aby tam zostali. Všetko
beriem na vedomie. Ale hovorím, z hľadiska poľovníckeho to o čom hovoríte, je to ...je to pre
mňa také nezaujímavé. Ďalšia vec, o ktorej ste hovorili, že na túto ... túto náležitosť nebudú
môcť dovoliť ľudia zo sídliska Juh. Áno, odhadovaná cena údajne, čo som počul na jednu... na
jednu buginu je 200 EUR, na tú na to vozenie sa. To znamená, že naozaj to asi nebude pre
jednu rodinu štvorčlennú. To určite nie. Ale zase, na druhej strane, pokiaľ si tá rodina nemôže
dovoliť jazdenie, otázkou je - môže si tá rodina dovoliť... dovoliť zastreliť zver a nechať si
mäso? Tiež nie. To sú veci také, že ... nechcel som do toho začať šprtať, nechcel som to pichať.
Ja si skôr myslím, že - a zopakujem to ešte raz, našli by sme veľmi veľa argumentov proti a
veľmi veľa argumentov pro. A ja by som nechcel aby tu vznikali zbytočné diskusie o tom, kto
má silnejšiu ľavicu, aby sme sa pretlačili. Podľa môjho názoru je to otázka toho – a zopakujem
to ešte raz. či ten zámer chceme a či nájdeme ... nájdeme cestu ako vyjsť všetkým v ústrety
tak, aby sa tieto veci racionálne dali zvážiť a zhodnotiť a aby sme začali rozvíjať ten druh
priemyslu, ktorý tento región jediný vytrhne z biedy. A to je cestovný ruch. My nemôžeme
čakať, / ešte mám minútku,/ my nemôžeme čakať to, že sem príde bohatý investor
a zainvestuje do priemyselného parku a zamestná 1500 bývalých baníkov ... alebo 2000
bývalých baníkov, pretože sem nepríde, lebo nemá komunikácie, nemá letiská na blízku. A
súdiac podľa politickej situácii R2, R3, R4 ani nič podobného tadeto nebude ťahať ešte dobrých
20 - 30 rokov. Takže na tento zázrak sa nemožno spoľahnúť. Ale chceme, aby mladí ľudia tu

zostávali, aby tu mladí ľudia našli pracovné uplatnenie. A či sa nám to páči alebo nie, keď
využijeme tie zdroje, ktoré tu sú a to je príroda a aj jej charakter. môžeme toto použiť na to
aby, aby sme prilákali sem turistov, aby sme ich rozmaznávali a aby títo sem radi chodili,
pretože je tu čo pozerať, je tu čo vidieť. A aby zároveň tu trávili plnohodnotne svoj čas a vracali
sa preto, lebo ešte kopec veci nestíhali. Takže toto by som bral tiež do úvahy. Ďakujem pekne
za váš čas.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Na finančnej komisii som hlasoval proti tomuto zámeru. Kolega Kuhn navrhol, aby to išlo s
ročnou skúšobnou dobou, celý tento projekt má svojich prívržencov z jednej strany, ktorí sú, za
ktorí sú proti. Strašne veľa zlého, to už medzi nami narobilo - tak ako v poslaneckom klube, tak
ako medzi obyvateľmi mesta. Budem strašne rád, keď sa nebudeme k tomuto projektu vracať,
to ... už / pardón to bola faktická poznámka, ..../
p. Burdiga, primátor mesta
Ale môžeš sa kľudne prihlásiť s diskusným príspevkom
p. Balázs
Takže veľmi, veľmi stručne, že bol by som strašne rád, keby sme tak tomu dajak extra často
nevracali, lebo... lebo naozaj to narobilo veľmi veľa zlej krvi hlavne medzi obyvateľmi mesta.
A či to už neprejde, či to prejde, či hocijak to dopadne, keď máme preberať ešte o mesiac
zmluvu a zase sa k tomu vracať, o pol roka, cez komisie - ďakujem pekne – nie! Mám dosť
tohto projektu, z tohto pohľadu...
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
No, mňa v prvom rade veľmi teší záujem členov poľovníckeho združenia o životné prostredie.
Berem to ako ich záväzok, že od dnešného dňa už nebudú chodiť po lesných cestách na svojich
terénnych autách, ale budú chodiť len pekne pešo po lese. Je pravda, že na finančnej komisii
som navrhol, ako kompromisné riešenie, že by sa táto zmluva uzavrela na 1 rok. Lebo tiež sa
mi nepáčilo to, ako bola tá zmluva postavená, že v podstate bola nevypovedateľná, aj v
prípade keby, teda ... dodržiavali podmienky, ale ak by mesto usúdilo, že to nie je v záujme
mesta, niečo takéto, tak by vlastne mesto nemohlo vypovedať. Preto som na finančnej komisii
navrhol riešenie uzavrieť zmluvu na 1 rok. A po jednom roku prehodnotiť... vyhodnotiť, či teda
to má negatívne dopady na životné prostredie, na zver a podobne. A či je to vlastne v záujme
mesta, alebo nie. A potom po roku by to mesto prehodnotilo. Zmenil som názor v tomto
smere, teda na tej finančnej komisii, oproti svojmu pôvodnému názoru, na základe toho, že
som sa dozvedel nejaké ďalšie informácie k tomuto projektu. Dnes som sa zase dozvedel
nejaké nové informácie. Pre mňa je nová informácia, že že tá trasa nebola konzultovaná s
mestskými lesmi. Ja som teda bral to, že je to pozitívne vyjadrenie zástupcu riaditeľa
mestských lesov, že ... že to je súhlas aj tou, aj s tým trasovaním. Takže ... takže to je zase nová
informácia. Z tohto hľadiska si myslím, že ten projektový zámer nebol pripravený dobre.
Pretože ... pretože v priebehu niekoľkých teda mesiacov, týždňov, stále sa niečo nové objaví,
nejaký argument v prospech, potom argument v neprospech toho, čo je chyba, podľa mňa,
predkladateľa projektu, že to nemal tak dobre pripravené a nepriestrelné. A mňa prekvapuje,

že... že vlastne podnikateľ, ktorý ... ktorý vlastne ten návrh, ktorý s tým návrhom prišiel, nebol
ani na jednom z dvoch zastupiteľstiev, kde sa prerokovávalo. A je trošku neštandardné, ak ten,
projektový zámer obhajuje kolega poslanec. Myslím si, že... že by ten projektový zámer mal
prísť obhájiť podnikateľ. A keď nepríde, tak je to na jeho škodu. A pokiaľ ide o moje hlasovanie,
tak bude výsledkom tých informácií, ktoré som sa dneska dopočul. Niekomu sa to možno bude
zvláštne zdať, že človek mení názory, ale ja sa rozhodujem vždycky na základe tých informácií,
ktoré mám k dispozícii. A je chyba niekoho, keď neposkytuje vždycky korektné informácie.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Ja by som poprosil, keby som mohol aj na kameru zároveň ukázať jednu fotku kolegom.
Neviem či môžem poprosiť pán ....
p. Burdiga, primátor mesta
Slušná fotka, hej? Dobre. Len akože ... musím, ťa skontrolovať.
p. Capák
... aby aj počuli občania... , pretože ja vám poviem na rovinu, ja som rozprával so svojimi
voličmi a tí sú jasne proti. A táto fotka, to chcem povedať vám, vnára úctu k starému otcovi,
prastarému otcovi a k tomu, čo oni tu zažívali a ako viedli sa vzťah... vo vzťahu k prírode. Preto
tento adrenalín z jazdy ... na nejakej na motorke, alebo na buginke, určite je pekný a je
zaujímavý, poteší. Ale verte mi, ešte aj vaše deti, aj naše deti poviem celkovo - keď mu poviem,
že idem ti ukázať ako reve jeleň, tak mu to neviem z tej motorky a z buginy ukázať - v žiadnom
prípade. Tak akurát v televízii. Tak to je náš cieľ, dosiahnuť? Aby si tie decká, už fakt, ešte aj
takéto veci len telke pozerali? Určite nie. Preto ja vás veľmi pekne prosím, ....musím aj povedať
na tú stranu, však mám po pravici motorkára a prírodne založeného človeka - Romana
Ocelníka. Vidíte jak, keď sa chcem dozvedieť niečo o lese a o hubách, rovno mu poviem - rastú
ešte huby, alebo nie? On má tak zbehanú prírodu. A pritom je motorkár, áno. Alebo bol. Už
nie. Ale nech sa nehnevá na mňa ten podnikateľ, však som kamarát s ním. Ale aj z ich rodiny
určite deti ma viac oslovia „ujo Milan, poďte nám ukázať srnku“, alebo „poďte nám ukázať
medveďa, stopy... alebo niečo“. Tak ... tak ich viem zobrať. Že - áno poľovníci idú na tých
autách, ale po kade? Keď chce počuť a vidieť zver, nemôže ísť hore. Ľudia, šak nie sme malé
decká! Šak vieme to. Tak, že sa auto odstaví a ide sa pešo ďalej. Aj moment – áno - poľovníci
idú ďalej, áno, poľovníci idú a ťahajú na vlečke krmivo, hore, neraz už tak, že na ľade, aby
vytiahli to zveri alebo na jar musia dokrmovať. Vtedy idú, áno, až ku krmidlu, čo najbližšie, aby
sa dostali. Tak taký je môj názor na to. A ešte stále, keď dovolíte, by som veľmi rád počul názor
nášho viceprimátora, pretože je to jeden veľký ochranca prírody, som jasne mu povedal, že
ako by on napríklad reagoval, keby mal les a či by pustil také buginky? Takže buďte tak láskavý
aj vy nám povedzte niečo.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof, nech sa páči.
p. Bischof
Jedno z tých ťažších rozhodovaní, za ten čas, čo som poslancom. Chcem sa opýtať a nech mi
odpovie ktokoľvek, kto tomu rozumie lepšie ako ja, nemám všetky informácie a rozhodujem sa
- ako povedal kolega Kuhn, iba na základe informácii, ktoré mám práve k dispozícii. Z hľadiska

ekologického, ako prekáža zveri, lesnej zveri, práca v lese, lesné kolesové traktory, motorové
píly, približovacie traktory, doprava lesných robotníkov po lesných cestách Aviami a
podobnými strojmi? A proste všetok ten ruch?. Plus - ako prekáža lesnej zveri výjazd
nelegálnych vozidiel, motokrosových motoriek, štvorkoliek, ktoré sú iné ako sú spomínané
autá v tomto návrhu? A aký je v tom rozdiel? Je tam nejaký rozdiel z ekologického hľadiska?
Alebo - prechod poľovníkov na džípoch poľovným revírom? Vadí to tomu zvieraťu viac?
Menej? Nevadí? Zvykne si? Očakáva tých poľovníkov, keď mu prinesú potravu do toho lesa a tak ďalej. Neviem, aký je v tom rozdiel. Ak podľa návrhu, ktorý máme k dispozícii a tej zmluvy
– lebo, rozhodujeme sa ešte stále - upozorňujem na základe nejakých informácií, ktoré máme
k dispozícii. Ak tieto buginy majú prejsť raz – po tom 70 kilometrovom okruhu, nie každý deň
v týždni. Je tam nejaká ochrana ... ochrana zveri zakomponovaná do zmluvy, z hľadiska
obdobia ruje a podobné záležitosti. Tak nech mi, prosím vás, niekto vysvetlí, či už to zvieratko
si zvykne na tých poľovníkov, lesníkov a títo turisti na buginách im budú teda prekážať, alebo aj
s nimi sa skamaráti? Alebo je to celé zlé? Nechápem. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec dúfam, že nie na nás bola tá otázka? V tom nie sme odborníci. Ale myslím, že ...
Skúsite? Nech sa páči. Dajme mikrofón, pánovi Borzimu,
p. Borzi, obyvateľ mesta
Ďakujem za otázku. Bola veľmi dobrá. Snažím sa na ňu odpovedať, aj keď nie som vyučený
lesník, možno kolega ma doplní. Ja som len umelec. Takže problém je v rýchlosti približovania
sa ku zveri. Pokiaľ lesná mechanika ,traktory alebo či tá avia s tými lesnými robotníkmi ide
monotónnym tempom, ide pomalým tempom, tá zvier... a ide pravidelne , viac menej, tá zver
prirodzene si zvykne na tieto podmienky. A ustupuje. Ustupuje do ukrytia, do pozadia, tam kde
nebude určite vyrušovaná. Tie buginy, predpokladám, že pôjdu väčšou rýchlosťou; idú 4 za
sebou, čiže aj tá hlučnosť bude vyššia, predpokladám a - si zoberme, len taký jednoduchý
príklad. V čase kladenia mláďat, srna keď má srnča, srnča nechá uložiť v kríku na bezpečnom
mieste a sama pôjde na pašu. Pokiaľ je rozdelená a je nútená, uprchnúť, uniknúť, pred hlukom,
či rýchlosťou - proste nejakým náhlym vyrušovaním, tak není isté a vo väčšine prípadov sa
stáva, že sa už nevráti ku srnčaťu. To srnča zahynie, stane sa obeťou predátorov, alebo
jednoducho zahynie od hladu. A to sa týka pernatej zveri, to sa týka jelenej zveri aj ostatnej
zveri. Zvyknúť si na motorovú pílu, skôr si zvykne tá zver, pretože tá práca jednak je to v
súvislosti s ťažbou a s hospodárením v lese. Ja si myslím, že to je v poriadku, aj keď
samozrejme má tiež vplyv, negatívny vplyv na... na biotop zveri. Ale na to si môže zvyknúť tá
zver. Bohužiaľ na tieto buginy a rýchle prejazdy nie. My tak isto sa snažíme vlastne motorovými
prostriedkami len približovať k určitým miestam, kde nechávame svoje autá, samozrejme
pokračujme peši, pokiaľ netreba prikrmovať, alebo v čase núdze nejaké opatrenia robiť...
urobiť... proste prepluhovať cestu ku krmelcom a tak ďalej. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, nech sa páči ďalej. Páči sa ti.
obyvateľ mesta
Tak ja môžem ešte len doplniť k tomu, čo sa pán Kováč pýtal, aký je rozdiel medzi tou prácou v
lese a tými buginami. Práca v lese je nutnosť. Nechceme hádam dneska robiť ručne, v lese? Tie
práce v lese sa spravidla vykonávajú v nejakých porastoch, v jednom dielci, na jednom mieste.
Tá zvier vie, že sa tam pracuje, nepríde tam blízko. Tak ako správne Karol poznamenal, tá trasa,

motorkárska, vedie pozdĺž celého slíža. Čiže on, keď vyštartuje z Rožňavy, vyjde až na Krivé, na
sedlo, čo je už hranica s Gelnicou, hej, ide celým tým slížom našim, lebo predpokladám, že inde
sa im to nepodarilo vybaviť, hej? - čiže ten hluk a nehovorím o emisiách ... emisiách, hej, ale
hluk robí v podstate celým lesom. Tak ako kolega povedal, 4 buginy idú za sebou ... tak to už
trošku ... trošku hluku narobí, si myslím! Darmo sú tiché, ekologické a neviem aké. Takže k
práci v lese len toľko.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči, páni poslanci. Ešte. No, takže keď nie, lebo nebudeme naťahovať ten
čas, súhlasíte s tým mojím riešením, ktoré som navrhol ja, že by sme najprv začali hlasovať
o tom, či to má prejsť, alebo nie. Tak, ja som tú diskusiu uzavrel, ale za to, že si Milan Capák,
tak ti ešte dám slovo. Len treba tu byť. Hej? Lebo aj ja by som išiel vonku, na záchod
a nemôžem.
p. Capák
Veľmi sa ospravedlňujem. Musel som zavolať dcére, nech berie menšieho prváka domov.
Prosím vás, ešte - ja som veľmi pekne prosil už asi 2× pána Lacha, nech sa tiež vyjadrí nám
k tomu. Lebo je to veľmi dôležitý jeho názor.
p. Burdiga, primátor mesta
Ale keď sa nechce vyjadriť
p. Capák
Nechcete sa pán Lach vyjadriť k tomu?
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, urobme takto tú diskusiu. Lebo ja som sa pýtal... Neprihlásili ste sa. Dobre? Tak mi
povedzte, kedy vy skončíte a ja budem sedieť dovtedy. Lebo - ja ukončím diskusiu, prihlasujete
sa; nechcem vám to ubrať, lebo ... Rozprávajte. Len - dôjdime niekde, hej? Lebo aj vy budete tu
do deviatej, tak ako ja. Nech sa páči. ... Nie ...takú radosť vám neurobím ...
p. Balázs
... že ak sa pán primátor vzdal vedenia tejto schôdze, chcel by som poprosiť o hlasovanie
o ukončení diskusie.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, takže hlasujme o ukončení diskusie. Zatiaľ. Len za ukončenie diskusie. Za nič iné sa
nehlasuje.
Hlasovanie
Diskusiu chcú skončiť 6, proti sú 3 a 2 sa zdržali.
p. Burdiga, primátor mesta
Diskutujte ďalej. Nie. Nezrušil som ju. Šak ...či som ju zrušil, alebo nie, šak diskutujete aj tak.
Tak máte teraz možnosť. Lebo potom vyjdete vonku a ste múdri všetci. Nech sa páči, pán
poslanec Capák.
p. Capák
Do tretice, pán Lach, vy ste inžinier, tak isto dlhoročné skúsenosti v poľovníctve má a v
ochrane prírody. Takže buďte taký láskavý, trošku vypočujte aj jeho názor. Určite ...
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Ocelník.
p. Ocelník
Milan, ty si asi nepochopil?? Tu každý sa môže prihlásiť do diskusie kto chce diskutovať. A

netreba niekomu vnucovať diskusiu. Takže... Môžem ti ho povedať, pán Lach už sa vyjadril v
diskusii niekoľkokrát so svojimi myšlienkami, ktoré považoval za vhodné predniesť . Asi toľko.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof, nech sa ti páči.
p. Bischof
Dobre. Konzultujem aj s pánom riaditeľom - a zaujala tá otázka ohľadom trasovania, ako to
vieme dať do zmluvy. Lebo ukazuje sa to ako kľúčové. Ja som sa aj pána viceprimátora pýtal, aj
konkrétneho pána podnikateľ, či je všetko takto v poriadku, keď sme konzultovali? Bol som
ubezpečený, aj pred chvíľou. Ale toto vyzerá byť úplne nová informácia. Takže z toho právneho
hľadiska, aby som už bol veľmi rýchly, dá sa to ešte zakomponovať, to trasovanie? Áno?
p. Burdiga, primátor mesta
Pán zástupca, nech sa ti páči.
p. Lach, zástupca primátora
No, Milan, neviem kedy sme si povykali - to je za prvé. Za druhé - tu si mal 50 tvojich ...
príslušníkov fanklubu, ktorý ťa 17 krát vyzvali k diskusii a si neodpovedal. Tak ja som použil
presne tvoju taktiku, lebo som ... nechcem tu zbytočne vyrývačný. Lebo príliš je toto celé
spojené s mojou osobou. A preto nevstupujem do diskusie. A možno by som aj vedel povedať
niektoré veci, aj čo sa týka odborných vecí, ale nechcem tu rozvíriť zbytočne vášne. Lebo moc
sa celé spája s mojou osobou. Ako keby som tu ja hájil nejaké svoje neoprávnené výhody,
ktoré mi nenáležia a podobne. Čiže vzdávam sa možnosti túto, ako, diskutovať.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Len kratučko, ten fanklub, neviem, ktorý to bol. Ale ja som odpovedal zatiaľ všetkým. Aj tým,
čo boli proti mne, aj za mňa. Tak... zatiaľ som odpovedal všetkým. Dobre. No ďakujem pekne.
p. ............. :
Pán poslanec Džačár.
p. Džačár
Ďakujem ešte raz za slovo. Ako už vidíme, je tu veľa nezrovnalostí v tomto materiáli. Dávam
návrh na stiahnutie tohto materiálu. Nech sa to všetko ujednotí, spresní a potom budeme
jednať o takomto materiáli.
p. .............:
Musím dať hlasovať o návrhu na stiahnutie. Ale dovolím si ešte pred tým hlasovaním povedať
jednu poznámku, keďže vediem toto zasadanie. Tak, žiadosť bola podaná v marci. A už v
Rožňave kolujú legendy o pružnosti tohto mestského zastupiteľstva. Tak, proste, chceme
všetko vyriešiť tu na zastupiteľstve a nechceme pracovať medzi zastupiteľstvami a pod. Čiže...
Dobre. Nech sa páči ... Prosím, rokovací poriadok hovorí o tom, že keď poslanec dá návrh na
ukončenie diskusie... diskusie ... Jáááj stiahnutí bodu - pardón, tak sa musí prerušiť diskusia
dať sa o tom hlasovať. Čiže, keď stiahneme tento bod z rokovania, nebude sa diskutovať ďalej.
Keď sa nestiahne, môžeme pokračovať. Nech sa páči, hlasujte, kto je za stiahnutie tohto bodu
z rokovania?
Hlasovanie
Výsledok je: za 6, proti 6, 1 nehlasoval. To znamená, že tento návrh sa neprijal. Čiže sa

diskutuje a pracuje na tomto bode programu ďalej. Nech sa páči pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Prosím vás, či už áno, či nie - už sa týmto bodom nezaoberajme každé jedno zastupiteľstvo!
Skúsme to doriešiť - či áno, či nie. Všetky body sa dajú riešiť - či trasa, či zmluva, či všetko!
Alebo potom odhlasujme, že nie. Ale je to jak naša čierna mora na každom zastupiteľstve!
Skúsme sa k tomu postaviť jak chlapi. A nie keď dačo treba vyriešiť, tak ideme stiahnuť,
nevieme vyriešiť - ta ideme stiahnuť bod z rokovania, lebo to nevieme vyriešiť! Ideme to
posúvať, bude nás to zaťažovať ďalšie 2 mesiace zase! Takže skúsme.
p. ............:
Nech sa páči, poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem za slovo. Navrhujem, aby sme hlasovali o súhlase so zámerom.
p. .............:
Nech sa páči, poslanec Kossuth. Poslanec Kossuth, nech sa páči.
p. Kossuth
Ďakujem za slovo. Fakt je to... je to trápne, čo tu už vyvádzame. Zrejme aj domácim, našim,
občanom zaťažujeme mozgy. Ale nedá mi, aby som aspoň akú-takú faktickú malú pripomienku,
čo keby sme urobili dajakú anketu medzi obyvateľmi? A podľa toho niekedy, kedy sú tu nejaké
sporné veci, tak stiahneme bod z rokovania. A nech sa vyjadria aj občania a nech sa vyjadria!
Poprosím, skúsme dajakú anketu urobiť. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Capák.
p. Capák
Toto je vynikajúca myšlienka, čo práve povedal pán Kossuth. A to by bolo ... nebude to ľahké
..... je treba zorganizovať a viete... aj keď má pravdu, pán Balázs. Ešte, ja vám chcem povedať,
ja vám tu všetkým vykám. Ja si to tak beriem, ako - som bol v škole učený z etickou ... či vtedy
občiansku výchovu. Že je to nočná mora. Ale sú tu nové skutočnosti a navyše pre mesto a navyše pre mesto absolútne nevýhodná suma. Nové skutočnosti za trasu! Tak už len
netlačme ľudí, že nebodaj sa niečo stane tam a potom občania budú platiť škody, lebo to bude
tak.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči ďalší. Fakt nikto? Až mi je to divné. No, dobre, pán poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Takže ak dovolíte, ja dávam opätovne ešte taký návrh. Toho času skúsme stiahnuť tento bod z
rokovania a vypísať anketu. Kto je z občanov proti? Kto je za? A nech väčšina rozhodne. Vtedy,
keď občania povedia áno - tak, aby sme my sami nerozhodovali o majetku mesta tu, ako
poslanci. Skúsme aj touto formou sa zaoberať. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Lach, pán zástupca.
p. Lach, zástupca primátora
Anketa má aké právne ... akú právnu moc? Na rozhodovanie. Lebo ... lebo referendum - to by
som rozumel tomu. Ale anketa - sa mi zdá – akože... neviem -prieskum verejnej mienky? A aké
to bude mať... zaväzujúce nejaké voči poslancom?
p. Burdiga, primátor mesta

Dobre. Pán poslanec Balázs. Páni skúsme tie faktické dodržať. Ďakujem.
p. Balázs
Chcel by som poprosiť pána primátora, aby ani poslancov ani divákov pri televíznych
obrazovkách ďalej netrápil, viedol toto zasadnutie štandardným spôsobom, aby sme sa dostali
o dajaký krôčik ďalej.
p. Budiga, primátor mesta
No, keby to bolo na mne, už dakde inde sedíme. To vám viem povedať. Pán poslanec Kováč, za
tým pán poslanec Ocelník s faktickými. Nech sa vám páči.
p. Kováč
Ďakujem pekne. Ja by som ešte raz chcel poprosiť, aby sme dali hlasovať za súhlas. Či mesto
udelí súhlas podnikateľovi alebo nie. Prosím. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Len, ako, všetko je v poriadku, len musíme tú diskusiu ukončiť. Hej? Ja som ju chcel už pred
hodinou ...toto, čo ty si povedal. Áno. Dobre páni, ale chcem sa teraz ja opýtať... ešte na tú
jednu...
p. Capák
Chcem povedať , pretože ... akokoľvek, sa nehnevajte, môj jednoduchý sedliacky rozum,
staromódny človek som, sa totálne prieči s mojim kolegom Kováčom. Preto ja vás pekne
prosím, stiahneme tento... Dávam návrh stiahnuť tento bod ...Neprešlo? ..Čiže nemôžeme ...
Lebo ...niekto tu nehlasoval ... Tak už nemajte .. už toľko ... zahlasujete, preboha .. Áno – alebo
nie – nech je dačo s tým. ...... To je koniec, že tuna je dajaká bugina v popredí pred nejakou
prírodou. Tak toto je koniec pre mňa! Keď jedno zviera je na tú úbohú časť lesa odkázané! Ale
nie, my tam vtrepneme tú... ešte mu, nech má ešte viac to zvieratko. Tak to je koniec toto.
A sa čudujem, šak aj vy ste poľovníci, pre boha! odborníci... Tak už len majte jasné v tomto...
Však vy ste tí, čo učili ďalších kandidátov do poľovníctva, ako sa majú chovať. A dneska nemáte
jasne? Tak to musíte mať. Alebo ste na to už zabudli? Ja ...to sa robí naďalej, tá výchovná
činnosť. No .. tak....Ďakujem pekne za slovo.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, takže týmto oficiálne končím diskusiu. Donbre? Takže už zbytočne zatláčate niečo.
Dobre? A teraz ... bol tam návrh poslanca Kováča, lebo - je tam ten návrh, dobre, aby sme
hlasovali vlastne o tejto prvej časti. A keď vlastne tá prejde, tak môžeme sa rozprávať
o zmluve. Keď neprejde, tak zbytočne zabíjať čas. Tak si myslel, pán poslanec, však? Takže by
som to prečítal návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s vjazdom na
lesné cesty vo vlastníctve mesta na vykonávanie autoturistiky s využívaním terénnych vozidiel
MAWERIX MAX spoločnosťou Maximus Group s.r.o. so sídlom na Páterovej 6 v Rožňave, v
rámci podnikateľského zámeru: Spoznávajme - a propagácia Horného Gemera. Po tadiaľ, však?
... A to? ... No, ale zmluvu ... kedy budem...? Ale zmluvu by sme mali prebrať. , Takže ako? Ešte
raz. ... do ukladacej, aby ste .....
p. .....
Malo by to byť asi tak, že potiaľ ... A potom má byť, že zabezpečiť, uzavretie zmluvy, na
základe odsúhlasených návrhov na uzavretie zmluvy,
p. Burdiga, primátor mesta
Chcem sa spýtať, teraz keď odsúhlasíte toto, tak budeme hovoriť o zmluve
p. ........

No, alebo ako ináč to chceš?
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. A to sa dohodneme po hlasovaní, že čo budete robiť. Lebo to vás veľmi rýchlo prejde.
Takže môžeme hlasovať za to, čo som prečítal. Alebo ešte raz to mám, áno ? ... ... Dobre,
poďme takto... Dobre? Poďme na tú prvú časť. Keď si ju odsúhlasíte. Keď nie – nie. Potom
budeme rozprávať, čo budeme robiť ďalej. Dobre? Nech sa páči, nebudem ešte raz čítať celé.
Hlasujte. Teraz to príde.
Hlasovanie
Takže s vjazdom - za boli 6, proti boli 5 a 2 poslanci sa zdržali. Neschválené.

9.20
Občianske poľovnícke združenie Rožňava, Páterova 12, Rožňava – zverejnenie zámeru
priameho prenájmu „Jánovej chaty“
p. Burdiga, primátor mesta
9/20 - Občianske poľovnícke združenie Rožňava, Páterová 12 Rožňava zverejnenie zámeru
priameho prenájmu Jánovej chaty. Komisie finančná a podnikateľská správy mestského
majetku odporúča schváliť zverejnenie zámeru priameho prenájmu budovy Jánova chata podľa
predloženého návrhu, ale bez predkupného práva pre Občianske poľovnícke združenie
Rožňava počas trvania nájomnej zmluvy to je vyjadrenie komisie otváram diskusiu nech sa vám
páči. Pán zástupca nech sa ti páči.
p. Lach, zástupca primátora
Možno to bude vyzerať ako nejaká reakcia na predchádzajúce hlasovanie, ale toto poľovnícke
združenie v minulosti malo v dojemnej starostlivosti Ďurovu osadu dnes z tej chaty je ruina
pred trinástimi rokmi tu sa dušovali, jak sa budú o tú chatu starať no výsledok sa stačí ísť
pozrieť. Ja osobne navrhujem, aby Janova chata nebola daná do prenájmu poľovníckemu
združeniu ale aby bola daná do správy mestským lesom a poľovníci ju mohli využívať na
základe dohody s mestskými lesmi a stanoviť podmienky koľko bude odplata za nocľažné v
chate tak ako sme dali aj boli sme nútení vlastne dať chatu Matúšku do správy mestským
lesom, keď sa pozriete tak tá chata vyzerá, že má gazdu predtým bola takom by som povedal
tiež neistom režime a nebolo koho brať poriadne na zodpovednosť ďakujem za pozornosť.
p. Burdiga
Ďakujem. Prosím poslanec Džačár s faktickou.
p. Džačár
Pán kolega nedobre si to začal keď si toto povedal, lebo tvoje slová boli celkom inakšie minule
tak iba ja si dobre pamätám ako mne to je úplne jedno ako si začal, že to nie je za pomstu, tak
potom asi niekto z nás klame, keď pred dvoma dňami si celkom ináč rozprával ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kossuth.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne som zapnutý ja som len chcel prepáč Lajoška ospravedlňujem sa.

p. Burdiga, primátor mesta
Asi ja som prehliadol prepáč mi to.
p. Kováč
Nič sa nedeje všetko v poriadku. Ja mám k tejto náležitosti len jednu vec nesúhlasím v zmluve,
ktorá bola nesúhlasím teda s prednostným právom predaja pre nájomníka len toľko som chcel
povedať je to tam uvedené, že teda žiadajú prednostné právo predaja nie nesúhlasím s
prednostným právom predaja s touto podmienkou, keby aj k čomukoľvek došlo ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
To je vo vyjadrení finančnej komisie to som asi čítal.
p. Kováč
Áno ano niekde bolo spomenuté.
p. Burdiga, primátor mesta
To som čítal áno.
p. Kováč
Bola podmienka niekoho táto.
p. Burdiga, primátor mesta
Finančnej myslím bolo však. Pán poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Ďakujem za slovo ja som už predbehol pred chvíľou pritom prvom bode ktoré, ktorý sme tak
slho prejednávali ako niektorí z týchto našich zámerov, ktoré sme pripravovali zrejme zrejme
tam je to predkupné právo nebránime sa tomu ale z titulu toho Karol, že skutočne sme
pripravili projekt kompletný projekt s tým, že asanuje sa so súhlasom majiteľa teda
podotýkam, že by sa poprípade asanovala chata Janova chata a s tým, že od základov novej sa
vybuduje ale za podmienok, keď my tam vrazíme naše peniaze a aby sme mali dakým
spôsobom, daký podiel v tomto smere, takže kvôli tomu no ale keď nie tak nie aj tak nás teraz
zaťaží dačo iné na na niekoľko rokov financovať nebudeme vedieť, lebo budeme musieť
vyfinancovať tie altánky ktoré som povedal, ale chceli sme aj touto cestou dajakým spôsobom
aby nebolo nebolo teda napadnuteľné, že áno poľovníci máte to zadarmo chceli sme aspoň
akou takou čiastkou prispieť hovorím ešte raz keď chcete my vám predostrieme kompletný
projekt na zmenu tej chaty, budete sa čudovať ďakujem len toľko prepáčte.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs nech sa ti páči.
p. Balázs
Táto chata Janova chata je dlhé roky v užívaní poľovníckeho združenia Rožňava vieme ako
dopadne nehnuteľnosť, keď nie je nikým užívaná to je jedno či v lete v zime, ale dlhoročne
neužívaná táto chata o túto chatu a jej okolie sa stará poľovnícke združenie Rožňava pozrime
sa na chatu, ktorá bola v správe mesta samozrejme mestskému úradu je strašne od ruky
Matúšova chata našťastie momentálne už dostala gazdu a dostala gazdu Mestské lesy
Rožňava, takže vlastne prebrali nad chatou opateru vlastne mestské lesy, takže už začína sa
dostávať do stavu užívania schopnej takže keď sa aj investovalo a do budúcna sa aj má
investovať ako tuná kolega Kossuth povedal tak tak jednoznačne by tam tá klauzula mala byť v
tej zmluve lebo tá klauzula nehovorí o tom, že za koľko ju niekto kúpi ale tá klauzula jej hovorí
o tom, že keď dakto do nej investoval a doteraz sa o ňu staral platí nájom, tak potom nech ma
právo prvý ju kúpiť, ale nehovorí o výške ceny, takže je to len predkupné právo, takže ja si

myslím, že vzhľadom k tomu, že dlhé roky je o tú chatu sa starané malo by to predkupné právo
byť súčasťou zmluvy ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja sa chcem spýtať riaditeľa mestských lesov, čo hovorí na návrh pána pána poslanca Lacha.
p. Hudáček
Pravdupovediac ja som sa týmto materiálom vôbec nezaoberal nečakal som ani, že budem
vyzvaný. Je tu viac-menej názor poľovného združenia je tu potom názor pána Lacha neviem
vám povedať my sme bojovali o tú chatu Matúšovu tu sa nám podarilo dostať do užívania a
chceli by sme ju v budúcnosti aj renovovať postupne čiastočne a chata Janova je v dlhodobom
užívaní poľovného združenia užívanie neviem asi nie je na to nájomnú zmluvu lebo o tej sa
vlastne rokuje, ale oni sa o ňu starali doteraz takže je čiste na vás ako posúdite nie ani v našom
obhospodárovaní ani v našom majetku zaradená takže neviem sa k tejto veci vôbec vyjadriť.
p. Balázs
Ja som mal na mysli to či je to nejak v možnostiach mestských lesov spravovať teda už máte tu
Matúšovu chatu tak predpokladám, že nie je problém menežovať ale spravovať dve chaty keďd
už jednu máte.
p. Hudáček
Áno len zatiaľ pri tá Matúšova chata nie je v stave zatiaľ takom, aby sme mohli ju ďalej
prenajímať a inkasovať za to nejaký prenájom vy teraz tu hovoríte o tom, že my ju máme
zobrať do prenájmu a následne potom ju dávať za určitý poplatok nocľažné poľovnému
združeniu neviem museli by sme si určite na to aj rozšíriť živnosť, lebo tam už potom vyplývajú
z toho nejaké podmienky aj hygieny a neviem čoho všetkého, čiže to treba zvážiť nerozoberal
som túto problematiku tak do detailu aby som sa vedel teraz z fleku k tomu vyjadriť nie je to
také jednoduché.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn ešte.
p. Kuhn
Som sa chcel spýtať asi pani prednostky či máme v zásadách hospodárenia niečo podľa čoho
vlastne by sa mohlo prenajímať tá chata asi asi nemáme žiadne ubytovacie odkedy nemáme
technické služby teda pardon nie technické služby, ktoré prevádzkovali turistickú ubytovňu.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Nie nie takýto typ prenájmu nemáme máme iba nebytové priestory, ktoré sú ale užívané buď
ako kancelárske priestory alebo ako garáže ako sklady nie takýto typ nie.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte?
p. Kuhn
Ja v podstate tak nahlas uvažujem lebo teda ako je to dosť zásadný návrh kolegu Lacha na 2.
strane aj tá informácia, že teda poľovné združenie odrazu po po koľkých 20 rokoch užívania
prichádza s návrhom, žeby toto celé zbúrali a prestavali a zároveň by chceli mať teda na
prenájom na koľko to je 13 rokov a predkupné právo dosť dosť závažné veci na to, aby sme sa
tak rýchle nejak rozhodli lebo jedna vec je jedna vec je ako odsúhlasiť nejaký prenájom a jedna
vec je zaviazať sa takto k predkupnému právu alebo alebo proste dať to lesom do správy čo je

úplne iný nejaký režim fungovania treba riešiť živnosť a podobne.
p. Burdiga, primátor mesta
S faktickou pán poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Ďakujem za slovo budem sledovať si už aj čas nechcem to napínať ale pri tom materiáli máte aj
odfotenú tú Jánovu chatu prosím vás pekne je tá chata až v takom dezolátnom stave, že sa oni
oni nikto nestaral ten terén bol, tak ja teraz je upravený, že tam že tam sa môžu robiť také
spoločenské akcie mestský úrad nebol taam ny výjazdovom dákom jednaní a konštatoval sa čo
je v poriadku chata takže Janko zavádzaš nehnevaj sa na mňa a to je protiúder zase za predošlý
bod.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Takéto udržiavané nie je rekonštruované takže majú charakter dajakej turistickej nocľahárne
chcem sa sú od ruky chcem sa tam hodinu ísť osobne terénnym autom hodinu späť chcem sa
opýtať mestských lesov, či sú personálne vybavené ako pracovníkmi THZ a pracovníkmi
robotníckych kategóriách na to, aby tu tieto chaty spravovali vieme, že Matúšova chata tam
ide človek predtým, keď tam ide a si udržiava hovorím je to ako nocľaháreň ale či je personálne
vybavené či sú personálne vybavené mestské lesy na správu takejto chaty.
p. Burdiga, primátor mesta
Spýtame sa pána konateľa na odpoveď.
p. Hudáček
Opäť sa vrátim k tomu čo som už povedal, keby sme mali ponúkať nocľah už potrebujeme
potom nejakého zamestnanca, ktorý to tam bude chodiť pravidelne udržiavať vymieňať
posteľné prádlo to už musia mať nejaké štandardy keď už ponúkate nocľaháreň to musíte
ponúkať nejakú nejaký štandard a musíte mať na to aj živnosť hovorím ja som nešiel do
detailov zatiaľ lebo som vôbec neuvažoval nad tým, že nás takáto situácia tu nastane to by som
si musel najprv naštudovať poriadne ten materiál aj všetky tie predpisy čo s tým súvisia takže
neviem vám teda povedať.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán zástupca nech sa ti páči.
p. Lach, zástupca primátora
Lajoš ja som hovoril o Ďurovej osade že je v dezolátnom stave, že je z toho ruina nie o Jánovej
chate ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn s faktickou.
p. Kuhn
No, keď pán Kossuth povedal, že sa o to starajú je to v dobrom stave udržiavané, tak potom
nechápem prečo to tu odrazu hovorí o tom, žeby sa to zbúralo a nejak nanovo postavilo, takže
ako mi to pripadá také zvláštne protirečivé by som povedal.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem pekne za slovo ja chcem povedať, že je mi jedno kdo to teda momentálne kto bude

prenájom nájomcom resp. nechcem na poľovnícke združenie bože chráň v žiadnom prípade
ukázať prstom snažím sa od týchto vecí odosobniť lebo tým, že zveľadujú majetok mesta
zveľadujú v podstate majetok všetkých nás mňa zaradilo na tomto 2 veci ma zarazili prvá vec je
že OPZ spoločne s mestom v Rožňave užívali chatu nerozumiem pojmu užívať chatu, tzn nie v
nájme len ju užívam nerozumiem toto sa mi zdalo také zarážajúce a pokiaľ užívame aj tak sme
do nej investovali 15.000 euro nemohli by ste užívať aj môj trojizbový byt aj ja by som
potreboval 15.000 euro zainvestovať do toho bytu, takže to je také na také pováženie ďalšia
vec je, že vy hovoríte, že chcete 100 eurový, ponúkate 100 euro na rok nájomné ja som nie
proti práve naopak ako je to fajn pokiaľ pokiaľ predložíte nejaký projekt, akým spôsobom
alebo čo akým chce nakladať nie ale akým spôsobom chcete zrekonštruovať resp. čo s tou
Matúšovou chatou chcete robiť a na základe toho potom sa môžme rozhodnúť, čo s tým a ako
ďalej tzn. ja to vidím nasledovne pokiaľ máte ........ Matúšovu chatu taký korektný záujem ako
o nej hovoríte alebo nájomca nech predloží zámer Mestskému zastupiteľstvu mestu Rožňava
na schválenie s tým, že očakáva 100 EUR 100 EUR na rok teda nájomné na obdobie 15 rokov
alebo koľko rokov 13 rokov sa tu navrhuje, a na základe toho sa mi môžme rozhodnúť, čo s tým
a čo ďalej zdá sa, mi ale veľmi vcelku zaujímavý ešte nad tým porozmýšľam názor pána kolegu
Lacha ktorý to povedal, žeby teda možno bolo rozumnejšie dať do užívania všetky chaty, ktoré
sú tu, ktoré sú v regióne, teda v rajóne mestských lesov k dispozícii mestským lesom ale to
ešte nad tým porozmýšľam lebo zase na druhej strane pokiaľ chce do toho niekto investovať a
chce zveľadiť tú chatu trebalo by mu výjsť v ústrety pretože mestské lesy tak skoro 15.000 EUR
na rekonštrukciu takejto chaty v nejakom inom štandarde asi mať nebudú takže ja opakujem
ešte raz tieto veci dve boli také nejaké proti srsti a nerozumiem im, ale odhliadnuc od tohto
nie som proti tomu, aby ktokoľvek kto príde s takýmto nápadom, že do toho investuje, pretože
to chce pretvoriť na svoj obraz a myslí si, žeby to prospelo nejakej veci na jeho veci teda na
dlhodobé obdobie za symbolický nájom lebo 100 euro na rok je v tomto prípade symbolické
nájomné s tým, že tých pätnásť tisíc respektíve tá investícia bude asi adekvátna tomu prečo ale
hovorím ešte raz som proti tomu, aby tam bolo to predkupné právo, pretože si myslím, že tým
nízkym nájmom na tú dlhú dobu o ktorej sa rozprávalo, tzn. 13 rokov, čo som tu započul je
myslím si adekvátne na to resp. nedokážem posúdiť či to je adekvátne tomu koľko do tohto
chcú investovať ďakujem veľmi pekne.
p. Džačár
Ďakujem za slovo ešte raz by som vyzval pána Hudačeka, aby tu povedal, lebo už zopakoval, že
na to oni ak som to pochopil nemajú ľudí nemajú financie momentálne nie je im asi potrebná
tá chata áno takže ja nechápem pekne povedal že, že to by bolo celkom zdĺhavá problematika
keby mestské lesy mali obhospodarovať túto chatu momentálne v takomto ako sa nachádza
táto chata.
p. ...........
Poslanec Balázs.
p. Balázs
Bola tu možnosť prevádzkovať objekt pre ubytovňu v meste, ktorá bola v dosahu osobným
autom naozaj obsluha celého výmena toho prádla odovzdať prebrať chatu je hovorím o vilke
kúpele a nefungovalo to prenajalo sa to preto si myslíme, že chata, ktorá je vzdialená hodinu
cesty od mesta sa bude dariť prevádzkovať ekonomicky výhodne oproti prenájmu.
p. ..........

Poslanec Kováč.
p. Kováč
To čo povedal kolega Balázs sa nejakým spôsobom nerozporuje s tým práve naopak, čo som
povedal ja to zopakujem jedna možnosť je a posúdiť ju teda či mestské lesy by to spravovali a
druhá možnosť je OK, keď teda to niekomu dáme takýmto spôsobom tak to treba samozrejme
nejakým spôsobom zverejniť a ja nie som proti aby to boli poľovníci mne je to teoreticky jedno
pokiaľ predostrú zámer, čo s tým chcú robiť na aké obdobie to potrebujú môžme posúdiť ich
zámer ja som za.
p. .........
Poslanec Capák, páni hláste sa do diskusie prosím.
p. Kováč
Ja mám zámer odísť domov alebo čúrať to je tiež zámer.
p. ........
Poslanec Capák.
p. Capák
Ďakujem za slovo ja mám taký pocit z tej debaty, že mnohí ste ešte neboli na poľovníckej chate
keď dovolíte ja vám poviem takže vybavenie poľovníckej chaty a turistickej chaty sú úplne
odlišné ďalej hlavný zámer jedna poľovnícka chata slúži áno poľovníkom, ktorý tam chodia
slúži tým kandidátom na poľovníctva slúži mládeži a deťom nemala by to byť vlastne chata,
ktorá musí nejako ekonomicky zarábať to si nemyslím, a preto ešte si dovolím povedať pritom
nie som členom v Rožňave, že tu ako poznám okres a tak ešte stále si dovolím tvrdiť, že
Rožňava má to šťastie, že má ľudové poľovníctvo ešte udržané že ešte stále sa tu držia na
základoch nejakých, že len tak neprepustiť poľovníkov bo dôjde niekto s lepšou finančnou
ponukou ale si tu držia aj starých poľovníkov, ktorí ich prijímali voľakedy do združenia preto v
1. rade by mali sme vyjsť v ústrety tomuto poľovníckemu združeniu ďakujem za slovo.
p. .......
Prosím táto chata nie je typická poľovnícka chata v tom zmysle, žeby to bolo poľovnícke
združenie stavalo a tým pádom vlastne sa to dedí z generácie poľovníkov na generáciu toto je
chata ktorú postavili Štátne lesy a my sme to dostali do vlastníctva mesta.
p. .......
Dobre nech sa páči poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Ďakujem za slovo už po niekoľkokrát sa teda ozývam ale chcem vyzvať aby sme sa vrátili k
meritu veci jednoznačne bol tam bola tam žiadosť občianskeho poľovníckeho združenia o
zámer tak vráťme sa ku tomu lebo rozpitvávame zase veci také čo vôbec nemajú spoločnosť s
týmto bodom rokovania poprosím zámer buď alebo alebo nie a týmto aj dávam návrh na
ukončenie diskusie ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, takže budeme hlasovať za ukončenie diskusie jaj ešte pán poslanec Kemény, ano ešte
dokonči prepáč, tí ktorí ste napísaní skôr.
p. Kemény
Tá faktická tam bola skôr ste si nevšimli ale v podstate chcem vyjadriť to čo pán Kossuth a
zároveň dávam návrh, aby sa hlasovalo podľa finančnej komisie podľa odporúčania finančnej
komisie.

p. Burdiga, primátor mesta
Dobre najprv budeme ukončovať diskusiu lebo nie je isté že ju ukončíte lebo to sa už sa cítim
jak na poľovníckej schôdzi nejaká divina by aj sa, no poďme, takže ukončenie diskusie necha sa
vám páči.
Hlasovanie
Takže ukončiť diskusiu chcete 7, proti ste 3.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, takže sme ukončili. Pán poslanec Kemény ty si mal návrh, teraz ... teraz skúsme. Dobre
takže môžem prečítať návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje
zverenie zámeru priameho prenájmu budovy Janova chata treba celé čítať bez predkupného
práva áno nie nie budeme to tam dávať ale to povedala finančná nie bolo mi vysvetlené, že
návrh finančnej komisie je vlastne skoro to isté, čo tu je no, ale ja som to povedal a ste ma
stopli bez predkupného práva pani prednostka vám to ešte vysvetlí a prekvapenými očkami
nepozerali lebo ja som povedal len ste pozreli na mňa, že.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Návrh na uznesenie je bez predkupného práva, čiže ak by tam bolo to predkupné právo bol by
to bod 2, že súhlasíte aj so zriadením predkupného práva to tam nie je.
p. Burdiga, primátor mesta
Chápeme sa? Nech sa páči hlasujte. Áno?
p. Kemény
Tak potom dávam.
p. Burdiga, primátor mesta
Ale po diskusii je takže hlasujeme to, čo povedal pán poslanec Kemény áno, áno to som aj
povedal to je podľa finančnej komisie to je to páni poslanci ja keď ... keď sa pamätáte ja som
to čítal na začiatku síce to bolo veľmi dávno už to je asi pred hodinou, ale čítal som to však
dobré takže potom poďme hlasovať za to.
Hlasovanie
Za 8, proti 3, nikto sa nezdržal.
p. Burdiga, primátor mesta
Chcete 10 minútovú prestávku páni kolegovia? Neukončíte si majetkoprávne a tak? Mne to je
jedno povedzte si. Dobre, takže 10 minútová prestávka... ? Lebo ja sa pýtam len mi nikto
neodpovedá.

9.21.
Občianske združenie Otvor dvor, Čučmianska č. 19, Rožňava – doplnenie uznesenia MZ č.
132/2016 zo dňa 6.7.2016
p. Burdiga, primátor mesta
Občianske združenie Otvor dvor Čučmianska 19, Rožňava doplnenie uznesenia Mestského
zastupiteľstva číslo 132/2016 zo dňa 6. 7. 2016. Komisia finančná odporučila doplnenie
predmetného uznesenia komisia ďalej odporúča upraviť čl. 2 bod 4 poslednú vetu nájomca
zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie na jednotlivé stavebné práce pôvodne

stavebné objekty podľa nakreslenej dokumentácie a jej druhého pare odovzdá prenajímateľovi
za účelom vyžiadania stanoviska od príslušného orgánu pamiatkovej starostlivosti toto je
vyjadrenie finančnej komisie otváram diskusiu nech sa vám páči. Nechce nikto diskutovať
uzatváram diskusiu prečítam návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje
doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva číslo 132/2016 zo dňa 7. 6. 2016 nasledovne, ak
dovolíte nebudem to celé čítať je to tam napísané v tom materiáli nech sa páči hlasujte pani
kolegovia.
Hlasovanie
Hlasovali ste 8. 8 ste boli za, proti nebol nikto ani sa nezdržal hlasovania.

9.22
Odkúpenie pozemkov do majetku mesta v lokalite pokračovania Ul. Sama Tomášika v
Rožňave
p. Burdiga, primátor mesta
9/22 - Odkúpenie pozemkov do majetku mesta v lokalite pokračovanie ulice Sama Tomášika v
Rožňave. Komisie sa nám vyjadrili nasledovne: výstavba odporúča schváliť odkúpenie
pozemkov do majetku mesta a finančná tak isto odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
odkúpenie pozemkov za cenu 8 EUR za meter štvorcový. Diskusia nech sa vám páči. Uzatváram
diskusiu chcem sa vás spýtať budeme za návrh finančnej tak ale tlačte vtedy, keď je tam pauza,
takže budeme hlasovať za finančnú komisiu áno, je to alternatíva číslo 2 návrh finančnej
komisie 8 EUR za meter štvorcový. Pán poslanec Kemény chcel si niečo k tomuto materiálu
povedz keď je niečo také áno dobre takže návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave schvaľuje odkúpenie pozemkov v katastrálnom území Rožňava nebudem celé čítať
alternatíva číslo 2 návrh finančnej komisie 8 euro za meter štvorcový nech sa vám páči
hlasujte.
Hlasovanie
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.

9.23
Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta
9/23 - Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Technických služieb mesta
Rožňava. Finančná a podnikateľská odporučila MZ-ku schváliť protokolárne odovzdanie
hnuteľného majetku otváram diskusiu, ktorú v zapätí uzatváram. Prečítam návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku
úžitkový automobil Citroen Jumper valník dvojitá kabína v nadobúdacej hodnote 24.200 EUR
do správy Technických služieb mesta nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0.

9.24
Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Základnej školy Ulica pionierov č.1,
Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta
9/24 protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Základnej školy ulica Pionierov
číslo 1 Rožňava. Finančná komisia odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť protokolárne
odovzdanie hnuteľného majetku elektrického varného kotla do správy Základnej školy ulica
Pionierov Rožňava s účinnosťou od 1. 10. 2016 otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu prečítam
návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie
hnuteľného majetku elektrického varného kotla v hodnote 3.354 EUR do správy pre Základnú
školu ulica Pionierov číslo 1 Rožňava s účinnosťou od 1. 10. 2016 nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.

9.25
Ing. Š. Zagiba a manželka, L. Brúgoš a manželka, J. Flesár a manželka – výpožička pozemku
mesta
p. Burdiga, primátor mesta
9/25 Ing. Štefan Zagiba a manželka Mária Zagibová Hradbá 105 Juvice, Ladislav Brúgoš, Anna
Brúgošová ............. 211 Juvice, Július Flesár rádiový a manželka Agneša Flesárová Mierová 31
Rožňava výpožička pozemku mesta. Komisia finančná odporučila predmetnú výpožičku
pozemku mesta otváram diskusiu nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu prečítam návrh na
uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výpožičku pozemku mesta v
katastrálnom území Rožňava časti parcelné číslo KN-C 1684/1 s výmenou 2× 15 m² nebudem
čítať ďalej nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.

x2
Doplnený bod č.2
p. Burdiga, primátor mesta
26 - 9/26 Celtex Hygiene s.r.o. Moyzesova 57, Ivanka pri Dunaji zrušenie vecného bremena na
pozemku mesta ja poprosím pani prednostku aby vám tento materiál ozrejmila alebo
vysvetlila jednoducho.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Pre spoločnosť Celtex bolo zriadené vecné bremeno išlo o bezodplatné zriadenie vecného
bremena a spočívalo v práve prechodu prejazdu, či už pešo alebo motorovými vozidlami ďalej
v práve uloženia inžinierskych sietí v práve výstavby jednotlivých stavebných objektov na

pozemkoch vo vlastníctve mesta toto vecné bremeno je riadne zapísané v katastri
nehnuteľnosti spoločnosť Celtex nás v súvislosti prefinancovaním úveru inou bankou požiadala
o zriadenie vecného bremena, ktoré na rozdiel od toho jestvujúceho sa nebude vzťahovať len
na spoločnosť Celtex, ale aj na každého ďalšieho vlastníka budovy teda výrobnej haly, ktorú
vlastní spoločnosť Celtex vzhľadom k tomu že spoločnosť Celtex nám za tieto pozemky, na
ktorých má byť zriadené aj vecné bremeno alebo už v súčasnosti aj je platí nájomné už vtedy
pred časom Mestské zastupiteľstvo schválilo toto vecné bremeno bezodplatne, čiže ešte raz
zopakujem zruší sa vecné bremeno v prospech spoločnosti Celtex a zriadí sa vecné bremeno v
prospech vlastníka budovy výrobnej haly ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne, takže keď sa dostaneme otváram diskusiu keď sa dostaneme k hlasovaniu tak
budeme 2×, pretože jedno je za zrušenia a druhé je za zriadenie uzatváram diskusiu budem
čítať návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zrušenie vecného
bremena in personam, ktoré bolo zriadené v prospech spoločnosti Celtex Hygiene nebudem
celé čítať nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne a teraz budeme ďalší návrh na uznesenie predkladať: Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave schvaľuje zriadenie vecného bremena in rem bezodplatne v prospech súčasného
vlastníka nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0 ďakujem pekne.

Bod X3
p. Hanuštiak, náčelník MsP
Pekný deň! Vážený pán primátor, páni poslanci, dámy, páni: V súlade s Uznesením MZ č. 201
z roku 2000, ktoré ukladá náčelníkovi mestskej polície každý polrok predkladať správu
o činnosti mestskej polície, predkladám túto Správu o činnosti Mestskej polície Rožňava za 1.
polroku roku 2016. Správa je chronologicky rozdelená podľa dôležitosti plnených úloh, to
znamená, v úvode sú úlohy vyplývajúce zo zákona, úlohy uložené pre mestskú políciu
uzneseniami MZ, potom úlohy vyplývajúce z plánu hlavných úloh a neskôr sú rozobraté
podrobne všetky úlohy, ktoré mestská polícia plnila. V prílohových častiach máte v Prílohe č.1
štatistiku všetkých priestupkov, ktoré riešila mestská polícia a v Prílohe č.2 štatistiku
priestupkov, ktoré vyplývajú z uznesenia..., zo VZN mesta Rožňava, to znamená, z tých
normatív, ktoré schvaľujete práve vy. Stručne len spomeniem, že v 1. polroku 2016 mestská
polícia riešila 1 521 priestupkov; čo sa týka porovnania oproti predchádzajúcemu obdobiu
minulého roka, je to síce o 216 priestupkov menej, ale k poklesu došlo najmä u priestupkov
v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, tzv. dopravných priestupkov, kde sme
riešili 960 priestupkov, ale je to o 150 priestupkov menej. Čo sa týka priestupkov v oblasti...,
alebo spáchaných neuposlúchnutím ustanovení VZN mesta, ten počet ostal vyrovnaný; tam
sme riešili 510 priestupkov, čo je o 13 priestupkov menej ako v 1. polroku 2015... A naopak,

k nárastu došlo u priestupkov v oblasti chovateľov a držiteľov psov, kde sme riešili skoro 80
priestupkov, čo je nárast o 11 priestupkov oproti predchádzajúcemu obdobiu uplynulého
roka... Toľko stručne, pokiaľ máte otázky, nech sa páči.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán inžinier, nech sa páči, otváram diskusiu, ak sa chcete spýtať niečo
o fungovaní, chode mestskej polície. Samozrejme, môžete aj tu, ale môžete aj navštíviť pána
náčelníka... Neevidujem žiadny diskusný príspevok, uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie: MZ v Rožňave berie na vedomie Správu o činnosti Mestskej polície za 1. polrok
2016. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 8, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

Bod X4:
p. Burdiga, primátor mesta
Ďalším bodom je Technické služby mesta Rožňava: Odvolanie riaditeľa. Dňa 26.9.2016 doručil
riaditeľ Technických služieb mesta Rožňava, pán Ing. Ivan Demeny, do podateľne MÚ žiadosť
o odvolanie z pozície riaditeľa tejto príspevkovej organizácie mesta. Žiadosť odôvodnil tým, že
začiatkom kalendárneho roka 2017 mu vznikne nárok na poberanie starobného dôchodku.
V zmysle §11 ods.4 písmena jedna Zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení, riaditeľa
Technických služieb mesta Rožňava ako príspevkovej organizácie mesta Rožňava odvoláva
mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Nech sa páči, otváram diskusiu. Neevidujem
diskusný príspevok, prečítam návrh na uznesenie: MZ v Rožňave odvoláva Ing. Ivana Demenya
z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava a 2) Poveruje Ing.
Ivana Demenya výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta
Rožňava do doby vymenovania nového riaditeľa na základe výsledkov výberového konania. 3)
Žiada primátora mesta vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľ Technických služieb mesta
Rožňava. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 10, proti 1, zdržal sa 1 pán poslanec. Ďakujem pekne.

10
Kritériá na prerozdelenie finančných prostriedkov klubom a organizáciám na základe žiadosti
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta
Bod 10: Kritériá na prerozdelenie finančných prostriedkov klubom a organizáciám na základe
žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava. Otváram diskusiu, nech sa páči.
Myslím, že pán poslanec Kováč asi... Ták... Chce niečo k tomu povedať... Vy ste to myslím
chceli, pán poslanec, aj stiahnuť vtedy, hej, keď sa dobre pamätám...
p. Kováč
Chcel som zažartovať, že dávam návrh na stiahnutie tohto materiálu .... .

p. Burdiga, primátor mesta
Ako, možno že by sme sa už nepamätali, lebo to bolo dávno...
p. Kováč
... ale nechcem to kolegom urobiť, pretože sa nepatrí... Ja by som len rád zopakoval v diskusii
to, čo som povedal, plus doplnil nejaké drobnosti, ktoré mi ušli vtedy. Ja by som bol veľmi rád,
keby financovanie športu, resp. dotácie, ktoré poskytujeme pre športovcov a na kultúru tohto
mesta, bolo čo najtransparentnejšie, čo najjednoduchšie, nielen pre komisiu, ale pre všetkých
zúčastnených. A možno zase budem prihrievať polievočku materiálu, ktorý svojho času
predložil pán poslanec, už teraz nie je teda poslancom, pán poslanec Rado Kováč, ktorý teda
veľmi transparentne na základe nejakej diskusie pripravil kritéria hodnotiace, jedno s piatym –
ôsmym; nechcem sa k tomu vracať... Určite sa budem snažiť cez komisiu, alebo teda cez
členov, poslancov MZ v komisii, tento materiál ešte raz obnoviť, oprášiť a pokúsiť sa nájsť
nejaký konsenzus, pretože si myslím, že komisia svojou právomocou sa snaží podľa svojho
najlepšieho vedomia a svedomia vykonávať svoju prácu a myslím si, že výsledky, ktoré
dosahuje, sú v celku, v skutku, celkom slušné. Len ma mrzí, že nie je schopná komisia v tomto
smere predložiť jednoznačný materiál, ktorý bude mať jasný pragmatický hovoriť o tom za
akých podmienok, komu, čo a prečo v hodnotiacich..., v jednoduchých hodnotiacich prvkoch,
ako to svojho času spravila sociálna komisia v rámci bytov, kde teda bude jasné. koľko bodov,
alebo koľko percent je za to, že to je nosný šport; a vymenujú nosné športy, čo to znamená
dlhodobá práca s mládežou; je to 5 a viac rokov, 10 a viac rokov, 15 a viac rokov, 100 a viac
rokov, členská základňa; čo to znamená členská základňa, bohatí sponzori, alebo členská
základňa v počte ľudí; z toho mládež, alebo aká mládež, história klubu; čo to znamená váhahistória klubu, akým spôsobom protichodné je to s dlhodobou prácou s mládežou, alebo vôbec
s existenciou klubu ako takého, čo to znamenajú výkonnostné aktivity, aké body sú za
majstrovstvá Slovenska, aké body za majstrovstvá Európy, aké body za majstrovstvá sveta...,
kedy naši „fotbalisti“ z Rožňavy budú majstri sveta vo „fotbale“; to asi nebude môcť byť
bodované... Prínos pre mesto a prezentácia mesta, netuším: Idú dvakrát prezentovať...,
reprezentovať, trikrát, štyrikrát reprezentovať. Alebo prezentácia to, že budú mať na tričku
napísané Rožňava... Nerozumiem, fakt ako nechápem... Dlhodobosť aktívnej činnosti, tradícia
a história klubu; ja neviem, či to je to isté, alebo nie je to to isté, ja nie som slovenčinár, ale
považujem to za to isté; a čo to znamená tradícia? Tradícia znamená, že tu už boli za Prvej
republiky, za Rakúsko-Uhorska... História klubu: Že tradične boli za Rakúsko-Uhorska a teraz už
nie sú, lebo to už... Netuším. Propagácia mesta prostredníctvom tradícii pri vystúpeniach, tak
toto je asi o spartakiáde, to budú nejaké body. Možnosť získavania finančných prostriedkov
z iných grantov, resp. dotovanie štátom; to neviem, či keď niekto získa od štátu nejaké
peniaze, alebo z finančného grantu, či to budú mínus body, alebo plus body k tomu, čo to
bude... Počet aktivít, tak toto už vôbec nie; keď ráno vstanem a dám si rozcvičku, či to je
aktivita, ktorá súvisí s kritériom alebo nie... Medializácia; či 5 článkov v okresných novinách,
alebo 4 vystúpenia v celoštátnej televízii s jednou haváriou, nerozumiem. Popularita verejná...,
no a toto už vôbec nie – píplmetre asi dáme ľuďom v Rožňave do televízorov a keď bude
vysielanie o nejakom športe, budú sa hlásiť, ktorý šport je ako populárny... Divácky záujem;
keď na „fotbal“ príde 50 ľudí, na basketbal 42 a na taekwondo 380, koľko dostanú za to bodov,
netuším. Materiálna-finančná náročnosť... Opäť, bez nejakých kritérií, bez nejakých tých hraníc
a pritom tam máte matematika, on vám to vie veľmi rýchlo spočítať, štatisticky vyriešiť tie

náležitosti, prosím... Opakujem ešte raz, veľmi si vážim prácu komisie, pretože toto „neni“
jediná vec čo robíte, určite nie... Ale na uľahčenie práce by som očakával od vás, aby tie
kritéria boli minimálne čitateľné a minimálne transparentné, pre nás všetkých. Ak nám to
nechcete povedať, stačí povedať: „Pán Kováč, my máme na všetko body, my to v komisii
nechceme prezradiť know-how, lebo toto by všetci videli...“ Know-how vyzerá ináč, takže to
proste..., chceme to takto a my to tu takto máme a všetci v komisii o tom vieme, vybavená vec;
zavriem ústa, skončím diskusný príspevok, poviem: „Ďakujem veľmi pekne, som veľmi rád, že
to tu takto transparentne robíte a viete sa za každú náležitosť postaviť.“ Ale toto, to nie je ono.
Ďakujem veľmi pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Stíhaš tých 5 minút stále.
p. Kováč
Trénoval som.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn, nech sa ti páči.
p. Kuhn
No, Karol bol tak výstižný, že som aj rozmýšľal, že sa odhlásim... Ale predsa len poviem ešte
k tomu niečo. Tiež sa mi to zdá, ten materiál, ktorý sme dostali, len ako aby si proste niekto
odfajkol, že niečo urobil. Mne tu chýba..., áno, chýbajú mi tu spôsob, ako sa budú merať
niektoré tie kritéria, to je prvá vec, a potom akú váhu budú mať pri tom rozhodovaní; čo je
dôležitejšie z tých kritérií, čo je 50%, čo je 5%... Plus mám problém napr. s tým, že hneď prvé je
nosné športy; to by som teda chcel vedieť, že čo teda je nosný šport, lebo to mi teda naozaj nie
je jasné... Pokiaľ ide o mňa, pre mňa je dôležité, alebo najdôležitejšie, kritérium členská
základňa a najmä mládež. To by malo byť podľa môjho názoru to najdôležitejšie kritérium.
Pretože ak dáme peniaze z rozpočtu mesta, tak by to malo byť predovšetkým preto, aby
športovala mládež a aby športovalo čo najviac ľudí. Ak chce niekto hrať čo najvyššiu slovenskú
súťaž, prípadne medzinárodnú súťaž, tak už by si mal na to zháňať peniaze od sponzorov.
Takže toto je taký materiál, akože naozaj, že berieme ho na vedomie, ale nič to nerieši.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof, nech sa ti páči.
p. Bischof
Ďakujem za slovo. My sa môžeme na tento problém pozrieť z dvoch zorných uhlov. Na komisii
som uviedol príklad Banskej Bystrice, ktorá to má veľmi laxne uvedené a veľmi naľahko..., ale
kto chce a vie „gúgliť“, tak si nájde napríklad Žilinu, a Žilina to už má celkom prepracované
a dokážeme tu nájsť, také niečo, že na rok 2016: Dotácia – športové kluby: 45 tisíc eur... Väčšie
mesto, krajské, atď. dobre, odhliadneme od toho... Ale čo je pre nás dôležité: Členská základňa
– 10 až 75 bodov sa dá prideliť, úspechy – koeficient 1 až koeficient 1,3,
neolympijský/olympijský šport; porovnanie 1,0-1,2 atď. Čiže naozaj, merateľné veci, ktoré sa
dajú veľmi ľahko skontrolovať a to, ako hovorí kolega Kováč: „Stransparentní prideľovanie
dotácií.“ A ešte by som upriamil pozornosť, čo teda je pomerne vtipné, ak si uvedomíme, že
som členom nejakej politickej strany, ale dávam za príklad vec, ktorú robí štát, teda vláda,
a oni prideľujú na šport tiež podobne, a dokonca veľmi prepracovaným spôsobom
v percentách: Športové výsledky 69% a potom olympijské športy 82 atď. Takže je to veľmi

ľahko dohliadateľné, na internete... Ak sa nenájde človek, ktorý by to dokázal vyrobiť, dá sa na
to ísť vysokoškolským spôsobom; prepíšeme, zmeníme názvy atď. .. A jednoducho to
„okopírujeme“, prispôsobíme... Takže ja sa naozaj budem vo svojich poslaneckých
povinnostiach pridržiavať takýchto nejakých merateľných kritérií. Pokiaľ si dobre pamätám, ani
som nehlasoval o prideľovaní dotácií... Naozaj to je o odporúčaní, kedy prísť na komisiu, ako sa
prideľujú dotácie... Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel ešte upozorniť na to, že niekedy v októbri si urobíme
jedno stretnutie; ja plánujem s vami ohľadom týchto športov, ako je basketbal, futbal, hokej,
dobre? A multifunkčná telocvičňa. Dobre? Takže budete môcť mať takýto priestor na diskusiu
a vytvorenie takých podmienok, aké si vy želáte. Dobre? To len tak na margo veci. Pán
poslanec Laco.
p. Laco
Ďakujem pekne za slovo. Vychádzam z toho a chcem celý svoj diskusný príspevok zhruba ladiť
na ten tón, ako pán poslanec Kováč. Veľmi sa mi to páčilo takže..., možno tak vtipný nebudem,
ako on, ale posnažím sa..., aspoň sa k tomu priblížiť. Samozrejme, na úvod troška vážne; len
toľko, že ďakujem za jeho pochvalné slová uznania na prácu komisie a, samozrejme, tento
materiál sme sa snažili pripraviť tak, ako aj bolo v uznesení, že treba pripraviť merateľné, ľahko
zhodnotiteľné kritériá. Ja si myslím, že všetky tie body, ktoré obsahujú tieto kritéria, všetci
členovia komisie, ktorí rozhodujú o týchto dotáciách vedia, čo sa za tým skrýva. A pre mňa je
dôležité, aby vedeli členovia komisie, čo sa za tým skrýva, a keď niekto nevie, tak možno práve
preto nie je členom komisie na rozhodovanie-prideľovanie dotácií. Ďalšia vec, čo by som chcel
tuná ešte zdôrazniť: Snáď by som dal tak do pomeru výšku sumy, o ktorej komisie správne
poznamenala, pán poslanec Bischof, že výška sumy, ktorú rozdeľujeme, ja si myslím, že tieto
kritéria na schvaľovanie a prerozdeľovanie sú ušité..., alebo minimálne primerané na tú výšku
dotácií, čo rozdeľujeme. Lebo veľmi ťažko nájsť ešte nejaké body k tomu, čo sa tu uviedli.
Maximálne môže byť, že dobre, dali sme 5 bodov, 8 bodov, 10 bodov, percentá, toľko... Ale
vymyslieť ešte viac kritérií, myslím bodov do kritérií..., beriem. Keď niekto ešte niečo nájde,
ďalšie body pripíšeme. Najmenej, toto je najmenej. A všetko ostatné, si myslím, to je
zohľadnené. A čo sa týka počtu členov tak..., no, čo mám povedať..., snáď každý vie, že počet
členov sa myslí, no, na počet. Jednoducho povedané. Nie na váhu, nie na výšku, ale na počet.
Tak neviem inak ako povedať, čo je počet. Počet je počet. No, ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem pekne. Ja už sa nebudem vracať k tomu, čo som povedal, dostal som adekvátnu
odpoveď. Ďalej chcem pokračovať v tom, čo som..., v druhej časti toho, čo som chcel k tomuto
materiálu povedať. Pozerám na mená členov komisie, (ďakujem pekne), a chcem povedať
jednu dôležitú vec. Pre mňa možno troška nepochopiteľnú, ale dôležitú. Ja považujem pána
Mgr. Arpáda Laca za človeka, ktorý urobil pre rožňavský basketbal, a vôbec, pre rozvoj športu
veľmi veľa. Ja považujem pána Oskara Lőrinca za človeka, ktorý robí pre to svoje športové
odvetvie, ktoré zastupuje, tiež veľmi veľa, obetuje tomu veľmi veľa energie. Takisto Dušan
Polák a ostatní, ktorí sú členovia komisie... Všetko ľudia zapálení, ľudia, ktorí majú prehľad
o veciach a sú to väčšinou pedagógovia. Ja nerozumiem jednej veci: Všade v médiách sa hovorí

o tom, ako je naša mládež..., nešportová, tak to poviem, „není“ vedená k športu. Ja by som
skôr očakával od komisie, to už je možno nadstavba, aby si stanovila nejakú víziu zapojenia,
alebo rozvoja, športov tuto v meste a podporila tieto masové segmenty, možno, v rámci
športovania. Očakával by som viacej od takto vzdelaných a ľudí s takýmto prehľadom, že
nebudú len pri týchto nízkych cieľoch, ktoré sa dajú ľahko splniť, ale že si postavíte iné ciele,
ciele, ktoré našu mládež budú ťahať od „drog“, od počítačov a od nečinnosti. Toto som skôr
očakával. A že vyhlásite možno, že tých x-tisíc euro nie je veľa, lebo nie je ich veľa, ja vám
nezávidím prerozdeľovať tie peniaze, použijete cielene takýmto spôsobom, aby ste podporili
masový segment, alebo niečo iné... Nemusí to byť masový segment... Podporte jeden rok
jeden šport, druhý rok druhý šport, ale prosím: Nech to má to pedagogické, ten pedagogický
športový názor na tú vec, nech to má tú odbornosť v tom, nech sa neschovávame za takéto
veci. Lebo toto ma troška hnevá, vzhľadom na tie skúsenosti, ktoré zo športu máte. A zdá sa mi
to naozaj prízemné. Prosím, skúste sa zamyslieť, zapojiť svoju odbornosť, kontakty, skúsenosti
a ja neviem čo, a zamerajme sa na to, čo nás trápi: Mládež nám sedí za počítačmi, mládež nám
nechce športovať; tých málo ľudí, čo športuje, nemá väčšina z nich motiváciu... A toto
potrebujeme zmeniť. Šak to je to Coubertinovo heslo: „No o nič iné nám nejde.“ Toto skúsme
riešiť a prestaneme potom riešiť, či vrcholový šport má v Rožňave peniaze, alebo nemá. Keď
budeme spokojní s tým, že našim deťom vytvárame podmienky a tie môžu každodenne niečo
urobiť pre šport. A športovať. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák, s faktickou.
p. Capák
Mne sa páči príspevok Karola Kováča, ale aj pána Laca, sa mi to veľmi páčilo. Ja si myslím, že
dnešná doba je taká, že je to na náš, je to v nás, rodičoch, či to dieťa berieme na šport, alebo
nie, a ho tam tlačíme. A či mi mu zakážeme ten počítač doma, alebo nie. Ja vám poviem na
rovinu, u nás doma sú aj zákazy pri počítačoch sedieť. A myslím si, že nikomu neuškodilo ani na
zdraví a ten rodič má..., máme možnosti v meste, maximálne, kde dať svoje dieťa na šport.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč, s faktickou.
p. Kováč
Ja sa chcem opýtať pána Capáka len na jednu jedinú vec, a to aby mi povedal, kedy rodič, ktorý
pracuje od ôsmej do večera do pol šiestej, a príde z práce unavený a má riešiť svoje povinnosti
iného charakteru, bude dieťa viesť k tomu, aby si nesadlo za tablet alebo za počítač v dobe
svojho voľna, keď príde zo školy a kedy naň nemá dohľad. Ako rodič sa ťa pýtam: Kedy ty máš
na túto vec, keď robíš od rána od ôsmej do večera do pol šiestej.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Laco.
p. Laco
Faktická poznámka: To, čo povedal pán poslanec Kováč, úplne s ním súhlasím. Dennodenne sa
s tým problém boríme, na rozvoj masovosti a predovšetkým podchytiť mládež. Mrzí ma len
jedna vec. Že on, ako pochádza..., alebo činný v podnikateľskej sfére, keď povedal to á, žiaľ
nepovedal aj to bé. To bé keby bol povedal, tak by vysvetlilo, aj určité otázniky nad bodom á.
Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta

Pán poslanec Capák.
p. Capák
Určite. Dobre hovorí pán Kováč, že nie je to ľahké viesť dieťa k športu, a zvlášť, keď prídete
„pozde“ z roboty. Ale bohužiaľ, musíme si to tak zariadiť program, či otec, alebo mama, alebo
babka, starí rodičia, aby to dieťa zobrali a ten šport šli.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč, s faktickou.
p. Kováč
Dochádza mi aspirín. Čo je to bé?! Tak, si to načal, nie ja...
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn, s faktickou.
p. Kuhn
Áno Milan, máš pravdu v tom, že to, aby išlo dieťa na nejaký šport, to musí v prvom rade
urobiť ten krok rodič. A potom je ten krok B, že niektorý rodič by to dieťa možno aj chcel dať
na šport, ale tie podmienky, ktoré ten klub vyžaduje, koľko sa musí zaplatiť, sú také, že
jednoducho si to nemôže dovoliť. A práve preto ja hovorím, že tie peniaze by mali ísť hlavne na
športovanie mládeže, aby sa nestalo, že nejaké dieťa nebude športovať len preto, že rodič si
nemôže dovoliť zaplatiť ten poplatok. Keď chce niekto hrať prvú ligu, tak nech si to zaplatí sám,
alebo nech si nájde sponzora.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Laco.
p. Laco
...len toľko povedať, že pod bodom B som myslel, a to najviac ťaží situáciu, v podstate to sčasti
načal aj pán poslanec Kuhn, chýba nám podnikateľské-sponzorské zázemie v meste. To som
myslel pod bodom B. Oveľa viac mládeže, načal to aj pán poslanec Kuhn, oveľa viac mládeže by
športovalo a bolo by v telocvičniach, na ihriskách, všade, keby to ekonomické zázemie,
nemyslím len priamo na Rožňavu, ale vôbec, v republike, a zákony boli také, aby ta
podnikateľská sféra, sponzorská, tu bola. Toto som chcel povedať. A ešte snáď už, keď mám
slovo, aby som neťahal pánovi poslancovi Kuhnovi, komisia už viac rokov za sebou, podľa VZN,
delí mestské finančné prostriedky, tie dotačné, len pre mládež. Projekty môžu byť len pre
mládež. A žiadne iné, že dospelé, alebo taká liga, onaká liga, jedno v akom športe. A ja som
Karolko naozaj myslel na to, že toto chýba, sám musíš uznať, človek praktický, z tohto pohľadu,
že ešte viac detí by sme vedeli pritiahnuť všade, kde som povedal, byť aj toho, čo chýba nám.
A veľmi. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem pekne. Aby som to teda za seba ukončil: Ja teda navrhujem, aby bol tento materiál
prepracovaný, pokiaľ teda bude všeobecná vôľa poslancov tak, aby to bolo v zmysle toho, čo
som povedal; budem egoista. Aby tie kritéria boli merateľné, aby to bolo tak jednoduché, ako
to už v iných mestách majú a aby sme to vedeli ľahko prečítať. A druhá vec je, že ja... Ďakujem
veľmi pekne, ja naozaj to podnikateľské prostredie, a vôbec, „sponozring“ ako taký, v tomto
štáte nesvedčí športu ani kultúre, ako takej, lebo stále hovoríme o športe a o kultúre, ja tomu
celkom rozumiem. Len jedna vec je, že my môžeme na vlastnom piesočku kopu vecí zmeniť,

keď chceme, a nemusíme byť závislí od zákonov. Musíme ich rešpektovať, ale nemusíme byť
od nich závislí, a to je tá podstata: Aby sme my v tomto prostredí, ktoré tu je vytvorené, sme
našli ten priestor a spôsob, ako týmto našim deťom dať viac a nesťažovať sa na to, že teda
podnikatelia nemôžu, lebo nemôžu a proste nie... To, hľadajme iné riešenia. Ste dosť zbehlí
a máte dosť skúseností na to, aby ste skúsili nájsť. Ja teda som presvedčený, že keď sa
zamyslíte na komisii, jednej, dvoch, určite nájdete spôsoby také, aby to čo som hovoril o tom,
možno povýšenom, „manegmente“, aby ste v tom urobili také kroky, aby sme všetci pocítili
nejakú zmenu, aby tam bolo jasné, že chceme podporiť tie deti a tú mládež ešte viacej.
A v iných náležitostiach, nielen teda v kluboch. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Nech sa páči ďalší..., keď chcete.... Tak ďakujem pekne, uzatváram diskusiu.
By som chcel, pán poslanec Kováč, ešte ti povedať, ešte raz zopakovať tú vec, že stretneme sa
v októbri kvôli týmto veciam a ja si myslím, že aj to stretnutie veľmi veľa pomôže k tomu, aby
tie kritéria možno boli prepracované, lebo sa vrátime k takým veciam, ktoré ja si myslím, že
treba prebrať a roky sme sa k tomu nedostali, ale ja budem veľmi rád, keď sa k tomu
dostaneme. Čiže opäť je to futbal, je to hokej, je to multifunkčná telocvičňa a basketbal.
Dotácie, skryté dotácie, atď. Čiže tieto témy ja otvorím, a keď tam budeme sedieť všetci,
spoločne, tak konečne budeme diskutovať o týchto veciach potom. Nech sa ti páči, reaguj.
p. Kováč, poslanec MZ
Ďakujem veľmi pekne. Znie to naozaj veľmi dobre. Ja len využívam ten priestor, ktorý tu je,
a kvalitu tej komisie, ktorá tu je, aby som do toho teda naozaj búšil. Pretože keby tá komisia
nebola v tak kvalitnom zložení, ako je, tak určite by som ich zbytočne nezaťažoval. Ale vidím
v tom potenciál a vidím v tom kvalitu. A bola by škoda, keby sme zamrzli na takýchto veciach.
Len v dobrom, žiadne zlé veci. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, takže prečítam návrh na uznesenie, pretože diskusiu, teda, som ukončil: MZ v Rožňave
berie na vedomie kritéria na prerozdelenie finančných prostriedkov klubom a organizáciám na
základe Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Rožňava. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 6, proti 0, zdržalo sa 0. Čiže nič z toho.
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MFK Rožňava – žiadosť o uzatvorenie dohody o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky,
odpustenie úrokov z omeškania a odblokovanie bankového účtu v exekučnom konaní
p. Burdiga, primátor mesta
Bod 11 - MFK Rožňava – žiadosť o uzatvorenie dohody o postupnom splatení vymáhanej
pohľadávky, odpustenie úrokov z omeškania a odblokovanie bankového účtu v exekučnom
konaní. Komisie; vzdelávania, kultúry a mládeže odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť
s tým, aby súdny exekútor Martin Petrovič v exekučnom konaní vedenom proti povinnému
MFK Rožňava nevymáhal od povinného úrok z omeškania. Finančná komisia sa vyjadrila, že tiež
odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s tým, aby súdny exekútor, pán Petrovič,
v exekučnom konaní proti MFK Rožňava uzatvoril spomínanú dohodu o postupnom splatení

vymáhanej pohľadávky; splátka vo výške 200 eur mesačne, odblokoval povinnému bankový
účet, nevymáhal od povinného úroky z omeškania, zabezpečili pohľadávku nehnuteľnosťou,
treťou osobou atď. Otváram diskusiu k tomuto bod... Len keď tak rozmýšľam nad celým, to že
bude futbalový klub to splácať po 200 euro, aj tak nie je možné prideliť dotáciu v ďalšom roku,
pretože ešte stále bude dlžiť. To len dávam do pozornosti. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Neviem, či sa v prípade podpisu splátkového kalendára to považuje tiež za dlžobu, lebo to by
sa trebalo na to dopodrobna pozrieť. Lebo keď je podpísaný splátkový kalendár tak sa to dá
rôzne posudzovať. Na finančnej komisii sa dlho preberala táto problematika. Vo všetkom, čo
mali požiadavku, futbalový klub, ohľadne splátkového kalendára, odpustenia úrokov, výšky
splátky, všetko, všetko, všetko sa prijalo, tak, že by sme boli ochotní od toho ustúpiť, ale
žiadame dajaký spôsob..., alebo sme tam navrhovali dajaký spôsob zabezpečenia tej
pohľadávky. Jednoducho povedané, že dakedy tie peniaze mesto uvidí. Nie je to len dajaké
umelé odďaľovanie termínov, aby sme im dali pokoj. Takže keď sa nájde spôsob, a to je jedno
akou formou; či to je nehnuteľnosť, FO, PO, firma; hocikto, kto sa zaručí za futbalový klub, tak
vlastne ten návrh vyzerá z finančnej komisie tak, že so všetkým súhlasil s požiadavkou
futbalového klubu.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani hlavná kontrolórka sa vyjadrí k tomu, čo som vlastne povedal, že to je všetko dobré,
všetko je OK, 200 eur budú platiť, ale...
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Áno, pán primátor to dobre uviedol. Vlastne vzniklo VZN o dotáciách; stále ten dlh bude
dlhom, až do zaplatenia. Čiže, či to bude o rok, o dva, o tri..., pokiaľ sa to nezaplatí skôr,
dovtedy nemôžu požiadať ani o dotáciu.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja sa musím priznať, že ja som z toho strašne smutný, pretože vám nikto možno ani slovo
nepovie, ale možno na mňa futbalisti zazerajú a pozerajú, tí, ktorí vôbec ani nevedia o čom sa
tu jedná. A to, že si ten človek, ktorý teraz sa stará o futbal, hej, a ten futbal ide dobre,
s prepáčením, si vypil to, čo bývalé vedenie urobilo, alebo bývalý štatutár. Je mi z toho veľmi
smutno, lebo pretože aj tie deti si to odnášajú a to je to najhoršie, keď tam zídete dole a tí,
ktorí nie sú zainteresovaní do toho, tak pozerajú na mesto, akoby mesto mohlo za to. Ale to
nie mesto môže zato, ale môže za to tá osoba, ktorá to urobila. Nebudem tú osobu menovať,
pretože určite prídete na to, kto to je. A ešte raz, ľutujem, že práve títo ľudia, ktorí pracujú,
tento človek, ktorý pracuje, pretože fakt urobí veľa pre rožňavský „fotbal“, veľa svojich peňazí
dáva tento podnikateľ do toho, a musí si práve tento kalich horkosti vypiť za bývalých
štatutárov. A neviem, či my budeme mať v nejakej kompetencii, alebo v nejakej možnosti
niečo vymyslieť, aby futbalisti, alebo tie deti, mohli aj na budúci rok požiadať o dotáciu. Bude
to zase smutné, ale zase sa to spustí na nás a nie na vás, poslancov. Na vás nie. Na mestský
úrad a na mňa. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Veľmi rýchlo, faktická poznámka: V obchodne..., nechcem protirečiť pani kontrolórke, len
v obchodnom vzťahu, neviem ako tuná, ale v obchodnom vzťahu keď je uzavretý splátkový
kalendár, sa to berie ako pohľadávka v rámci splatnosti. To znamená, keď je termín zaplatenia
dane pre mesto pätnásty deň v danom mesiaci, nachádzame sa v trinástom, tak nemá nikto

dlh voči mestu, lebo je to v rámci splatnosti dlhu alebo termínu splatenia. A v obchodnom
vzťahu určite sa takto berie aj splátkový kalendár, neviem vlastne ako v samospráve.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka tiež..., sú to právničky, tak ja myslím, že...
p. Miháliková, prednostka MÚ
Áno, len s tým rozdielom, že tuto už prebieha exekučné konanie.
p. Burdiga, primátor mesta
No toto je ten kameň úrazu, že toto je práve ten kalich horkosti, čo si musia vypiť. A my...,
alebo my ani vy nemôžete za to. Ale zase keby sme to tak nerobili, tak takisto porušíme zákon
– porušíte zákon – porušíme všetci ten zákon. Škoda, že sa to takto udialo. Pán poslanec
Kemény.
p. Kemény
Ďakujem. V podstate ďakujem, že ste vyjadrili to, čo som chcel povedať, najmä pán primátor,
a inými slovami som chcel upozorniť na to, čo povedala pani kontrolórka, že v podstate kým
tento dlh sa eviduje a týmto znižovaním..., znížením splátky, sa ten dlh bude časom naťahovať,
takže dovtedy máme uľahčenú, alebo..., áno, máme uľahčenú robotu; na ďalšom tom stretnutí
jednoducho „fotbalový“ klub škrtnúť, lebo nemôžeme sa s tým zaoberať, nemôžu dostať
dotáciu. Takže, či ten žiadateľ si toto vôbec uvedomuje. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
No ja myslím, že v tejto chvíli nie je nič na vymyslenie, aby sa im v tomto pomohlo... No
neviem, neviem si to predstaviť absolútne... Maximálne, keby to zaplatili v celej čiastke. Asi
tak, pani hlavá kontrolórka? Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja potvrdzujem slová kolegu Balázsa, že sme sa tomu na finančnej komisii venovali veľmi dlho,
lebo na jednej strane sa snažíme, aby boli dodržiavané pravidlá, jednak interné pravidlá mesta,
aj zákon, na druhej strane, nebolo našim cieľom likvidovať futbalový klub; preto vznikol ten
kompromisný návrh, kde teda budeme vyžadovať zaplatenie peňazí..., odstupujeme teda od
tých vymáhania úrokov z omeškania, dávame možnosť toho splátkového kalendára, ale
zároveň sme chceli mať aj nejakú záruku, a samozrejme, že keď..., pokiaľ to budú splácať,
nesplatia to teda naraz, musia počítať s tým, že nebudú môcť žiadať..., alebo žiadať budú môcť,
ale nedostanú dotáciu od mesta... Ale minimálne teda im to pomôže v tom zmysle, že budú
mať odblokovaný účet a klub bude môcť nejakým spôsobom fungovať. A už je to len na nich,
že či sa im podarí získať peniaze nato, aby ten dlh splatili skôr... Čiže bola to snaha proste
nejakej ústretovosti, pomôcť klubu futbalovému, aby mohli fungovať, a zároveň teda, dodržať
zákon a vymáhať peniaze, ktoré teda musia mestu vrátiť... Takže ja teda dám návrh, aby sa
hlasovalo o uznesení podľa návrhu a odporúčania komisie finančnej, podnikateľskej, správy
mestského majetku.
p. Burdgia, primátor mesta
To znamená alternatíva č.1... My sme práve s pani hlavnou kontrolórkou rozmýšľali na tom,
lebo vy ste dali aj štvrtý bod, aby povinný zabezpečil pohľadávku nehnuteľnosťou, treťou
osobou, atď. Ako samotný futbalový klub tú nehnuteľnosť nemá. Ďalej, neverím, že ktorý je
tam štatutár nejakú svoju nehnuteľnosť dá... Ja by som možno ešte také východisko našiel, že
keď by futbalové družstvo si napr. zobralo úver, nám ho vyplatilo, a bude ho splácať banke; to
by ešte bolo také riešenie a mohli by dostať potom dotáciu na budúci rok. Takže to je

myšlienka taká, hej... No len samozrejme je to na nich, hej... Lebo takto, od nás v žiadnom
prípade na budúci rok, no... Hocijak nám je smutno... Dobre, ja som len tak rozmýšľal nahlas.
Karol.
p. Kováč
Napadla ma spontánne, nezneste ma pod čiernu zem, myšlienka: Čo keby mesto požičalo
futbalovému klubu, ktorý im to spätne vráti a potom nám to budú splácať? Aby sme im mohli
dať dotáciu... Neviem, mňa to teraz napadlo spontánne, ja sa ospravedlňujem...
p. Burdiga, primátor mesta
Pani hlavná kontrolórka, skús lebo... Ale je to myšlienka, vidíte, že všetci chceme...
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Aj myšlienka ... je myšlienka .... Ale samozrejme si to nemôže dávať pôžičky... Nemôže ručiť za
úver niekoho ako súkromnú osobu..., občianske združenie..., takže nemôžeme, v žiadnom
prípade.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja si myslím, že jedine tak, že celou sumou sa zaplatí ku nám, a buď si vyberú úver, hej, a budú
splácať tej banke a tam to s tým nie je problém a my môžeme dať dotáciu. Ja nevidím iné
východisko, vôbec. Na to by sme mi mohli dať dotáciu v budúcom roku, aby sme mohli im
pomôcť. Milan chcel si? Pán poslanec Capák, nech sa páči.
p. Capák
(Nezrozumiteľné)... oni vedia veľmi dobre, medzi sebou, kto to spôsobil, a už či sú teraz vo
vedení, alebo nie, tí ľudia, ani my nevieme presne povedať. Ale to je super. Áno, takto: Vybrať
úver a tým vlastne sa dostanú, jak ste povedali.
p. Burdiga, primátor mesta
Ale viete, to je to zlé, že keď sa pohybujete medzi týmito ľuďmi, medzi tými spotrebiteľmi toho
futbalu, ja to musím takto povedať, tak to zlé je na nás. Je to mesto, hej, primátor, to ste vy,
poslanci... Lebo oni vidia práve to, že akoby sme to my spôsobili... Toto, čo je tento stav, áno,
pretože my ideme podľa VZN, hej, to tiež nemôžme ísť proti tomu, len ten človek, ten
konzument toho futbalu to ťažko pochopí. A práve to je, že neviem, či sa dostatočne vysvetlilo,
spätne dozadu, že kto za toto celé môže. To je veľmi zlé. To je veľmi zlé, no. Dobre, ďakujem
pekne. Ešte niekto? Keď nie, ja uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: MZ
v Rožňave súhlasí s tým, aby exekútor Martin Petrovič v exekučnom konaní vedenom proti
povinnému MFK Rožňava..., budeme o tej alternatíve č.1 potom hlasovať, nebudem ju celú
čítať..., ale bez bodu 4. Pani hlavná kontrolórka navrhuje bez bodu č.4. To znamená; aby
povinný zabezpečil pohľadávku nehnuteľnosťou, treťou osobou atď. Lebo, že veď... No, to už
vysvetli, buď tak dobrá, aby sme to mali na mikrofóne.
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Preto bez toho bodu 4, lebo zabezpečenie pohľadávky treťou osobou v exekučnom konaní už
nie je možné. Čiže bez toho bodu 4.
p. Burdiga, primátor mesta
No len je otázka, či tie peniaze uvidíme... Ja som ukončil diskusiu už! No len hovorím, že aj
u nich to bude ťažké... Nemá žiadnu nehnuteľnosť, on, neverím, že dá svoj dom do zábezpeky
kvôli futbalu. Všetci... Ale zatiaľ len rozprávame o tom niektorí. Všetci chceme jedno a to isté.
Nie my sme to pokafrali. Nie my. (Poslanec bez udelenia slova: „Zaujímavé je, že my hľadáme
riešenie a nie tí, ktorých sa to týka...“) No tak tí sú za vodou. (Poslanec bez udelenia slova: „Tí,

ktorých sa to týka, tí by mali hľadať riešenie a nie my. Oni nám dávajú návrhy, máme jednu
podmienku, aby..., ku všetkému pristupujeme, ale bez tejto štvrtej podmienky, to len
v podstate hazardujeme s majetkom mesta. Načo sme potom žiadali exekútora, aby to
vymohol, predpokladám, že exekútor žiada dajaké poplatky na začiatku... Takže...“) Len pán
poslanec je tam vyjadrenie právnikov. A nikdy neviem..., ja nie som právnikom... Pán
magister... Dajte mikrofón pánu Mgr. Halyákovi.
p. Halyák
Ďakujem za slovo. Ja som túto otázku konzultoval priamo s Dr. Petrovičom, takže nejaké
ručenie v rámci exekučného konania neprichádza do úvahy. Ono by vlastne mohlo tam nastať
zmena účastníka konania, ktorá je možná len v zákonom stanovených prípadoch. Exekútor,
keby mali nehnuteľnosť, zriadi záložné právo napríklad, ale nehnuteľnosť nemajú... Takže...
p. Burdiga, primátor mesta
No, ako im pomôcť. Pán poslanec Kuhn... Môže byť tak?
p. Kuhn
Ja som sa na finančnej komisii pýtal na to, že teda čo sa stane v prípade, keď teda my
prijmeme toto uznesenie a oni zaplatia jednu dve splátky a potom prestanú platiť. Dostal som
odpoveď, že v tom prípade bude pokračovať normálne exekučné konanie. Čiže... Už nemôžu
potom zablokovať účet znova?
p. Burdiga, primátor mesta
Oni si vyberú z toho účtu...
p. Kuhn
Jáj. No a... Dobre.
p. Burdiga, primátor mesta
Preto hovorím, že to je... Môžeme rozprávať, diskutujme o tom, že ako im chceme pomôcť, ale
nie je to jednoduché. Pán poslanec Balázs, pán poslanec Capák... Kľudne, šak diskutujme...
Nech sa páči.
p. Balázs
Dáme kompetenciu exekútorovi aby robil a potom mu zviažeme ruky nejakým splátkovým
kalendárom, ktorý je rozpísaný na, neviem, tri-štyri roky, abo na koľko. Tak len, ja im chcem
pomôcť tým „fotbalistom“, len nielen my hľadajme spôsob, ako im pomôcť, aj oni nech
hľadajú, že ako. Načo..., nemalo zmysel toho exekútora potom najímať, lebo teraz keď
uvoľníme účty a všetko okolo toho, tak absolútne nemá zmysel...
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Ja som tiež trošku toho názoru, že v tom prípade nepoznám ani toho exekútora, ani tých, kto
to spôsobil. Ale tu bez exekútora si asi nepomôžeme. Ja neviem jak to urobiť. Tí futbalisti, ktorí
sú za to zodpovední, do dnešného dňa vlastne mali možnosť, určite, ochotne prísť: „Tu máte
sto eura, tu dvesto, päťdesiat a neviem čo...“ Ale neviem, či sa také dačo udialo. Asi nie?
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Tak má zmysle hlasovať o tom návrhu, ktorý je pripravený, aj s bodom 4. Lebo ten bod 4

zaväzuje ten futbalový klub, aby hľadal riešenie. Bez toho bodu nemá zmysel o tom hlasovať.
A nie je pravda, že exekútor nemôže hľadať riešenia; ak by niekto pristúpil k dlhu, alebo ručil za
dlh, to si dovolím tuná povedať, že to nie je pravda: Exekútor má konať a má hľadať spôsoby,
nielen zablokovať účet a čakať, či niečo na účet príde, ale má hľadať spôsoby, ako pohľadávku
veriteľovi zabezpečiť, alebo ju vymôcť. Takže ja si myslím, že sú na to riešenia, nech exekútor
s futbalovým klubom hľadajú spôsob. My sme ochotní odpustiť všetky dlhy, splátkový
kalendár, všetko možné, len keby to, čo tu odznelo, že keď majú nehnuteľnosť, tak tu nemáme
čo riešiť. A nemajú nič. Tak preto vychádzame v ústrety, že to budú menšie splátky, ale aj oni
s niečím nech vyjdú v ústrety.
p. Burdiga, primátor mesta
Ale keď sme na to počuli aj vyjadrenie, že je to nezrealizovateľné. Teraz odsúhlasíme niečo, čo
je nenormálne. Ako môžeme ako. Len bolo nám vysvetlené. Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja sa chcem spýtať... Nemám skúsenosti našťastie s exekútorom... Ja teda som mal taký pocit,
že čo na tom účte bolo, tak to už exekútor vzal, a teraz vlastne, hej, keď odblokujeme, tak
znamená to, že keby bol zablokovaný, tak čokoľvek na ten účet príde, tak exekútor môže na
ten účet siahnuť. Ak to odblokujeme, tak oni nám majú platiť tých 200 eur, a zároveň môžu aj
tie ďalšie peniaze, ktoré im prídu na účet, tak môžu užívať. Ak budeme trvať na zablokovaní
účtu, tak teoreticky sa môže stať, že teda ich dotlačíme k tomu, že tam nejaké peniaze niekde
zoženú a dajú na ten účet a splatí sa pohľadávka. Môže sa stať aj to, že si povedia, že na ten
účet žiadna koruna nepôjde, budú nejako preháňať peniaze neviem ako, kešovo, doba kešu
nastane aj v Rožňave, vo futbale... Neviem ako, keď mi niekto vie povedať, že to, čo sa v tomto
smere dá urobiť...
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs ešte medzitým... Kým mi porozmýšľame...
p. Balázs
Ešte jednu... Vzhľadom tomu, jak pán primátor povie, že rozmýšľame, zasekli sme sa na
jednom bode, a tak ako hovoríš, pán primátor. Ja si myslím, že exekútor je nástroj v ruke
mesta, pardon. Len to berte tak, že hľadáme riešenie pre futbalový klub a podľa mňa exekútor
má robiť to, o čo ho mesto požiada. Lebo mesto je veriteľom a mesto požiadalo exekútora, aby
spolupracoval s mestom a pomohol mestu tú pohľadávku vymôcť. Takže nechápem, že
exekútor nevie nájsť riešenie. Toto nechápem.
p. Burdiga, primátor mesta
...samozrejme, tak nech sa páči, o tom rozprávame.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Exekútor je predsa tiež viazaný nejakým exekučným poriadkom. Veď on nemôže nad rámec
zákona, takisto, robiť úkony. A pokiaľ ide o to odblokovanie účtu: My sme aj na úrade ešte
v minulosti robili daňové exekučné konania a už len zo skúseností vieme, že ak by ten bankový
účet nebolo potrebné mať, tak by nás povinný nežiadal o jeho odblokovanie. Čiže ja neverím,
že nejaké registračné poplatky, alebo pre poplatky na zväz..., to podľa mňa nemôžu v hotovosti
uhrádzať; musia platiť cez bankový účet.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn

Pokračujem len v uvažovaní nahlas. Áno, toto je spôsob, áno, že niečo keď budú tam musieť
platiť... Len zase z ich pohľadu, prečo by dávali peniaze na registračný poplatok, keď vedia, že
to im aj tak vezme exekútor, čiže nemusia akože... Ja... Ako aby výsledok nebol ten, že nechajú
ten klub dá sa povedať padnúť, položia ho, a založia nový subjekt... Vyplývajú z toho nejaké
problémy určite, budú sa musieť znovu prihlásiť do súťaží, ale nakoniec nevymôžeme nič. Ja
neviem, možno zle uvažujem, ale...
p. Burdiga, primátor mesta
Chcem do toho vstúpiť, to bola prvotná myšlienka, hej, keď to už musíš takto povedať, že
necháš klub padnúť, hej. Len práve futbalisti povedali, že s tou preregistráciou by bol problém,
že to je veľa peňazí atď. Neviem, ja sa tomu nerozumiem, len to bol problém. Ako povedzme si
otvorene, neboli by prví, ani poslední, ktorý nechá padnúť klub, hej, padol a ideme s nejakým
MFK+ a s.r.o., alebo neviem čo a na budúci rok môžu dostať dotáciu. Len práve toto bolo, že tá
preregistrácia bola tam nejaká zložitá, alebo že to bol nejak veľa peňazí, na súťaž nemohli
nastúpiť, neviem... Toto bolo v tom, keď to už takto hovoríme... Škoda, že sa to stalo, čo sa
stalo, ten človek je za vodou. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem za slovo. Padli tu dve riešenia, ak som dobre pochopil. Jedna vec, ktorej som
naklonený, že nech to rieši exekútor a druhá vec, že nech si OZ zoberie úver. Myslím si, že tieto
dve riešenia môžeme občianskemu združeniu predostrieť na stôl a tým pádom to máme
vyriešené. Hocako to alibisticky z mojich úst môže vyznieť, ale myslím si, že v súčasnosti
zbytočne budeme trápiť mozog. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. No ako z toho von? No dobre, ale tam sme povedali, že tá štvorka nemôže ísť. Pán
poslanec Kuhn, budeš chcieť niečo asi? Napadlo ťa niečo rozumné?
p. Kuhn
Stále len nahlas rozmýšľam. Čiže keď nie je možné zabezpečiť pohľadávkou, čiže štvorka akože
je v rozpore so zákonom, keď som to správne pochopil, a bez štvorky je zase riziko, že keď
uvoľníme ten účet, tak bude problém sa dostať k nejakým peniazom... Možnože
najrozumnejšie bude stiahnuť tento materiál z rokovania. A nechať MÚ nech sa spojí
s futbalovým klubom a nech oni prídu s nejakou ponukou. S nejakým návrhom.
p. Burdiga, primátor mesta
Teraz sa pýtame, že exekútor dokedy môže čakať na naše rozhodnutie. Lebo tiež musí konať.
Dobre, takže je niečo na stole.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
My sme požiadali exekútora, pretože táto žiadosť prišla už v júli, 22.7. My sme ho požiadali,
aby teda počkal, ako rozhodne MZ. Tá dvojmesačná lehota je dosť neštandardná, pretože
väčšinou sa obratom vyjadrujeme na takéto žiadosti, keď nám exekútori vymáhajú daňové
nedoplatky. A v podstate exekútor až do doby, kým my nevyjadríme súhlas, alebo nesúhlas...,
on už mohol realizovať ten výkon... Viete, on zatiaľ môže realizovať kľudne výkon. Čiže nemá
zmysel sťahovať materiál.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč prepáč. Len som rozmýšľal, tiež...
p. Kováč
V pohode. Ďakujem pekne za slovo. Ja navrhujem... Nehovorí sa mi to ľahko, pretože tí ľudia,

ktorí vedú teraz ten klub, ako si povedal, v podstate trpia za chyby iných. Ale bohužiaľ, v živote
sa dejú aj takéto veci. Ja navrhujem, aby sme hlasovali b, to znamená, že mesto nesúhlasí
s uzatvorením žiadosti o postupnom vymáhaní pohľadávok a OZ buď sa bude musieť k tomu
postaviť, že nájde: a) S exekútorom nejaké riešenie, alebo b) Požiada banku o úver a splatí túto
náležitosť exekútorovi, tak ako si tu hovoril. Myslím si, že akékoľvek radenie, prípadne pomoc
v tomto smere je pre nich aktuálna, ale nech sa obrátia na odborníkov, ktorí tieto veci vedia, a
vedia im pomôcť, vedia im poradiť, pretože MZ „není“ orgán, ktorý teda by nejakým spôsobom
vedel v tejto náležitosti im ináč pomôcť. Preto si myslím, že aby sme to uzavreli hrubou čiarou,
a vôbec, podtrhli to, navrhujem, aby sme teda hlasovali b: Nesúhlasí so žiadosťou o uzavretie
dohody, nakoľko je to pre mesto zrejme nevýhodné, resp. komplikuje to celú podporu toho
športu. Bohužiaľ, musíme sa k tomu postaviť tak, že buď zoženú tie prostriedky, alebo ten
exekučný výkon tam bude musieť byť vykonaný. Nič sa nedá robiť. Zobrali, kúpili si auto,
o ktorom vedeli, že motor je chatrný a nevydrží, a teraz čakajú od toho, čo im to predal, že im
kúpi nový motor? To v žiadnom prípade. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Navrhujem hlasovať za alternatívu 1 a to z toho dôvodu, že v tom bode 4 im aspoň akú-takú
šancu dávame nato, aby hľadali riešenia, aby jednali s mestom, aby jednali s exekútorom, aby
mohli niečo konať... Keď hlasujeme za alternatívu 2, tak sme im rovno zatvorili všetky dvere na
rokovanie s exekútorom, s mestom, s každým. Takže poprípade ten bod 4 opravme tak, že
nech futbalový klub hľadá riešenia, to je jedno či to je úver, či to je zabezpečenie, či čo, ale
nech futbalový klub má možnosť hľadať riešenia, ako to splatí.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Ja som asi prepočul výšku pohľadávky, neviem aká je, keby ste mi pomohli...
p. Burdiga, primátor mesta
7 tisíc?
p. Capák
7 tisíc. 6 400. Keby sme im to vydelili na 12 častí, (nezrozumiteľné), dokázali by to oni splatiť?
Tak im urobiť kalendár, aby im to presne dovtedy vyšlo, keď znovu chcú žiadať o tú nejakú
pomoc. A keď prestanú platiť, tak tým pádom koniec...
p. Burdiga, primátor mesta
Milan, Milan. Oni už aj mali, ale práve teraz žiadali o to zníženie na 200. Lebo pre nich 500 bolo
veľa.
p. Capák
Tak vyjdime im v ústrety.
p. Burdiga, primátor mesta
Celý čas o to ide.
p. Capák
No, tak odhlasujme, že dobre, a verme tomu, že to budú tak aj dodržiavať.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč s faktickou.

p. Kováč
Poprosím vás, neživme im zbytočné nádeje. Náhodou nebudú schopní... Aj keď budú splácať
200 euro, nemôžu dostať dotáciu. To znamená, že nebudú mať ďalšie prostriedky na rozvoj
detí a mládeže. Zbytočne... Ja si myslím, že urobili sme všetko preto, aby sme im pomohli,
bohužiaľ viacej možností nemáme. Opakujem, najschodnejšia alternatíva je bé; nesúhlasí,
a bohužiaľ to musí ísť na iný stôl. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Súhlasím s Karolom. Mesto už im raz vyšlo v ústrety, lebo už raz sme súhlasili so splátkovým
kalendárom. Vtedy sme mohli povedať, že nie, že okamžite všetko zaplatiť... A teraz sme sa
tiež snažili a hľadáme tu riešenie... Ako naozaj, my tu, my tu hľadáme riešenie namiesto tých,
ktorí urobili chybu. Ja naozaj už nevidím teraz ako riešenie, aby mesto bolo ešte ústretovejšie
a pritom neporušilo nejakým spôsobom zákon. Čiže áno, to čo povedal Karol.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Viete, ale keby boli úplne nefér, tak nás nepožiadajú o to zníženie splátky... Že je tam, sú tam
osobnosti, ktoré chcú... A nejak bez toho, aby hneď do exekúcii sa dostalo. S tým im priťažíme.
A s tým úverom ešte keby si pomohli, tak vlastne by to mali najľahšie. Všetci sme za to, aby
vlastne nejak sa im pomohlo, to, viete, každý to cíti tu z nás... Poďme hlasovať a...
p. Burdiga, primátor mesta
Ako to tiež je taký ...nezmysel..., ale dobre, lebo ako rozprávame, rozmýšľame nahlas, lebo
sme hovorili aj o tom, že odpustiť to celé... Len už sme mali vlastne hlasovanie, ale stretnutie
že na splátky to išlo, za tých 500 euro, ale toto sa môže dostať do zastupiteľstva až po pol roku.
Len potom budeme musieť trovy exekútorovi platiť my. Keby sme my tu celú sumu, tých 6
tisíc-neviem koľko odpustili, hej, ako mesto, po pol roku sa dostane do materiál... To by sme
museli pozrieť, kedy to bolo odhlasované, ale zase by sme sa museli dohodnúť, že tie trovy
zaplatíme my za „ne“. Tak exekútor nám to vyúčtuje, tak áno, presne, zle som sa vyjadril. To je
tiež... Nehovorím, že z riešení..., ako nie je to najlepšie riešenie, vôbec, ale nahlas rozprávame
všetci. Pán magister, skús niečo z právneho hľadiska.
p. Halyák
Ja len to chcem poznamenať, čo pán poslanec Balázs hovoril ohľadom toho pozmeneného
bodu 4, aby teda futbalový klub hľadal nejaké riešenie. Len tam treba aspoň potom nejakú
lehotu dať, lebo exekútor očakáva našu odpoveď, už od júla asi.
p. Burdiga, primátor mesta
A myslíš tak, že ten bod č. 4 by tam mohol byť, ale nemôže byť?
p. Halyák
Podľa mňa to nemá nejaký význam, ako som už povedal: Je to na poslancoch.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs, s faktickou.
p. Balázs
Tá exekúcia aktuálne beží, ona nie je zastavená. Takže on nepotrebuje od nás žiadne
vyjadrenie. Kým sa nenájde riešenie, tá exekúcia beží, účet je zablokovaný a hotovo. Keď sa

nájde riešenie, tak riešiť. Na druhej strane by som sa chcel opýtať pani kontrolórky, s tým
odpustením dlhu či je všetko v poriadku, či to...
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
No môj názor je taký, že to je nehospodárne nakladanie s našimi financiami. Predsa bola
pridelená dotácia. Dobre, že rok sme sa nesúdili. Mali možnosť tam navrhnúť splátkový
kalendár alebo nejaké iné zabezpečovacie právo. Súdne konanie prebehlo, podali odvolanie
proti platobnému rozkazu. Boli možnosti, nebolo jednanie. Nebola... Najprv niečo sa zaplatilo,
však je tu 6 400 eur, hej, niečo drobné sa zaplatilo, ako prečo by sme mali? Ja som fanúšik
futbalu, aj moja rodina celý život žila futbalom, ale akože 7 tisíc eur len tak odpustiť. ako by
som určite nedoporučila. A samozrejme tam sú trovy konania. Veď to narastá, úroky narastajú,
trovy konania narastajú. To by bolo precedens. Jeden rok dáme 7 tisíc a na druhý rok
odpustíme. Keď sme už akože začali vymáhať, tak podľa mňa to treba dotiahnuť do konca.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani hlavná kontrolórka, samozrejme (smiech), ja som len nahlas rozmýšľal. Ja viem, že by to
bolo nehospodárne, už len tým, že trovy by sme my mali. No... Škoda, že ten futbalový klub...,
alebo zomlelo sa to tak, že toho štatutára, ktorý tam bol, ho pustili preč tým, že si prevzali
všetky veci od neho. Hej? Toto bolo... To bolo to najzávažnejšie, ktoré sa stalo, pretože keby to
nebol urobil, tak dodnes... No ale. No je ťažké páni, no. Chceme všetci, aby to bolo dobré, ale
vidíte, že... No len... Pán poslanec Balázs, potom pán poslanec Kováč.
p. Balázs
Prepáčte, nemôžem si odpustiť jednu poznámku: Že krajší precedens nevieme spraviť. To
znamená, porušili VZN, vznikol dlh voči mestu, zaplatili sme súdne trovy, zaplatili sme
exekútora, lebo by sme museli zaplatiť, potom odpustíme dlh a na ďalší rok dáme dotáciu.
Takže to bude ideálny príklad pre všetky ostatné kluby, ako sa hospodári s mestskými
peniazmi, takže chcem vás poprosiť... Takže ja nemám, ja sa teším každému športu a hlavne
v tom „fotbale“ je strašne-strašne veľa detí a ľudí, len zvážme, čo robíme. Ešte raz
zdôrazňujem, hľadáme riešenie za toho, kto má hľadať riešenie, my. Takže hlasujme. Chcem
navrhnúť hlasovať o tom, aby sme ukončili diskusiu a hlasovali.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, hlasujte o ukončení diskusie... Ešte pán poslanec Kováč, prepáčte, ja som si teraz
všimol..., áno, áno, ten dobeh musí byť, kto je prihlásený... A pán poslanec ešte takto, že neber
má úplne za slovo, čo som povedal. To bolo zase jedno..., len sme rozmýšľali nahlas.
Samozrejme, že je to nehospodárne... Tak hej... Pán poslanec.
p. Kováč
Pán Balázs to povedal veľmi výstižne. Sa mi páčil ten precedens.
p. Burdiga, primátor mesta
No dobre, ukončenie diskusie, hlasujte, nech sa páči... O ukončení diskusie hlasujeme teraz!
Hlasovanie
Za ukončenie diskusie 7, proti ukončeniu diskusie 3, nikto sa nezdržal, takže diskusiu
ukončujeme.
p. Burdiga, primátor mesta
Prvý bol návrh pána poslanca Kováča, druhý bol návrh pána Baláža. Pán poslanec Kováč, buď
tak dobrý, ideme hlasovať, dobre, takže... Ty si myslím tam mal alternatívu č.2, keď sa dobre
pamätám, nie? Či bé? Bé. Aha, proti. Dobre, poprosím ťa prednes to... Pán poslanec Kováč...

Zapnite ho! On nesvieti! Svieti? Nie nesvieti. Dobre.
p. Kováč
Tu! Výborne, ďakujem pekne. Vyskúšal som všetky alternatívy, netuším, ktorá to bola. Takže ja
navrhujem, aby sme hlasovali za alternatívu B, to znamená, že mesto nesúhlasí, aby bola
uzatvorená žiadosť o uzatvorení dohody o postupnom splatení vymáhania pohľadávky,
odpustenia úrokov z omeškania a odblokovanie exekučného účtu v exekučnom konaní.
p. Burdiga, primátor mesta
Aby sme hlasovali proti žiadosti, to znamená červeným gombíkom.
p. Kováč
Áno.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Naučíme sa to už ... Nech sa páči, hlasujte... Čo, som vás zaviedol? Dobre, dajme ešte,
lebo asi som vás zaviedol potom tým... To už asi možno tým časom... Dobre, zrušme to
hlasovanie, presvedčili ma... Počkajte už, počkajte... Viem, že už to je dlhý čas a už aj vám to
lezie niekde... Pani prednostka buď tak dobrá, ešte raz také krátke školenie dať.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Tu, kde máte názov správy, hej... Je tu Žiadosť o uzatvorenie dohody o postupnom splácaní
atď. Takže buď ste za to, alebo ste proti tomu. Ako ... čo nerozumiete? Áno, to je len
rozvedené jedno, alebo druhé... Alternatíva 1 alebo alternatíva 2 len môže byť....
p. Burdiga, primátor mesta
Takže zeleným potom. Dobre? Takže kto nesúhlasí, tak bude hlasovať zeleným. Tak? Vyni... Ó,
dobre. Dobre, takže nech sa páči, teraz už naostro hlasujme... Dobre, v novembri nebudete
tam mať nič. Myslím ako béčko, no... Dobre, takže... Jak súhlasil, hlasujte ako chcete. Dobre.
Môžeme hlasovať? Skúsme. Ta už teraz keď sa nám zelenie a červenie, čo by bolo, keby bolo
zastupiteľstvo od jednej? Prúser...
Hlasovanie
Za 4, proti 7, zdržalo sa 0. Nič z toho.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, pán poslanec Balázs, teraz ide tvoj návrh.
p. Balázs
...aby povinne zabezpečil, hľadal spôsob splatenia pohľadávky, resp. zabezpečenia pohľadávky
voči mestu. Len alternatíva 1; bod toľko pozmenený. Alternatíva 1. Ten bod 4.
p. Burdiga, primátor mesta
Aby štvorka znela tak, ako si povedal.
p. Balázs
Áno. Má možnosť hľadať riešenia povinný voči mestu. Či už zabezpečiť, alebo splatiť
pohľadávku. Spomínali sa tu bankové úvery, kadečo, nech hľadajú riešenia. A vtedy so
všetkým, čo oni žiadali súhlasíme... Tak exekúcia beží ďalej, nemení sa nič. To je to isté, čo keby
sme o tomto hlasovali, kto je proti, kto hlasoval za Karola. Kto je za hlasuje za toto, vyriešené.
p. Burdiga, primátor mesta
Termín? Termín, termín?
p. Balázs
Tam nie je termín. Exekúcia beží. Tam netreba termín. Dokedy hľadá? Tak hľadá dovtedy... Buď
splatí celú pohľadávku, alebo nájde riešenie. To je termín. Lebo exekúcia beží dovtedy, kým

buď nesplatí celú pohľadávku, alebo sa nevyhlási pohľadávka za nevymožiteľnú a tým pádom
končí vymáhanie u exekútora. Takže on hľadá dokedy chce riešenia, aby splatil.... Ale iba vtedy
bude odblokovaný, keď sa nájde riešenie na to, že dačím zabezpečí. Ináč nie. Prosím? Jáj aha,
že odblokujeme účet aj bez toho? Nie! Takto, pardon, áno. Tá chronológia tam musí byť
takáto, samozrejme. To je prvé a tie ostatné 3 body idú až vtedy, keď ten bod 4 je splnený. Ta
nech vymáha ďalej peniaze, ta teraz čo budeme my exekútorovi hovoriť, že ako to má urobiť?
Ľudia. Nebudú. Nebudú. Nebudú. Nie. Tak jak povedal kolega, tak jak povedal kolega... Dobre,
tak nech vymáha exekútor ďalej potom.
p. Burdiga, primátor mesta
Len aby sme to upravovali, dajme tam termín 30 dní.
p. Balázs
30 dní a bez splnenia bodu 4 sa nemôžu naplniť body 1,2,3. Pomohli sme im, odblokovaný
účet, môžu si platiť stade. Keď chcú. Tak nech hľadajú, no tak...
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, hlasujme. To bude uznesenie.
Hlasovanie
Za 8, proti 2, zdržalo sa 0. No, na to som zvedavý.

13
Žiadosť o odpustenie poplatkov za prenájom ľadovej plochy – HKM 98 MLÁDEŽE ROŽŇAVA
p. Burdiga, primátor mesta
13-tka - Žiadosť o odpustenie poplatkov za prenájom ľadovej plochy – HKM 98 Mládeže
Rožňava. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Máme tu aj predstaviteľov hokejového klubu,
takže...
p. Balázs
Tak potom najprv si vypočujme predstaviteľov klubu. Ja som chcel dať vlastne návrh k tomu, že
keď mesto ako sa..., ako dneska tuná odznelo veľmi aktívne pracuje na materiáli v tejto oblasti,
to znamená dotovanie športu v moste, tak možnože by toto rozhodnutie sme mohli odložiť
chronologicky za túto besedu, ktorú plánujeme..., alebo jak to mám nazvať, poradu, ktorú
plánuje mesto s poslancami. A tým pádom...
p. Burdiga, primátor mesta
Stretnutie s vami, s poslancami, aby sme si to pracovne prediskutovali všetky tie veci, pretože
tie vám predostrieme, pretože niektorí neviete, aby ste mali prehľad o tom, ako to je,
a budeme potom rozhodovať a budeme aj o týchto dotáciách, alebo možno nejaký iný materiál
sa ohľadom toho urobí. Ale by ste aj vy mali skutočnosti, o ktorých možno neviete... No ja si
myslím, že keď už toľko tu sedia, určite, tak si zaslúžia minimálne toľko, aby sa vyjadrili k tomu.
Nech sa vám páči, mikrofón. Poprosím vás, aby ste sa aj predstavili, aby to bolo na nahrávke. Ja
sa vám ospravedlňujem, že tak dlho ste museli sedieť, ale vidíte, ako sú páni poslanci vyťažení
a chcú len dobre aby bolo aj tomu športu.
p. Fafráková, predsedníčka HK
Takže dobrý deň..., podvečer už skôr... Volám sa Miroslava Fafráková, som predsedom
hokejového klubu v Rožňave. A v podstate sme vás požiadali, ako mestské zastupiteľstvo,

poslancov, o odpustenie platieb za ľadovú plochu pre deti. Je to vyslovene pre deti, pretože
tam sú deti od tých štyroch do, najstaršie, myslím, 13 rokov..., takže sú to ešte detičky. Veľmi
nám to pomôže, pretože hokej ako taký je veľmi, veľmi náročne finančne šport pre tých
rodičov. A keďže ešte sme museli aj sa skladať na prenájom ľadovej plochy, tak je to ešte
plus... Myslím, že je to jeden z najdrahších športov. A každým rokom tá naša základňa,
chvalabohu, rastie. Je záujem o to, deti chcú hrať hokej, takže ja by som bola veľmi rada, keby
ste nám v tejto našej aktivite pomohli.
p. Burdiga, primátor mesta
Otváram diskusiu, nech sa páči.
p. Fafráková, predsedníčka HK
Ešte, ešte keď môžem k tomu, čo vy ste hovorili, že budete mať to stretnutie... Ono je to fajn,
je to pekné, ja som rada, že sa budete viac tomu venovať, ale, v podstate, my by sme
potrebovali vedieť ešte pred začiatkom sezóny, či ten ľad budeme musieť platiť, alebo
nebudeme, lebo od toho sa potom odvíjajú všetky poplatky, ktoré od rodičov budeme musieť
vyberať. Takže my v podstate nevieme si plánovať sezónu, po finančnej stránke, kým nemáme
jasne, že ako budeme s financiami. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Aj ja ďakujem. Ešte si mikrofón nechajte. Dáme teraz priestor poslancom, nech sa páči,
otváram diskusiu. Pán poslanec Ocelník.
p. Ocelník
Aj napriek tomu, že by malo byť nejaké stretnutie na jeseň ohľadom týchto záležitostí, máme
tu konkrétnu žiadosť, ktorou by sme sa mali zaoberať, keď už je tu. Lebo zatiaľ ohľadom
jesenného stretnutia nič konkrétne ešte nemáme. A v podstate pre našich najmenších by sme
mali stále niečo robiť, čo je v našich možnostiach. A preto navrhujem, aby sme hlasovali za
alternatívu A.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Už na finančnej komisii som hovoril, že ja už dlhodobo, v podstate odkedy som sa stal
poslancom MZ, nie som spokojný s tým, akým spôsobom sa rozdeľujú financie na podporu
športu. Aj kvôli tomu, že okrem tých peňazí, ktoré..., o ktorých rozhodujeme ako o priamych
dotáciách, tak tu existujú ešte rôzne skryté dotácie v tom, aké podmienky sú nastavené pre iné
kluby, ktoré z nich musia platiť, alebo nemusia platiť, prenájom priestorov, v ktorých sa
športuje. Konkrétne ide teda o Mestskú športovú halu, v ktorej niektoré kluby majú prenájom
vlastne zadarmo a iné športové kluby tam musia platiť za prenájom. Hokejisti platia za
prenájom hokejovej haly, s tým futbalovým areálom, tam je to tiež také trochu zvláštne... Čiže
mala by sa táto problematika riešiť komplexne. Odpúšťanie poplatkov je dosť neštandardné
riešenie. Z toho dôvodu, síce súhlasím s tým, ale teda len na túto jednu sezónu; tam v tom
uznesení tam je taká formulácia, že od začiatku hokejovej sezóny 2016/2017. Neviem, ako to
bolo myslené, pani prednostka, ten návrh uznesenia, že odpustenie poplatkov za prenájom
ľadovej plochy pre hokejový klub, a to od začiatku hokejovej sezóny 2016/2017. Či to je tak
myslené, že od tejto sezóny už navždy do budúcna to bude. Tam asi by to malo byť akože na,
na sezónu 2016/2017.
p. Mihaliková, prednostka MÚ

Neviem, lebo MÚ nie je predkladateľom materiálu, ale je to správca ľadovej plochy, čiže
Technické služby mesta Rožňava. Poprípade neviem ako žiadosť, či... Na sezónu, alebo od
sezóny?
p. Fafráková, predsedníčka hokejového klubu
Od sezóny, tak bola žiadosť.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Od, čiže už nebudete platiť nikdy...
p. Kuhn
Ja by som navrhoval, aby to bola formulácia na hokejovú sezónu 2016/2017 s tým, že na tie
ďalšie sezóny by to malo byť zahrnuté do nejakého komplexného riešenia toho, aké sú priame
aj nepriame dotácie, a potom by sa mali vyčísľovať aj tie nepriame dotácie na jednotlivé kluby,
aby to bolo trošku transparentnejšie v prvom rade, ale to je len nástroj, transparentnosť, ale
aby to bolo férovejšie k jednotlivým klubom.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak ja si myslím... Si mi zobral vlastne slová, ktoré som chcel aj ja navrhnúť, že vlastne ten
poplatok odpustiť tá sezóna 16/17, nech im beží, pretože ako sme tu hovorili to my by sme si
peniaze aj tak len preložili z jedného vrecka do druhého, hej. Tuná to odpustíme a dáme
dotáciu, takže ja si myslím, že to by trebalo odpustiť. Budeme rokovať o tom, ako sa dá ďalej,
ale na túto sezónu 16/17 žeby to mali odpustené. A uvidíme tie ďalšie roky, ako sa budú...,
proste ako sa dohodneme na týchto dotáciách. Lebo preto zvolávam to stretnutie, aby sme sa
vlastne dohodli. Ja viem, že sa prvýkrát aj tak nebudeme na všetkom vedieť dohodnúť, lebo to
je obrovský materiál a všetky tieto kluby... Ale je dobré, aby ste vedeli o všetkých týchto
veciach a boli ošetrení či už hokejisti, futbalisti, basketbalisti, každý. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Ja len že sa bavíme o sezóne a rozpočet je na rok. Či to nemalo byť odpustené do konca roka
a potom vlastne v ďalšom rozpočte už to bude riešené ďalej, to je iba jedna otázka. Potom pre
pani kontrolórku by som sa chcel opýtať: Je to vlastne záväzok hokejového klubu voči
technickým službám. Či my môžeme takto tuná odpustiť za technické služby tento záväzok
hokejovému klubu. Alebo vlastne budúci záväzok. Takže na toto by som... Ale určite som za;
hľadajme riešenie tiež. Jedná sa o deti, hokej, šport, takže keď sa dá riešenie nájsť.
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Odpustiť môže len mestské zastupiteľstvo. Či to bude predkladateľom technické služby či
mesto, odpúšťa len mestské zastupiteľstvo. A zase, dotácia sa dáva na bežný rok, hej, to
znamená, že na rok 2016, a následne v roku 2017 si tiež môžu uplatniť. Ale odpustiť sa, teda,
odpúšťa sa, keď hovoríte konkrétne 2 000 eur na sezónu, tak je, hej? 2016/2017. Tak hovorme
o tejto sume a o tomto období časovom. Ale odpúšťa to MZ.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof.
p. Bischof
Ďakujem pekne. Pán kolega Balázs položil dve z troch mojich otázok, takže tá posledná je, či je
to v súlade so zásadami hospodárenie s majetkom mesta..., takéto niečo.
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Zásady umožňujú odpúšťať. Pohľadávku.
p. Burdiga, primátor mesta

Ešte niečo? Pán poslanec Ocelník.
p. Ocelník
Pán kolega Ivan Kuhn podal v podstate taký istý návrh jak ja, len s časovým ohraničením,
všakže? Tak potom buď môj doplním..., alebo môj stiahnem a nech ide tvoj. Zbytočne hlasovať.
Takže nechám tvoj návrh.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kemény.
p. Kemény
Ja som sa chcel dopytovať na výšku celkovej sumy, ale už tu medzitým odznela... Ono tu
figuruje len 42 x počet tréningov... Odznelo aj to, že na celú sezónu 16/17, dotácie sú na rok
2016... Ja navrhujem, odpustiť im za rok 2016 a po rokovaní, tom pracovnom stretnutí, sa
v novembri vrátime, na rok 2017 čo ďalej.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
S iným návrhom, pán poslanec Kemény, myslíš to dobre, len sa jedná o to, že oni potrebujú
plánovať celú sezónu, takže bohužiaľ rok 2016/2017 a musia rodičom povedať, koľko majú
doniesť peniažkov. Ja len na margo k tomu, čo si povedal. A teraz ja. Mám ľudskú dilemu.
S Fafrákovcami sa nepoznám dva dni. S mnohými v tomto meste sa nepoznám dva dni. A teraz
ja budem hlasovať proti. Hej ona ma doma s manželom teraz dobre zotrú, hej, lebo Kováč
nehlasoval a on je hajzel špinavý, lebo nechce aby deti športovali, jedno s druhým-piatym... Ale
budem si ja doma vyčítať, za to si môžem ja, pretože som nedokázal poslancom MZ už 6 rokov
presvedčiť o tom, že treba pripraviť transparentné kritériá nato, kedy komu čo dať. Toto je
naozaj skryté sponzorstvo mesta, môže to spustiť lavínu na ďalšom mestskom zastupiteľstve,
možnože budeme mať ďalšie 4 športové kluby, 5, ktoré to isté, zase pre naše malé detičky,
budú chcieť, aby sme im odpustili nájomné tam, tam, tam. Tu 2 tisíc euro, tam 1 500 euro, tu
600 euro, tu 800 euro. Preto je to na zamyslenie tohto celého. A zdôrazňujem, to, že akékoľvek
pracovné stretnutie budem len kvitovať. A prosím, vyriešme túto záležitosť v prospech športu,
ako takého, aj v prospech detí aj rodičov čo najskôr a čo najtransparentnejšie, aby nemuseli
chodiť lobovať, aby nemuseli chodiť za nami a presviedčať nás, ale práve naopak, aby sa mohli
tým deťom venovať, aby mali jasné a zrejmé podmienky pre rozvoj športu. Ďakujem pekne.
Mrzí ma to.
p. Fafráková, predsedníčka hokejového klubu
V pohode.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, ďalší.
p. Fafráková, predsedníčka hokejového klubu
Len keď môžem... môžem reagovať?
p. Burdiga, primátor mesta
Jasné, kľudne.
p. Fafráková, predsedníčka hokejového klubu
Len k tomu Karol, že je to také ako skryté sponzorstvo... No to je fajn. Ale keď poviem, že my
sme jediný hokejový klub, ktorý platí za mestskú ľadovú plochu. Jediný! Žiaden v žiadnom
meste detský hokejový klub, alebo hokejové kluby neplatia! Hej? Nikde proste. A nie je to... Ja

neviem, čo je podľa vás skryté-neskryté, proste je to verejné, áno, 2 tisíc euro. Je to dotácia,
hej. Iným spôsobom. Ale žiadna skrytá dotácia. A treba to riešiť, máš pravdu, treba riešiť všetky
športy, len nám to veľmi teda nepomôže, že ty budeš proti, hej, takže... A myslím, že ty ako
poslanec by si mal v prvom rade pomáhať ... . Že len toľko.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči ďalší, keď sa ešte chcete ozvať do diskusie. Pán poslanec Beke.
p. Beke
Ďakujem pekne. Len teraz rozprávame o odpúšťaní, ale samozrejme vieme, že niekto, a to
niekto je technické služby, ktorí majú náklady s výrobou ľadovej plochy... Bolo by dobré keď
povieme a, tak povedzme aj b; že či potom, keď odpustíme, či potom mesto..., nenahradia sa
len tie náklady technickým službám.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán Capák... Pán poslanec Capák, pardon.
p. Capák
Ja, pani, vás nepoznám, ale dôverujem vám pani Fafrákova. Pokiaľ je v iných mestách tak, že
neplatia, tak vyjdeme im v ústrety tiež s tým, nech to je rovnaké. A samotný ten šport, ktorý
majú, ako hokej, však ten náročný dosť finančne, to sa nedá porovnávať s inými športmi. No
lebo je rozdiel na ping-pong zobrať si ping-pongovú raketku a loptičku a nejaké oblečenie, ako
ja som hral, alebo na hokej ísť.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte niekto? Keď nie, uzatváram diskusiu. Pán poslanec Ocelník, ty si bol prvý, ktorý si... Tak ale
nech sa oni dvaja dohodnú. Ja mám písané pána Ocelníka, nech sa pán Ocelník s pánom
Kuhnom dohodne, čo chcú. No ale nech sa dohodne.
p. Ocelník
Ja som povedal, že keďže Ivan Kuhn dal v podstate zhodný návrh, s datovaním, takže môj
sťahujem a o Ivanovom návrhu budeme hlasovať..., takže postupujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Jasné, samozrejme, ja som toto chcel počuť, áno. Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Dobre. Teda ešte sa chcem spýtať, pre pani prednostky, že či je nevyhnutné nejakým
spôsobom zakomponovať do uznesenia aj to, že mesto bude nejakým spôsobom kompenzovať
technickým službám... Resp. keby sa mohol pán riaditeľ technických služieb vyjadriť, že či to
bude znamenať veľký výpadok nejaký v príjmoch.
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
No keď vypracujeme ten materiál na to spoločné neformálne stretnutie, tak samozrejme aj
pán riaditeľ bude požiadaný, aby vypracoval nejaký rozpočet, kde budú uvedené všetky
náklady, čiže priame aj nepriame, jak na prevádzku futbalového štadiónu, tak na prevádzku
ľadovej plochy, kúpaliska, čiže... Tam budeme vidieť ten výpadok, aký bude...
p. Kuhn
Teraz mi ide o tých 2 tisíc eur, ktoré odpustíme hokejovému klubu. Čiže technické služby budú
mať o 2 tisíc eur príjem menší, či to ohrozí nejako fungovanie...
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Plus náklady na výrobu tej ľadovej plochy, hej. To bude ďalší výpadok, samozrejme.
p. Kuhn

Náklady budú rovnaké, len budú menšie príjmy. A teraz ide otázka, že či tie príjmy spôsobia
nejaké závažné problémy vo fungovaní technických služieb.
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Tak nie, veď mesto im dáva príspevok. Teraz keď oni upravia rozpočet tak, aby navýšili
príspevok práve o tento výpadok príjmov, my im to budeme musieť dať. Vždy to zaplatí mesto.
p. Burdiga, primátor mesta
Takže koniec-koncov, áno, presne to chcem povedať, že technické to je všetko v poriadku, ale
my im dávame peniaze.
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Všetko platí mesto. Futbalový štadión, halu, všetko platí v konečnom dôsledku mesto.
p. Kuhn
Dobre, ešte sa chcem spýtať, buď pani prednostky, alebo pani hlavnej kontrolórky, či treba do
uznesenia aj vyčísliť tú sumu. Toho odpustenia... Čiže v tom prípade by som teda navrhoval,
aby to uznesenie bolo, znelo teda: MZ v Rožňave schvaľuje odpustenie poplatkov vo výške
maximálne 2 tisíc eur za prenájom ľadovej plochy pre hokejový klub HK 98 Mládeže Rožňava,
a to na hokejovú sezónu 2016/2017. Môže to byť takto, je to...?
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 7, proti 1, zdržalo sa 0. Ďakujem.

14
Návrh na odmenu za II. štvrťrok 2016 zástupcovi primátora mesta
p. Burdiga, primátor mesta
Bod č. 14 - Návrh na odmenu za II. štvrťrok 2016 zástupcovi primátora mesta. Podľa §5
Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta, zástupcovi primátora, ktorý
vykonáva funkciu popri zamestnaní bez určenia úväzku, môže byť poskytnutá odmena na
základe vyhodnotenia úloh, ktorými ho poveril primátor mesta. Návrh na výšku odmeny
predkladá primátor mesta, schvaľuje mestské zastupiteľstvo raz za štvrťrok. Primátor mesta za
svojho zástupcu poveril Ing. Lacha. Poslanci MZ dňom 12.12.2014. Primátor mesta navrhuje
pánovi Ing. Jánovi Lachovi odmenu za druhý štvrťrok 2016 vo výške 800 eur. Otváram diskusiu,
nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, pán poslanec Capák chce prihodiť.
p. Capák
Škoda, že tu nie je pán viceprimátor... Viete dobre, že sa ho to dotklo, že som mu raz pomohol
a pridal 20 eur, áno... Nie, a on ich vtedy aj skutočne dostal. A práve ten prehľad tých činností
nejako nemáme, čo všetko urobil, ale...
p. Burdiga, primátor mesta
Tu je, v prílohe, všade je.
p. Capák
Áno? Prepáčte mi. Ale ja vám poviem len, že s tým, že dokázal zázračným spôsobom doniesť
bod, dneska práve, voči tým lesom, tak ja budem určite proti.
p. Burdiga, primátor mesta

To je všetko v poriadku, len toto sa týkalo jeho práce. Túto prácu on previedol. On bol všade
to, čo tu napísal, hej. Čiže toto spájať s tým... Ale je to na tebe... Vieš, toto si teraz spojil s tým;
on fakt túto prácu on previedol. Urobil. Čiže tá odmena mu... No ja viem, že ťa naštval tým, no
spájať to jedno s tým druhým... Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. Balázs
...zástupca primátora, robil si tú funkciu. Hlasovania asi budú posudzovať voliči, hej, že to by si
nie ty mal asi, hej, že v ktorom bode, ako, kde, hlasoval za, asi nie je zlá úloha...
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, nech sa páči, ďalší. Keď nie je diskusný príspevok uzatváram diskusiu, prečítam návrh
na uznesenie: MZ v Rožňave schvaľuje v zmysle §5 Poriadku odmeňovania predstaviteľov
volených orgánov mesta, odmenu za druhý štvrťrok 2016 zástupcovi primátora vo výške 800
eur. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 7, proti 1, zdržal sa 0.
15
MTVŠ Rožňava s.r.o. – súhlas s menovaním konateľa spoločnosti
p. Burdiga, primátor mesta
Mestské štúdio, najskôr vás spočítam, lebo Arpi odchádzal. Mestské televízne štúdio Rožňava
s.r.o. zmena vo funkcii konateľa spoločnosti a zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva
č.148/2016. Chcem sa spýtať - ten materiál ste si prečítali a rozumiete tomu materiálu? Alebo
pani prednostka ... vám treba, aby vám to vysvetlila , prečo sa to urobilo takto? Diskusia, nech
sa vám páči. Keď nie je diskusný príspevok, tak ja uzatváram diskusiu, prečítam návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave - po 1.) ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva
v Rožňave číslo 148/2016. Po 2.) - berie na vedomie vzdanie sa funkcie konateľa spoločnosti
Mestské televízne štúdio Rožňava s.r.o., Petra Benediktyho ku dňu 30. 9. 2016. Po 3.) - súhlasí
s menovaním Bc. Martiny Molčanovej do funkcie konateľky spoločnosti Mestské televízne
štúdio Rožňava s.r.o. A po 4.) - žiada primátora mesta zvolať valné zhromaždenie spoločnosti.
Hlasovanie
Nech sa páči, hlasujte. Za ste boli 11, proti nebol nikto ani sa nezdržal hlasovania.

16
Správa z kontroly dodržiavania VZN o miestnych daniach položky daň za ubytovanie
p. Burdiga, primátor mesta
16 - Správa z kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach
položky daň za ubytovanie. Poprosím pani hlavnú kontrolórku.
p. Balážová, hlavná kontrolórka
Ďakujem pekne za slovo. Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti bola vykonaná
kontrola dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach položky daň za
ubytovanie. Kontrolovaným obdobím boli roky 2015, 2016. Na území mesta Rožňava za
sledované obdobie bolo prihlásených 19 poskytovateľov odplatného ubytovania a počas
kontroly sme zistili ešte ďalších dvoch poskytovateľov, ktorí boli vyzvaní na plnenie si

povinností podľa § 15 platného všeobecne záväzného nariadenia mesta. Podľa tohto VZN títo
platitelia dane sú povinní do 5. dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť
odviesť túto daň aj nahlásiť všetky skutočnosti. Pri kontrole sa zistilo, že táto... tento termín nie
je dodržiavaný. Preto odporúčame pri otvorení tohto VZN – ka v budúcnosti, upraviť túto
lehotu. Myslíme si, že lehota do 15. dňa by bola pre podnikateľa výhodnejšia, aj z hľadiska
teda z časového, väčšinou do 15. sa dávajú aj výkazy alebo iné povinnosti. Aby sme kvôli tomu
ich nekritizovali, že si neplnia túto povinnosť. V roku 2015 bol plánovaný príjem do rozpočtu
mesta vo výške 14.000 EUR. Skutočný príjem bol 14.492 EUR. Čiže tento rozpočet bol
prekročený, alebo splnený. Tak ako som uviedla, okrem úpravy tej lehoty, do budúcna,
odporúčame mestskému úradu, aby sa periodicky vykonávali daňové kontroly u jednotlivých
poskytovateľov odplatného ubytovania spolu s vyhľadávacou činnosťou, nakoľko sa to zatiaľ
tak periodicky nevykonalo. Iné nedostatky zistené neboli pri kontrole. Správa bola prejednaná
prednostkou mestského úradu aj so zodpovednou zamestnankyňou za dane. To je všetko.
Nech sa páči ak máte otázky, pripomienky.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, otváram diskusiu. Neevidujem diskusný príspevok, uzatváram diskusiu. Prečítam
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu z kontroly
dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach položky daň za
ubytovanie. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 7, proti 0, zdržalo so 0. Ďakujem pekne.
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Možnosti mesta pri riešení porušovania nočného kľudu – informatívna správa
p. Burdiga, primátor mesta
17 -Možností mesta pri riešení porušovania nočného kľudu - informatívna správa. Poprosím
pána magistra Juraja Halyáka aby nám materiál predniesol.
p. Halyák, MÚ
Ďakujem za slovo. Túto informatívnu správu som vypracoval na podnet poslanca pána Kováča.
Je to taká stručná správa. Sú tu uvedené definície a konkrétne možnosti riešenia porušovania
nočného kľudu, pokiaľ ide o fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby a osobitne pre
fyzické osoby. Povedal by som k tejto problematike asi toľko, že jedna vec je teória a právne
predpisy; žiaľ, druhá vec je prax. Dokazovanie porušovania nočného kľudu nie je jednoduché.
Toľko z mojej strany zatiaľ.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, nech sa páči otváram diskusiu- Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ja sa chcem poďakovať pánovi Halyákovi a mestskému úradu za vypracovanie tohto materiálu
a za tieto náležitosti. To konštatovanie, ktoré pán Halyák povedal, je pre mňa skľučujúce,
pretože keď niekomu chcem dať 33 EUR, tak musím doviesť firmu, ktorá to urobí za 250 EUR
zvukovú skúšku, či teda prekročil alebo neprekročil povolenú hranicu. Ale rozhodne ďakujeme.
Je v tom kus práce. Ďakujem.

p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof
p. Bischof
Ďakujem za slovo. No iste, zákon nám niečo umožňuje, niečo mám priamo zakazuje. A v tomto,
ako sa kolega Kováč vyjadril, to je dokonca vyčísliteľné v peniazoch. Čiže celkom dobré
meradlo. Lenže ak mesto schváli prevádzku, pohostinstvo, niekoľko decimetrov od rohu
panelového domu, bytovky, následne toto pohostinstvo je prevádzkované svojim majiteľom a
prevádzkou tohto pohostinstva spôsobujeme dotknutým obyvateľom nemožnosť užívať svoje
nehnuteľnosti, tak tu práve vidím možnosť, kde má mesto -X kompetencií už len tým, že
prinútim, poprosím, požiadam v stavebnom konaní majiteľa – hop, ty máš naplánovanú letnú
záhradu niekoľko decimetrov od balkónov ľudí. -Letná záhrada rovná sa prevádzka v lete; v
lete si ľudia - majú taký hlúpy zvyk - musím ich odhovoriť, občanov, nevetrajte si, tento pán má
právo na prevádzku svojho pohostinstva. A teda automaticky k vám bude doliehať hluk,
cigaretový dym a všetky podobné radosti, ktoré takéto niečo prináša dotknutým obyvateľom.
Koľko takýchto zákrokov učinilo mesto, aby predišlo k znepríjemneniu, k znemožneniu užívania
vlastných nehnuteľností? Koľkokrát? To sa dá všetko vyčísliť, však, pán doktor? ...Pardon, ...pán
magister, prepáčte. Potom sa nemusíme tuto hrať na to, že meranie hluku stojí 250 EUR a
pokuta je 33 EUR. A aj počas tohto leta, počas tejto letnej sezóny dotyčná letná terasa na
Sídlisku Juh znepríjemňovala svojou existenciou užívanie nehnuteľností, všetkých tých okien na
ôsmich poschodiach toho panelového domu, ktoré sú obrátené. Tí ľudia nevedia spať; tam sú
tam dôchodcovia, tam sú malé deti. V lete si nemohli vetrať, nemohli pozerať telku, alebo – ja
neviem, čo robia vo svojich bytoch, pretože im niekto schválil - bez ich vedomia - prevádzku,
rovno, rovno do okien. Rovno do okien! Uvedomte si, že to nie sú metre v desiatkach. To je
naozaj absolútne blízko. Iná prevádzka, na ktorú sa aj ja sťažujem a volám mestskú políciu ak
prekročí, jednoducho nie som to ochotný tolerovať, mám malé dieťa, ktoré jednoducho
nemôže spať, keď opilci vykrikujú z tej terasy. Zavolám, prídu -mestská polícia si robí svoju
prácu. Výjazd, zákrok - všetko to stojí peniaze. Keby sme jednoduchým krokom urobili vtedy
to, že si niekto zrobí poriadne svoju robotu a pozrie sa na ten plán, že to je pár decimetrov roh terasy, roh panelového domu, takýmto veciam môžeme prekročiť, zamedziť. Ďakujem za
slovo.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, ďalší. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem pekne. Ja mám taký pocit, že je tu možnosť, aby sme tejto veci teoreticky pomohli. A
samozrejme ...ale potrebujem počuť názor pani hlavnej kontrolórky. A myslím si, že my
môžeme všeobecne záväzným nariadením zredukovať otváracie hodiny letných terás. Takže by
sme sa asi mali k tomu vrátiť , tým pádom ešte. Toľko. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof
p. Bischof
Pardón, ja som len zabudol dopovedať. My navyše ešte v lete ... teda, pred letnou sezónnou
v júni, sme schválili VZN, kde sme upravovali otváracie hodiny. A je to taká ožehlavá otázka po
celom Slovensku, nielen v Rožňave a sme také dovolili, že v obytných zónach môže byť do 23.
hodiny. Hej? Podľa tých dní... ako je to tam ...ako je to tam zadefinované. Nie že by sme tým

ľuďom pomohli, ale ešte sme im aj trošku viac znepríjemnili život. Takže určite na tej ulici
Edelenskej, nás minimálne v tom konkrétnom vchode milujú všetci, do jedného. Ďakujem
pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán Mgr. Hayák, nech sa ti páči.
p. Halyák
Ja len toľko na vysvetlenie, ešte by som doplnil, že mesto pohostinské zariadenia alebo
prevádzky nepovoľuje, ani nezakazuje. Hej? Pokiaľ oni spĺňajú všetky normy hygienické a
...neviem - stavebné, tak my len vedieme register o týchto prevádzok. Ale my ich
neschvaľujeme nejakým rozhodnutím.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof, faktická.
p. Bischof
Ja sa ospravedlňujem za všetky chybné právne výroky, ktoré som použil. Nie som právnik –
chvalabohu – žiaľbohu. Ale minimálne tie stavebné úpravy, ktoré sa vykonávali okolo tej
kotolne to išlo cez mesto, však? Však? Určite áno.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák
p. Capák
Ja si myslím, že podnikateľ, ktorý má takú prevádzku aspoň to leto chce využiť trošku, keď je
teplo. Samotní my si radšej sadneme na terasu; no a určite že je to hlučnejšie. Stačí keď sa
rozprávajú vonku. Ale má dosť oklieštené to tam, kde to on má. Už vôbec si neviem predstaviť,
že by tam nejaký muzikant tam došiel hrať.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof nech sa páči.
p. Bischof
Isteže, tu vôbec neni záujem niekomu uberať na práve podnikať. Samozrejme, čím viac je
podnikov, tým viac sa plnia dane atď, atď. Všetko v poriadku, hej? Ale ešte raz - je na zvážení kde a aké prevádzky sa budú umiestňovať, aby som to povedal diplomaticky a nikoho neurazil.
Tiež si neviem predstaviť, že by chemická továreň rovnakým s rovnakým spôsobom
otravovania života ľudí bola umiestnená v obytnej zóne. Asi ťažko. By to neprešlo cez žiadne
úrady. Podobne, keď nejaká prevádzka otravuje život iným spôsobom, ľuďom dotknutým, tak
to sa povolí, lebo má právo. Tak – áno - jedna krčma plus, viac daní.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, nech sa páči ďalší do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie informatívnu správu o možnostiach mesta
pri riešení porušovania nočného kľudu. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 7, proti 0 zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.

Bod
Podnety pre hlavnú kontrolórku

p. Burdiga, primátor mesta
Ďalším bodom sú podnety pre hlavnú kontrolórku. Nech sa vám páči, otváram diskusiu:
Podnety pre pani hlavnú kontrolórku, nech sa páči. Nemá. Uzatváram diskusiu.
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Otázky poslancov
19
Diskusia poslancov
p. Burdiga, primátor mesta
Prejdeme na ďalšie body. A to sú otázky poslancov a diskusia poslancov. Nech sa vám páči. Pán
poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Myslím si, že každý je tu už maximálne unavený dneska.
Z tohoto... dá sa povedať predĺženej šichty. Avšak dovoľte aspoň v krátkosti toľko. Tu sme
zablahoželali konateľke RV TV čo je jeden pekný krok - hej? Avšak nedá mi, že určitým
spôsobom -sme mali jeden bod rokovania, kde sme odvolali riaditeľa Technických služieb Ing.
Deménya. Ja neviem, ale patrilo by sa určitým spôsobom ... Tak tichúčko, tak nepekne, tak ...
tak ulízavo to prešlo všetko -musím povedať otvorene. Ale že nikto ...nikoho nenapadlo aspoň
toľko – „ ty, Ivan Demény, ďakujeme ti za odvedenú prácu.“ Lebo nebolo všetko, zlé myslím si.
A že len priložil tú ruku k tomu dielu, vôbec, v tých najhorších časoch. Že podržal vôbec firmu,
že sme mali plat. Takže, ak dovolíte, nie je tu teraz, nie je to alibizmus, ale nedá mi to, že
musím verejne – teda - vystúpiť a môžem povedať len toľko, že v mene mojom aj v mene
teda... v mene teda zamestnancov Technických služieb mu môžem len poďakovať. Skutočne,
veľmi pekne ďakujeme za to, že - opakujem sa síce, že v tých najhorších časoch sme mali
zabezpečené mzdy, čo... bolo umenie urobiť v tom čase, keď 15,000.000 bol dlh mesta voči
Technickým službám. Klobúk dole jako to urobil. Ja by som to možno nedokázal urobiť. Ale
ešte, raz hold pred ním. Takže vyjadrujem za seba a ešte raz za zamestnancov veľké, veľké
ďakujem. Ďakujem pekne, že ste ma vypočuli.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Ja by som vás chcel ešte upozorniť na to - To je všetko pekné, pán poslanec,
čo si povedal. Pán riaditeľ technických služieb od nás ešte neodchádza. Pán riaditeľ
Technických služieb bude naďalej poverený ešte fungovaním Technických služieb, kým sa
nevyberie nový uchádzač. A pán riaditeľ ostáva dovtedy, kým ešte nesplní dôchodkový vek. To
znamená, ja určite som na takéto veci nezabudol. A keď pán riaditeľ bude odchádzať do
dôchodku, tak určite to vyzdvihnem. A dovtedy budeme mať - počítam ešte- aspoň 4
zastupiteľstvá. To je možno len na vysvetlenie, že pán riaditeľ neodchádza, teda, že sa zodvihol
zo stoličky a odišiel. Čiže bude medzi nami a bude ešte dlho medzi nami, hej? Kým sa aj ten
nový nezaučí, pretože pán riaditeľ keď to bude odovzdávať, tak neodovzdáva jednu kanceláriu
s jedným počítačom, ale bude odovzdávať jeden kolos. Takže tam je ešte dostatok času. A ja
verím tomu, teraz nejdem obhajovať aj ostatných tvojich kolegov, ale určite bude dosť
priestoru na to, aby sa aj oni tiež rozlúčili tak, ako sa majú rozlúčiť. A ja tak isto. Len tiež ... na
okraj tohto. Pani kolegovia, chcem sa ešte spýtať, ja som možno jednu chybu prehliadol, ale vy

ste ju prehliadli aj so mnou spolu. Bol tu ešte 1 bod pána poslanca Balázsa. Je to Mesto
v pohybe. Dokončíme tieto vaše diskusné príspevky a potom ešte to prejdeme? Alebo teraz si
ešte ten bod..hej? Lebo toto potom musíme zrušiť ... Síce ...tam sa hlasovať.... nebude. Tak
potom nechajme to tak, aby sme sa porozprávali o tom, dobre? Ja sa ospravedlňujem, ja som
to už prehliadol úplne. Nech sa páči, pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Ďakujem. Osvojil som si návrh občianskeho združenia Mesto v pohybe. Lebo ... lebo tak, jak tu
dneska odznelo, že vlastne bavíme sa strašne veľa o turistickom ruchu a rozvoji cyklotrás a
rozvoji turistického ruchu až dovtedy, kým sa nás to netýka. Nie všetci máme dostatok času sa
tomuto venovať a ...sa mi tak ...tak pozdáva iniciatíva občianskeho združenia Mesto v pohybe ,
ktoré našlo trasu, rieši súhlasy na pozemky. Táto cyklotrasa sa dotýka nielen, ako, turistickej
trasy, ale aj v podstate, ako, dákej občianskej obslužnosti územia, alebo ako by som to nazval
vlastne – ten ... tá doprava zo Sídliska Juh smerom do priemyselnej zóny, by sa vlastne rozšíril
jeden spôsob dopravy, tzn. bicyklami – cyklotrasa. Takže vlastne chcel by som touto formou
poprosiť tú sediaceho ... neviem, či občianske združenie má – čo? - predsedu? - predsedu
občianskeho združenia, ktorý by nám uvedený projekt predniesol. Vzhľadom k tomu, že časť
tejto cyklotrasy je na mestských pozemkoch, časť na súkromných pozemkoch, všetky tieto
aktivity okolo tejto cyklotrasy realizovalo občianske združenie. Poprosil by som kolegov
poslancov, aby sme podporili dajakým - aspoň memorandom, alebo zaviazaním mesta, aby...
aby spolu s občianskym združením sa tejto problematike obšírnejšie venovalo. Mne sa ľúbi to,
že vlastne našiel sa niekto, kto si našiel na to čas, chuť a a venuje sa tomuto. Tak dajme tomu
možnosť a spolupracujeme s nimi. Takže ak môžem, poprosil by som pán Mikolaja
o vyjadrenie.
p. Mikolaj, obyvateľ mesta
Dobrý večer prajem. Volám sa Martin Mikolaj, som predsedom občianskeho združenia Mesto
v pohybe. A rád by som vás oslovil - ako mesto - aj mestské zastupiteľstvo o spoluprácu. Chcel
by som vás požiadať pri realizácii projektu, aj pri realizácii celkového zámeru . Pretože je taká
doba... konzultovali sme tento materiál, spolupracovali sme s odborníkmi v cyklo-doprave,
v cykloturizme, sme v kontakte s pani Ing. Šebešovou, čo je cyklo-koordinátorka pre východ
v Košickom samosprávnom kraji. Tento... tento materiál, alebo ... oslovili sme pána poslanca z
toho dôvodu, že bude vlastne vyhlásená výzva na realizáciu takýchto... takejto vlastne - cyklodopravy, takže je preto najvhodnejšia doba, ktorá sa už mu nemusí... môže, ale nemusí
opakovať. Pretože výzvy väčšinou prebiehajú tak, že raz sú vyhlásené, je balík peňazí, ak keď je
dostatočný počet záujemcov, tak ďalšie peniaze už sa neprerozdeľujú. Tak touto cestou by sme
vás chceli osloviť alebo požiadať o spoluprácu pri vybudovaní vlastne toho cyklo-chodníka na
území mesta, kde je väčšinovým vlastníkom pozemkov mesto. Ostatných majiteľov sme
oslovili, posielajú nám postupne súhlasy na realizáciu. Jednalo by sa o úsek o 3 km miestnych
chodníkov; len a prispôsobili a rozšírili o vlastne o meter a išlo by o Alej Jána Pavla II., ústilo by
to dole k Eurobusu a vlastne ďalšia komunikácia by bolo popred kúpalisko a Všešportový areál.
Takže vlastne to je všetko ... takmer všetko zveľadenie majetku mesta. Tak z tohto dôvodu by
sme vlastne vás chceli požiadať o spoluprácu a zhotovenie projektovej dokumentácie, lebo
v blízkej budúcnosti bude treba žiadať finančné prostriedky. Ďakujem veľmi pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
...Takže ... to ste dotiahli ten bod? .../Neviem... ja... nebol som tu ...Nemal kto udeľovať

slovo?... Tak ste si aspoň vydýchli .../ Dobre. Pán poslanec Balázs, ideme.
p. Balázs
Ku kolegovi ?... alebo ...ešte k predchádzajúcemu ?... Tak ja by som sa tuná opýtal vedenia
mesta, že za ktorý koniec to chytíme? Ako ...ako vieme v tomto občianskemu združeniu
pomôcť? Alebo - ako vieme s občianskym združením spolupracovať? Vzhľadom k tomu, že sa
tam jedná aj o súkromné pozemky, ja si myslím, že bude potrebné to občianske združenie
k tomu. Ktovie, aké budú výzvy v tejto oblasti, či budú? Predpokladám, že budú, lebo vlastne
tieto... tieto - nie turistické cyklo-trasy - ale v mestách určite budú podporované, ako
alternatíva dopravy obyvateľov v mestách. Takže neviem, či pani kontrolórku... pán primátor?
p. Burdiga, primátor mesta
Tak ja si myslím, že určite za to za ten správne koniec budeme musieť chytiť. Len sa trošku
čudujem, lebo s tým, že jeden - ako ste povedali ? - konateľ tejto spoločnosti? - myslím je
aj zamestnancom mesta, takže musíme sa my spolu aj porozprávať, hej? ... Tak, ako trošku
ma to prekvapuje, že prídeme dole na zastupiteľstvo , hej? - a je tu si to povieme. hej? Takže
musím vám to otvorene povedať, že si určite sadneme k tomu. Sú tam mladí ľudia, na ich akcie
takisto chodím, takže ... budeme sa každopádne o tom rozprávať. Lebo je to komodita taká,
ktorá teraz letí. Každý, samozrejme, chce sedieť na tom bicykli; a keďže je to dobrý nápad a
vieme vyjsť v ústrety, tak veľmi dobre viete, že mesto nepôjde proti tomu. Ale k tomu, aby to
vyšlo celé, tak potrebujem vás všetkých 13. Toto je taký záver z tohto. Určite, každý dobrý
nápad je dobrý. Len vás potrebujem tak isto k tomu. Teraz toto, čo tu je na tej obrazovke - toto
je k otázkam poslancov už, potom, hej? Môžeme prejsť ku tým otázkam poslancov z tohto
bodu? Nech sa páči, povedz kľudne, Ivan, samozrejme.
p. Kuhn
Ja len krátku faktickú poznámku. Ako nápad je to dobrý. Ale v tejto chvíli sa k tomu neviem
vyjadrovať, keďže ten materiál som nedostal. Myslím si, že zamestnanec mesta by mohol
vedieť, že ... že ten postup je taký, že sa dá do podateľne materiál, je pridelený príslušným
komisiám - v tomto prípade stavebná, cestovného ruchu a zrejme finančná; a potom ...
a potom to ide do mestského zastupiteľstva ako .... Teraz ... sme si to vypočuli, maximálne. A
to je všetko, čo k tomu sa dá robiť.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte pán poslanec Kováč chcel k tomu niečo.
p. Kováč
Áno, áno. Ja som za to, aby sme takisto podporili túto iniciatívu. A len pripomínam, že je tu už
obdobná iniciatíva, aj s vysporiadanými pozemkami od pána občana Takáča. Takže by sme to
mohli v tomto smere tak - ako- spojiť, keby sa to dalo... keby tam bola sila. Ďakujem pekne
p. Burdiga, primátor mesta
Keď sa spoja Pohybovci s Takáčovcami...tak to tam niet čo robiť . ... Len nie s mafiánmi ...
Takáčovcami ...
p. Kováč
...Tak máme cyklotrasu od Krásnej Hôrky až po ... Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne.Ešte k tomuto bodu niekto chce? Lebo potom by som ešte odovzdal slovo
pánovi Mikolajovi, zástupcovi ... vlastne. Pán poslanec Bischof, nech sa ti páči.
p. Bischof

Ďakujem za slovo. No, len si myslím skromne, teda, že by sme mohli k tomu prijať aj nejaké
uznesenie; v štýle - že sa mesto zaviaže rokovať s občianskym združením a teda všetkými
svojimi technickými a právnymi možnosťami výjde v ústrety tejto myšlienke. ... Ja sa chcem
bicyklovať.
p. Burdiga, primátor mesta
Len ...To je všetko v poriadku, len ...ja si myslím, tie materiály by sme mali dostať – najprv ich
pozrieme, aj samotné mesto a tak by som sa ja mohol k niečomu takému ... vyjadriť.
p.Bischof
Ok. Len aby možnože neprišlo potom k tomu, že prebehne výzva a my by sme niečo zmeškali.
Dobre?
p. Burdiga, primátor mesta
Myslím, že nie, lebo Maťo si to vlastne odkontroluje. A budeme v spojení. Takže ... lepšie by to
bolo, keby sme si to potom spolu prešli. Hm. OK? K tomuto bodu, ešte, hej? Nech sa páči, pán
poslanec Kemény
p. Kemény
Ja by som sa len dovolil ponúknuť - ako - pokaziť trošku ten priemer tých cyklistov, alebo ktorí
sa tým chcú zamerať. Ja mám bicykel aj tu teraz pred budovou. Pán Capák chodil na koni, ale
ja na bicykli. Takže beriem si túto... alebo chcem... chcel by som pokračovať v rámci tej mojej
agendy, budúcej, atď., že aj túto oblasť by som - lebo je to moja srdcovka, aspoň na tých
úsekoch by sme sa cítili bezpečne. Tak to môžem rozumieť, hej? Lebo ja mám najazdených
týždenne možno stovku kilometrov. Ale nikde sa necítim bezpečne! Dobre. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre pán poslanec. Budeme na to obidvaja diskutovať, dobre? - že čo budeš robiť. Ale som
veľmi rád, keď takúto iniciatívu tu vyvíjaš a budem len a len rád. Nech sa páči k tomuto bodu,
má ešte okrem toho niekto? Lebo by sme pánovi Mikolajovi ešte dali slovo. Keď nie, Maťo, buď
tak dobrý.
p. Mikolaj, obyvteľ mesta
Ja by som len rád upresnil - viem aký je postup, že má ísť každý materiál do komisie. Len pre
krátkosť času, táto informácia je stará - alebo nová - 2 týždne. My sme v kontakte, hovorím,
s odborníkmi aj s cyklokoordinátorkou z KSK a oni nás upozornili, že ak môžeme po -mimo
komisií, dať to ako nejaký mimoriadny bod, tak - čas naozaj nestojí a môže sa stať, že výzva
bude veľmi skoro. Tak je prísľub, že by mala prísť v najbližších mesiacoch, vyhlásená. Aby sme
nejaký termín nepremeškali. Lebo viem, že trvá aj niečo projektová dokumentácia, kým sa
zhotoví, kým sa vyberie obstarávateľ tej projektovej dokumentácie, zhotoviteľ; tak - ako som
povedal, že výzva bude zverejnená a môže byť, že to bude iná výzva, ktorá bude zverejnená v rámci cyklo-dopravy. Lebo to bude výzva na cyklo-dopravu, na odľahčenie miestnych
dopravných koridorov v meste. Takže ak by som mohol poprosiť, ak by bola vôľa prijať nejaké
uznesenie s tým, že by sme vás požiadali o spoluprácu pri realizácii projektovej dokumentácia
a následne potom budú ďalšie kroky potrebné.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak nám definuj tu vôľu, pán poslanec Bischof. Áno!
p.Bischof
Dobre. No super. To je veľmi ťažké. Teraz som sa ujal cudzej myšlienky, fajn. Ako som to
povedal pred chvíľou? – To bolo dobré. Mesto Rožňava sa teda zaväzuje rokovať s občianskym

združením Mesto v pohybe ... – áno, rokovať - je dosť neutrálne vyjadrenie - a pomôcť - pri
realizácií cyklistického chodníka svojimi technickými a právnymi možnosťami. Je to takto
dostatočne neutrálne? ...To už je veľmi konkrétne. ... Skôr by som bol v neutrálnej
rovine...technickými možnosťami....Neublížil som žiadnej právnej ...terminológii...
p. Balážová , hlavná kontrolórka mesta
Mňa napadla taká myšlienka, že – ako- deklarovať tu môžeme... my sa môžeme mať radi - a aj
spolupracovať, ale čo to bude stáť mesto? Konkrétne nebolo povedané, hej? Čiže my môžeme
deklarovať, že budeme spolupracovať na vypracovaní projektu; ale čo nás to bude stáť? To je
po 1. A po 2. – či máme na to rozpočet? Áno? Lebo sa to zrejem ešte týka tohto roku. Takže
bolo by dobré, keby občianske združenie už aj predložilo nejak konkrétnu požiadavku, čo sa
týka finančného vyjadrenia. Lebo keď to budeme všeobecne formulovať, tak to je také o ničom. Že „technická pomoc“.. Čo je technická pomoc? Dáme traktor, bager? Ja neviem čo?
p.Bischof
Tak, teraz ste ma zahrabali...
p. Balážová , hlavná kontrolórka mesta
No jasné....No, ale – ako - malo by to byť zrozumiteľné, za čo idete hlasovať.
p.Bischof
Už žiaľ ...sťahujem svoj návrh. Ďakujem pekne.
p. Balážová , hlavná kontrolórka mesta
No fajn....Nie. Ako, je to môj návrh, aby sa to presne vyšpecifikovalo – áno? - v oblasti
projektovej dokumentácie, na základe predloženého rozpočtu. Myslím, že pán Mikolaj o tom
už dávnejšie aj konzultovali s odborníkmi, čo by to asi stálo; on má nejakú finančnú víziu, hej? čo by to stálo. A najbližšie zastupiteľstvo, resp. už do komisie aby išiel konkrétny finančný
návrh - čo chcú od mesta. Lebo - deklarujem, že ich máme radi - to je v poriadku, ale oni z toho
nevystavia tú cyklotrasu. Takže mali by sme povedať koľko vieme prispieť do toho.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs
p. Balázs
Že... prípadne zadeklarovať tak, že v prípade nutnosti potreby projektovej dokumentácie
mesto do 3.000 EUR, sa bude podieľať vlastne, na vypracovaní projektovej dokumentácie.
p. Burdiga, primátor mesta
Neviem. Mám z toho taký pocit, že... nabudúce ja prídem a 4 minúty pred tým – ja vám dám,
že by som chcel kúpiť autobus pre mestský úrad. Čiže, prepáč Maťo, ale to je také - šité
horúcou ihlou, že ako keby si ma obišiel s tým. Ako, prepáč mi... tu teraz, hej. Lebo to sa ku
mne napríklad vôbec nedostalo. A tu som to počul. A teraz ja sa mám zaviazať- ako- mesto. Ja
veľmi rád výjdem v ústrety. Ešte raz - som povedal... ešte raz som povedal - veľmi rád. Ale sú tu
veci finančné atď. Keby sme si boli sadli, prídem tu a kľudne budem tu sedieť a budem –
možno Matúšovi alebo Ivanovi odpovedať na to – že - áno, bude nás to, mesto stáť - ja
neviem - 3.000, 5.000, 500.000 EUR - len teraz som trošku taký, že pozerajú na mňa a neviem odpovedať. – Áno. Lebo ...nejak ma ten materiál obišiel. Prepáčte. No, sorry. Ako -je
to super, je to dobré, len ... Áno - ja sa mám zaviazať teraz... Ja som to nevidel ešte vôbec. Pán
poslanec Balázs.
p. Balázs
.... ... ...(mimo mikrofón)

p. Burdiga, primátor mesta
Lebo ... dobre, ako ... všetci chceme – zase - ale tiež neviete o čo ide. Ja neviem! Ja absolútne
neviem. Dobre. Cyklo-chodník... možno... neviem kde...Použime ho, - mne je jedno ... len ja
chcem poprosiť, aj do budúcna, keď niekto bude mať ... atď... lebo toto, je tak rýchlo, horúcou
ihlou šité. Vidím, že ... aj na vás, že nie ste s tým úplne sto percentne stotožnení. Úplne 100
percent nie, určite... Myslím, s tými vecami, čo pani hlavná kontrolórka povedala. ... Áno,
jasne, však... debatujeme, diskutujeme.
p. Kuhn
No ja si myslím, že zase netreba úplne chytať paniku. Keď bude tá výzva, vyhlásená v
najbližších mesiacoch, tak väčšinou pri tých výzvach je nejaké obdobie na predloženie toho, že
- vyhlási sa výzva a potom je ... nejaké sú 2 - 3 mesiace na predkladanie tých žiadostí. A kým tá
výzva nie je vyhlásená, tak vlastne ani nevieme presne, aké sú podmienky, aké doklady treba
pripravovať. Čiže je... je dobré si vydiskutovať to, že – hej - či máme takýto záujem, či chceme,
aby to... aby sme to realizovali, lebo takýto cyklochodník nemáme zaradený v nejakých
dlhodobých plánoch. Uvažovalo sa o cyklotrase, turistickej, z Betliara, cez Rožňavu do Krásnej
Hôrky. Toto je iný typ projektov, ktoré sú v tomto programovom období, ktoré budú
financované z eurofondov, ktoré sú zamerané na... na dopravnú obslužnosť, alternatívne
formy dopravy. Čiže ... čiže, ako - zase nemusíme byť teraz v panike, že keď teraz niečo
neodsúhlasíme, tak proste prídeme o eurofondy. Myslím si, že... že kľudne ... môžeme si
preštudovať tie materiály, ktoré sú, ktoré sú k dispozícii; na najbližšie zastupiteľstvo sa teda
rozhodnúť, zodpovedne, že teda do akej výšky sme ochotní zafinancovať prípravu projektovej
dokumentácie, prípadné spolufinancovanie, lebo ... neviem - ja v tejto chvíli neviem, že či v
tejto chvíli ... či tieto projekty budú stopercentne financované z eurofondov, alebo tam bude
5-percentné, 10-percentné, 20-percentné financovanie. Je dobré, že teda niekto nás upozornil
na to, že takáto možnosť bude, ale tam to rozhodnutie musí byť zodpovedné. Nemôžeme len
tak hrr- hrr že budú nejaké eurofondy - tak rýchle skočme do toho. To väčšinou nedopadne
dobre potom.
p. Balázs
Dva roky ... až desaťročia, ale v podstate, nikdy sa nič v tejto veci poriadne, také hmatateľné,
ktoré ... máme ten vybudovaný cyklochodník – alebo sa ... buduje - neurobilo. Som zvedavý,
kto bude za pozemkami behať? A v podstate, celé to je o tom, že sú tu rôzne pozemky, cudzie,
súkromné, mestské - a je tu iniciatívna skupina ľudí - a zase - radšej prerokujme na komisiách,
stretnime sa o 2 mesiace a potom budeme robiť, možno že stihneme dáku výzvu, možno nie!
Takže, neviem dokedy to chceme takto tlačiť? Nie ... nie nejdeme tu atómovú elektráreň
schvaľovať , hej? Ale ...ale pomôcť pri ... pri vypracovaní projektu. Je tu požiadavka na pomoc.
Ale my potrebujeme ďalšie 4 mesiace na to, aby sme si to preštudovali v komisiách. Tak presne
takto to vyzerá! Presne takto.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja to neberiem až takto... ja to neberiem až takto. Pretože - dobre to tu zaznelo - že - možno
budem zasa proti tebe hovoriť, ale donesiem to tu dole a predídeme celému tomu cirkusu,
ktorý by mohol byť v komisiách. Nehovorím, že cirkus,.. hej? - ale proces. Ako - mňa len... ako,
mňa len ... všetci chceme, ale... akože narýchlo ako dobre šak sa zaviažme, áno. Budeme
pomáhať, dajte nejaké uznesenie, keď to pomôže, všetko je v poriadku, len skúsme to urobiť
do budúcna nie takto, lebo .... No nič.

p. Balázs
Poďme ďalej.
p. Burdiga, primátor mesta
Nie, nie, nie....tak ... dajme uznesenie z tohto potom...
p. Balázs
Tak potom sformulujme. Mestské zastupiteľstvo poveruje vedenie mesta rokovaním o
memorande o spolupráci pri realizácii vypracovaní projektovej dokumentácie s občianskym
združením... občianskym združením Mesto v pohybe. A jednoducho, len nech mesto sa pokúsi
niečo v tomto robiť a hotovo. Už to tuná odznelo, máte nejakú stopu, mesto môže konať
Občianske združenie môže konať, keď tuná schválime nejaké uznesenie. Nikto neočakáva
zázraky, ale konať sa dá, dá sa robiť.
p. Burdiga, primátor mesta
Áno, veď v poriadku, ale ja ťa chcem zase opraviť, že mesto by bolo konalo. Ale toto tu bolo
rovno donesené sem, akoby účelovo, hej? Toto ...ako si povedzme. Tak. Hej? Ako, možno je to
silné slovo, ale je to tak. Hej? Lebo potom to je také isté, že ja sa cítim úplne blbo,hej?- že ja tu
sedím a vôbec som nevedel o tom.
p. Balázs
Takýchto bodov sme mali dneska asi päť - šesť, ktoré prišli na poslednú chvíľu; ináč – nie je
tento jediný.
p. Burdiga, primátor mesta
No tak tento prišiel na super na poslednú chvíľu, hej? Ako, nie v zlom. Nech sa páči, hlasujte za
návrh pána poslanca Balázsa. Chce ešte niekto niečo povedať k tomu? Dobre, tak to berieme
naspäť.
p. Capák
Dobre sa to dopovedalo, je to vynikajúci nápad. Je tu nadšenie u všetkých nás, lebo každý rád
jazdí na bicykloch. Neurazí sa určite ani kolega, ktorý to predniesol, ani pán Balázs. Ale všetko
má svoju formu a lehoty. My sme tu postavení pred niečo, čo lehotami trošku zapozdilo.
Nápad je vynikajúci, ale už vidíte, popri tom sme počuli, že je tu aj druhá ponuka od nejakej
inej firmy. Že ... neurýchlime to nejakým hlasovaním a návrhmi teraz hneď. Toto nechcite po
nás. Nikto.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Zaznel tu návrh pána poslanca Baláza, ja ukončujem diskusiu. Nech sa páči. Ešte
stále?... Dobre. ....
p. Kováč
Prepáč pán primátor... / je zapnutý... oni sú šikovní/. Ja sa ospravedlňujem ... som za všetky
aktivity. Len zaujímavé, že takýto tlak sme nevyvíjali, keď tu bola na stole cyklotrasa pána
Takáča, ktorý má vysporiadané pozemky a ktorý, proste, potreboval len vypracovať projekt v
spolupráci s mestom. Tak ja by som bol za to, aby v tej deklarácií bol aj jeho projekt. On má
vysporiadané pozemky, tam to ide rýchlejšie.
p. Burdiga, primátor mesta
Je niekto prihlásený k tomuto bodu ešte? Nie je nikto prihlásení k tomuto bodu? Nech sa páči.
Tak ťa zruším...lebo...
p. Kemény
Dodatočne sa dozvedáme, nejako vyskladáme si tu mozaiku, plne súhlasím s pánom

primátorom na jednej strane, na druhej strane aj nesťahujem to, čo som sa ponúkol, takže
chcem v tomto participovať. Ale... chýbajú nám fakty. Chýbajú nám základné súradnice. Hej? S
myšlienkou sa každý stotožňujeme. Takže... takže plánuje sa to stretnutie ohľadom športu,
poskytovania dotácií atď. Dovtedy treba návrh pripraviť, pozvať aj týchto zainteresovaných,
ktorí sú a chcú túto problematiku riešiť a následne alebo na tom stretnutí; môžeme naplánovať
mimoriadne zastupiteľstvo, prijať uznesenie.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči ďalší, keď chcete ešte k tomuto bodu. Teda ako naformulujeme toto uznesenie?
Plus ešte ide aj uznesenie ... aj to uznesenie aj pán Takáč?
p. Kováč
Bol aj projekt pána občana Takáča. Pretože ten bol tu predostretý, už dávno, ten je otvorený
a bol by som veľmi nerád, keby jeden novší projekt zastrel jeden projekt, ktorý tu je už dávno.
A kde bolo mesto informované včas a myslím si ... že je ....to otvorené. Bol!. Bol. Dokonca
sme tu o ňom hlasovali. No!
p. Burdiga, primátor mesta
No, toto je jeden z takých rýchlokvasených bodov. Toto.
p. Kováč
Komisia vyslovene doporučila schváliť tento projekt, pretože pán Takáč deklaroval... áno
presne, že má vysporiadané pozemky a má to všetko pripravené. Jedine čo potreboval podporu mesta. Vtedy sme mu sľúbili, že ho podporíme a budeme čakať na výzvu. Tak teraz ...
čakáme na výzvu a bol by som veľmi nerád, keby to zapadlo prachom. Túto iniciatívu vítam, je
to výborné, pretože to zase len nejaké tie kilometre viacej tej komunikácii, ale dá sa to plynule
spojiť s tým, čo pán Takáč navrhoval. Ja... som. Ja ... len vysvetľujem. Bol by som rád aby sa na
to nezabudlo.
p. Burdiga, primátor mesta
Skúsme naformulovať, lebo kolegyňa to bude musieť nejak napísať. Nejakým spôsobom. Nech
sa páči, pani doktorka.
....???
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave poveruje primátora mesta Rožňava rokovaním o ... (mimo
mikrofón...)
p. Burdiga, primátor mesta
Môže to takto byť naformulované, páni kolegovia. Tak nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0 . Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
A vieme sa vrátiť k tým diskusným príspevkom? A keď nie sa, prihlásite opäť ešte raz, dobre?
Takže diskusia poslancov, otázky poslancov, skúste sa poprihlasovať ešte raz. Ja to beriem na
seba, ja som bol na vine, že som si nevšimol ten bod, ale ... je už ... deväť hodín rokovať je čo...Nech sa páči. Pán Kováč, pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcel svojich kolegov informovať o tom, že vďaka
vedeniu mesta som sa zúčastnil zasadnutia výjazdného zasadnutia vlády, kde som bol priamym
svedkom, ako sa vláda zaviazala na plnenie akčného plánu v tomto... pre tento región. A ja by
som chcel v rámci tohto vás informovať o tom, že mesto chce vyvíjať veľmi veľa aktivít a má

jedinečnú príležitosť na to, aby... aby všetky tie náležitosti, ktoré teda by sme potrebovali
pohnúť, či už v cestovnom ruchu, či už infraštruktúre, máme zelenú od vlády podľa, toho ako
to tam bolo vyjadrené na to, aby sme veci začali riešiť. A za tým je stopercentne strašne veľa
projektovej práce a projektovej prípravy. A preto by som vás chcel poprosiť a požiadať, pokiaľ
nás mesto vyzve o pomoc a spoluprácu, aby ste boli v tomto smere plne k dispozícii vašimi
vedomosťami, schopnosťami, známosťami a inými „-osťami“ aby sme naozaj sa pokúsili z
toho programu vyťažiť čo najviac. Nie je tam málo peňazí. Hodne by nám to pomohlo, keby sa
nám podarilo tie projekty, ktoré tam k dispozícii sú, respektíve, ktoré tam do budúcna dáme.
Je tu viacero prísľubov, že mesto Rožňava bude hrať v tomto veľmi dôležitú úlohu. Tieto
prísľuby sú na papieri tzn. že je tu obrovská možnosť. Čiže toto 1. časť môjho diskusného
príspevku - aby sme teda boli nápomocní mestu a ja - už aj ... teda neverejne aj verejne
vyhlasujem teda, že budem nápomocný, teda a budem sa snažiť, čo najviac, teda, pokiaľ mi to
dovolí čas, pracovný, samozrejme a intencia, aby som –teda- bol... a pomohol mestu , v
týchto veciach. Druhá vec, o ktorej som chcel rozprávať - Chcel by som sa vrátiť - My sme dva
roky dozadu, alebo rok dozadu sa bavili o zrušení respektíve o obmedzení činnosti herní na
území mesta. Pripomenulo mi to v podstate zasadnutie Mestské zastupiteľstvo Starého mesta
Bratislavy, kde teda chceli, alebo teda jednajú o tom, či krčmy áno , alebo nie a -odkedy –
dokedy. Sú to v podstate ich starosti. Ale v súvislosti s tým by som rád keby sa oprášilo...
oprášila táto záležitosť a pokiaľ to súvisí s VZN- kom, akýmkoľvek, mňa teraz nenapadá ktorým,
zabudol som si to v príprave napísať, ktoré VZN- ko to je, aby sme to VZN-ko na najbližšom
zasadnutí mestského zastupiteľstva otvoril , aby sme sa k tomu vrátili, pretože pri súčasnom
stave nezamestnanosti herne sú stále sociologickým alebo sociálnym problémom, veľmi
veľkým. A 2. vec je, že regulácia týchto herní, by myslím si, že hodne pomohla, alebo zrušenie
týchto herní by hodne pomohli ozdraviť ovzdušie tohto mesta. Tak isto si myslím, že tá
záležitosť, ktorá občanov trápi, aj napriek tomu, teda, že to je reprezentované pánom
poslancom Bischofom, jediným, ktorý teraz za občanov hovorí o týchto záležitostiach. Určite
by sme sa mali zamyslieť nad podnetmi občanov aj nad našimi skúsenosťami, nad funkciou a
funkčnosťou pohostinských zariadení tohto mesta, ktoré naozaj nemajú práve najpriaznivejší
vplyv na... na nočný život tohto mesta, alebo teda na nočný kľud tohto mesta, aby som bol
presnejší. Takže toto je moje ...toto je všetko, čo som chcel do diskusie Ďakujem pekne za
pozornosť.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, pán poslanec Kemény
p. Kemény
Ďakujem. Ja som chcel poďakovať za naplnenie na 75 % z tých mojich štyroch podnetov alebo
– požiadaviek - z minulého sedenia. Ostal už len ten dosť nešťastný, dlhodobý, chodník od
učilišťa , od Strednej odbornej školy technickej ku tej novej jedálni s tým zverincom, či čo to je
tam okolo. A chcel by som zároveň ešte upozorniť na ... na skúsenosť alebo poznatok z minulej
soboty. Mal som službu, boli štyri sobáše a všetky také početné. Málokedy mám možnosť vyjsť
von medzi jednotlivými sobášmi, ale vzhľadom k tomu, kým sa vyprázdnilo 50 – 60 ľudí bolo,
tak sa na tom parkovisku alebo pred sobáškou prišla stovka ľudí , kde mnohí sa ma pýtali, kde
je smetný kôš. Ja apelujem na to aby sa tam osadil nejaký smetný kôš. A boli tam dvaja na
vozíčku, upravilo sa tam... urobila sa tam bariéra, nahádzali tam všetko, kde sú vysadené tie
dreviny do tých kvetináčov kvázi, od fliaš, nepatrí sa kvetiny odovzdať, kyticu, v papieri, takže

hádali kde zahodiť? Ani dnuká ani vonku, ani jeden smetný koš. Boli tam dvaja vozičkári, bez
barlí, mali nad kolenami odrezané nohy, amputované a tam ich prenášali cez ten 1, 2 schodíky,
alebo čo. Tak pouvažovať, sa schyľuje k tomu, že pôjdeme na radnicu, aby – poprípade nejakú
rampu. Máme tam prijímanie občanov, s kočíkmi - a čojaviem , čo - aby sme proste skúsili
zabezpečiť nejakú tu rampičku do tej vestibuly, alebo do samotnej sobášky. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák
p.Capák
Ja mám kratučko, keď môžem, len dve veci. Jednu takú krajšiu a jednu menej krajšiu. Začnem
tou menej krajšou. Chcem sa opýtať pána Ing. Porubána - Sťažnosť, som vás žiadal o odpoveď,
sťažnosť. To podával ju Ján Lach a Milan Capák. A vy odpoveď dávate už, bola tam ešte tretia
účastníčka Rezmüvessová pani. Ja neviem, či úmyselne ma chcete robiť zlým medzi cigánmi,
že len mňa tam uvádzate a posielate tú odpoveď. A – to, že titul mi nedávate – ako magister
...á ...viete čo?... ako nad to som sa povzniesol. Ale čo vás vedie k tomu, že odpoveď dávate
takou formou, že - akože len ja som zase za tým? Tak šak pán Lach bol ten, ktorému svietili
priamo lejzrom do oka, ich chytal tam tých faganov a takto to celé pomaly vzniklo.
p. Burdiga, primátor mesta
Môžeme, pán inžinier odpovedať, pánovi poslancovi?
p. Porubán, MÚ
Snažíme sa odpovedať ako, každému, kto sa obráti, ako, na nás. Ja si myslím, že ako ...veci –
ako- s pánom Lachom sme –ako- diskutovali v minulosti. Takže kolegyňa, ktorá –akovybavovala túto tzv. –ako- sťažnosť, nakontaktovala –ako- s konkrétnymi osobami.
p.Capák
Tak, potom ale dozadu napíšte aj jemu. Aj písomnou formou. Aj mňa ste mohli nakontaktovať.
Máte aj číslo aj mail. Tak vás poprosím v budúcnosti, buďte taký láskavý, viete ako sa chýry
tam šíria. Keď čokoľvek sa pohne, už sme to jednali aj s pánom Hanuštiakom - dačo zle – „o
tak to Capák, tam - Capák“. Viete, ako dosť mi je to už nepríjemne. Tam ... v takých očiach
...ja tam spadám. A útočiť začínajú na moje deti. A keby ste vedeli ako. Tak aj vás by už prešli
srandy potom. Keď dievčatá počúvajú urážky do „k“ .... a neviem čo, tak ... nie veľmi sa mi to
páči... po ceste ísť domov. pustiť ich z domu...
p. Porubán, MÚ
Prepáčte, máte možnosť, keď... nechcete... ako v žiadosti môžete uviesť, chcete, aby... aby
vaša totožnosť bola –ako. utajená. Takže, to ako môžete využiť. Keď máte taký problém.
Nakoľko ste... nevyužili ste, čiže nebol dôvod –ako- prečo neuviesť –ako- vaše meno.
p. Capák
Tak pán Lach ju zrejme využil a ostal dobrý v ich očiach. Jemu nevynadali do „k“... Ale mojim
dcéram áno. A do poriadnych „k“ – keď idú domov, počúvajú. – To nie je pekné. Ale dobre,
nechám to a využijem to v budúcnosti. A druhú, teda tú krajšiu, by som chcel. Viete dobre, že
100× som aj útočil aj myslím si, že dosť takým bojovým tónom sme tu boli a aj budeme ešte v
budúcnosti s pánom primátorom, ale teraz chcem pochváliť, čo nečakane sledujete...
prižmúrením oka - ako sa porobilo, či pekne, či nie pekne, no ale porobili sa kus chodníky. To
občania veľmi uvítali. Potom tá ... svadobná sieň - je „nebe a dudy“- to, ako to vyzeralo
predtým. Je to super! A ten chodník, čo robia tam tí chlapi, čo to robia, ani by som nepovedal
ako tam tí chlapi, ktorých tam vídavame, že to tak vedia. Som fakt aj ja bol zaskočený. Som

veľmi rád, že sú tu aj pozitíva; a aby človeka povzbudili, aj nás... aj nás v očiach týchto ľudí,
ktorí sú v Rožňave občanov. Vlastne, tu trošku tak môžeme byť spokojní, že je to tak. A zároveň
ďakujem, že to takto zafungovalo – činnosť na Kúpeľnej ulici. Či - vravím - tieto veci. Jedine čo
ešte posledné – veľmi, veľmi čakáme, keby mohla výjsť nejaká výzva už na – ako – mesta, na
ukončenie tej Šafárikovej - tú pravú, ľavú stranu. A toto je už posledné. Tak ďakujem pekne za
slovo.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec Balázs
p. Balázs
Ja som mal tiež možnosť, tak jak kolega Kováč hovoril, sa zúčastňovať týchto posledných akcií,
tak jak všetci poslanci - aj Dni mesta a všetkých tých sprievodných udalostí. Takže tie by som
chcel z tejto pozície pánovi primátorovi poďakovať za odvedenú... odvedený výkon, energiu a
to množstvo energie, ktoré do toho dal. Nie každý dokáže toľko energie venovať týmto
záležitostiam, ako... ako v tej dobe venoval pán primátor. Takže ďakujeme pekne. Zároveň,
vzhľadom ako predseda dozornej rady Technických služieb by som sa chcel tiež poďakovať
vlastne pri tejto príležitosti, vzhľadom k tomu, že dneska končí... sme odvolali vlastne pána
riaditeľa Technických služieb za tie odpracované roky. Tie skúsenosti, jak jeden môj známy
hovorí, že sa nedajú získať iba rokmi - a on dlhé roky na tých Technických službách odpracoval,
takže veľká vďaka v mene dozornej rady pánovi Deményovi. V súvislosti s Technickými
službami by som vás chcel poprosiť, alebo vlastne túto záležitosť rieši asi pán Šalamon na
mestskom úrade. Je to jedna veľmi, veľmi rozsiahla agenda, ktorý asi on ako jeden smrteľný
človek nedokáže riadne zvládnuť. A to sú cesty, odtok, splaškové vody, čistenie kanalizačných
vpustí, niektoré kanalizačné vpúste sú zaasfaltované, po čerstvom asfaltovaní, niekde sú v
týchto kanáloch dosky, tým pádom že tá voda potom v týchto kanalizačných vpústiach, tuná
okolo Pionierovej, Šípkovej, Páterovej - neodteká, takže vlastne uteká, uteká po tých kopcov
do dola. Najväčším živlom na ceste je vlastne tečúca voda, takže či by sme nemohli do
ďalšieho zastupiteľstva
- mesto alebo technické služby vypracovať nejaký systém
harmonogram, koncepciu, ako sa jednotlivé ulice budú čistiť, sú tam tie kanalizačné koše,
ktorých čistenie nie je jednoduché. Vlastne je to 1 zložitý proces vytiahnutia tých košov
a vyčistenia. Takže - určite nečakám teraz na toto odpovedať, len či by sme dajakú koncepciu
tak, ako je vypracovaná koncepcia asfaltovania po celom meste, či by sme sa tomuto nemohli
dájak podrobnejšie venovať? No - triedenie odpadu. Neviem, či aj nad touto problematikou by
sme trošku nemohli pouvažovať; o dákej pozitívnej motivácii našich občanov, čo sa týka
triedenia. Táto otázka sa stále, čím ďalej stáva aktuálnejšou a pre občanov drahšou, keď
netriedime ten odpad. Postupom času určite príde aj to, že... že aj to ekologického hľadisko si
začnú ľudia, občania, uvedomovať. A v tejto súvislosti napr. taký ... taký podnet taktiež z radov
občanov, biologický odpad v lete, teraz na jeseň, keď opadávajú listy a je množstvo práce
v záhradách, možnože je toho biologického odpadu viac, možnože by trebalo zvážiť, či by
nebolo účelné odvážať ten odpad týždenne. Zase v zime, keď sú mrazy, keď je... keď je 20 cm
sneh, možná sa biologický odpad pomalšie napĺňa, či nebude stačiť mesačne. To sú len také...
také... také čísla z brucha, ale ... ale uvádzané ako príklad, či by sme sa tejto otázke nemohli v
budúcnosti venovať? Súčasťou akčného plánu je tam v jednom bode aj krytá plaváreň. Tak –
veľa, veľa sme s pánom primátorom na túto tému komunikovali - krytej plavárne. A chcel by
som sa opýtať, či sa v tejto problematike niečo robí, deje? Už je 1. lastovičkou aspoň to, že sa

to dostalo do akčného plánu a vieme s tým ďalej do budúcna pracovať. No, popravde zhruba
pred rokom sme sa bavili o asfaltovaní niektorých ulíc. Mesto vlastne tohto roku asi
nepristúpilo k obnove komunikácie a k asfaltovaniu alebo k obnove asfaltového krytu ulíc.
A minulý rok bolo vlastne v téme aj ulica Útulná. Tam bol väčším problémom odvodnenie tej
ulice, lebo odvodnenie ulice ... ak mám dobré informácie, vyúsťovalo pánovi doktorovi
Karpenkovi do záhrady. A nie je vyriešená táto otázka. Ale nielen Útulnej ale celej tej ...tej
severnej časti Rožňavy. Takže... takže toto by bola jedna z otázok, že ako sa v týchto otázkach
pokročilo? Či sa niečo robí? Hej? ... A stará otázka - ulica Krásnohorská - do rozpočtu roku
2017 pre Technické služby Rožňava skúsiť spraviť projekt, alebo ... alebo vypracovať
projektovú dokumentáciu na chodník zo sídliska Slnečná, dole na Krásnohorskú ulicu. Sú to
všetko pozemky mesta zarastené krovím. Keby sa vyčistilo, určite by sa dalo vyriešiť ten dlho,
dlho preberaný tuná ...spojnica - od krčmy Paravan ...alebo zo sídliska na... hore na sídlisko pod
Rákoš, lebo tie železné schody určite nevyhovujú stavebným normám, podľa mňa, ktoré sú
tam teraz. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Aspoň niečo skúsim sčasti zodpovedať, dobre? Aby sa nám to nenazbieralo. O
tej koncepcii čistenia vpustí na uliciach, to je samozrejme vecou technických služieb. Oni, ja si
myslím, že budú k tomu vedieť zaujať nejaké stanovisko. To prehodnotenie a odvoz toho
biologického odpadu, to mám poznačené. Takže odovzdám vlastne túto agendu pánovi
Šalamonovi a skúsime to prehodnotiť. Má to aj nejaké racio, má to nejakú logiku. Škoda, že tu
nie je, on by nám to tiež vysvetlil. Tá krytá plaváreň, neviem, či to je zhoda okolností, alebo
náhod, čo si teraz vlastne vybral tú krytú plaváreň, ale trošku sa ľady pohli. Včera tu boli
zástupcovia Technickej univerzity z Košíc, zo stavebnej fakulty, pretože sa mi podarilo
nakontaktovať sa na túto univerzitu, nakontaktovať sa na vedenie tejto univerzity a táto
univerzita, nám, ako mestu, vyšla v ústrety vecou takouto. Táto krytá plaváreň tu rezonuje,
pretože ju chce každý. Aj ja by som ju chcel, aj pre môjho vnuka, aby sa raz okúpal na tejto
krytej plavárni. Tak včera nás navštívili títo ľudia, táto spolupráca bude vlastne v tom, že na
celú krytú plaváreň, na príjazdovú cestu medzi zimným štadiónom a športovou halou a ešte aj
na parkovisko za zimným štadiónom nám vypracujú štúdiu aj tej celej krytej plavárne. Boli tu
študenti, boli tu 4 študentky 1. ročníka inžinierskeho štúdia na tejto stavebnej fakulte. Určitá
časť sa včera aj zamerala - tejto krytej plavárne. My hľadáme ešte v archívoch nejaké tie stopy
po tejto plavárni, pôdorysy atď. Čo by sme im ... v čom by sme im mohli pomôcť. A dostaneme
zadarmo vypracovanú štúdiu na túto krytú plaváreň. Nie jednu, ale dokonca tri štúdie budeme
mať. A najprv to začalo pri plavárni, ale teraz to skončilo po včerajšom jednaní - lebo bol tu aj
prodekan vlastne univerzity, urobia nám komplement na celý všešportový areál jednu štúdiu,
tzn. aj s novou krytou plavárňou, novým vstupom do na kúpalisko letné. Takže ja sa veľmi
teším na to. A tie študentky , ktoré tu boli - to bola obrovská výzva, som videl na nich. Boli sme
tu teda asi 4 hodiny, sme si prešli komplet celú stavbu. Takže zhruba do konca nejakého
februára by to malo byť na stole. Mali by tieto štúdie, tak sme sa potom dohodli, že tieto
štúdie keď tu budú, tak zavolám vás poslancov a tieto dievčatá ... vlastne vám to predstavia
všetky tieto ... tieto veci. Takže ja som veľmi rád ... som veľmi rád, že úplne mladé mozgy sa
dali do toho. A som už strašne zvedavý, teraz, v tejto chvíli, že ako to bude vyzerať. Bolo dobré,
že som tu mal aj prodekana fakulty, lebo ja som bol skalopevne rozhodnutý, na budúci rok dať
do rozpočtu, že by sme tu plaváreň, alebo to torzo, ktoré tam ostalo z nej, že by sme to dali

preč. Bol som týmito odborníkmi stopnutý. A dohodli sme sa vlastne na tom, že stavebná
fakulta má svojich statikov - hej? A títo statici nás navštívia, pravdepodobne behom budúceho
týždňa. Oni zhodnotia stav celej tej budovy, ako je. Čo treba búrať, čo nie. Už sme sa zhodli na
tom, že samotné bazénové teleso by malo byť s tou strechou o ktorej sme si mysleli, že je nie
je dobré, tak povedali, že nie je tomu absolútne nič. Ale potrebujeme každopádne vyjadrenie
od statikov. Čiže oni nám od A – po Z povedia, čo je dobré, čo nie je dobré . Bude to
východisko aj pre tie dievčatá , ktoré to budú ... budú projektovať. Takže budeme mať nejaký
výstup a bude to aj staticky posúdené. Čo aj pre nás, pre mesto dobré, lebo budeme to mať
kvázi - v akom stave to celé je. Takže zatiaľ to nedávam do rozpočtu, aby sa niečo takéto
búralo. Takže, ja som úplne nadšený týmto zo včerajška,... taký happy z toho celého čo sa
podarilo urobiť. Táto nová spoluprácu s touto stavebnou fakultu bude veľmi dobrá, pretože
nám bolo ponúknuté ako mestu, ako samospráve , že aj keď do budúcna budeme mať niečo buď nejakú urbanistickú štúdiu alebo hocičo nám bude treba tu v meste - niektoré budovy atď.
atď. urobiť štúdiu, hej? - tak to budeme mať zadarmo urobené z tejto stavebnej fakulty. Tieto
dievčatá ešte, aby som dokončil, toto budú mať ako ročníkový projekt. Hej? Takže oni boli
strašne vďační za to, lebo nemusia nejakú fikciu vymýšľať, ale majú takúto stavbu, ktorá tu je
dole a bude to znamenať pre nich veľmi veľa. A pre nás bude to pozitívum, že budeme vedieť
už na stôl dať aspoň niečo, ako by to možno malo v budúcnosti vyzerať. Budeme to vidieť
a možno to prehodnotíme, že chceme tento model a takto pôjdeme s ním ďalej -a - aby sme
už nejakú tu stopu mali na tú krytú plaváreň. Lebo ju chceme všetci. A keď ju budeme mať
kompletne celú nakreslenú, hej? – hovorím, ja sa dopredu na to veľmi teším, ako to bude
vyzerať. Takže toto je také, ja si myslím pozitívum na tú krytú plaváreň. Asfaltovanie ulíc,
odvodnenie severnej časti : Tak asi pred necelým mesiacom sme sa spojili s jednou košickou
firmou, ktorá nám rieši kompletné odvodnenie severnej časti tzn. Útulnej, resp. všetky tie ulice
ktoré sú tam Splavná atď. , pretože aj tam tie povrchy upravujeme, ale stále nám to voda
zmyje celé. Čiže logika dávala, hej? - tak musíme najskôr vyriešiť odvodnenie tých ulíc a tak
môžeme potom v nejakom rozpočte 2017 dávať nejaké asfaltovanie týchto ulíc. Ale dovtedy,
kým nie je odvodnená niektorá z tých ulíc, tak určite nie. Takže už sa vyrábajú aj na to
projekty, na odvodnenie celej tejto časti. Krásnohorská ulica - to je myslím tá ulica, kde pán
poslanec Béke býva, tiež, hej? Tá ulica by vodou možno nebola až tak zaťažená, keby tá voda
nestekala z tej krčmy tam, ktorá tam je. To nás enormne zaťažuje. Takže ja som tiež
rozhodnutý a budete to mať v rozpočte na rok 2016, aby sme túto ulicu urobili. Ale opäť je tam
ten problém- nie že problém, ale ten 1. krok, že túto ulicu budeme musieť najprv odvodniť
a tak sa môžeme chytiť povrchu celého, pretože ulicu treba tak isto zaasfaltovať, lebo je to
frekventované. Lebo - ako pán poslanec hovoril - tie schody, je to taká spojnica medzi
samotných mestom a sídliskom. Čiže, každopádne pôjde to... do budúcoročného rozpočtu,
aby aj túto spojnicu sme urobili. Takže, to je tak , možno krátko k tvojím otázkam, ak dovolíte.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Capák
p. Capák
Prepáč, ešte som zabudol jednu vec. Veľmi rýchlo – 3 mám - veľmi rýchlo. Že buďte taký
láskavý pán primátor, tu verejne sa ospravedlňujem, pretože ešte nedávno som tu kričal, že
toto ja beriem už len ako sľuby, že už pomaly neverím. Tak veľmi pekne ďakujem, že fakt ste
začali asfaltovať chodník aj to robiť tu v meste. Druhá vec, aj keď po rozhovore s Romanom, on
tvrdil nech to nevyťahujem a tak, nie, ja chcem poďakovať aj Romanovi Ocelníkovi, že dal

príspevky na svoju stránku, ide za tými ľuďmi, čo ho vyzvú; niekedy to nie je príjemné práve
technickým službám, mestu, že sa to objaví tam najprv, ale keď ... v konečnom výsledku v
súčinnosti sa vlastne porobili práve aj tie veci. Čiže veľmi pekne ďakujem, že tak sa nám
pomohlo. A a po 3. - obrovsky chválim Kultúrne leto Rožňava a tú novú kultúrnu referentku
Leštákovú , pretože presne to odštartovalo aj turistický ruch, tuná, aj z cudzích miest, čo tu
boli, tak sa zdržali. Nám sa to veľmi páčilo a aj sme chodili, ako rodina, na tieto udalosti.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník
p. Ocelník
Rokujeme skoro už asi 10 hodín. Takže mal by som na pána primátora niečo na zváženie, či by
tieto zastupiteľstva nemohli sa konať tak, ako v minulosti, v nejakých iných intervaloch, ako to
bolo – povedzme - mesačné. Ďalšia vec - tie body ,niektoré sa dostanú natesno, ako aj dneska
sme niektoré riešili horúcou ihlou a niektoré musia potom čakať aj dva mesiace, alebo aj
dlhšie. Hej? Kým sa dostanú na rokovanie. Takže mne sa to zdá také neflexibilné tieto
rokovania. Že nevieme riešiť ..., jednak celý deň sedíme a nie je to až také – ono- a potom
nevieme niektoré body riešiť v lehotách. Takže, to je len tak na zváženie. Ja by som sa len
vrátil k tým intervalom, ktoré boli mesačné.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Ja určite by som sa k tomu nevrátil , lebo je to enormná záťaž na mestský úrad
každý mesiac tieto materiály vyhotovovať. Neskončí jedno zastupiteľstvo, na druhý týždeň
môžete začať s ďalšími komisiami. Takže ... materiálov tým to nikdy neubudne.
p. Ocelník
Ja ...len dal som na zváženie.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja len odpovedám. Je to na vašom zvážení, potom –hej? Takže ... A chcel by som zase
upozorniť na to, že tie materiály, ktoré prídu po - za to nemôžem ani ja a za to nemôžte ani vy hej? Ale tie materiály, ktoré potrebujeme, aby boli ... ktoré prídu aj po, aby sa dostali ku vám.
Takže s tým si ja nenarobím nič, hej? - keď nejaký materiál príde, ako ste videli, aj 3 minúty
pred zastupiteľstvom. Nebol som z toho nadšený. Neviem, či si si to všimol? Takisto. Hej? ...
/a... radšej nebudem reagovať ../ Pán poslanec Beke.
p. Beke
Prepáčte, zle som zatlačil gombík. Čiže nie faktickou, ale do diskusie by som sa chcel. Snáď
...zvládnem to. Veľavážený pán primátor, vážení prítomní, je už dosť prekročilý čas preto
nechcem vás dlho zaťažovať s dlhým diskusným príspevkom, ale vzhľadom na to, že
zastupiteľstvo zasadá dvojmesačne, preto musím poukázať na niekoľko vecí, ktorých riešenie
je dosť dôležité. Už viac rokov síce už padlo tuná ... už sa o tom rozprávalo, ale som mal
poznačené aj ja tú Krásnohorskú ulicu; viacej rokov poukazujem na riešenie danej situácie. Žiaľ
napriek tomu nevidím ani jeden krok. V auguste znovu prišiel lejak, blatom a pieskom znovu
bola znovu zanesená križovatka Krásnohorskej a Záhradníckej. Znovu bola poslaná technika,
VPP pracovníci na odpratanie nánosu; nič sa nedeje ďalej. Navrhoval by som vyvolať jednanie
s východoslovenskými kanalizáciami ohľadom predlženia trasy kanalizácie je ďalej pán aspoň
ten kto navrhol by som vyvolať jednanie s výhodnosť slovenskými kanalizáciami ohľadom
možnosti predĺženia trasy kanalizácie, aby vodu valiacu z reštaurácie Rebeka , ako spomínal aj

pán primátor resp. z ulici vedel zachytiť a potom prístupu vybudovania pevnej plochy. Ďalej
máme za sebou Dni mesta a Rožňavský jarmok. Zvykom je, že akcia sa vyhodnocuje takmer po
polroku. Čiže zážitky máme živé teraz, tak by som chcel povedať, že dopadli dobre. Kultúrny
program bol bohatý, síce menej stánkov bolo, ale ľudia si mohli prísť na svoje. No treba však
poznamenať, že kto s otvorenými očami chodil cez oslavy, mohol si všimnúť, že Dni mesta by
nemali byť v jednom termíne Rožňavského jarmoku. Je veľmi nepríjemné, alespoň pre mňa, že
hostia, ktorí prichádzajú na Dni mesta, odchádzali z Rožňavy s takými poznatkami aké alebo
ktoré videli po cestách . Žiaľ, kde sa zabáva, tam sa robí aj neporiadok. Ľudia, keď sú v dobrej
nálade, nie až tak sa starajú o čistotu a o inom ani nerozprávajúc. Dni mesta by vyžadovali
väčšiu úctu k tomu, kvôli čomu sú usporiadané. Preto by som navrhol používať – alebo pouvažovať o rozdelenie tých dvoch akcií. Finančne vyššie výdavky – určite by neboli, lebo dni
mesta nemusia trvať týždeň. Skúsme porozmýšľať, či by nebolo možné pri organizovaní Dní
mesta približne sa vrátiť k dátumu, ktorý je na darovacej listine kráľa Andreja III. to je na
začiatku februára. Čo sa týka propagácie Rožňavského jarmoku, respektíve dni mesta, by som
chcel zdôrazniť vyhotovenie dvojjazyčných banerov. Viac rokov to pripomínam, ale žiaľ ani v
tomto roku nenašla na otvorené uši. Snáď ešte jedna poznámka, že keď už sa pripraví plagát s
maďarským jazykom, tak dobre by bolo, keď by bol vyhotovený správnym pravopisom. Z
vlastných poznatkov viem, že nestačí len odovzdať text do tlačiarní, ale je potrebné aj
odkontrolovať pred tlačou. Dni mesta navštívili aj hostia z družobných miest. Na júlovom
zastupiteľstve som poukázal na to, že tu, že sa blíži 20. výročie podpísania zmluvy s družobným
mestom V. obvodu Budapešti, v marci roku 2017. Že bolo by treba na to myslieť a dôstojne
pripraviť nejaké slávnostné zasadnutie mestského ... zastupiteľstva. Popritom však som
zabudol na to, že je aj jedno iné významné výročie a to 25. výročie podpísania zmluvy s
družobným mestom Serencs. Zo strany mesta Rožňava bola podpísaná 28. 5. 1991 a zo strany
mesta Serencs 27. 11. 1991. Žiaľ, aj mesto zabudlo , že by v rámci Dní mesta o tom padla
nejaká mienka. Dobré by bolo, keby koncom januára, resp. začiatkom februára budúceho roka
usporiadalo mesto spoločné zasadnutie mestského zastupiteľstva s uvedenými dvoma
družobnými mestami, aj z toho dôvodu, že s ... Budapešti bola uzavretá zmluva v marci roku
1997, takže medzi novembrom a marcom - na polceste - je približne v januári. Bolo by dobré,
keby mesto vedelo dôkladnejšie vysledovať výročia týkajúce sa jednotlivých akcií, týkajúcich sa
mesta. Túto opodstatnenosť tejto požiadavky potvrdzuje aj to, že v tomto roku bolo presne
725. výročie 1. zmienky v úradnom dokumente o Rožňave. A žiaľ, mesto na to zabudlo. Myslím
si, že 10 minútový šot o meste v rámci osláv vzniku mestskej polícii, ako to bolo zorganizované,
nie je dostačujúce. Takéto výročie by si zaslúžilo oveľa väčšiu oslavu. Ešte som myslel, že aspoň
v rámci Dní mesta sa niečo udeje. Ale žiaľ, nič takéhoto som si nevšimol. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne ja by som ti chcel len poznamenať toľko, pán poslanec, že keď máš takúto
vedomosť, tak mohol by si nás aj ty upozorniť. My nie sme vševedi. A možno takéto dátumy si
nepoznačíme. Hej? A toto by som aj ja vedel urobiť, keby si sedel na mojom mieste a takéto
veci potom vyčítať. Že - nejaký dátum si nájdem a potom poviem. Tu žiadny problém nie je. Na
ceste sa stretávame, aj tu. Aký problém je prísť a upozorniť na takú vec, ktorá bude? Po
funuse viem aj ja byť hrdina. Ale, ďakujem veľmi pekne, že si vybral tieto dátumy. My sa určite
z toho poučíme, napíšeme si to, kolegyne to majú zapísané a budeme sa snažiť, aby sme tieto
dátumy potom splnili, ktoré si napísal. A ja ťa poprosím, že keď aj takéto niečo budeš mať, tak

treba prísť povedať. Hej? ... Takto to ja viem urobiť ... takto to aj ja viem urobiť. Takže ... ja len
toľko na margo celej tejto veci. A ... všetky tie výročia, ktoré si vymenoval a ešte koľko ich je,
keby sme všetko mali oslavovať - však uvidíme pri rozpočte, ako budeš hlasovať, pri týchto
veciach. Lebo aj na to treba nejakú finančnú hotovosť. Aj keď nie veľkú, ale nejakúsi . Čiže, ja
by som ťa poprosil, keby si aj do rozpočtu pripravil všetky tieto udalosti, keby si vedel, čo treba
oslavovať. Hej? A veľmi vďačne, potom, budeme vedieť, že budeme mať – ja neviem - 92
týchto udalostí a na to tiež treba nejaký balík pripraviť. Hej? ... Lebo ... ako – treba. Hej? Čiže,
neber to v zlom, len - prečo si to neprišiel povedať predtým, napríklad? Že -, počúvajte sem,
však upozorním. Jaký problém? Šak si poslancom mestského zastupiteľstva, tak isto. Ďakujem
pekne. Nech sa páči, ak máte ešte ďalší. Pán poslanec Laco.
p. Laco
Faktická poznámka. Veľmi dobre mi to padlo a ďakujem pekne pánovi poslancovi Bekemu, že
tak pozorne sleduje aj dvojjazyčnosť plagátov a všetko. Teraz akože naozaj vážne, to nie ako
ironicky, doslova a do písmena. Ďakujem pekne aj že zbadal aj ... chybu tlačiarne. Žiaľ, za to
nikto nemôže. Myslím, málokto z nás. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. A ja si tiež myslím, že to nie je pravda, že v maďarčine nebolo. Lebo všetky
tieto veci boli aj v maďarčine urobené. To sme si dali na tom záležať. Ty, pán poslanec, tiež
nájdeš to, - hej? - čo ... Nechajme to. Samozrejme, máš pravdu. Zase sa ospravedlňujem, že
banery neboli dvojjazyčne. A všetky pozvánky, plagáty myslím, že všetko bolo, hej? Budeme sa
snažiť. Toto máme tiež zapísané. Na budúci rok dáme vyhotoviť 4 dvojjazyčné - potom. Stalo
sa. Bohužiaľ. Uniklo nám to. Ďakujem pekne. Pán poslanec Capák.
p. Capák
Ja by som sa aj spýtal pani hlavnej kontrolórky, keď môžem, vlastne, či obec je povinná,
v Rožňave, dávať dvojjazyčné. Zatiaľ asi ani nie? Nie? Tak potom to treba nechať tak, ako to
bolo...
p. Burdiga, primátor mesta
Nie... my to urobíme. Len...
p. Capák
Hej. No dobre...
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, ešte máte niekto niečo? Keď nie, dovoľte aby som vám všetkým poďakoval za
dnešnú účasť, aj mojim kolegom vám poslancom. Ak dovolíte ešte na záver, ale to len sekunda
aby som sa ... nie -,aby som vlastne zablahoželal, poprial všetko najlepšie, veľa pracovných
úspechov, aby aj v tomto zastupiteľstve ešte veľmi veľa takýchto návrhov podal náš pán kolega

Ivan Kuhn, pretože keď som sa dozvedel, alebo mám informácie, že zajtra – ja si myslím dožíva dosť významného životného jubilea, takže poprajme mu veľa zdravia, veľa šťastia,
pracovných úspechov atď., atď. Ivan. Takže... Želám vám všetkým príjemný zvyšok dnešného
večera.
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