
Dotazy poslancov MZ

p. poslanec Peter Džačár
Ďakujem za slovo. Som veľmi rád, že tu pán Lányi ešte ostal. Čo sa týka toho retardéru, áno 
sme  prejednávali  aj  ten  08.  11.  2016  a bola  mu,  bol  o tom informovaný,  takže  mu bola 
odpoveď  poslaná,  takže  musel  byť  o tom  informovaný.  Áno  je  to  tak?  Bol  si  o tom 
informovaný? 08. 11. 2016 sme to. No tak, potom. Dobre ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi  pekne.  Ja  počkám,  kým sa  kolegovia  usadia.  Tešia  sa  na  môj  diskusný 
príspevok, tak prišli. OK. Áno, ďakujem veľmi pekne, ja áno. Ja by som v diskusii rád zhrnul 
niektoré veci, ktoré si myslím, že by bolo z dnešného dňa pre mňa podstatné podčiarknuť 
a chcem  ešte  upozorniť  na  nejaké  2  drobnosti,  ktoré  určite  sú  v objektíve  sledovania 
a pozornosti mestského úradu a možno len v prioritách by bolo, by som chcel aby boli vyššie. 
Takže v prvom rade ešte raz by som chcel zdôrazniť tie, zamyslieť sa teda a pripraviť nejaký 
záver  z dnešného  dňa  v zmysle  tých  pravidiel  pri  predaji  nehnuteľnost...hnuteľného 
a nehnuteľného majetku mesta ako takého. Bol by som veľmi rád, keby si to mesto vzalo za 
svoje,  že to teda zorganizuje túto záležitosť a že by sme sa k tejto  veci v januári  2018 na 
zasadnutí MZ mohli vrátiť, ak by to bolo reálne. 
Halyák - Na rokovanie MZ 30. 11. 2017 bude predložená informatvna správa o cenových mapách 
pozemkov.

Druhá vec, ktorú, ktorú by som chcel je oblasť technických služieb. Ako člen dozornej rady 
dostávam pravidelne informácie o dianí v technických službách a poviem to už niekoľký krát 
na pôde MZ, pevne verím,  že u tohto vedenia  sa  to  uchytí.  Technické  služby v tom, ako 
pracujú  a sú  hodne  závislí  na  malých  obecných  službách,  alebo  na  projektoch,  ktoré 
pripravuje Ministerstvo sociálnych vecí, rodiny a bla, bla, bla s tým, že väčšinu tých činností, 
ktoré  sa  týkajú  kosenia  tráv,  upratovania  z môjho pohľadu naozaj  sú závislé  na,  na tejto 
pomoci  štátu.  Ja  by  som chcel  požiadať  mesto  a vedenie  technických  služieb  aj  takouto 
oficiálnou cestou, aby sme sa v januári roku 2018 zaoberali, alebo teda, možno ak teda bude 
vôľa zaoberali činnosťou technických služieb tak, aby nám pán riaditeľ technických služieb 
predstavil  predstavu fungovania  technických  služieb  bez MOS-ky,  nakoľko si  myslím,  že 
možno ešte, nedá sa spoľahnúť na projekty a programy tohto ministerstva, pretože tie tlaky na 
tieto  záležitosti  sú  veľké  a môže  byť,  že  o rok,  možno  o 2  tieto  záležitosti  nebudú  a my 
budeme, nebudeme schopný plniť tie funkcie technických služieb, ktoré teda technické služby 
majú. 
PaedDr. Gregor + M. Mikolaj – Projekt Menších obecných služieb - aktvačných prác prebieha 
opakovane v intervaloch vždy na 6 mesiacov. Nový začína od decembra do mája a k dnešnému dňu  
nemáme  žiadnu  informáciu  o  jeho  nepokračovaní.  Štát  aj  ministerstvo  soc.  vecí  a  rodiny  si  je 
vedomé , že ide hlavne o najviac ohrozenú skupinu uchádzačov o zamestnanie, ktorý majú veľmi  
malé šance na riadne zamestnanie z dôvodu nízkej alebo žiadnej vzdelanostnej úrovne. V súčasnost 
sú projekty skôr rozšírené o nové, podobné alternatvy aby mohlo byť zapojených čo najviac ÚOZ.

Ďalej by som chcel poprosiť do budúceho MZ, ak by sa to v tom bohatom programe, ktorý 
nás tam čaká, ak nie tak na prvom januárovom, požiadal o aktualizáciu zoznamu organizácií, 



združení a ďalších iných členstiev,  či už aktívnych, alebo neaktívnych, v ktorých je mesto 
evidované ako člen, ako informačný materiál 
Jakobejová: Informačná správa a presný zoznam budú spracované na februárové zasadnutie 
MZ podľa aktuálneho stavu
a štvrtá záležitosť, ktorú by som len chcel a to je tá vec, tej drobnosti, ktorá.... Chcel by som 
poprosiť  mestskú  políciu,  Zlatá  ulica  č.  10,  to  je  bývalá  ubytovňa,  ktorá  je  v súčasnosti 
nazvem to zakonzervovaná, v posledných dňoch, alebo v posledných týždňoch sa nám tam 
stáva, že deti, hravuchtivé deti behajú po týchto, po týchto priestoroch. Našli si nejakú cestu, 
akým  spôsobom  sa  tam  dostať  a ich  činnosť  začína  byť  stále  odvážnejšia  a odvážnejšia 
v tomto objekte. Tak by som navrhol aby teda sa touto vecou zaoberal príslušná, príslušný 
teda mestského úradu, resp. mestská polícia a buď upozorniť majiteľa na lepšie zabezpečenie, 
alebo  častejším  dohľadom  v zmysle  teda  obhliadok.  Zasahovať  preventívne,  aby  sa  tam 
hlavne nikomu nič nestalo. Ďakujem pekne.
R. Hanuštiak – Mestská polícia zvýšila hliadkovú činnosť v uvedenej lokalite so zameraním 
na zabezpečenie prístupu do uvedeného objektu

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán poslanec. Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
V prvom rade by som chcel v súvislosti s fontánou poďakovať vedeniu mesta za to, že tento 
objekt v centre mesta bol v poslednej dobe takto zrekonštruovaný. A dôraz by som chcel dať 
na to, že bola to prvá taká výraznejšia,  menšia,  väčšia rekonštrukcia objektu mesta,  ktorú 
zrekonštruovalo mesto za pomoci technických služieb. Takže, takže bol to jeden veľmi veľký 
výrazný  krok  v mojich  očiach  keď,  keď,  keď  najväčší  podiel  v podstate  z rekonštrukcie 
takéhoto objektu si vybrali technické služby a dokázali,  že to zvládnu. Takže,  takže veľké 
pozitívum,  veľké  plus.  Zisťoval  som  si  v podstate  záležitosti  ohľadne  mojich  dlhodobo 
omieľaných chodníčkov a odstavných plôch a pruhov na stavenie a vozidiel pred škôlkami, 
školami. Musím, musím vlastne sa v tomto príspevku ďakovne obrátiť aj na mestskú políciu, 
lebo ten chaos, ktorý zvládajú pred školami, škôlkami v ranných hodinách je možné veľké 
umenie zvládať. Zatiaľ to zvládajú a teším sa tomu, že v najbližších dňoch budú tieto, tieto 
pruhy  pred  škôlkami  aspoň  niektoré  zrekonštruované  a,  a opravené.  Proším,  prosím? 
A rozšírené.  Takže,  takže  teším  sa  tomu.  V ďalšom  bode  by  som  sa  chcel  opýtať  pána 
primátora,  v,  na  minulom zastupiteľstve  sme  sa,  sme  sa  bavili  o prípadnej  nejakej  štúdii 
rekonštrukcie,  opravy,  zmeny,  modifikácie  kúpaliska.  Jednak bazéna,  jednak,  jednak  tých 
skokanských mostíkov.  Či  náhodou sa v tejto  veci  niečo neudialo,  alebo či  nie  sú nejaké 
myšlienky  ako  s týmto  ďalej.  Niekoľko  zastupiteľstiev  nazad  sme  sa  rozprávali  na  tému 
rožňavská plaváreň. Ak mám dobrú informáciu tak, tak sa asi nejaké kroky robili čo sa týka 
posudzovania z hľadiska statiky, že v akom to je štádiu, či bol dajaký posudok spravený, ak 
bol aký bol výsledok, či by som o tomto nemohol dostať nejakú informáciu a, a z mojej strany 
toto by bolo všetko zatiaľ ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
V plnení uznesení máš tú zápisnicu ohľadom jednania ohľadom kúpaliska, ale skôr ešte lepšiu 
informáciu vie podať pán riaditeľ, pretože on jednal aj s projektantom, ktorý tam bol. Zatiaľ 
sme robili len také nástrely toho celého, ako by sa to dalo upraviť, spraviť, pretože ako vieme, 
že aj samotné bazénové teleso nie je v takom stave, ako by sme si to my želali. Takže sme 
preto volali tam trošku projektanta na pomoc, ale pán riaditeľ keď troškou poinformuješ. Buď 
tak dobrý. Ostatné veci tu sú v týchto informatívnych správach a ohľadom, ohľadom tej štúdie 
a statického posudku ja vám to dám potom na ďalšie zastupiteľstvo, lebo bolo to zadané ako 



ročný, ročníkový projekt na Stavebnej fakulte v Košiciach. Už niektoré veci poprichádzali, 
takže dáme ich dokopy a ja vám to potom predstavím na ďalšom zastupiteľstve. 
Dobre? Pán riaditeľ buď tak dobrý aspoň v krátkosti zhrnúť, dobre?

p. riaditeľ TSM PaedDr. Mikuláš Gregor
Dobrý deň prajem pán primátor, pani prednostka, vážení páni poslanci. Takže v krátkosti ja 
by som dovolil,  ten materiál  sa zrejme dostal  aj  ku vás. Mali sme stretnutie na kúpalisku 
v Rožňave ešte počas teda sezóny. Bol tu pán Katušák, ktorý má skúsenosti s projektovaním 
kúpaliska  aj  v rámci  Slovenska  aj  v zahraničí.  Bolo  to  prvotné  stretnutie,  kde  sme  si 
zadefinovali také počiatočné naše myšlienky, čo by sme asi chceli. Dohodli sme sa na tom, že 
niektoré veci by mal rozpracovať, urobiť, resp. nejaký náčrt, nejakú myšlienku z jeho strany 
a s tými návrhmi by sme teda, tie návrhy predostreli teda pred mestom, pred zriaďovateľom, 
prípadne  pred  vami,  ako  MZ,  aby  sme  prípadne,  alebo  aby  ste  prípadne  vybrali  nejakú 
alternatívu.  V každom  prípade  ide  nám  o to,  aby  sme  zefektívnili  vlastne  kúpalisko  aj 
z pohľadu ekonomického, čo sa týka objemu vody, resp. vykurovania, chémie, ktorú dávame. 
Čiže  toto  je  vlastne  tá  prioritná  myšlienka,  ktorú  samozrejme  môžeme  do  budúcna 
roz...rozvíjať,  alebo  zároveň  s tým projektom rozvíjať  aj  čo  sa  týka  nejakých  prípadných 
šmýkačiek, alebo ďalšieho bazéna,  ktoré bude vlastne predmetom určite ďalšieho jednania 
a tu na zastupiteľstve pred vami. Takže toľko zatiaľ. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne pán riaditeľ. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Vážený pán primátor, vážení kolegovia. Ja sa chcem teda vrátiť k jednej téme, ktorá tu už 
zaznela,  keď sa mohli  vyjadrovať teda k nejakým témam občania.  A to je otázka akčného 
plánu okresu Rožňava. Ja som pred mesiacom požiadal pána primátora, aby dal mne aj vám 
informatívnu  správu  o tom,  ako  prebieha  napĺňanie  tohto  akčného  plánu.  Dostal  som ju, 
ďakujem. Žiaľ potvrdili sa informácie, ktoré ku mne prenikali z rôznych zdrojov, že u nás, 
teda v okrese Rožňava, nie je celkom v poriadku to, ako dochádza k napĺňaniu akčného plánu. 
Akčný  plán  bol  prijatí  s veľkou  pompou  na  výjazdovom  zasadnutí  vlády  v Rožňave  14. 
septembra 2016, čiže pred rokom a do tejto chvíle má Rožňava schválené 3 projekty a 4 sú 
pripravené, predložené. Ja som zisťoval, ako je to inde a pre porovnanie okres Revúca, čo je 
susedný  okres,  čiastočne  sme  kedysi  dávno  boli,  boli  s jednou  časťou  okresu  Revúca 
v jednom  okrese.  Tak  v okrese  Revúca,  pokiaľ  mám  teda  informácie  už  minulý  bolo 
predložených a schválených 6 žiadostí.  Tento  rok bolo  predložených  12 žiadostí.  Neviem 
presne koľko z nich bolo schválené,  myslím,  že ešte,  ešte  nič.  Tento  rok to  viazne  aj  na 
centrálnej  úrovni.  Čiže  v okrese  Revúca  bolo  vypracovaných,  predložených  18  žiadostí. 
V čom  je  problém,  podľa  môjho  názoru.  Podľa  tej  schémy,  ktorú  pripravila  vláda  mali, 
v každom, v každom okrese mali  vzniknúť rozvojová rada okresu.  Tá existuje  aj  v okrese 
Rožňava, aj v okrese Revúca. Tvorí ju vždycky 8 alebo 9 zástupcov okresu a rovnaký počet 
zástupcov  centrálnej  správy  vlády.  A okrem  toho  mali  vzniknúť  nejaké  koordinačné 
rozvojové centrá. V okrese Revúca vznikli dva, dve, pardon, to koordinačné, dve centrá, jedno 
v Revúcej, jedno v Tornali. To v Tornali sa ukázalo životaschopnejšie. To centrum založilo 
mesto  Tornaľa  a na  začiatok  financovalo  jeho,  jeho  činnosť.  Získalo  aj,  aj  teda  nejaké 
finančné prostriedky od mesta  Jelšava  a takto  rozbehli  svoju činnosť  už,  už niekedy buď 
koncom roka, alebo začiatkom tohto roka z vlastných zdrojov a v júni, v júli získali dotáciu 
z úradu vlády na pokrytie činnosti, celoročnej činnosti tohto koordinačného centra. Tzn., že 
oni fungujú už 3/4, zhruba 3/4 roka. Najprv do toho vložili nejaké vlastné peniaze, ktoré sa im 



ale vrátili, teda úrad vlády im to refundoval. A môžu platiť niekoľko ľudí, nie  každý tam je 
na plný úväzok, ale niekoľko ľudí vlastne pomáha pripravovať tie projekty, tie projekty tak, 
aby spĺňali podmienky vlády v rámci tohto akčného plánu. To je, to je Revúca. V Rožňave, 
v okrese  Rožňava  vzniklo  takéto  koordinačné  centrum,  volá  sa  to,  v Tornali  sa  to  volá 
Koordinačné  centr...,  pardon,  Centrum  podpory  rozvoja,  Centrum  podpory  regionálneho 
rozvoja, nezisková organizácia n.o., zakladateľom je teda mesto Tornaľa, správnu radu tvorí 
rozvojová,  rozvojová  rada  okresu  Revúca.  V Rožňave,  v okrese  Rožňava  vzniklo  tzv. 
Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o.. Vzniklo koncom marca a teda aj, aj 
podľa tých informácií, ktorú poskytol pán primátor toto centrum je v podstate nefunkčné. A to 
je jeden z dôvodov, nie je jediný, ale jeden z dôvodov, možnože hlavný dôvod prečo máme 
pripravených  tak  málo  projektov  a sú  s tým  spojené  nejaké  problémy.  A ja  teraz  budem 
osobný. Ak som hovoril v prípade Revúcej zriaďovateľom je mesto Tornaľa ako právnická 
osoba,  v Rožňave sú zriaďovateľmi Koordinačného centra  pre rozvoj  okresu Rožňava títo 
ľudia:  Ing.  Ján  Babič,  Ing.  Ján  Štefan,  Ing.  Mária  Mandeliková,  PaedDr.  MPH.  Mikuláš 
Gregor, štatutárom je Ing. Arpád Kavečanky. Myslím si, že tieto mená sú a hlavne to prvé 
meno, ktoré som prečítal,  meno, ktoré sa v tomto okrese veľa ľudí bojí vysloviť, takže sa 
používa  v skratke  JB007,  ale  ja  to  meno  poviem  nahlas  Ing.  Ján  Babič.  Toto  meno  je 
dôvodom,  prečo  Koordinačné  centrum  pre  rozvoj  okresu  Rožňava  nefunguje  a nemôže 
fungovať, pretože podľa mojich informácií tieto koordinačné centrum neziskové organizácie 
majú byť založené právnickými osobami, nie fyzickými osobami. Primátor Dobšinej v máji 
napísal jeden článok, ktorý bol zverejnený na nemenovanom internetovom portály, možno aj 
niekde inde, kde tiež vlastne poukázal na to, že celé aktivity okolo, okolo toho akčného plánu 
má akosi pod palcom pán Babič. A aj on bol nespokojný s tým, že pôvodná myšlienka bola, 
že  toto  rozvojové  centrum  založí  mesto,  založia  mestá  Rožňava  a Dobšiná,  keď  som to 
správne pochopil a keď si to pamätám. Čiže čo z toho vyplýva. V okrese Revúca založili 2 
koordinačné centrá,  jedno z nich sa ukázalo neživotaschopné,  to druhé si našlo správnych 
ľudí. Mesto zainvestovalo nejaké prostriedky na začiatok, ktoré sa mu vrátili,  momentálne 
majú funkčné Centrum podpory regionálneho rozvoja. Majú veľa pripravených projektov, aj 
úspešných projektov. Rožňava je na tom horšie vďaka v úvodzovkách vďaka tomu, že máme 
nefunkčné koordinačné centrum. Ja by som chcel na tomto mieste, chcel by som ťa požiadať 
pán primátor, aby si ako štatutár mesta Rožňava prevzal iniciatívu, aby si nečakal na to, čo 
urobí smerácka úderka v koordinačnom centre a aby si pripravil na najbližšie zasadnutie MZ 
zriadenie či už sa to bude volať koordinačné centrum, alebo centrum podpory regionálneho 
rozvoja, jednoducho samostatnú no-čku, ktorá by sa obrátila na úrad vlády a ktorá by mohla 
získať podporu, ktorá by mohla pomáhať podnikateľom pripravovať kvalitné projekty. Lebo 
v opačnom prípade to končí tak, že, že zase premeškáme jednu príležitosť, ktorá tu je. Ja si 
teda nemyslím, žeby, žeby ten akčný plán, ktorý pripravila vláda bol spásonosný, ale predsa 
sú to len nejaké, nejaké peniaze, ktoré do regiónu môžu prísť a keď to bude stáť na tom, že, že 
niekto nechce nejak pracovať na projektoch, ktoré, z ktorých nič nemá, tak potom celý okres 
na to doplatí vrátane mesta Rožňava. Takže ja nevidím inú cestu, len aby, aby mesto spravilo 
iniciatívu, netreba objavovať Ameriku, netreba objavovať koleso. Ja odporúčam ísť sa pozrieť 
do, do Tornale, spýtať sa ich, ako to urobili oni. Keď to mohli urobiť oni, môžeme to urobiť aj 
my. No to je asi všetko. Ďakujem.
Jánošíková  -  V  zmysle  §  5  ods.  1  zákona  Zákona  č.  213/1997  Z.  z.  o  neziskových 
organizáciách  poskytujúcich  všeobecne  prospešné  služby:  „neziskovú  organizáciu  môže 
založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát“.
Koordinačné  centrum pre rozvoj okresu Rožňava n.o. (ďalej len „KCPRORV“) bolo založené 
dňa 29. marca 2017 v súlade s vyššie uvedeným znením zákona. Zaregistrované bolo dňa 31. 
marca 2017 rozhodnutím Okresného úradu v Košiciach č. OU-KE-OVVS1-2017/018126.



Financovanie činnosti KCPRORV podliehalo schváleniu Žiadosti o poskytnutie regionálneho 
príspevku  a  následnému podpisu  Zmluvy  o  poskytnutí  regionálneho  príspevku  s  Úradom 
vlády SR.
Zmluva o poskytnutí  regionálneho príspevku č. ÚVSR 855/2017, na základe ktorej reálne 
začalo činnosť KCPRORV bola podpísaná dňa 6. októbra 2017 a doručená bola 10. októbra 
2017 (ďalej len „zmluva“).
V  období  odo  dňa  registrácie  KCPRORV  do  podpisu  zmluvy  sa  vypracovala  Žiadosť  
o poskytnutie regionálneho príspevku s Plánom aktivít KCPRORV na roky 2017 až 2020. Po 
jej schválení Úradom vlády SR a Protimonopolným úradom SR boli vypracované základné 
prílohy zmluvy (štrukturovaný rozpočet, plán aktivít, plán prioritných projektov). Z dôvodu 
opakovane sa meniacich podmienok a finančných limitov pre jednotlivé oprávnené výdavky v 
zmysle platných smerníc ÚV SR, bolo nutné rozpočet niekoľkokrát prepracovať a doplniť. Až 
po definitívnom schválení rozpočtu bola vypracovaná a následne podpísaná zmluva.  
KCPRORV reálne vykonáva svoju činnosť od 20. októbra 2017 t.j. odo dňa kedy bola na účet 
KCPRORV  poukázaná  časť  finančných  prostriedkov  pre  rok  2017  v  zmysle  podpísanej 
zmluvy.  KCPRORV  sídli  na  základe  požiadavky  mesta  Rožňava  v  priestoroch 
Podnikateľského inkubátora na Zakarpatskej 19.
V súčasnosti  sa  venuje  aktualizácii  predložených  projektových  zámerov  okresu  v  zmysle 
Schémy  na  podporu  lokálnej  zamestnanosti  DM-14/2017  vydanej  Úradom  vlády  SR  v 
novembri 2017. Všetky aktualizované projektové zámery sú súčasťou schváleného Zoznamu 
prioritných projektov, ktorý schválila Rozvojová rada okresu Rožňava na svojom zasadnutí 
dňa 27. septembra 2017.
KCPRORV  ďalej  aktuálne  vykonáva  procesy  verejného  obstarávania  v  súvislosti  so 
zabezpečením technického a materiálového vybavenia (PC, software, kancelárske vybavenie, 
spotrebný materiál, telekomunikačné služby a pod) nevyhnutného pre svoju činnosť.
Pri svojej činnosti aktívne komunikuje so všetkými svojimi partnermi t.j.  Úradom vlády SR – 
Sekcia  regionálneho  rozvoja,  Úradom KSK – Odbor  regionálneho  rozvoja,  Informačné  a 
poradenské centrum Košice, Rozvojovou radou okresu Rožňava...
Ako pozitívnu a veľmi prospešnú hodnotíme aj spoluprácu s centrami podpory, ktoré fungujú 
v ostatných najmenej rozvinutých okresoch SR, čoho dôkazom je aj  založenie Partnerstva 
NRO v rámci KSK (KSK, Sobrance, Trebišov, Gelnica a Rožňava).
Na základe vyššie uvedených skutočností nevidíme požiadavku na založenie ďalšieho centra 
podpory v rámci okresu Rožňava za opodstatnenú ani odôvodnenú.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Bude reagovať pani prednostka ešte. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Mesto Rožňava spolu aj s mestom Dobšiná vypracovalo materiál, ktorý ste aj 
vy poslanci schvaľovali, ktorého predmetom bolo práve založenie koordinačného centra, kde 
zakladateľmi  boli  mesto  Dobšiná  a mesto  Rožňava.  Schválili  ste  založenie,  schválili  ste 
zakladaciu listinu, schválili ste stanovy. Tento materiál sme poslali rade, Okresnej rade, ktorá 
sa k nemu vyjadruje a ktorá dáva odporúčanie ďalej na úrad vlády. Rada neschválila založenie 
tohto centra. Čiže my sme mali pripravený, aj vy ste všetko odhlasovali.

p. primátor Pavol Burdiga
Tak keď to nebolo zriadené, tak asi vieš si predstaviť, my sme ako hlasovali dvaja primátori,  
keď nie sme v tej  zriaďovacej  listine.  Ja nehovorím,  že to  je nejaká patová situácia,  lebo 



vôbec to nie je tak, len práve sme ti toto chceli dať do pozornosti. Neviem či sa pamätáš na to, 
že  sme to odsúhlasovali.  Aj  Rožňava,  aj  Dobšiná.  No,  ale  ja  preto  vám,  preto  som vám 
povedal, alebo dal do pozornosti. No to určite nie. Preto hovorím, že nie je tam ani, nie je tam 
ani Dobšiná, nie je tam ani Rožňava a nie sú tam ani mená v tej zriaďovacej listine, keď ste 
videli, takže. 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som si matne spomínal, že niečo sme schvaľovali, hľadal som to vo svojich materiáloch, 
ktoré mám zo zastupiteľstiev a nejak sa mi ten materiál nepodarilo nájsť. Takže ďakujem za 
pripomenutie. No, áno, to čo som, čo si teraz povedal, teda povedala to aj pani prednostka to 
hovorí za všetko.  Otázka je,  čo teraz budeme robiť.  Lebo sme tu ako rukojemníci,  ľudia, 
občania, podnikatelia z okresu, alebo minimálne teda z mesta Rožňava oprávnene očakávajú, 
že niečo budeme robiť a my teraz tuná sedíme, jak proste...

p. primátor Pavol Burdiga
Nesedíme tu, keď ti môžem.....

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
..... prepáčte, nesvojprávni, ako.....

p. primátor Pavol Burdiga
Tak až tak, až tak nie. Včera sme mali akčnú radu a včera sa odsúhlasilo 8 alebo 9 projektov. 
Myslím, že mám tu aj kolegu Balázsa, aj pána riaditeľa technických služieb, čiže práve týchto 
8  alebo  9  projektov  v hodnote  nejakých  1,4  milióna  ide  teraz  dole  na  schválenie  druhej 
polovičke akčnej rady, dostáva sa to do vlády a keď to vláda schváli, tak sa to dostáva ešte na 
protimonopolný úrad. Čiže takýto je postup ďalej. Čiže ide tých 8, 9 projektov. Práve včera 
sme kvôli  tomuto sedeli,  včera sa to odsúhlasilo a sa to posiela.  Čiže ďalších 9 ide dolu. 
Zatiaľ ja neviem povedať, že aký bude výsledok toho, keď prejde všetkými týmito štáciami.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Mne tu chýba.....

p. primátor Pavol Burdiga
Ešte pani prednostka môže.....

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno. 

p. primátor Pavol Burdiga
......zareagovať keď hovoríme...

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Áno, nech sa páči samozrejme.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Prepáčte, ja som len našla v plnení uznesení, je to uznesenie č. 13 z roku 2017 termín bol tam 
31. marec 2017, takže to bolo pravdepodobne februárové zasadnutie MZ, keď sa schvaľoval 
tento materiál, takže si môžete vyhľadať. 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA



Dobre. Mne tu chýba totiž taký koncepčný prístup. Chýba mi tu to, že na koho sa podnikatelia 
z okresu môžu obrátiť, komu môžu predložiť ten, ten projekt, kto im k tomu môže dať nejaké 
informácie,  kto môže a kto nemôže zasahovať do toho projektu,  ktorý oni urobia,  pretože 
teraz je to  nejaké živelné,  nejakým spôsobom sa na tom podieľa,  teda na príprave,  alebo 
predkladaní tých projektov pani Valentíková z mestského úradu, ale ja neviem proste ako, 
akú, aké má zaradenie. Keby sme mali tú neziskovú organizáciu, tak, tak je jasné, že oni sú, 
táto  organizácia,  na túto  organizáciu  sa majú  obracať  podnikatelia,  táto  organizácia  bude 
poskytovať  informácie,  bude  im  radiť,  ako  pripraviť  tie  žiadosti  a potom  sa  to  bude 
schvaľovať, dávať schvaľovať rozvojovej rade, ale, ale momentálne tu mám pocit, že, že je to 
nekoordinované,  živelné  a potom  z toho  vznikajú  rôzne  možno  nedorozumenia  a aj 
pochybnosti,  či  ten proces je transparentný. Obzvlášť,  keď teda vieme,  aké mená figurujú 
potom v tom rozhodovaní. A teraz to neber prosím ťa osobne pán primátor, nemyslím teraz, 
naozaj nemyslím teba. 

p. primátor Pavol Burdiga
Tak to ešte, áno, pani prednostka zareaguje.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja sa ospravedlňujem, že si beriem slovo. Ja len by som v podstate na margo toho, čo tu 
odznelo  aj  v diskusii  občanov s pani  Majtányovej,  aj  teraz  k tomu,  čo  ste,  k čomu ste  vy 
vystúpili. Mňa veľmi mrzí teda, že aj mestský úrad je čiastočne vnímaní tak, že vypracováva 
nejaké  projekty.  Pani  Valentíková  nemala  doplnenú  pracovnú  náplň  v tom,  že  by  mala 
vypracovávať projekty pre podnikateľov. Mesto Rožňava má cez akčný plán podané myslím, 
že 3 projekty, technické služby 1. Ona je poverená tým, aby vypracovávala tieto projekty. 
Čiže  to,  že  ona  vypracovala  projekty  pre  podnikateľov,  ja  to  beriem  ako  jej  súkromnú 
iniciatívu. To či je ona nejakým spôsobom za to platená neviem. To skutočne neviem, ale....

p. primátor Pavol Burdiga
Určite z peňazí mestského úradu to nejde.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
....ale ona nemá osobitne za to plat žiadny, žeby teda pre podnikateľov. To by ani nemohla 
robiť a hovorím, ja to beriem ako jej osobnú iniciatívu. Zúčastňuje sa zasadnutí rady, ja sa 
nezúčastňujem, takže z mojej strany určite nešiel návrh na doplnenie pracovnej náplne a ani 
nebola doplnená náplň. 

p. primátor Pavol Burdiga
Zo včerajšieho sedenia, keď sme sedeli v akčnej rade, tak vlastne to koordinačné centrum tam 
nastal nejaký 3-4 mesačný pingpong medzi tým, že ako sa to má zriadiť, čo tam má byť atď. 
To  ja  len  informácie  vám hovorím,  ktoré  ja  som dostal  od  pani  Valentíkovej  a od  pána 
Kavečankyho a myslím, že na včerajšej rade bolo povedané, že behom nejakých 2 týždňov by 
sa to malo zastabilizovať a mala sa podpísať zmluva ohľadom koordinačného centra. Keď to 
bude  podpísané,  samotné  koordinačné  centrum  keď  sa  vytvorí  aj  pán  Kavečanky  a pani 
Valentíková odchádza od nás z mestského úradu. Nebude zamestnankyňou mestského úradu. 
To je tiež pre vás informácia. Čiže všetky tie veci, čo si robí pomimo sú na nej.
Nech sa páči ďalej pán poslanec Lach.

p. poslanec Ján Lach 



Celý  akčný  plán  bolo  vlastne  zo  strany  okresného  úradu  veľké  rozpačité  nič.  Potom sa 
iniciatívy chytilo mesto, začalo pripravovať akčný plán a keď už bol hotový, tak nastúpilo 
zase okresný úrad a ľudia, ktorí robili v tej akčnej rade, pripravovali, tak myslím si, že tam 
bola veľká snaha robiť to transparentne a pripravovať to skutočne, brali sme to ako šancu, 
ktorá je pre tento okres a že môže sa z toho niečo pohnúť, alebo urobiť pozitívne. No potom 
nastali  personálne  rošády rôzne,  že  už nie  členovia  akčnej  rady sa nestali  priamo členmi 
kor...tej rozvojovej rady, tam došlo k tvrdej selekcii tak, aby vlastne tu menovaný prednosta 
okresného úradu mal tam zabezpečenú väčšinu a a jednoznačne aby sa rozhodovalo podľa 
toho,  čo  je  preňho  dobré.  Taký  malý  pokus  o vzburu  bolo  vlastne  založenie  tohto 
koordinačného centra spolu s Dobšinou a odišli sme s dlhým nosom, čo aj mňa veľmi mrzelo, 
lebo  bol  som  pri  tom.  Proste  zostalo  len  také  horko  v ústach  a a a jednoducho  taká 
bezmocnosť,  že  proste  to  bolo  nachystané  tak,  aby,  aby  sa  o peniazoch  rozhodovalo 
v nejakom úzkom kruhu a o tom, kto dostane podporu, ako dostane podporu. Ja osobne, tiež 
teda nie ja osobne, ale občianske združenie, ktorého som predseda, tak máme vypracovaný 
projektový zámer no a som veľmi zvedavý, že jak to dopadne, hej. Tiež ako strácam nádej, by 
som povedal, že to bude prebiehať nejak rozumne a sa to dotiahne do rozumného konca, lebo 
tiež sme sa dali do takej veci, ktorá mala slúžiť na rozvoj tohto regiónu po vzore Rakúska 
a iných krajín, kde sa vlastne rozvíja, zabezpečuje ten rozvoj cez úspory energetiky a to, že 
z okres.....z  regiónu neodchádzajú  peniaze  na energie.  Čiže  v tomto prípade  ako nemožno 
viniť pána primátora, že by  jako on mohol úplne, lebo tam sme len pozerali jak malé deti, že 
jak to bolo pekne pripravené, jak sme boli odtiaľ vypinkaní. A zostal tam v tej rozvojovej rade 
za  mesto  pán  primátor  a ostatný  proste,  no  nejdem,  nechcem  sa  vyjadrovať,  že  jak  tá 
rozvojová rada bola kreovaná a akým spôsobom, lebo iste to nebolo úplne v súlade s tým, čo 
sme mali zámer ako akčná rada. Čiže toľko len.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno. Tiež som členom tej rozvojovej rady. V podstate som tam nominovaný za podnikateľskú 
sféru, ale samozrejme, že človek je aj poslancom MZ Rožňava a do určitej miery sa pokúša 
hájiť aj záujmy mesta. Rozvojová rada, pomaličky vidím, že si skladáte tú, tú celú mozaiku 
a iba by som tak doplnil, poskladal tú informáciu, že rozvojová rada spadá pod okresný úrad, 
nie pod, pod a z uvedeného usmernenia vyplýva, že tajomníkom rozvojovej rady je prednosta, 
každého  daného  okresného  úradu  s hlasovacím  právom.  Toto,  toto  v podstate  si  len 
vyjasnime. Nie mesto je koordinátom... koordinátorom akčného plánu, alebo tejto rozvojovej 
rady a toto som sa pokúšal pred chvíľou tuná vysvetliť aj pani Majtányovej. Hej, že či, či sme 
na tej pôde, kde ona v podstate toto predniesla, či, či na dobrých dverách klopeme, som sa 
pýtal pred chvíľou pani Majtányovej a na toto som cielil.  Takže zúčastňujeme sa s pánom 
primátorom uvedenej rady, tá má 9 členov a v tejto rade sa hlasuje. Takže zhruba toľko.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Vďaka tomu, že Ivan si pripravil tú záležitosť nebudem ja už v tejto veci 
vystupovať.  Ja  v tomto  smere  revolučne  len  jednu  záležitosť.  Nejde  mi  do  hlavy,  ak 
zástupcovia  50%  obyvateľov  okresu  Rožňava,  ktorí  sa  rozhodnú  založiť  neziskovú 
organizáciu  na to,  aby získali  vládnu podporu tak,  ako ju  tu  pán premiér  prezentoval,  sú 
odmietnutí nejakým orgánom, ktorý je vytvorený na to, aby to koordinoval, tak ja navrhujem 



obrátiť sa s otvoreným listom priamo na vládu, na úrad vlády a apelovať u nich, ak teda ešte 
nejaké  svedomie  tam  je,  aby  takáto  záležitosť  proste  bola  minimálne  prebratá  a riešená 
otvoreným listom,  aby obyvatelia  vlastne  videli,  že  mesto  jedno  aj  druhé  vyvíja  aktivity 
v zmysle toho, čo tu vláda sľúbila. Takže ja som za to a podpíšem takúto aktivitu kedykoľvek. 
Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Kossuth.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. V podstate dneska asi môj reproduktor bol dajaký zachrípnutý, ale nedá 
mi,  aby som sa nespýtal na niektoré otázky,  ktoré,  ktoré mi určitým spôsobom nedajú sa 
spýtať nato, alebo nedá mi to svedomie, aby som sa nespýtal na. Ja som v minulom období tu 
reklamoval a dožadoval sa o prípadnú dajakú rekonštrukciu, alebo retušovanie lávky cez most 
Slanú,  ktorá  sme sa  dopracovali  k tomu,  že  je  v majetku  mesta.  A dostal  som ja  domov, 
domov prípis od mesta, že v nedávnej minulosti, že na, na uvedenej teda lávke momentálne sa 
pripra....vypracováva ako zadanie a a súťaž prebieha. Chcem sa spýtať, či je to ešte aktuálne 
v tomto roku nakoľko za chvíľu je  október a je to v podstate  nad,  nad tokom, že či  ešte 
môžeme uvažovať vôbec s tým, alebo je to, ako to je vôbec reálne, keď sa môžem spýtať. 

p. primátor Pavol Burdiga
Veľmi rýchlo ti  odpoviem ak môžem, lebo tak je to najlepšie  asi.  Načo viem odpovedať 
odpoviem, hej a na čo nie, nie. Keď si si všimol, neviem či si si všimol, lebo ako poslanec 
máš na to právo, tri  lávky idú na rekonštrukciu,  obchodný dom Billa,  autobusová stanica 
a práve to, čo ty hovoríš, hej. Tieto 2 lávky sa teraz rozobrali, neviem či si si všimol, že my 
sme nepredpokladali,  že to bude až v takomto dezolátnom stave, takže celá lávka musí ísť 
kompletne, musí byť celá vymenená aj jedna aj druhá a môžem ti povedať s určitosťou, že aj 
na tú tvoju lávku smerom na Nadabulu, alebo na našu lávku smerom na Nadabulu sa dostane 
tak isto. Sú to vysúťažené veci, dobre a môžeme sa spolu ísť v pohode na to pozrieť. Ja som si 
tiež nemyslel, že to je v takom katastrofálnom stave. Lebo keď ste si všimli komplet sme ju 
museli dať preč, lebo keď sa pustila do toho firma a urobila niektoré sondy, hej, tak sme sa 
rozhodli každopádne kvôli bezpečnosti občanov to nemôže ostať tak. Takže stojí, čo to stojí, 
tá lávka sa musí opraviť a pôjde úplne nová.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Tak v tomto prípade ďakujem a dúfam, že nás nedobehne ako počasie, že teda budeme vedieť 
urobiť dajakú rekonštrukciu. Ďalej by som sa chcel spýtať, spýtať aj poukázať na niektoré 
veci.  Na  dnešnom  zastupiteľstve  sme  odsúhlasili  asi,  zhruba  asi  5  bodov,  kde  sme  sa 
dožadovali o dajaké fondy na rekonštrukciu, projekty a proste rôzne veci. Ja neviem, či do 
tejto,  do tejto oblasti  sa nedalo zasunúť aj,  aj agitačné stredisko, alebo keď už uvažujeme 
s tým, že sa to odovzdá teda futbalovému klubu, tak to bude zastrešovať on. Ja poukazujem aj 
na túto budovu z titulu toho, že stav je dezolátny. Za chvíľu budú voľby, tečie do strechy, no 
dobre by bolo sa aj s týmto dajak zapodievať, alebo kto, čo, ako, kedy aspoň informatívnu 
správu....

p. primátor Pavol Burdiga
Môžem odpovedať hneď? 

p. poslanec Ľudovít Kossuth



Áno.

p. primátor Pavol Burdiga
Na, do budúceho roku dávame opravu strechy, tzn. budeme ju vymieňať.  Konštrukciu hej 
a strecha sa bude vymieňať. A bolo by dobré, keby ste, keď už vás mám v takom zložení, 
keby ste rozmýšľali o tom, že do budúcna aké využitie tomto dáme. Lebo na predaj to určite 
nedáme, urobíme strechu, ale vymýšľajme čo tam bude. Dobre? Lebo výjde nejaká výzva, 
hej, alebo keď my vymyslíme, že to bude tam pre dôchodcov, pre mamičky a pre neviem 
koho ešte, hej, tak budeme sledovať tieto výzvy, či náhodou niečo také nevýjde, ale teraz 
vychádzajú rôzne výzvy a my zatiaľ nevieme čo z toho chceme. Čiže strašne a veľmi nám 
pomôžete, keď prídete s takými nápadmi, spýtajte sa tam, ste poslanci obidvaja, možno ľudí, 
aké využitie by sme chceli tomu dať a projektová dokumentácia keď výjdu výzvy, aby sme 
žiadali,  aby sme sa zapájali  tak, ako teraz aktívne do, do veľmi, veľmi, alebo do rôznych 
týchto výziev. Hej, čiže strecha pôjde, strecha pôjde. Dobre?

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Takže ďakujem aj za túto odpoveď. Ja sa len obávam, že tá strecha je v takom stave, že tá 
zima asi ukončí tú strechu. Neviem. Možno nie, nechcem byť dajakým prorokom. Tá tretia, 
tretia otázka moja je kus taká, kus taká akože by som povedal, pripravuje sa teraz druhé kolo 
asfaltovania. Ja si myslím, že ja nebudem poukazovať na to, že toto tam, alebo toto tam, ale 
pokiaľ ide druhé kolo asfaltovania a dajakým spôsobom je vynechané, vynechaná čiastočne 
Rožňava baňa, Nadabula, ja viem, že teraz mi odpovieš na to, že na Rožňava bani pôjde jedna 
komunikácia ako prístupová, ale skutočne musím začať s tou Rožňava baňou, čo sa týka tej, 
tej, toho chodníka. Je tam len jednostranný chodník, je to dajak provizórne urobený z panelov. 
Tam s kočíkom zrejme ťažko prejsť. A z titulu toho ma akože kus aj mrzí to, že to poradie, 
poradie bolo kus iné a nedostala sa tam ani Rožňava baňa, ani Nadabula chodníky. To akože, 
alebo pokiaľ sa nájde dajaká rezerva aj v tomto smere, bolo by to uvítané aj od občanov aj 
z mojej strany. Snáď toľko. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Môžem odpovedať aj na toto?

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Áno.

p. primátor Pavol Burdiga
Povedzme si aj to, nemôžeš mi tvrdiť, keď som sa spýtal o asfaltovaní k papierni. Rozprávali 
sme sa, hej. Dobre to nechajme teraz tak, nemôžeš povedať, že som sa nepýtal na to. Bude 
asfaltovaná časť aj na, aj na Rožňava bani, aj v Nadabulej. Rožňava bani bude tam jedna časť 
asfaltovaná, je tam ten obchod, pomôž mi, na rohu tam kde je aj servis.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Novak.

p. primátor Pavol Burdiga
Áno. Ide hore tá ulica, tá sa kompletne urobí, v Nadabulej sa bude robiť, tam kde ste robili 
práve tú zádržňu na vodu, hej. Čiže úplne z hornej časti sa bude asfaltovať celkom po spodnú 
časť, tam kde aj pán Mihálik býva. Vieš, ktorá časť to je?



p. poslanec Ľudovít Kossuth
Viem, viem, ja to ovládam.

p. primátor Pavol Burdiga
 Aj tá časť, aj tá časť sa bude asfaltovať. Ja by som veľmi rád, alebo my by sme veľmi radi  
dali asfaltovať aj tie ulice, ktoré sú ku starým baníckym domčekom. Len aby ste vedeli ja som 
tam ľuďom povedal, že ja s tým žiadny problém nemám, ak sa napoja všetci na kanalizáciu, 
ktorá je urobená. Ani jeden sa ešte nenapojil. Lebo to stojí nejaké peniaze. Zoberte, že dáme 
zaasfaltovať  tie  ulice,  lebo  nebol  by  problém  zaasfaltovať,  začnú  nám  kopať  vtedy 
kanalizáciu.  A už  sme  ich  vyzývali  my,  už  vyzývala  Východoslovenská  vodárenská 
spoločnosť, že podľa zákona sa musia napojiť a tá kanalizácia, sakra, však sa robila pre nich, 
na  všetky  ulice.  Ľudia  ani  jeden  nie  je  zapojený  a stále  to  ide  do  provizórnej  starej 
kanalizácie. Tá neviem dokedy tiež vydrží. Asfalt chceme, ale napájať sa nechceme. Čiže aj tá 
časť pôjde, čiže aj preto hovorím, že aj na Rožňava bani pôjde jedna časť. A nebránim sa 
vôbec tomu, žeby išla aj iná časť, ale hovorili sme, vieš, onoho času aj okolo papierne. 

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ako beriem toto. Ja som nevedel rozhodnúť pán primátor, ale.....akože poradie určiť, aby na 
mňa sa nehnevali, čo sa týka tých komunikácií. Ale ja som teraz poukázal na chodníky, ktoré 
sú a mal ísť chodník aj v Nadabulej. Takže to vypadlo a viac menej, čo ma mrzí, tak škola, 
banská stráň, no tam je, to ťažko prejsť. 

p. primátor Pavol Burdiga
No to nie je. My sme sa rozhodli, kvôli tomu, že asfaltovať sa, lebo keď sa pozrie niekto 
odborným okom na to,  a ty  si  stavbárom,  že  na  ten  chodník  asfalt  nemôže byť.  A práve 
kolegyne mi potvrdia,  že práve na budúci rok začiatkom roka dáme okamžite vypracovať 
projektovú dokumentáciu na tento chodník, pretože to čo tam je musí ísť celé dole, sám vieš, 
a pôjde tam nový chodník. Urobíme ho, určite. A na budúci rok tak isto budeme asfaltovať, 
čiže  tohto  roku  čo  neprejde  pôjde  opäť  do  zastupiteľstva  ako  tu  ste  rozhodli,  že  ktoré 
chodníky idú a len tie idú. Čiže aj  na budúci rok je tá šanca, hej, že tieto chodníky budú 
robené. A určite pôjde aj ten chodník, o ktorom hovorím až z tade od školy celkom pre, pred, 
pred jak sa on volá? Pepo. Ten na uhoľných skladoch, kde robil. No, čiže až tam pôjde tento 
chodník.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Gašparec.

p. primátor Pavol Burdiga
Gašparec a ideme robiť projektovú dokumentáciu aj na druhú stranu zase cesty, ako sa ide od 
Tatrasvitu tie domky, ktoré sú celkom hore. Aj tam sa bude robiť projektová dokumentácia. 
Čiže  je  rozbehnutých  veľa  týchto  projektov  a projektových  dokumentácií  a určite  tieto 
chodníky, keď bude v našej sile, tak ich urobíme. 

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ja to beriem pán primátor, ale prvé kolo a dačo sme mohli aj tam pustiť už, čo sa týka tých 
chodníkov. Ja si myslím. Alebo myslím si, že aj občania by to uvítali. Len toľko. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Ocelník, nech sa ti páči.



p. poslanec Roman Ocelník
Len reagujem na to, čo si nás oslovil ohľadom agitačného, takže. Bez zmeny využitie, tzn. 
Dovaj,  dôchodcovia,  mali  tam nejakú odbočku rožňavskú.  Neviem,  či  to  ešte  existuje,  či 
ešte...

p. primátor Pavol Burdiga
Mali, áno, áno, áno.

p. poslanec Roman Ocelník
...niektorí  už  pomreli,  takže  neviem či  sa  to  tam nejak.  Či  to  tam funguje.  Chodia  tam 
mamičky s kočíkmi, s deťmi, preliezačky, sú tam voľby...

p. primátor Pavol Burdiga
Preto sme to urobili.

p. poslanec Roman Ocelník
takže ja si myslím, že v tomto smere toto zachovať.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre,  budeme  sa  ťahať  k tomu smeru,  ale  každopádne  keď ste  tam poslanci,  sa  trošku 
popýtajte, veľmi nám tým pomôžete.

p. poslanec Roman Ocelník
Ja tam nič nové nevidím. Žiadne  podnety nemám nové, nejaké iné.

p. primátor Pavol Burdiga
Dobre. OK. Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Lach nech sa ti páči.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Chcel by som upozorniť na strechy nad oblúkmi, čo boli brány mestské na námestí...

p. primátor Pavol Burdiga
Áno, už ma upozornili.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Tak je to kryté šindľom a tie šindle odchádzajú, za chvíľu aby nám nespadli tie oblúky na 
hlavu tak treba pozrieť, ktoré sú v akom stave a opraviť to. Lebo človek väčšinou sa díva po 
chodníkoch jak vyzerajú, po námestí a tak človek ani nezdvihne tú hlavu.
TSM - po obhliadke na tvare miesta je potrebná výmena drevených škridiel a taktež oprava fasády, 
ktorú by sme naplánovali na rok 2018

p. primátor Pavol Burdiga
Áno, viem o tom. Som sa rozprával s tým pánom, ktorý ti to povedal ako druhému potom. 
Hej, čiže akceptujeme každopádne a potom....

p. poslanec Ing. Ján Lach
Dobre.  Ďalej  chodník  na  Budovateľskej.  To  tiež  už  bola  asi  na  pretrase.  Je  tam za  tým 
bytovým domom od štátnych lesov.



p. primátor Pavol Burdiga
Keď si pozrieš výspravky, ktoré idú, tak sa dočítaš, že aj ten chodník ide. Bude asfaltovaný už 
keď mám, prepáč, slovo, keď ti skočím do reči ohľadom asfaltovania buď zajtra, alebo od 
pondelka nastupujú inžinierske stavby komplet na tieto asfaltovania, ktoré boli napísané na 
našej stránke, kde sme to zverejňovali. Čiže aj tento chodník kompletne ide. Budú začínať 
najprv tým, že budú frézovať križovatku Košická – Jasná, potom budú frézovať časť medzi 
Páterovou a Dobšinského ulicou, keď stade chodíte, je to veľmi zlý úsek a potom začínajú aj 
s opravou  chodníkov.  Myslím,  že  teraz  som  práve  rozprával  s koordinátorom,  s pánom 
Mikolajom,  tak  už  vlastne  vytrhali  staré  asfalty  aj  na  ulici  Kyjevskej,  čiže  postupujeme 
dopredu.  Takže už z toho miesta by som chcel aj, aj obyvateľov vyzvať trošku k trpezlivosti, 
zhovievavosti,  lebo  určite  3,  4  týždne  tu  budú  asfaltéri  a trošku,  trošku  to  bude,  ako 
nehovorím, že mesto prevrátené, ale budú sa tu pohybovať aj ťažšie mechanizmy.

p. poslanec Ing. Ján Lach
No a ďalej tu pán Lányi to spomínal a riešili sme to, keď tam sa riešili tie retardéry a toto. Je 
tam také malé parkovisko, ktoré sme, o ktorom som hovoril, že teda by poslúžilo a slúži ako 
parkovisko pre susedov, aby nestáli tam na Hrnčiarskej. No a ....

p. primátor Pavol Burdiga
To je pri tom moste?

p. poslanec Ing. Ján Lach 
Áno. Pred Mikim Hudákom. No a jedná sa o to, že tam vlastne priteká voda od Mária bane 
z asfaltky, z tej št...., to je štátna cesta?

p. primátor Pavol Burdiga
Áno.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Na Čučmu. Steká dolu na Hrnčiarsku a tečie po Hrnčiarskej na Kúpeľnú a a a proste až pred 
Školníkovcami to steká do potoka. Poškodzuje to našu miestnu komunikáciu a tam na tom 
parkovisku teda, je tam vykopaná taká úzky ryha, ktorú by bolo treba rozšíriť, aby tú vodu 
vlastne z cesty bolo možné odraziť, odviezť do potoka. 
TSM – Časť plochy na Hrnčiarskej bola vysypaná frézovaným asfaltom a rigol bol prekopaný 
a rozšírený v priebehu mesiaca október

p. primátor Pavol Burdiga
Pán riaditeľ. Poprosím dobre?

p. poslanec Ing. Ján Lach 
Pán riaditeľ....hovorili sme o tom, vtedy tam bol keď sme to obzerali niekedy začiatkom leta. 
Medzitým som už zo 2x urgoval, že treba tam doniesť drvu, z tohto, čo sa frézoval asfalt a dať 
tam, pokiaľ by to bolo trošku možné, tak dať tam nejaké tie betónové žľaby, ktorým by sa tá 
voda dala odviesť. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán  riaditeľ  máme  to  napísané?  Dobre.  Poprosím,  keby  sa  to  dalo  do  konca  októbra 
zrealizovať, dobre?



p. poslanec Ing. Ján Lach
Uch...uchráni to tú komunikáciu na kúpeľnej, ktorá viem 7x už nejakým spôsobom flákaná, 
teda plátovaná, lebo plyn, potom kanalizácia, neviem čo všetko tam bolo riešené a tá cesta 
odchádza. No a ďalšia vec, čo ako teda mi nedá a musím to spomenúť aj na základe sťažnosti 
občanov.  Belapar,  to  je  vlastne  Čučmianska  dlhá,  keď výjdeme hore kopcom a pokračuje 
cesta na kúpele, tak vlastne na ľavej strane sú tam hore domy tak vysoko nad cestou. Tam 
vlastne je postavená štátna cesta, časť bývalej cesty od tohto Turekovcov dolu, ten kopec je 
ďalšia cesta, ktorá vedie hore a potom je, už v tej vrcholovej časti je ešte jedna cesta nad tým, 
ten posledný rad domov vľavo hore. No a ten, tá cesta je zanedbávaná, čo sa týka údržby. 
Sneh, kosenie, neviem čo, vždy proste mi volajú odtiaľ susedia, že nejakým spôsobom nech 
sa prihovorím, aby teda bolo tam pokosené. Asi by bolo dobré tú ulicu, akože vziať tak nejak 
na vedomie a o tú časť cesty a starať sa o údržbu aj tam. Žijú tam starší ľudia a nie je to, nie je 
to práve najlepšie, hej, keď v zime nevedia výjsť s autom, alebo proste aj, aj pešo, keď to nie 
je odhrnuté a posypané. Nerád by som potom, aby sme riešili úrazy a celkom oprávnene. Čiže 
to sú také veci a ešte k tomu asfaltovaniu. No. Nevidel som v lete nejak behať ten asfaltovací 
stroj po meste tak, jak by som ho bol očakával a možno tie výtlky, ktoré sú nielen v centre 
mesta, ale aj u nás na Kúpeľnej, na Hrnčiarskej, na Baníckej, bolo by dobré sa pozrieť na tie 
výtlky a niečo urobiť s tým. Ďakujem.
Šalamon -    zimná údržba v meste Rožňava je vykonávaná podľa schváleného plánu zimnej údržby na 
príslušný kalendárny rok a je realizovaná  Technickými službami mesta (TSM) Rožňava.
Po skončení vegetačného obdobia na Čučmianskej dlhej ulici v Rožňave (nad oporným múrom nad 
Belapartom  –  v úseku  rodinných  domov  č.  111  -143)  kosenie  vykonávali   miestni  obyvatelia  z 
rodinných domov. Dňa 31.10. 2017 bola vykonaná obhliadka,  na základe ktorej bolo TSM Rožňava  
oznámené, aby  túto lokalitu vo vegetačnom období pravidelne kosili. 
Asfaltovanie výtlkov na Kúpeľnej, Hrnčiarskej a Baníckej ulici bude v prípade priaznivých   
poveternostných podmienok realizované ešte v tomto kalendárnom roku.  
O Vašich požiadavkách bol dňa 30.10. 2017 informovaný  riaditeľ TSM Rožňava. 

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem. Pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem  za  slovo.  Ja  sa  ospravedlňujem  za  takýto  vstup  v diskusii.  Páni  poslanci,  páni 
kolegovia,  pán  primátor.  Najlepším  argumentom  na  to,  ako  fungujú,  resp.  nefungujú 
technické služby je práve táto diskusia. Od úpravy snehu, až po kosenie, až po zaplátovanie 
dier je to o lobovaní o prihováraní sa za tú, ktorú časť. Prečo to nemôže fungovať normálne, 
ako v normálnom svete. Tam kde treba  poslať, poslať technické služby bez toho, aby sme to 
tu riešili na zastupiteľstve. Je to s prepáčením smiešne. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Tak viete, niekedy si treba nájsť cestu aj na tie technické služby a tam ísť toto povedať, hej, 
lebo na zastupiteľstve to je...bodujete nikde, hej, ale treba to samozrejme aj tu povedať, ale 
technické služby sú otvorené pre každého, pre každého z vás poslancov. Treba zísť dole, pán 
riaditeľ je tam, je to zodpovedná osoba a tam to treba tiež povedať. Nehovorím to, že to tu 



netreba povedať.  Ja neviem, čo si  hovoril,  či  ľudí,  ja  som povedal  páni poslanci.  Ja som 
poslanci povedal. Ja preto hovorím, že poslanci v pohode môžete kľudne, netreba čakať na 
zastupiteľstvo. Keď potom nie pán riaditeľ, môžete aj mne zavolať, hej. Dá sa aj tak. Pán 
poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach Lach
Ja len na kolegu Bischofa, že ja som ohľadom toho parkoviska aspoň 3x volal pána riaditeľa 
a už som myslel, že predídem tomu, aby som tu ne..ne...nevylepšoval a nerozširoval výrobnú 
poradu, hej, ale vidím, že asi už som musel tu, hej, lebo tiež susedia sa obracajú na mňa, 
zazvonia mi, povedia mi, oný že, že, no proste mi vynadajú, že v akom je to stave. Tak. A nie 
je  v mojich  silách  s tým  urobiť  nič,  tak  musím  sa  obrátiť  na  toho,  kto  má  na  to  sily 
a prostriedky, aby to riešil. Čiže asi toľko.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No ja sa ešte chcem vrátiť k tomu akčnému plánu, lebo sa akosi neviem zmieriť s tým, že, že 
proste pokrčíme ramenami, že sa nič nedá robiť. Ja som si našiel teda to uznesenie, ktoré som 
nevedel nájsť, lebo som ho hľadal podľa, ako akčný plán, ale to uznesenie sa týkalo založenie  
neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Koordinačné centrum pre 
rozvoj okresu Rožňava, n.o.. Takže som to zle hľadal. Za hlasovalo vtedy 12 poslancov, nikto 
nebol proti, nikto sa nezdržal. Jeden poslanec nebol, buď nehlasoval, alebo nebol prítomný. 
Čiže panovala zhoda na tom, že treba založiť takúto organizáciu. Dohodli sa na tom primátori 
2 najväčších miest v okrese a celé to padlo na tom, že jeden s prepáčením papaláš povie, že 
nie. A niekoľko ďalších ľudí, ktorí ho proste počúvajú na slovo hlasujú tak, ako on chce. Ja sa 
prihováram k tomu, čo povedal kolega Kováč. Pán primátor myslím, že by si mal napísať list 
na úrad vlády a upozorniť  na to,  že človek,  ktorý bol  menovaný vládou, ktorý je  členom 
vládneho hnutia blokuje tento program, ktorý pán premiér vyhlasuje, že to je jeho priorita, 
čiže  v záujme  pána premiéra,  ja  nie  som jeho volič,  ani  jeho fanúšik,  ale  v záujme  pána 
premiéra, ak chce pri najbližšej návšteve tuná ukazovať, že čo vláda urobila pre tento okres je, 
aby tohto človeka odvolal a aby tu urobil poriadok. Lebo potom ho asi budú tuná vítať mnohí 
ľudia  veľmi,  veľmi  škaredými  pohľadmi.  Takže  naozaj  by  to  nemalo  skončiť  nejakým 
trápnym tichom, že my sme sa snažili, my sme zahlasovali. Niečo by sa malo robiť. Ja sa 
kľudne pod ten list s tebou podpíšem ak, ak nechceš aby tam bolo iba tvoje meno pod tým 
listom. Lebo mňa to ako vytáča keď, keď proste vidím susedný okres, ktorý má hádam ešte 
väčšiu  nezamestnanosť,  kde,  kde  tie  mestá  sú  menšie.  Revúca  je  menšia  ako  Rožňava, 
Tornaľa  je  menšia  ako  Rožňava  a tam  to  pre  Boha  ide,  tam  proste  vedia  mať  funkčné 
koordinačné  centrum,  robiť  na  projektoch  a a my tuná  sme  brzdení  tým,  že  proste  jeden 
človek to chce mať pod palcom. Áno ďakujem za upresnenie reality.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Laco.

p. poslanec Mgr. Arpád Laco
Ďakujem pekne za slovo. Troška možno na odľahčenie po takýchto závažných diskusiách. 
Dovoľte aby som pár slov vyslovil, lebo nedá, nedá, nie tak dávno uskutočnenej akcii. Vieme 
veľmi dobre, že nedávno v meste sme organizovali, bol organizovaný Rožňavský jarmok, boli 
Dni  mesta.  A chcem  povedať  pár  slov  o týchto  akciách  a kultúrnych  podujatiach,  ktoré 
v rámci Rožňavského jarmoku a Dní mesta, Dní mesta prebehli. Podľa mňa, ale nielen podľa 



mňa,  lebo viacerí  občania  sa  mi  vyjadrili  veľmi  pozitívne  o týchto  akciách,  že  dávno na 
Rožňavskom jarmoku  a v rámci  Dní  mesta  Rožňavy  nebol  tak  bohatý,  pestrý,  rôznorodý 
a vyvážený kultúrny program, v podstate pre všetky vekové kategórie,  ako bol tohto roku. 
A samozrejme  chcem  podotknúť,  že  aj  okrem  organizátorov,  tých,  týchto  vystúpení 
a sprievodných akcií pripravovali, ja si osobne myslím, že patrí vďaka aj technickým sluz.. 
službám a mestskej  polície,  ktorí  veľmi pružne,  pohotovo reagovali  na vzniknuté situácie. 
Mám na mysli, že vyčistenie priestranstiev mes...námestia, priľahlých ulíc, že v prebehli tie 
akcie v poriadku, bez výtržností atď.. Takže si myslím osobne, že aj im patrí za to všetko 
vďaka. Keď som spomínal na úvod, že ten program bol naozaj rôznorodý, bohatý, pestrý a pre 
všetky  vekové  kategórie,  tak  nedá  mi  nepovedať,  že  zohľadnil  aj  národnostné  zloženie 
obyvateľstva tento kultúrny program. Jedine čo ma viacerí občania oslovili, alebo sa opýtali, 
že uvádzanie programov, ktoré bolo prvý deň dvojjazyčné a nebolo druhý deň, že prečo. No ja 
som potom išiel o dva dni na to za vedúcou školstva sa opýtať, lebo predsa odbor školstva 
riadil tieto programy, alebo zastrešoval najviac toho, tak mi bolo povedané, že vlastne druhý 
deň  program bol  postavený  na  princípe  samo  uvádzania  tzn.,  že  jednotlivé  telesá,  ktoré 
vystupovali, jednotlivci, skupiny, samo si program uvádzali, ale žiaden problém v tom, že aj 
do budúcna, aby bolo uvádzanie programu dvojjazyčné, ako bolo aj tuná v prvý deň. Takže na 
záver z tohto hľadiska mi neostáva nič iné, a chcem to aj urobiť, že vedeniu mesta vyjadriť 
a všetkým,  ktorí  sa  podieľali  na príprave  tohto  kultúrneho programu a realizácii  všetkých 
týchto  vystúpení  a podujatí,  chcem  naozaj  jedno  veľké  vďaka  vysloviť,  lebo  bol  naozaj 
hodnotný  a veľmi  pestrý  ten  kultúrny  program,  vôbec  tie  akcie,  ktoré  prebehli  v rámci 
jarmoku a dní mesta. Takže všetkým, ktorý sa o to pričinili,  pričinili  tak patrí jedna veľká 
vďaka. A už keď toľko ďakujem, tak ešte jedna vec. Ja si myslím, že to je v záujme všetkých 
obyvateľov mesta Rožňavy, čo teraz poviem. Chcem sa tiež poďakovať, vlastne za ukončenú 
akciu, že to, čo sme toľko krát prízvukovali, žiadali, bolo to aj v pláne opráv, aby sa chodník 
dokončil  aj  okolo gymnázia,  čo vedie k cintorínu,  čo ľudia sa o chvíľu blížia  sviatky vše 
svätých, áno, zosnulých a strašne veľa ľudí chodí okolo toho. A tam vždy stála voda v tej 
zákrute,  keď si viete predstaviť jak je plot gymnázia,  voda stála pri  menšom daždi,  ľudia 
museli cez cesty chodiť a podobne. Ten chodník je urobený, ukončený, naozaj vďaka aj za to, 
že už skultúrnilo  aj  to,  že keď ľudia budú teraz o chvíľu vo väčšom množstve chodiť na 
cintorín, ale aj v budúcnosti, nielen počas sviatkov, že majú vytvorené kultúrne podmienky aj 
na chôdzu po tejto časti mesta. Takže toto som chcel poďakovať sa všetkým, ktorí boli, mali 
participovali na tomto či programe, či na podujatiach, alebo aj na vytvorení toho chodníka. 
Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Je mi až ľúto po takomto pozitívnom vystúpení  pána kolegu Laca  zasa sa vrátiť  do vôd, 
nechcem povedať kritiky, ale, ale pichania do osieho hniezda. Ospra...os... je mi to ľúto, ale, 
ale nakoľko mám nový telefón, tak som si bohužiaľ veci musel ešte raz prezrieť,  čo som 
urobil dobre a čo nie a prišiel  som na to,  že tam mám ešte veľa vecí,  ktoré som tu chcel 
odprezentovať.  V prvom rade chcem povedať, je mi ľúto, ale ja nie som ten typ poslanca 
a nebudem  ten  typ  poslanca,  ktorý  bude  chodiť  za  ktorýmkoľvek  riaditeľom  akejkoľvek 
miestnej a mestskej organizácie a bude predbiehať, alebo nejakým spôsobom obiehať systém 
na to, aby sa veci riešili systémovo, ktoré nie sú ošetrené v meste. Ja veľmi rád pomôžem 
pánovi  primátorovi,  veľmi rád pomôžem ktorémukoľvek z týchto  riaditeľov,  ale  rozhodne 
nebudem pria..priamo zastupovať občanov v tom, že prosím ťa buď taký dobrý prídi  sem 
a sem a čo najlepšie prídi sem a sem a tuto to vyrieš a budem sa tváriť ako riaditeľ tej ulice. 



To  teda  dúfam,  že  kolegovia  poslanci  to  nerobia  a snažia  sa  systémovo  veci  riešiť  cez, 
prostredníctvom cez orgány mestského úradu a cez primátora, resp. cez komisie. Preto sa od 
týchto  vecí  dištancujem.  Chcel  by  som  poprosiť,  chcem  upozorniť  po  dozornej  rade 
technických služieb ešte na jednu vec. Máme skládku asfaltu zrezaného. Ja nemám skúsenosti 
s odpadmi,  nie  som  odborník  na  odpady,  ale  v stavebníctve  je  asfalt  evidovaný  ako 
nebezpečný odpad a my ho skladujeme pri rieke a skladujeme ho na neoficiálnom skladisku. 
Pevne verím, že to je ošetrené a že nejakým spôsobom sa nám to nemôže vrátiť v zmysle 
nejakých  pokút,  alebo  nejakých  postihov  z,  z odboru  životného  prostredia.  Ja  som na  to 
upozornil riaditeľa technických služieb. Vzal si to za svoje. Pevne verím, že to bude sa snažiť 
riešiť túto záležitosť, ale upozorňujem na to aj takýmto spôsobom, aby sa na to nezabudlo. 
Zároveň som požiadal na dozornej rade pána riaditeľa technických služieb, opäť si to vzal za 
svoje,  aby  tak  ako  existuje  plán  kosení,  aby  bol  pripravený  aj  plán  rekonštrukcií, 
rekonštrukcia a opráv miestnych komunikácií v zmysle nejakých priorít a v zmysle zastúpení 
teraz, v zmysle tak ako sme to aj tu schválili na MZ. Myslím si, že keď to zavesí na svoju 
webovú stránku, je to veľmi silný argument na to, aby občania videli, že teda technické služby 
pracujú koncepčne, systematicky a snažia sa okrem havarijného stavu veci riešiť aj takouto 
plánovitou činnosťou. Ďalej by som chcel požiadať mesto a tak isto pravdepodobne riaditeľa 
technických služieb v tomto, ale nie som si istý. Od výstavby posledných obytných jednotiek 
v tomto  meste  uplynulo,  v mnohých  prípadoch  panelového  charakteru,  aj  20  aj  30  rokov 
a zeleň, ktorú si obyvatelia z iniciatívy posadili v blízkostiach obytných blokov, pomaly ale 
isto nadobúda rozmery, ktoré viac menej im tienia a zavadzajú a prekážajú a predpokladám, 
že odbor životného prostredia je, alebo bude zahlcovaný stále viac a viac žiadosťami o to, aby 
boli  zrezané  tie  konáre,  prípadne odstránené niektoré  stromy.  Jedná sa mi  o systematický 
krok. My sme sa svojho čase bavili o generele zelene, resp. o pláne výstavby, výsadby a ja 
chcem hovoriť  aj  o pláne  výrubu.  Bol  by  som veľmi  rád,  keby  sa  mestský  úrad,  odbor 
životného prostredia  zaoberal  touto  otázkou a nakoľko mnohé koreňové systémy a mnohé 
kmeňové  systémy  týchto  stromov  ohrozujú  obyvateľov  od  Vargového  poľa  počnúc,  cez 
Sídlisko stred a ďalších sídlisk, ktoré na tomto, v tomto meste sú vo vzdialenosti do 5 m od 
samotných blokov, aby sa tým zaoberali,  informovali,  alebo viedli verejnú diskusiu, akým 
spôsobom to budeme riešiť, resp. akým spôsobom by to bolo riešiť. A  zapojili do toho aj 
spoločenstvá  vlastníkov,  príp.  správcovské  spoločnosti,  aby  sme  tieto  záležitosti  riešili, 
nakoľko prichádza k poškodzovaniu týchto objektov, čo by teoreticky nebol problém, pokiaľ 
by to bolo tým, že táto výsadba je realizovaná na mestských pozemkoch. To znamená, že zase 
čierneho Petra v tomto prípade chytí mesto. Takže ja v, som teraz nejaký náchylný na ten 
január. Bol by som veľmi rád, keby teda pani prednostka túto celú záležitosť zorganizovala na 
január budúceho roku. Ďalej chcem upozorniť na ďalšie 2 veci, ktoré, ktoré nás trápia, resp. 
ktoré  ma  trápia,  predpokladám,  že  trápia  aj  mesto,  ale  chcem  na  ne  upozorniť,  aby  to 
nezapadlo nejakým spôsobom prachom u mňa. Spojená škola na Komenského ulici. Asfaltová 
komunikácia, ak to ju tak môžem nazvať, alebo chodníkový systém, ktorý tam je bol robený 
z liatych  asfaltov.  Bohužiaľ  čas  a aj  činnosť,  činnosť  mnohých  obyvateľov,  ktorí  tade 
prechádzajú ukázal, že tento asfaltový povrch nemá životnosť. Všimol som si tam aktivity, 
a teda  to  chcem  zdôrazniť,  videl  som  tam  aktivity  moskárov,  ktorí  teda  zbierali  tieto 
vypadnuté  asfalty  a riešia  tieto  záležitosti.  Chcem požiadať  technické  služby aj  primátora 
mesta, aby sa tejto časti naďalej venovala pozornosť, nakoľko mnoho obyvateľov tejto časti 
rozpráva už aj o ohrozovaní maloletými týmito asfaltovými kockami, teda na zdraví a a na 
majetku. 
Blašková  -  Dreviny,  rastúce  na  pozemku  vo  vlastníctve  mesta,  sa  priebežne  riešia 
v spolupráci  s Okresným  úradom  Rožňava,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie, 
nakoľko sú povoľujúci orgán.



Asfaltovanie  chodníkov  pred  a v  okolí  Spojenej  školy  na  ulici  J.  A.  Komenského 
v Rožňave bolo prevedené v mesiaci  október  2017 v rámci  schválenej  koncepcie  opráv 
chodníkov na rok 2017. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec aj tá časť ide. Treba čítať tu vec.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja som veľmi rád. Treba to nahlas povedať. Treba to nahlas povedať, pretože darmo čítame, 
potrebujú ľudia v niektorých veciach, ktoré ich najviac pália, aj povedať. Ďalšia záležitosť, 
o ktorej  chcem  rozprávať  je  výzva  pre  maďarských  občanov,  spoluobčanov  a komunity 
kultúrne a spoločenské,  ktoré na území mesta sú. V kuloároch, resp. v... nechcem povedať 
odbornej verejnosti, ale zainteresovaný, medzi zainteresovanými ľuďmi rezonuje v súčasnosti 
kvalita vysielania v maďarčine. My chceme požiadať oficiálne, ako člen dozornej rady chcem 
požiadať,  aj  ako človek o pomoc, tak ako sa pán primátor  do toho osobne, veľmi,  veľmi 
zaangažoval. Vyzývam všetkých týchto zástupcov, tých komunity maďarskej a všetkých tých 
spoločenských, kultúrnych organizácií, aby pomohli mestu pri čo najkvalitnejšom zostavovaní 
programu a čo pri najkvalitnejšom vysielaní RVTV aj vlastnou aktivitou. Pán primátor sám sa 
zasadil o to, aby teda viacerí už prisľúbili pomoc, viacerí sa snažia teda, aby toto vysielanie 
nejakým  spôsobom,  bolo  čo  najkvalitnejšie.  Konateľka  spoločnosti,  predpokladám,  že  aj 
zastupujúci  konateľ  spoločnosti,  prokurista,  máme  záujem  o to,  aby  to  vysielanie  bolo 
modernejšie, dynamickejšie, ale nechceme to robiť bez spolupráce. Takže túto výzvu by som 
bol  veľmi  rád,  keby  ste  ďalej  tlmočili,  pokiaľ  to  televízne  vysielanie  neumožní  v takom 
rozsahu, v akom mám predstavu. Ďalšia prosba a žiadosť. V súčasnosti sa mi, sa mi dostalo 
od mnohých kolegov, od mojich teda známych a spoluobčanov informácia a vy ste určite toho 
svedkami. Rómovia z okolitých obcí navštevujú naše kontajnery v ranných, už aj v denných 
hodinách a to vyčíňanie, ktoré teda pokračuje, alebo teda je, je vidieť aj okolo kontajnerov, čo 
ale  sa  snaží  aj  Brantner  nejakým  spôsobom eliminovať.  Ale  v súčasnosti  na  pozemkoch 
mesta, hovorím o Juhu schválne, pretože v na priľahlých lúkach, pri Edelényskej ceste a bol 
som sa osobne pozrieť na popud jednej občianky, si vytvorili skládky šatstva a odpadu, ktorý 
proste  pri  kontajneroch  nezužitkovali.  Nábytok,  šatstvo,  no  je  to  veľmi  znepokojujúce. 
A hlavne  kvôli  tomu,  že  opäť  to  nie  sú  Rómovia  z mesta,  ale  cudzí.  Jedno  z riešení 
samozrejme  je  požiadať  o spoluprácu  starostov  okolitých  obcí  a možno  teda  nejakým 
spôsobom zapojiť do toho štátnu políciu, ale to sa mi zdá veľmi ťažkopádne. Preto chcem 
navrhnúť mestu a tak isto technickým službám, aby sme zač...opäť otvorili otázku prístreškov 
na  kontajnerov,  na  kontajneri  a opäť  v spolupráci  so  spoločenstvami  vlastníkov  a so 
správcami bytových jednotiek a pokúsili sa nájsť spôsob financovania takýchto prístreškov, 
ktoré budú uzamykateľné tak, aby sme týmto živlom, nech mi to odpustia, znemožnili, alebo 
teda vytvorili viacej prekážok na to, aby sa k tomu, čo v kontajneroch chcú vyloviť, aby sa 
k tomu dostali. Preto by som bol veľmi rád, aby sa urobil aj krok, kde teda technické služby 
ako mestská organizácia, aby pripravila ponuku, koľko by takýto kontajner mohol stáť v réžii 
ich, v ich výrobe ako takej, ako mestskej organizácii. Ďakujem veľmi pekne. Toľko z môjho, 
z mojej strany.
Šalamon -          Mesto Rožňava zatiaľ môže riešiť prístrešky na kontajnery v kompletnej bytovej 
výstavbe jedine z vlastných finančných prostriedkov. Jeden prístrešok bol vybudovaný na ulici 
Kyjevskej č. 10 v Rožňave firmou Brantner Gemer s. r. o.. Vybudovanie takéhoto kontajnerového 
státia pre 3 ks 1 100 l kontajnerov činilo 3 000 €. Každé kontajnerové státie si však vyžaduje 
individuálne riešenie podľa počtu existujúcich kontajnerov a samozrejme od toho sa odvíja aj 
cena za vyhotovenie. S iniciatívou vybudovania a zabezpečenia kontajnerových stanovíšť formou 



uzamykateľných oplotení v meste Rožňava vstúpila do jednania so správcami bytových domov 
a s domovými dôverníkmi firma GEMER SERVIS s.  r.  o.,  Slanská č.  219, 049 22 Gemerská 
Poloma, ktorá následne svoj  návrh predložila  do komisie výstavby dňa 08.06.  2016. Komisia  
zaujala  nasledovné  stanovisko.  „Komisia  odporúča schváliť  ohradenie  kontajnerových 
stanovíšť  formou  uzamykateľných  oplotení  navrhnutým systémom vo  farbe  pozinkovanej 
sivej.  Celý  zámer  bude  realizovaný  bez  finančnej  účasti  mesta  Rožňava.“  O takéto 
kontajnerové  státie  už  prejavili  záujem  aj  obyvatelia bytového  domu  na  ulici      J.  A. 
Komenského č. 25 v Rožňave, ktorý si ho dali vyhotoviť a finančne kryli z fondu opráv.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kossuth.

p. poslanec Ľudovít Kossuth
Ďakujem za slovo. Nedá mi, aby som nezareagoval. Ide mi hlavne o to, že tu bolo spomenuté 
kolegom Kováčom, že asfalt, asfaltová drva je zaradená v kategorizácii nebezpečný odpad. To 
už  len  bolo  kámo.  Takže  nie  je  to  nebezpečný  odpad.  S tým ďalším tvojim  príspevkom 
súhlasím, áno uskladňuje sa to, čo sa dá sa recykluje, čo nie ide vonku na Rožňavskú baňu. 
Ale ja si myslím, že tam sme prijali také uznesenie, že bane, ktoré, ktorým sme odpredali 
v Nadabulej pozemok, že nám likvidujú tento, tento stav, alebo, alebo tento odpad, ktorý sa 
tam bude nachádza, alebo sa tam už nachádza. Takže toľko. Neviem kus ma ešte mrzí, že tak 
ste sa zase obuli do tých technických služieb a, ale jedno vám garantujem a jedno vám, vítaní 
by ste boli všetci dole, keby ste sa prišli pozrieť na nás. Jednak, že tí ľudia fakt sú využití do 
bodky tam. Ja nehovorím, že vylepšovať sa nedá, furt sa dá vylepšovať páni kolegovia, ale ja 
si  myslím,  že  v takej  aktivite  jak  momentálne  sme,  alebo v takom rozpracovanosti,  alebo 
v takej rozpracovanosti to nebolo nikdy. Nikdy. Takže len na okraj veci treba kus pochopiť aj 
tých ľudí, treba ich pochopiť aj z titulu toho, že jaké príjmy majú a treba zase pochopiť nás, 
že s akými ľuďmi robíme. Toľko. Ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem  veľmi  pekne  za  slovo.  Ja  som  bol  teda  donútený  rozšíriť  svoju  pripomienku 
o diskusný príspevok. Mení sa nám to výrobnú poradu pán kolega Lach, žiaľ Bohu. A kolega 
Kováč ma predbehol v tom, že na je to našou spoločnou hanbou, že sme ešte neprišli  na 
riešenie, ale toto by poslanci nemali robiť, lobovať stále za tú ktorú ulicu a byť riaditeľmi ulíc 
a štvrtí, kde bývajú. Ak by sme nemali, ak by sme nemali takúto zaužívanú prax tak toto by sa 
tu nedialo a preto sa chcem opýtať, vidíme, že zrejme pokrik...pokrivkával doteraz monitoring 
porúch na majetku mesta v správe technických služieb. A chcem sa spýtať teda do pléna ako 
to bude fungovať. Existujú aplikácie, ktoré máme napr. odkaz pre starostu, alebo dá sa zriadiť 
na mestskej  stránke,  kde  by občania  mohli  priamo nahlasovať  tieto,  tieto  poruchy na,  na 
majetku,  na  majetku  mesta  v správe  technických  služieb.  Keď napr.  hovoríme  o detských 
ihriskách,  jeden  príklad  za  mnohé  –  detské  ihrisko  pri  podnikateľskom  Inkubátore  je 
pravidelne  opravované obyvateľmi  z okolitých,  z okolitých  blokov,  ktorí  za  svoje  peniaze 
tieto, tieto súčasti detského ihriska opravujú. Ako fajn ja vítam vždy takúto milú občiansku 
iniciatívu, ale je to podobné ako s kreslením čiar na, na parkoviskách samotnými občanmi. Je 
to protizákonné a ak sa niekomu niečo stane na takomto detskom ihrisku tak neviem kto bude, 
kto bude za to zodpovedný. Sám som nejaké, nejaké veci si nafotil na mobil, obratom som 



poslal na e-mail primator@roznava a e-mail technických služieb, to bolo v auguste. Nebolo 
mi vôbec odpovedané. Tak ja potom chápem pán kolega Lach, že, že musíme tu orodovať na 
mestskom zastupiteľstve. Ale hovorím, nie je to, nie je to práve náplň, náplň poslancov. My 
nie  sme tu všetci  stavbári  a nie  je  to  našou náplňou tieto  veci  vybehávať,  alebo  priamo, 
priamo riešiť. Čiže privítal by som, privítal by som aktivitu v tom smere, že bolo by zriadené 
priamo, priamo na stránke mesta, alebo aby sme sa zapojili do, do systému odkaz pre starostu, 
kde by teda mohli občania takéto veci nahlásiť a tieto veci by mohli byť následne opravené. 
Ďalšia vec bola načrtnutá kolegom Kováčom ohľadom mestskej zelene a zelene na sídliskách. 
Áno, táto svojvoľná iniciatíva občanov s výsadbou stromov, krov a iných, iných rastlín na 
mestských  pozemkoch  pokračuje.  Tu  by,  tu  by  ma  zaujímal  aj  postoj  mestskej  polície. 
A rovnako ako kolega Kováč načrtol problematiku, problematiku odpadov. No ak by, ak by 
okolie kontajnerov nebolo zahlcované stavebným odpadom a a odpadom rôzneho druhu mimo 
týchto odpadových nádob tak tí ľudia, o ktorých pán Kováč sa vyjadruje, by asi nemali čo 
zbierať. Takže boli tu viaceré návrhy na iniciatívu – zapustené kontajnery, alebo ohradené 
kontajnery ako je to na Ulici Komenského nad Tescom. Toto sme už mohli mať dávno a my 
by  sme  sa  zbavili  dvojhodinovej  náplne  na,  na  zasadnutí  MZ,  kde  by  sme  tieto,  tieto 
problémy, ktoré sa menia na výrobnú poradu nemuseli riešiť. Ďakujem pekne.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte ak dobre rozumiem, tak za sebou odzneli dve také pripomienky. Na technické služby 
sa nemôže ísť, lebo na to sa neznížime, na zastupiteľstve sa ozvať poslanec nemôže, lebo robí 
zo zastupiteľstva výrobnú poradu. Viete  páni,  čo je najjednoduchšie  je  kritizovať.  Naozaj 
k tomu netreba veľa. Stlačiť tento gombík, dajú vám slovo a kritizovať. Ale kým na takom 
jarmoku  my  oddychujeme,  tak  technické  služby  sú  24  hodín  v pohotovosti.  Po  prietrži 
mračien, keď sa pozeráme z okna ako prší, tak technické služby uvoľňujú kanály. Trošku si 
vážme tú, tú prácu tých ľudí. Veľmi jednoduché je kritizovať,  veľmi jednoduché. Skúsme 
robiť, skúsme, skúsme sa na to pozrieť aj z toho opačného pohľadu, čo všetko tie technické 
služby v tom meste zabezpečujú. Len ten nespraví chybu, kto nič nerobí. Ale kritizovať je 
veľmi jednoduché. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem, prepáčte. Dúfam, že som potešil.  Chcel som kolegovi Kossuthovi ukázať list zo 
zákona, kde je napísané, že ten odpad je nebezpečným odpadom. Ale myslel som, že kolega 
bude  viacej  diskutovať.  Ja  by  som  kolegu  Balázsa  opravil  minimálne  v zmysle  svojho 
príspevku. Ja som nepovedal a nekážem nikomu aby robil tak, ako ja poviem, ja hovorím 
o systémových zmenách, ktoré si pán riaditeľ skôr či neskôr buď nastaví, alebo nenastaví. To 
je jedna vec a ja na to neupozorňuje prvý krát, ani druhý krát, ani tretí krát, ani piaty krát.  
Myslím si, že je tam nová krv, pán riaditeľ vie sám najlepšie, ako tieto veci si zorganizovať 
a je na mne, aby som mu tu povedal a tak isto vedeniu mesta, čo si o tom myslím a akým 
spôsobom veci budem riešiť a ako si to predstavujem. Ja opakujem a dovolím si to zdôrazniť 
aj  pre  kolegu  Balázsa,  že  ak  niečo  potrebujem,  idem  za  pánom  primátorom,  alebo  za 
kompetentným človekom na mestskom úrade a riešim to v zmysle toho, ako je to tu štatutárne 
dané,  aby som nikoho neobehol  a netváril  sa,  že  vybavím všetko.  Jedna vec  a druhá  vec 



usmerňujem občanov, ktorí  za mnou prídu,  aby som niečo riešil  tak,  aby konali  v zmysle 
platných VZN a platných pravidiel, či už na mestom, na mes...na meste a mestskom úrade, 
alebo na jeho mestských organizáciách. A toto je mojim účelom a cieľom. Aby som poradil, 
pomohol, usmernil. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr . Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. No pán kolega Balázs asi ste nás zle pochopili, resp. asi ste nás nepozorne 
počúvali.  My sme nekritizovali  technické  služby,  naopak  dávali  sme  návrhy  ako  zlepšiť 
komunikáciu  v rovnici  občan,  mesto.  Ale  ja  si  dovolím pripomenúť  vaše  predchádzajúce 
slová. Boli ste to vy, ktorý ste kritizovali charakter diskusie ako výrobnej porady. Takže to sú 
aj vaše slová, takže teraz ste tak trošku kritizovali aj sám seba. Asi sa blížia nejaké voľby, 
lebo to bolo také predvolebné vystúpenie. Ďakujem.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Kemény, pán zástupca. 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Ďakujem. Ja skôr do povedomia aj vám, aj širšej verejnosti, resp. obyvateľom. Dotkli sme sa 
tu...dotkli  sme sa tu dnes rôznych oblastí  v kategórii  majetok mesta,  atď. plaváreň,  zimný 
štadión nám ešte, ešte ostal nejak nepovšimnutý, alebo za chvíľku sa začne zimná sezóna. Ja 
si  myslím,  že  leto,  kúpalisko  bolo  OK.  Spokojnosť,  návštevnosť,  počasie  vyšlo,  ale  pre 
informáciu  od  ukončenia  sezóny  na  zimnom  štadióne  sme  hneď  vstúpili  do  jednania 
s firmami, ktoré sa zaoberajú určitými rekonštrukčnými prácami, revíziami a pod.. Sme dosť 
v časovej  tiesni  a nepodarilo  sa  nám teda  ich  dotiahnuť  sem,  ako  spätná  väzba  v letnom 
období. Zajtra by malo byť stretnutie s kompetentnými, ktorí boli posúdiť stav, mali hľadať 
nejaké východiská, riešenia a verím tomu, že nedôjde k niečomu takému, že zimná sezóna pre 
verejné korčuľovanie, verejnosť a aj záujmové útvary, krúžky, ktoré tam a kluby, ktoré tam 
fungujú a navštevujú z Rožňavy aj z okolia, že nebude nejakým spôsobom bránená a že sa to 
bez nejakých väčších investícií toho času a na túto sezónu spustí. To je ako prvá informácia. 
Samozrejme o výstupoch vás budeme informovať a budeme hľadať riešenia. Čo sa týka, iste 
ste  si  všimli  aj  vy  aj  obyvatelia,  že  STEFFE,  spoločnosť  pri  svojich  rekonštrukčných 
a prácach robí nejaké zemné práce obnove, nová technológia, nové rozvody. V tej súvislosti 
sme považovali za potrebné a teda ja a inicioval som a prejednal som to vo vedení mesta, že 
by sa najmä z bezpečnostného hľadiska, estetického a v neposlednom rade aj pre uľahčenie 
práce samotným technických službám, ktoré tu omieľame, čo sa týka kosenia atď., aby sme 
odstránili  v rámci  týchto  a požiadal  som  STEFFE  a firmy,  ktoré  tam  pracujú,  aby  pri 
upravovaní tých terénnych úprav podľa možností odstránili tie prekážky, v tomto prípade to 
sú preliezky a a rôzne tie zbytky, torzá tých, tých konštrukcií, ktoré tam boli. Takže poprosím 
obyvateľ o, o nejaké to pochopenie a zhovievavosť z týchto 3 dôvodov, ktoré som spomínal. 
Samozrejme budeme uvažovať a rozmýšľať nad tým, ako doplniť a dovybaviť tieto lokality, 
ktoré o tieto v úvodzovkách zariadenia prišli. Ale verte mi, boli a sú v takom stave, že to je už 
len hrdza ich drží. Ďakujem za pozornosť.

p. primátor Pavol Burdiga
Pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke



Ďakujem pekne za slovo. Mal som napísané viaceré veci, ale aby som vás až tak nezaťažoval, 
by som len chcel povedať toľko, že a a sa dotazovať. Minule som poukázal na to, že dobre by 
bolo sa zaoberať s určením skládky zeminy, resp. stavebného materiálu. Len z mojej praxe by 
som chcel povedať, že na cintoríne sa robia krypty, pri ktorých zemina, alebo zeminu by bolo 
treba niekde odviezť. No čím ďalej, tým horšie je vyniesť niekam. Že či sa s tým zaoberá, 
alebo, alebo je vyhliadnuté nejaké miesto, kde by sa dali ako lem umiestniť, alebo uložiť túto 
zeminu. Ďakujem pekne.
TSM -   Technické služby disponujú plochou pre vývoz zeminy v priemyselnom parku, na 
druhej strane zhotoviteľ hrobového miesta má povinnosť uskutočniť likvidáciu prebytočnej 
zeminy

p. primátor Pavol Burdiga
Nech sa páči ešte ďalší do diskusné...do diskusie. Pán poslanec Džačár.

p. poslanec Peter Džačár
Ja nemám nič. Zolika ale kde ty robíš? Kde robíš? Lebo to je otázka na technické služby nie? 
Na mesto? Hej? No dobre, ale aj tak. 

p. primátor Pavol Burdiga
Pán  poslanec  určite  vyvinieme  úsilie,  aby  sme  ukázali,  že  kde  sa  bude  môcť  tá  zemina 
vysypávať.  Nech  sa  páči  páni  poslanci  ešte  niekto  sa  chce  niečo  spýtať?  Keď  nie,  tak 
uzatváram diskusiu. Chcem sa poďakovať vám poslancom a kolegom za to, že sme mestské 
zastupiteľstvo vlastne dali do, úplne do cieľa, alebo úplne do bodky sme vyčerpali všetky 
body,  ktoré  boli  dneska.  Želám vám všetkým ešte  príjemný  zvyšok dnešného  dňa,  alebo 
možno už večera. Dovidenia.


