MESTO ROŽŇAVA

Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 24.9.2015

1.

Otvorenie

Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol pán Pavol Burdiga, primátor mesta.
Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval, že poslanci
mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie pozvaní včas a písomne. Z celkového počtu bolo
v úvode zasadnutia prítomných 9 poslancov, v priebehu rokovania sa počet upravil na 11.
Neprítomní, ospravedlnení boli : p. Mgr. Milan Capák a p. Ing. Karol Kováč.
Za overovateľov zápisnice pán primátor určil :
p. Ľudovíta Kossutha
p. Romana Ocelníka
Konštatoval, že zápisnice z 25.6.2015 a 13.8.2015 boli overovateľmi podpísané.
Program rokovania uvedený v pozvánke bol upravený nasledovne :
I. Na návrh pána primátora bol doplnený program o materiál :
Návrh na zmenu U MZ 146/2015 z 25.5.2015
II. Na základe písomnej žiadosti p. Mgr. Milana Capáka, poslanca MZ bol stiahnutý
materiál pod bodom 13/5
Štefan Gono – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta
Pán primátor citoval žiadosť, pripojená je k zápisnici.
/Žiadateľ o prenájom pozemku je dlžníkom mesta/
Poslanci MZ predložené návrhy na zmenu programu rokovania schválili.
9-0-0
Poslanci MZ schválili celkový program rokovania
7-2-0
Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia k jednotlivým bodom
rokovania a v rámci bodu Diskusia občanov. Konštatoval, že pokiaľ do 13.00 hod sa
zasadnutie neukončí, uvedený bod sa zaradí po ukončení prestávky medzi 13.00 hod. 13.30
hod.
2.1. Správa o plnení uznesení MZ
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
7-0-0
2.2. Návrh na zrušenie odporúčacej časti uznesenia MZ č. 264/2011
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
8-0-0

3.

VZN mesta Rožňava o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým
fondom – návrh na zmeny a doplnenie
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
9-0-0

4.

VZN mesta Rožňava o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných
školských obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
– návrh na zmeny a doplnenie
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
9-0-0

5.

VZN mesta Rožňava o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole – návrh na zmeny a doplnenie
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0

6.

VZN mesta Rožňava o určení čiastočných úhrad v školách a školských
zariadeniach – návrh na zmeny a doplnenie
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0

7.

Štatút mesta Rožňava – návrh na zmeny
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0

8.

Štatút Rómskeho klubu v Rožňave – zrušenie
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
9-0-0

9.

Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2014
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-0

10. Rozpočet Mesta Rožňava vrátane rozpočtových a príspevkových organizácií
– plnenie rozpočtu vrátane monitorovacej správy k 30.6.2015
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
8-0-0

Doplnený materiál :
Návrh na zmenu U MZ 146/2015 z 25.5.2015
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok.
10-0-0
11.

Informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 25.6.2015
do 31.8.2015
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
8-0-0

12.

Informatívny materiál o možnostiach vytvorenia vlastnej skládky komunálneho
odpadu v k.ú. Rožňava
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Predložil nasledovné pripomienky :
K cene za odvoz - nepochybuje o tom, že firma Brantner pri kalkulácii vychádza
z najväčšej vzdialenosti teda z odvozu do Lučenca aj napriek tomu, že určitú časť vozí
do Štítnika alebo Tornale. Percentuálne nie je uvedené množstvo.
Už viackrát deklaroval to, že na základe vyjadrenia odborníkov je najekonomickejší
odvoz do 50 km. Ak sa vozí odpad ďalej, náklady sa započítajú do ceny poplatkov,
ktoré občania platia a doplatku mesta na pokrytie celkových nákladov. Z uvedeného
vyplýva, že má zmysel hľadať navrhované riešenie.
K zvyšovaniu zákonom stanovených poplatkov za uloženie odpadov na skládky – to
by bol argument proti v prípade, aby skládka bola mimo k.ú. Rožňava. Argument
v prospech by bol v prípade, ak by skládka bola v k.ú. Rožňava – poplatok obcí by
išiel do rozpočtu mesta. Išlo by o pomerne slušnú sumu do rozpočtu.
Ďalší argument, že mesto nedisponuje vhodným pozemkom neakceptuje – akceptoval
by to, ak by bolo uvedené, že v k.ú. Rožňava sa nenachádza vhodný pozemok.
K odporúčaniu komisie výstavby – súhlasil s odporúčaním, požaduje však údaj odhad, aké náklady by mesto malo s touto službou. To navrhol aj do ukladacej časti
uznesenia s termínom : najbližšie zasadnutie MZ.
Požiadal o upresnenie, či do uznesenia môže navrhnúť formu verejného obstarávania –
prieskum trhu a požiadavku, aby zmluva bola schválená na najbližšom zasadnutí
mestského zastupiteľstva.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že predmet verejného obstarávania sa musí presne vyšpecifikovať. Do
ukladacej časti uznesenia sa odporúčanie komisie výstavby nemohlo dať, nakoľko sa
uvažuje o spojení viacerých obcí a niektoré nemajú vypracovaný ani plán
hospodárskeho rozvoja.
K VO – presne sa musí vyšpecifikovať aj spojenie obcí.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podotkol, že je otázne či sa bude čakať na aktivitu MAS, alebo sa zistí cena za tieto
služby najprv za k.ú. Rožňava. Je otázne, či bude primeraná, akceptovateľná. Netuší,
aká je cena takýchto poradenských služieb.

p. JUDr. Erika Mihaliková
Poznamenala, že VO mesto môže vyhlásiť najprv na Rožňavu. Ak limit 10 000 €
nebude postačovať, súťaž sa môže zrušiť. Mestský úrad predloží do komisie
požiadavku na špecifikáciu predmetu VO.
Pán primátor poznamenal, že by sa vec mohla prerokovať ešte v komisii
výstavby.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Prehlásil, že mu ide len o to, aby sa vzatím na vedomie neukončilo riešenie tejto
problematiky. Ide o vysoké náklady mesta.
p. Ing. Juraj Balázs
Poznamenal, že táto problematika sa netýka len mesta, ale celého regiónu. Súhlasil
s názorom p. Kuhna, že voziť odpad do 200 km vzdialenosti je veľkým luxusom.
Z rozpočtu mesta na odvoz odpadu ide 700 000 €. Preto trvá na tom, aby sa tejto
problematike venovala náležitá pozornosť a sa riešila. Ide o problematiku, ktorú mesto
tlačí už dosť dlho pred sebou a má veľký vplyv na rozpočet mesta. Je za to, aby mesto
v prieskume trhu urobilo nejaké kroky a zmluvu predložilo na schválenie MZ.
Prehlásil, že bude nápomocný pri riešení tejto problematiky.
Pán primátor potvrdil, že tejto problematike sa mesto musí venovať a riešiť ju.
p. Ing. Ján Lach
Poznamenal, že v k.ú. Rožňava zrejme nie je vhodná lokalita na zriadenie skládky,
preto sa v stanovisku komisie rieši MAS a spojenie viacerých obcí. V prvom rade je
potrebné nájsť odborníka. Predmet verejného obstarávania by sa upresnil na základe
konzultácií s okolitými obcami.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Predložil návrh na ukladaciu časť uznesenia :
MZ ukladá komisii výstavby aby v spolupráci s MsÚ pripravili špecifikáciu verejného
obstarávania na konzultanta pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti skládky
tuhého komunálneho odpadu v k.ú. Rožňava alebo širšom okolí /max. do 50 km/
Poslanci MZ schválili predložený návrh
10-0-0
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie s doplnením ukladacej časti.
10-0-0
13.1. Alexander Makovník a manželka Agnesa Makovníková, Kyjevská 38, Rožňava
- priamy predaj pozemku mesta
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
11-0-0
13.2. Mgr. Ján Gallo, Južná 1, Rožňava
MDR - Malé družstvo Rožňava, Betliarska cesta 4, Rožňava
- priamy predaj pozemku mesta
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
11-0-0

13.3. RVRENT s.r.o., Trnavská cesta 74/A, Bratislava
- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Odporučil hlasovať za alt. b/ návrhu na uznesenie v súlade s odporúčaním komisií.
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie.
11-0-0
13.4. Techkontrol, s.r.o. Jovická cesta 2081, Rožňava
- zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Odporučil hlasovať za alt. b/ návrhu na uznesenie v súlade s odporúčaním komisií.
Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie.
11-0-0
13.5. Štefan Gono – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemkov mesta
Materiál bol stiahnutý z rokovania pri schvaľovaní programu rokovania.
13.6. Gemer – Can s.r.o., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava
- zverejnenie zámeru priameho prenájmu budovy a pozemku mesta
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že priamo s predmetom tohto bodu problém nemá. Konečne na rokovaní MZ
počuť už o tejto firme, pretože bolo dohodnuté, že firma bude predkladať pravidelne
mestskému zastupiteľstvu správy. Takéto správy nezaregistroval. Naniesol otázku, či je
niečo nové ohľadom rozbehnutia prevádzky.
Pán primátor uistil, že upozorní túto firmu, že si neplnia svoje povinnosti a vyzve ich,
aby na najbližšie zasadnutie predložili informáciu o činnosti. Takýto prísľub bol z ich strany
daný na verejnej diskusii.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
11-0-0
13.7.

Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava
– zmena uznesenia MZ č. 163/2013 z 27.6.2013
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
11-0-0

13.8.

Ján Őlschléger, Nadabula č. 8, Rožňava
– zmena uznesenia MZ č. 173/2015 z 25.6.2015
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
10-0-1

13.9.

Vyradenie hnuteľného majetku z evidencie majetku mesta
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
11-0-0

14.

Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za I. polrok 2015
Správu predložil p. Ing. Robert Hanuštiak, náčelník MP.

p. Peter Džačár
Poďakoval sa mestskej polícii za činnosť v I. polroku 2015.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
9-0-0
15.

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Rožňava za I. polrok 2015
Správu predložila p. JUDr. Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.
8-0-0

16.

Podnety pre hlavnú kontrolórku mesta

Zo strany poslancov mestského zastupiteľstva neboli predložené podnety na kontrolu
pre hlavnú kontrolórku.
17.
18.

Otázky poslancov
Diskusia poslancov

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal riaditeľa TS o odpovede na otázky, ktoré mu zaslal e-mailom a zatiaľ neboli
zodpovedané.
p. Ing. Ivan Demény
Potvrdil prevzatie e-mailu. Jednou z otázok bolo, či sa dodržiava harmonogram opráv
komunikácií, zverejnený na stránke mesta. Poznamenal, že pri plnení je určitý sklz a to
z dôvodu realizácie mimoriadnych opráv na námestí a predĺženia termínu rekonštrukcie
komunikácie na ulici M.R.Štefánika. Ostáva ešte oprava komunikácie na Kasárenskej ulici a
polovice Čučmianskej. Na ul. S. Czabána sú práce ukončené. Následne by sa mohli
realizovať komunikácie na Baníckej a Kúpeľnej.
Pán primátor uviedol, že sklz zavinil on – na jeho príkaz TS realizovali opravy na
námestí – urobili sa sadové úpravy, boli zaasfaltované okraje obrubníkov. Po ukončení prác
na námestí sa v harmonograme bude pokračovať.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podotkol, že otázku predložil riaditeľovi TS na podnet občanov, ktorí sledujú zverejnený
harmonogram.
Naniesol otázku na primátora mesta, či bolo nevyhnutné kupovať nové služobné auto pre
neho za 32 000 €, či služobné auto C 5 nemohlo ešte byť využívané.
Pán primátor poznamenal, že auto nekupoval on ako primátor, ale bolo kúpené pre
potreby mesta, mestského úradu. Uviedol, že vozidlo C 5 je 12 ročné, má najazdených
necelých 600 000 km a je poruchové. Faktúrami vie preukázať každú opravu. Z Bratislavy sa
už 3 x vracal odťahovou službou.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Opravil sa, myslel na C 4. Naniesol otázku, či C 4 nebola postačujúca pre potreby primátora.
Vie, že nové auto nebolo kúpené z mestských prostriedkov pre primátora ako súkromnú
osobu. Vie, že ho používa primátor mesta.
Pán primátor uviedol, že C 4 je ešte v prevádzke. Údel tohto vozidla bude totožný
s C 5. Tiež má najazdených veľa kilometrov, je poruchové. Je nepostačujúce auto na dlhé
trasy. Nové auto sa kupovalo miesto C 5.
p. Ing. Ján Lach
Poznamenal, že má strojárske vzdelanie a prax z prevádzky vozidiel v armáde a inde. Mesto
už pred 5 rokmi, keď ešte bol zamestnancom mesta a mal na starosti autoprevádzku, riešilo
odpredaj, resp. výmenu C 5.
Uviedol, že C 4 je 8 ročné vozidlo, je nespoľahlivé, náklady na opravy stúpajú. Podľa jeho
názoru by aj v tomto prípade malo dôjsť k výmene za spoľahlivé vozidlo.
Nákup nového auta nepovažuje za výstrelok, ale za potrebu výmeny za spoľahlivé auto.
Uvedené autá sú na hranici používateľnosti.
Pán primátor poznamenal, že pripomienku k nákupu auta očakával. Uvedené autá sa
odpredajú, sú nerentabilné. V prípade, ak budú finančné prostriedky, mesto pristúpi k nákupu
jedného kompaktnejšieho auta, ktoré úrad bude môcť využívať.
p. Ing. Juraj Balázs
Poznamenal, že pán primátor reprezentuje mesto a preto si nemyslí, že najlepšou vizitkou je,
že primátor na jednania dôjde pomocou odťahovej služby.
p. Ľudovít Kossuth
Prehlásil, že tešil by sa z každého nového auta, ktoré by pribudlo mestu, príspevkovým
organizáciám. Podotkol, že ani za bagateľ mesto uvedené autá nepredá. Patria do šrotu.
Uviedol, že pomerne často navštevuje ZŠ JUH – upozornil na to, že z rímsy, ktorá sa tam
nachádza, dosky visia vzduchom. Požiadal, aby sa z bezpečnostného hľadiska prijali ihneď
patričné opatrenia.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Poďakoval sa obyvateľom mesta, ktorí v podstate vnímajú skutočnosti mesta. Mnohé sú
pozitívne. Konštatoval veľa pozitívnych zmien v úprave mesta, verejnej zelene, estetizácii
mesta a pod. Aj napriek tomu sa vyskytujú určité nedostatky – upozornil na znečistený
chodník pred bývalou zdravotnou školou /znečisťujú ho holuby/. Nepodarilo sa mu problém
doriešiť s kompetentným – vlastníkom budovy. Navrhol hľadať nejakú súčinnosť pri
udržiavaní dotknutého chodníka s vlastníkom budovy.

p. Zoltán Beke
V mene obyvateľov Slnečná 8,9 poďakoval za opravu lavičiek pred blokmi. V tejto činnosti
by sa malo pokračovať. Ďalej sa poďakoval za kladné posúdenie a promptné riešenie jeho
požiadavky na vyhotovenie prechodu nad obchodným domom TESCO z Krásnohorskej
na Záhradnícku ulicu. Chodník sa ukončil cca pred 1,5 mesiacom, nový školský rok sa už
začal, žiaľ prechod pre chodcov nebol ešte vyznačený.
Obyvatelia sídl. P.J.Šafárika a Krásnohorskej ulice sa pýtajú, v akom štádiu je
odkanalizovanie hornej časti uvedenej ulice – od železných schodov, resp. reštaurácie Rebeka
v dĺžke cca 80 m, následná oprava povrchu a vysfaltovanie. Pred 3 mesiacmi pán primátor
prezentoval, že vykonal obhliadku na tvári miesta a že sa bude zaoberať danou ulicou. Ide
o veľmi frekventovanú ulicu, denne ňou prechádza cca 1000 ľudí. Menej frekventované ulice
ako je Bočná, Železničná už riešené boli. Ide o najstaršiu ulicu v meste, obyvatelia chodia na
kameňoch, na ktorých je stopa vojvodcu F. Rákoczi II., ako aj grófa Andrássyho.
Pochválil organizátorov Dní mesta a Rožňavského jarmoku. Pripravený bol pestrý
a zaujímavý program. Konštatoval, že akcií bolo až veľa, bohato by vystačili aj na 4 dni.
Vyslovil ľútosť nad tým, že sa niektoré prelínali v rôznych inštitúciách mesta. Navrhol, aby
sa v budúcnosti na to dohliadlo a termín akcií zladil.
Upriamil pozornosť na rekonštrukciu objektu na Šafárikovej ulici – oproti hotela Empress.
Teraz bola možnosť prinavrátiť vzhľad ulice, aký by mala mať najstaršia ulica v centre
mesta. Ide o objekt bývalého Zdroja, ktorý síce ani predtým nezapadal do prostredia. To čo
sa teraz stavia považuje za hrôzu. Naniesol otázku, či rekonštrukcia bola prerokovaná
v komisii výstavby, mestom. Ide o centrum mesta, pamiatkovú zónu. Patrilo by sa pred
realizáciou prekonzultovať, čo sa bude robiť. Snahou by malo byť prinavrátenie staršej
podoby. Aspoň sa mala dodržať sedlová strecha.
Poznamenal, že p. Kuhn pripomienkoval úzky chodník, projekt mohol riešiť jeho rozšírenie.
Podľa jeho názoru s tým problém by nemal byť, nakoľko do stredovekého mesta patria úzke
chodníky, ulice a aj krajšie ukážu. Za horšie považuje celkový vzhľad budovy.
Kompetentní by mali dohliadnuť na opravy, rekonštrukcie, aby Rožňava stále krajšie
vyzerala.
Pán primátor prehlásil, že v oprave lavičiek sa bude pokračovať. Poďakoval sa
konateľovi mestských lesov za spoluprácu, dodali drevnú hmotu. Vyznačenie prechodu pre
chodcov zabezpečí riaditeľ TS v priebehu budúceho týždňa.
K odkanalizovaniu Krásnohorskej ulice – vyzval obidvoch majiteľov objektu Rebeka, aby
prijali opatrenia a zabezpečili nápravu. V priebehu budúceho týždňa preverí, čo sa vo veci
urobilo. Následne sa zabezpečí patričná úprava komunikácie.
K Dňom mesta a RJ – zámerom bolo pripraviť pre návštevníkov čo najviac akcií. Termín
akcií, ktoré boli dopredu nahlásené, boli skoordinované. Požiadavka o nahlásenie akcií bola
organizáciám zaslaná cca pred 5 mesiacmi. Je na škodu veci, že nie všetci organizátori tak
urobili. Pozitívne hodnotil priebeh akcie a vyslovil pochvalu všetkým, ktorí sa podieľali na jej
príprave a priebehu. Zainteresovaní už teraz začínajú s prípravou budúcoročnej akcie.
Poznamenal, že program bol distribuovaný do domácnosti, prezentovaný bol v RVTV, teda
občania mali o termínoch jednotlivých akcií prehľad.
K rekonštrukcii objektu na Šafárikovej – poznamenal, že všetky rekonštrukcie a opravy
prejdú viacerými procesmi do ktorých sú zapojení aj pamiatkari. Určite sa aj k tejto
rekonštrukcii vyjadrovali. On osobne je rád, že budova sa opraví a získa nový vzhľad,
vizualizácia bola zverejnená aj na stránke mesta. Bude určite dominantou v tejto lokalite.
p. Ing. Ferenc Porubán
Potvrdil, že záväzné stanovisko k tejto stavbe vydal aj Pamiatkový úrad, investičný zámer bol
prerokovaný aj v komisii výstavby.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku, či sa podarilo s investorom doriešiť rozšírenie chodníka. Problém vidí v
dĺžke cca 15 m.
Pán primátor poznamenal, že požiadavku predloží, ale múr už je opravený. Nie je to
jednoduchý zásah, múr by sa mal potom rozobrať a posunúť.
p. Ľudovít Kossuth
Naniesol otázku, čo je s firmou Ecoplastika, Rožňavská Baňa.
Pán primátor informoval, že zmluva s firmou bola vypovedaná. Spracúva sa materiál
o voľnom pozemku, ktorý bude prezentovať všade, kde sa len dá.
p. Ing. Juraj Balázs
Poďakoval za úroveň Dní mesta, najlepším dôkazom bolo množstvo návštevníkov
a účastníkov na akciách. Program bol bohatý. Informovanosť bola zabezpečená.
Naniesol otázku, aký je stav na úseku získavania cudzích zdrojov, podávania projektov,
úspešnosti projektov. Informáciu požaduje nielen za mesto, ale aj za organizácie mesta.
Zastáva názor, že ak sa projekty nepodávajú, mesto oberá svoj rozpočet.
Pán primátor poznamenal, že pánovi poslancovi bude daná písomná odpoveď. Rieši sa
ZŠ Zlatá, MŠ Vajanského, MŠ Štítnická. Pozitívne hodnotil obsadenie pracovného miesta na
tomto úseku.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že na stránke mesta je databáza projektov, ktorá je mesačne aktualizovaná.
Pán primátor podal informáciu o finančnej situácii mesta – konštatoval pokles
záväzkov voči firme Brantner s.r.o. , k 31.8.2015 sú vo výške 71 966 €. Predložil prehľad za
jednotlivé roky od r. 2010.
Konštatoval, že priaznivé plnenie príjmov mesta sa odrazilo aj na znížení záväzkov mesta,
keď mesto od roku 2008 bojovalo s nepriaznivým vývojom záväzkov v ročnom priemere
okolo 543 tis. € a k 31.8.2015 sa podarilo znížiť záväzky na 133 tis. €.
Okrem toho mesto do III. štvrťroku investovalo do prác a rekonštrukcií budov škôl
a školských zariadení - oprava omietok maľovanie, oprava chodníkov, čiastočná výmena
okien, odvodnenie striech, oprava spevnenej plochy, oprava sociálnych zariadení, výmena
odpad. potrubia, opravy elektroinštalácií, kúpa nových odsávacích zariadení a strojov do
jedální, rekonštrukcia ZŠ Zlatá, v celkovej hodnote cca 376 tisíc €. Po 40. rokoch sa podarilo
realizovať asfaltovanie Železničnej a Bočnej ulice a z časti aj príjazd k ZŠ JUH. Vyslovil
presvedčenie, že sa upraví aj Krásnohorská ulica.
Poďakoval sa všetkým zainteresovaným za zabezpečenie prípravy a priebehu Dní mesta
Rožňavského jarmoku. Poďakoval sa poslancom za účasť na akciách. Zo strany občanov sú
dobré ohlasy.
Záverom podal informáciu o návšteve prezidenta SR p. Andreja Kisku v Rožňave dňa
25.9.2015 a jeho programe počas návštevy. Verejná diskusia s prezidentom SR sa uskutoční
na radnici medzi 16,30 a 17,30 hod. na ktorú predložil pozvanie.
19.

Diskusia občanov
V bode diskusia občanov nevystúpil nikto.

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť
a zasadnutie ukončil.
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