MESTO ROŢŇAVA

Z Á P I S N I C A
Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V ROŢŇAVE
ZO DŇA 2.12.2014

V úvode zasadnutia odznela hymna Slovenskej republiky.
Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Roţňave otvoril a viedol pán
Pavol Burdiga, primátor mesta.
Privítal novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva, zástupcu Okresného
úradu v Roţňavu p. PhDr. Jána Matu, veliteľa Vojenskej posádky Roţňava p. Ing. Olivera
Toderišku, predsedníčku a členov mestskej volebnej komisie, občanov mesta, riaditeľov
mestských podnikov a zástupcov obchodných spoločností, vedúcich odborov a ostatných
prítomných.
Konštatoval, ţe ustanovujúce zasadnutie zvolal v zákonnej lehote, t.j. do 30 dní od
vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí a miest, ktoré sa uskutočnili 15. novembra
2014.
Za zapisovateľa určil : p. Helenu Šujanskú
Za overovateľov zápisnice určil :
p. Mgr. Árpáda Laca
p. Romana Ocelníka.
Poţiadal p. Ing. Eriku Demeterovú, predsedníčku Mestskej volebnej komisie
v Roţňave o predloţenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta Roţňava.
(správa je pripojená k zápisnici)
Záverom p. Ing. Erika Demeterová v mene mestskej volebnej komisie zablahoţelala
novozvolenému primátorovi mesta a novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva
a popriala im veľa zdravia, vytrvalosti a úspechov pri vykonávaní tejto náročnej funkcie.
Poţiadala novozvoleného primátora mesta p. Pavla Burdigu o zloţenie zákonom
predpísaného sľubu.
Pán Pavol Burdiga prečítal text sľubu, potvrdil ho slovami „ Tak sľubujem“ a svojim
podpisom.
Pán primátor poţiadal p. Mgr. Árpáda Laca – najstaršieho poslanca mestského
zastupiteľstva o prečítanie textu sľubu poslancov a zloţenie sľubu.
Zároveň poţiadal novozvolených poslancov, aby po vyzvaní predstúpili, sľub potvrdili
slovom „sľubujem“ a svojim podpisom.
Po ukončení aktu sľubu vystúpil s príhovorom p. Pavol Burdiga, primátor mesta.
Príhovor predniesol aj v maďarskom jazyku.
(príhovor je pripojený k zápisnici)
--Pracovnú časť rokovania otvoril a viedol pán Pavol Burdiga, primátor mesta.
Konštatoval prítomnosť 12 poslancov mestského zastupiteľstva.
Predloţil návrh programu rokovania tak, ako bol uvedený v pozvánke.

Poslanci MZ k programu rokovania nepredloţili ţiadne pozmeňovacie a ani
doplňovacie návrhy.
Program rokovania schválili
12-0-0
Pán primátor v súlade s rokovacím poriadkom MZ upozornil občanov mesta na
moţnosti vystúpenia k predmetným bodom rokovania a v rámci bodu diskusia.
Ďalej upozornil na to, ţe občania maďarskej národnosti majú právo hovoriť na zasadnutí
svojim materinským jazykom.

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
Pán primátor poznamenal, ţe komisie sa zriaďujú ako dočasné pre ustanovujúce
zasadnutie mestského zastupiteľstva. Nakoľko na pracovnom stretnutí zvolených kandidátov
na poslancov dňa 25.11.2014 návrh na zloţenie komisií bol prerokovaný, odporučil verejné
hlasovanie.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili verejné hlasovanie.
12-0-0
Poslanci MZ schválili :
Mandátovú komisiu v zložení :
Ing. Karol Kováč
Roman Ocelník
Peter Dţačár
11-0-1
Návrhovú komisiu v zložení :
Bc. Ivan Kuhn, MA
Mgr. Árpád Laco
Mgr. Dionýz Kemény
9-0-3
Volebnú komisiu v zložení :
Ing. Ján Lach
Ing. Juraj Balázs
Ľudovít Kossuth
8-0-4

Pán primátor vyhlásil krátku prestávku, poţiadal členov komisií, aby spomedzi seba
zvolili predsedu komisie. Ďalej poţiadal mandátovú komisiu, aby sa ujala činnosti.

Správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie Ing. Karol Kováč predloţil správu mandátovej komisie.

Konštatoval, ţe
- na základe predloţenej zápisnice Mestskej volebnej komisie v Roţňave o výsledku
volieb do mestského zastupiteľstva a primátora mesta overila platnosť volieb,
- dňa 16.11.2014 Mestská volebná komisia odovzdala zvoleným kandidátom osvedčenie
o zvolení za primátora mesta a osvedčenie o zvolení za poslancov mestského
zastupiteľstva .
- novozvolený primátor mesta p. Pavol Burdiga a všetci novozvolení poslanci / prečítal
mená novozvolených poslancov/ mestského zastupiteľstva zloţili zákonom predpísaný
sľub
- zvolením p. Pavla Burdigu za primátora mesta a zloţením sľubu primátora mesta sa
uprázdnil mandát poslanca vo volebnom obvode číslo 2. V súlade s § 51 zákona SNR
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
náhradníkom vo volebnom obvode v poradí podľa počtu získaných platných hlasov je
p. Mgr. Eduard Mihók za stranu NOVA s počtom hlasov 469.
(správa je pripojená k zápisnici)
Pán primátor vyzval p. Mgr. Eduarda Mihóka aby zloţil zákonom predpísaný sľub.
Pán Mgr. Eduard Mihók prečítal text sľubu, potvrdil ho slovom „sľubujem“ a svojim
podpisom.
Pán primátor mu odovzdal osvedčenie o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva
a zablahoţelal.

Poverenie poslanca MZ v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení, ktorý
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
Pán primátor konštatoval, ţe v súlade s § 12 ods. 2,3,5,6 zákona o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov poslanci poverujú zvolávaním a vedením zasadnutí mestského
zastupiteľstva poslanca MZ. Na pracovnom stretnutí zvolených kandidátov na poslancov dňa
25.11.2014 bol daný návrh na poverenie p. Mgr. Dionýza Keménya.
Poslanci mestského zastupiteľstva k predloţenému návrhu nepredloţili pripomienky,
pozmeňovacie návrhy.
Pán Bc. Ivan Kuhn naniesol procedurálnu otázku, či sa najprv nemalo hlasovať
o bode č. 10 programu rokovania – vyhlásení nastúpenia náhradníka.
Pán primátor poznamenal, že otázku vyhlásenia nástupu náhradníka konštatovala
mandátová komisia.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili uznesenie predloţené návrhovou
komisiou.
12-0-1

Návrh na určenie počtu členov komisií mestského zastupiteľstva
Pán primátor konštatoval, ţe v súlade s § 23 Štatútu mesta sú vytvorené nasledovné
stále komisie :
komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku

komisia výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia a miestnych komunikácií
komisia vzdelávania, kultúry, mládeţe a športu
komisia sociálna, zdravotná a bytová
komisia ochrany verejného poriadku
komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky.
Poznamenal, ţe na pracovnom stretnutí zvolených kandidátov na poslancov dňa
25.11.2014 nebol predloţený návrh na zmenu komisií, bol predloţený návrh na
l. počet členov komisií mestského zastupiteľstva
komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku
komisia vzdelávania, kultúry, mládeţe a športu
9 členov
komisia výstavby, územného plánovania, ţivotného prostredia a miestnych komunikácií
komisia sociálna, zdravotná a bytová
komisia ochrany verejného poriadku
7 členov
komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky.
5 členov
2. zo schváleného počtu členov komisií minimálny počet poslancov v kaţdej komisii : 2
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Z dôvodu, ţe má pripravený návrh na zmenu rokovacieho poriadku komisií mestského
zastupiteľstva, ktorý predloţí na 1. riadne zasadnutie v ktorom predpokladá zrušenie komisie
cestovného ruchu a regionálnej politiky a presun agendy cestovného ruchu do komisie
vzdelávania, kultúry, mládeţe a športu a agendy regionálneho rozvoja do komisie finančnej,
podnikateľskej a správy mestského majetku, navrhol vypustiť z návrhu na uznesenia určenie
počtu členov komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky.
Zhrnul svoj návrh – vypustiť z navrhovaného uznesenia komisiu cestovného ruchu
a regionálnej politiky
Poslanci mestského zastupiteľstva neschválili predloţený návrh
4-9-0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili uznesenie predloţené návrhovou komisiou
10-3-0

Návrh na zloženie Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií funkcionármi mesta Rožňava
Pán primátor konštatoval, ţe osobitné postavenie a organizačnú štruktúru vyplývajúcu
z ústavného zákona č. 357/2004 v znení neskorších predpisov má komisia na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta Roţňava. Členom komisie môţe
byť iba poslanec mestského zastupiteľstva. Ak sú v mestskom zastupiteľstve zástupcovia
politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zloţená z jedného
zástupcu kaţdej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu nezávislých
poslancov.
Zloţenie mestského zastupiteľstva je nasledovné :
2 poslanci
Občiansku konzervatívnu stranu
1 poslanec
MOST HÍD
1 poslanec
Stranu TIP

1 poslanec
1 poslanec
1 poslanec
6 poslanci

SMK-MKP
KSS
NOVA
sú nezávislí

Na pracovnom stretnutí zvolených kandidátov na poslancov dňa 25.11.2014
bol za člena komisie navrhnutý
za Občiansku konzervatívnu stranu
p. Mgr. Matúš Bischof
za nezávislých
p. Zoltán Beke
za predsedu komisie
za podpredsedu komisie

p. Zoltán Beke
p. Mgr. Matúš Bischof

K predloţenému návrhu neboli predloţené pripomienky, pozmeňujúce návrhy.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili uznesenie predloţené návrhovou
komisiou.
11-1-1

Určenie platu primátora mesta
Pán primátor konštatoval, ţe podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov mestské zastupiteľstvo určuje plat primátora mesta podľa
osobitného zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
p. Mgr. Milan Capák
Poţiadal pána primátora, aby informoval verejnosť o výške terajšieho platu, ako aj o výške
platu zo zákona. Domnieva sa, ţe zákonná bola vo výške 2085 €.
p. Pavol Burdiga
Uviedol, ţe doterajší plat mu bol stanovený vo výške 2 600 €.
p. Mgr. Milan Capák
Poţiadal poslancov, aby zváţili výšku platu. Poznamenal, ţe primátorov plat bol zvýšený
v deň, keď bola zrušená materská škôlka. Nemyslí si, ţe je to správne. Malo by sa zváţiť, či
sa ponechá výška platu alebo nie. Verí tomu, ţe pán primátor sa neurazí, ak sa plat určí
v zákonnej výške. Poznamenal, ţe ešte je kde dávať peniaze a zákonná výška platu nie je
nízka. Navrhol hlasovať o zákonnej výške platu t.j. 2 085 €.
Opätovne prehlásil, ţe sa nepatrí, aby sa zvyšoval plat, keď sa ruší materská škôlka.
p. Mgr. Árpád Laco
Uviedol, ţe primátorovi patrí plat podľa zákona. Zákon však umoţňuje mestskému
zastupiteľstvu zákonnú výšku zvýšiť aţ o 70 %. Upriamil pozornosť na skutočnosť, ţe pán
Burdiga pôsobil vo funkcii primátora 2 roky. V predchádzajúcom volebnom období pôsobilo
z terajšieho počtu 10 poslancov, ktorí spolupracovali s pánom primátorom. Tí vedia najlepšie
posúdiť, čo sa za tie dva roky urobilo.
Návrh predkladá na základe uţ dosiahnutých výsledkov a nie ne základe nejakej vízie.
Urobilo sa veľa, voliči to aj zhodnotili, čo dosvedčujú aj výsledky volieb. Práve na základe
toho navrhuje zvýšenie základného platu o 20 %.
p. Mgr. Milan Capák
Nesúhlasil s tým, aby sa nevracalo do minulosti – viď zatvorenie materskej škôlky, čo malo
dopad na rodiny. Pán Mgr. Laco to posúdiť nevie, nakoľko nemá malé deti. Je otázne, či by

takými argumentmi obstál pred 40 rodičmi, ktorých sa zrušenie dotklo. Nesúhlasil so
zvýšením platu, trvá na ponechaní platu podľa zákona, kým sa neurobí v meste normálny
chod, kým mesto bude v mínuse. Verí tomu, ţe pán primátor si poradí dobre so zákonným
platom a neurazí sa. V prípade schválenia zvýšenia platu pevne verí, ţe sa stretnú poslanci,
ktorí hlasovali za zvýšenie s rodičmi detí, ktoré navštevovali zrušenú materskú školu a
„pekne“ sa im poďakujú. Chytali sa za hlavy, keď to poslanci schválili.
Poslanci mestského zastupiteľstva neschválili návrh p. Mgr. Milana Capáka
5-8-0
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili návrh p. Mgr. Árpáda Laca
7-6-0

Poverenie poslancov mestského zastupiteľstva na výkon sobášnych obradov
Pán primátor poznamenal, ţe v súlade so zákonom NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásenie o uzavretí manţelstva urobia snúbenci
na matričnom úrade pre obvod, v ktorom má jeden z nich trvalý pobyt a to pred primátorom
alebo povereným poslancom mestského zastupiteľstva. Je vo výlučnej kompetencii mestského
zastupiteľstva koľko poslancov poverí na vykonávanie sobášnych obradov. Poverenie sa
spravidla vydáva na celé funkčné obdobie výkonu poslanca.
Na pracovnom stretnutí zvolených kandidátov na poslancov dňa 25.11.2014 súhlasili
s poverením na vykonávanie sobášnych obradov :
Ing. Juraj Balázs
Mgr. Matúš Bischof
Mgr. Milan Capák
Mgr. Dionýz Kemény
Ing. Karol Kováč
Ing. Ján Lach
Roman Ocelník
K predloţenému návrhu nikto nepredloţil pripomienky, pozmeňujúce návrhy.
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili uznesenie predloţené návrhovou
komisiou.
12-0-1
Otázky poslancov
Diskusia
p. Ing. Karol Kováč
Doplnil správu mandátovej komisie – komisia konštatuje, ţe p. Mgr. Eduard Mihók zloţil
zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Upozornil na to, ţe v programe nebol uvedený bod – diskusia občanov mesta.
p. Pavol Burdiga
Uviedol, ţe v rámci bodu Diskusia je daná moţnosť vystúpenia aj pre občanov mesta.
p. Mgr. Dionýz Kemény
V súvislosti s posledným bodom rokovania - ako predseda ZPOZ-u v predchádzajúcom
volebnom období,
vyjadril potešenie nad záujmom poslancov vykonávať funkciu
sobášiaceho. Pevne verí, ţe poslanci, ktorí súhlasili s výkonom tejto funkcie si plne

uvedomujú závaţnosť a zodpovednosť a budú pristupovať profesionálne k poskytovaným
sluţbám. ZPOZ má svoj štatút, zásady činnosti. Dvakrát ročne sa činnosť vyhodnocuje.
V priebehu budúceho týţdňa sa takéto vyhodnotenie vykoná. Sobášiaci sú členmi ZPOZ-u
a preto ich na stretnutie pozýva.
p. Renata Palme
Poznamenala, ţe predloţí návrh a pevne verí, ţe si ho jeden z poslancov osvojí. V súčasnosti
je často kladená otázka, čo primátor alebo poslanci urobili pre svoje mesto. Otázky sú
oprávnené, mrzí ju však to, ţe sú často nezodpovedané a ak áno, tak neúplne. Z uvedeného
dôvodu sa potom zvolení zástupcovia mesta stávajú cieľom verbálnych útokov a osočovania.
Nikomu nepadne dobre kritika, na ktorú nie je adekvátna reakcia, čím by sa zamedzilo
šíreniu rôznych dezinformácií. Podotkla, ţe poslancov i primátora si občania vo voľbách
zvolili, aby hájili a zastupovali ich záujmy, aby svojou prácou v mestskom zastupiteľstve
pomáhali spravovať a zveľaďovať spoločný majetok, rozumne hospodárili s peniazmi, ktoré
občania formou podielových daní odovzdali mestu.
Zástupcovia mesta dostali od občanov mandát, majú teda právo na to, aby mohli hlasovať
a rozhodovať. Podotkla, ţe poslanci sú aj členmi rôznych komisií a zastupujú vedenie mesta
aj v školských radách. Pre túto sluţbu mestu sa rozhodli dobrovoľne. Kladne hodnotila to, ţe
mnohí z nich vo svojej volebnej kampani sa vyjadrili, ţe sa chcú podieľať na rozvoji mesta aj
nad rámec svojich povinností. Mnohí z poslancov pôsobia vo funkcii poslanca uţ niekoľko
volebných období, sporadicky predkladajú návrhy,
podnety na zlepšenie činnosti
samosprávy. S niektorými sa však občania nestotoţňujú. A práve to sú tie bonusy, ktoré
občanov zaujímajú. Niektorí z poslancov majú svoje webové portály, kde zverejňujú svoju
činnosť. Navrhla, aby na oficiálnej stránke mesta bola tabuľka, kde pán primátor i poslanci
budú musieť kvartálne zverejňovať informácie o činnosti nad rámec svojich povinností. Do
tabuľky by sa uviedol text návrhu, podnetu, údaj o tom, či sa schválil, resp. neschválil návrh,
a link, ako sa vo veci hlasovalo. Uviedla niekoľko príkladov.
Podotkla, ţe veľa času to poslancom nezaberie, predpokladá, ţe kaţdý poslanec sa na podanie
návrhu pripravuje, ţe všetci disponujú elektronickým zariadením. Nie je teda problém text
preposlať administrátorovi webovej stránky mesta, najlepšie do vopred stanoveného dátumu.
Takýto priestor si určite zaslúţia aj radoví občania, ktorí sporadicky zavítajú a vyuţívajú
tento priestor a čas na diskusiu, ako teraz ona. Je aj ideálnym priestorom pre neúspešných
kandidátov, ich predvolebné sľuby a plány občania poznajú. Mali by dostať priestor
zverejňovať svoje návrhy a podnety na oficiálnej stránke mesta - v kolónke „občan“. Uviedla,
ţe očakáva návrhy na základe nejakých informácií, faktov, overených skutočností, podnetov
od občanov, ktorí poverili poslancov riešením konkrétnej záleţitosti. Ďalej očakáva to, ţe
pokiaľ sa predloţí návrh, predloţí sa aj konkrétne riešenie, alebo sa navrhne postupnosť
riešenia. Predkladaný návrh občana sa bude aj po osvojení si poslancami povaţovaný za
návrh občana a nie poslanca. Týmto spôsobom sa zabezpečí pravidelná, oficiálna informácia
poslancov o ich činnosti nad rámec svojich povinností. Zamedzí sa tak neoprávnenému
osočovaniu poslancov a naplní sa jej skrytý zámer, aby sa do verejného diania zapojilo čo
najviac občanov a pribudlo viac dobrých podnetov na odstránenie problémov.
Pán primátor poznamenal, ţe p. Renata Palme si diskusný príspevok pripravila,
poţiadal ju, aby ho predloţila na mestský úrad, aby sa mohol odovzdať na prerokovanie
odborným komisiám, aby sa prehodnotil, technicky pripravila stránka na realizáciu. Mesto
spúšťa novú webovú stránku.
p. Renata Palme
Súhlasila s poţiadavkou pána primátora.
p. Ing. Karol Kováč
Osvojil si návrh p. Palme. Nakoľko nie je jasný ešte harmonogram zasadnutí MZ, navrhol,
aby sa činnosť poslancov polročne vyhodnocovala.

Pán primátor naniesol otázku, či chcú vo veci poslanci rozhodnúť hneď bez
prerokovania v odborných komisiách.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podľa jeho názoru, ide o technické riešenie. Nevidí dôvod, aby návrh bol predloţený
komisiám na prerokovanie. Na webovej stránke mesta sú uvedené informácie o poslancoch,
sú uvedené kontakty na poslancov, e-mailová adresa, niektorí majú uvedené aj číslo mobilu.
Stránka sa môţe doplniť o kolónku, v ktorej poslanec bude môcť informovať o činnosti. Bude
na poslancoch, či túto moţnosť vyuţijú. Neformuloval by to však ako povinnosť poslancov.
Opätovne prehlásil, ţe ide len o technické riešenie, čo musí urobiť mestský úrad. Nevie, ktorá
komisia je v tomto smere technicky znalá. Podľa jeho názoru by to mala byť komunikácia
medzi mestským úradom a firmou, ktorá zrealizovala novú webovú stránku. Ide o vytvorenie
priestoru, kde poslanci dobrovoľne budú informovať o svojej činnosti cez správcu stránky.
Poţiadal pána primátora, nie formou uznesenia, aby sa mesto zapojilo do iniciatívy „Odkaz
pre starostu“. Ide o mobilnú webovú aplikáciu, v ktorej občania môţu posielať podnety,
upozorňovať na problémy v meste. Viac miest je do iniciatívy zapojených. Poznamenal, ţe je
prekvapujúce, ţe mesto, ktoré bolo vyhodnotené ako jedno z najtransparentnejších sa do tejto
iniciatívy zatiaľ nezapojilo.
K diskusnému príspevku p. Palme predloţil návrh na uznesenie – mestské zastupiteľstvo
poveruje prednostku mestského úradu, aby v spolupráci s firmou, ktorá pripravila novú verziu
webovej stránky, našli technické riešenie, ktoré umoţní poslancom informovať o svojej
činnosti.
Pán primátor uviedol, ţe s technickým riešením nie je problém. Ide mu o to, aby sa
s návrhom poslanci stotoţnili, návrh bol len teraz predloţený. Pokiaľ sa s návrhom stotoţnia,
nevidí v tom ţiadny problém.
Prehlásil, ţe je prístupný k prijímaniu občanov počas celej pracovnej doby, cez webovú
stránku.
p. Ing. Juraj Balázs
Poznamenal, ţe ide o prvý návrh, ktorý bol pripravený a ktorý poslanci obdrţali na zasadnutí.
Dal na zváţenie, či by ho poslanci nemohli ešte prehodnotiť, prípadne prerokovať
v komisiách. Je otázne, či by poslanci nenašli nejaké iné, vhodnejšie riešenie. Nápad hodnotí
ako vynikajúci, určite by sa mu mali poslanci venovať, ale podľa jeho názoru prípadné
hlasovanie vo veci povaţuje za unáhlené.
p. Ing. Ján Lach
Poznamenal, ţe predloţený návrh „zaváňa“ populizmom – poslanci budú povinne
zverejňovať svoju činnosť, ten bude lepší, ktorý viac prispeje. Sú veci, ktoré riešil ako
poslanec a necítil potrebu o tom informovať niekoho. Sú veci, ktoré sa majú riešiť bez
akejkoľvek publicity, aby mohli byť úspešne doriešené. Nevie, aká bude výpovedná hodnota
informácie poslanca o sebe. Poslancov majú hodnotiť voliči na základe práce a nie na základe
toho, čo sám o sebe napíše.
p. Ing. Karol Kováč
Poznamenal, ţe ide o návrh od občana, voliča, ktorého zaujíma činnosť poslancov. Nie kaţdý
má moţnosť sledovať zasadnutia mestského zastupiteľstva, nie kaţdý má moţnosť sledovať
celý priebeh zasadnutia, aby mohol posúdiť činnosť toho ktorého poslanca. Preto súhlasil
s predloţeným návrhom, ktorý povaţuje za jednoduchý, zrozumiteľný a realizovateľný.
Občan mesta chce vedieť informácie o činnosti poslancov za určité obdobie. Podľa jeho
názoru potrebné je doriešiť len technickú stránku veci.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Predloţil kompromisný návrh – nezavrhnúť tento príspevok, v kaţdom prípade pracovať
s ním, ale nechať nejaký priestor aj na prerokovanie. Riešiť ho nie na slávnostnom zasadnutí,
ale na pracovnom. Určite budú otvorené všetky základné dokumenty.

Informoval, ţe má pripravené programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva na ďalšie
obdobie. Poţiadal p. Palme, aby návrh rozposlala poslancom a na najbliţšom pracovnom
zasadnutí bude predmetom rokovania.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku, v ktorých komisiách by sa mal návrh prejednávať. Prečo odrazu sa musí
prejednávať v komisiách, keď napr. re dizajn webovej stránky – nemá vedomosť o tom, ţe sa
prejednával v niektorej komisii.
Opätovne prehlásil, ţe návrh je jednoduchý a má aj jednoduché riešenie. Zaráţa ho
skutočnosť, ţe realizácia predloţeného návrhu občanom mesta na prvom zasadnutí je
podmienená mnoţstvom formálnych pripomienok.
Poznamenal, ţe v minulom volebnom období skupina poslancov bojovala za to, aby mali
vytvorené podmienky na prijímanie občanov na mestskom úrade. Podarilo sa získať
miestnosť, bol určený čas na prijímanie občanov, kde sa mohli poslanci striedať. Nebola to
povinnosť. Väčšina poslancov sa tam striedala. V tomto prípade ide len o vytvorenie
priestoru, aby poslanci informovali o svojej činnosti. Nevidí v tom nič populistické. Jeho
zámerom nie je uznesením zaväzovať poslancov, aby o svojej činnosti informovali voličov.
Ţiada len o vytvorenie priestoru na webovej stránke mesta. Je na poslancoch, či túto moţnosť
informovania voličov vyuţijú.
Poznamenal, ţe kaţdý poslanec mal moţnosť zverejniť telefonický kontakt na seba, vyuţil ho
jedine on, aby aj takou formou mohol komunikovať s voličmi. Nevyčíta to nikomu.
Toto minimum, ktoré rieši návrh p. Palme, môţe mestský úrad zabezpečiť bez rokovania
komisií. Ide len o stretnutie s firmou, ktorá to robí. Nechápe, prečo takýto formalizmus.
Tvárime sa, ţe budeme riešiť pripomienku občana, ale v podstate to celé smeruje k tomu, ako
to „zadupať“
Pán primátor upozornil pána poslanca, aby nezavádzal. S technickým riešením nie je
ţiadny problém. Ţiadny problém nebol ani s poslaneckou miestnosťou. Prehlásil, ţe nikto
nechce nič „zadupať“. Bolo povedané aj p. Palme, aby sa rokovalo o návrhu, pokiaľ dôjde
k dohode poslancov, vytvorí sa priestor na webovej stránke. Poţiadal pána Kuhna, aby to
nezvaľoval na technický problém alebo ako to zvykne robiť na neschopnosť mestského úradu.
Opätovne prehlásil, ţe technická vec to nie, návrh je moţné realizovať.
p. Mgr. Milan Capák
K platu primátora mesta – poţiadal o upresnenie z akého platu sa bude počítať 20 % - zo
zákonného alebo doterajšieho.
Pán primátor upozornil na to, ţe sa diskutuje o návrhu p. Palme.
p. Mgr. Milan Capák
Poznamenal, ţe plat primátora bol v programe rokovania.
K pánovi Lachovi – nejde o populizmus a ani o medializovanie. Je tu moţnosť vyuţiť
prítomnosť pani z Korzára na dobrú aktivitu. Na niektorých platia len médiá, preto si to
neţelajú. Poznamenal, ţe pred voľbami kaţdý sľuboval občanom a odrazu občan je „
ubitý“. p. Palme mala 5 minút a poslanci uţ diskutujú 30 minút.
Kriticky sa vyjadril aj k poznámke k „Capákovmu vedru“ odznelej na jednom zo zasadnutí
mestského zastupiteľstva. Ide o „Odkaz pre starostu“ - jedná sa o projekt EÚ – inštitút pre
dobre spravovanú spoločnosť z Bratislavy. Poţiadal, aby sa k občanom pristupovalo seriózne,
treba im umoţniť, aby napísali a informovali o svojom probléme. „Odkaz pre starostu“ sa
určite ujme.
p. Renata Palme
K pánovi Lachovi – prehlásila, ţe je poslancom mestského zastupiteľstva, ktorý zastupuje
občanov. Občania majú právo vedieť, čo robia poslanci a ich povinnosťou je o tom
informovať bez ohľadu na to, kto komu dal hlas. Ako má občan vedieť, čo robia poslanci nad
rámec povinností. Informovanie o činnosti dá prehľad občanom, čo riešia. Preto sa aj obrátila

s dôverou na pána Ocelníka o riešenie Juţnej ulice. Vedela, ţe takúto problematiku rieši a aj
ju doriešil. Preto sa napríklad neobrátila na p. Dţačára, ktorý síce pozná stav komunikácií.
Poznamenala, ţe v prípade kandidovania v budúcom volebnom období uţ bude spracovaný
prehľad, čo poslanec urobil v prospech občanov.
Pán primátor prehlásil, ţe v realizácii nevidí problém, treba návrh prerokovať,
z technického hľadiska urobiť korektúru. Je prístupný k riešeniu, osvojiť si návrh nemôţe,
hlasovať budú poslanci.
p. Ing. Ján Lach
Prehlásil, ţe kaţdý z poslancov má moţnosť informovať svojich voličov o činnosti. Aj tých
voličov, ktorí mestské zastupiteľstvo nesledujú. Upozornil však na to, ţe v návrhu p. Palme
odzneli termínované úlohy pre poslancov – do určitého termínu povinne medializovať činnosť
nad rámec povinností poslanca. Podľa jeho názoru, nie je problém na stránke mesta vytvoriť
priestor pre poslancov, pokiaľ nevedia iným spôsobom informovať voličov o svojej činnosti.
p. Renata Palme
Zdôvodnila svoj návrh – povinnosť poslanca, terminovanie úlohy - chcela vytvoriť rovnaké
povinnosti aj podmienky pre všetkých poslancov. Ona chce vedieť o kaţdom poslancovi, čo
robí nad rámec povinností. Veľmi ju to zaujíma a určite nehovorí len za seba. Technické
moţnosti poslanci majú.
Pán primátor poţiadal p. Palme o osobné stretnutie za účelom prerokovania návrhu
a prijatia opatrení na realizáciu. Je prístupný k riešeniu návrhu.
p. Renata Palme
Poznamenala, ţe ide o prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva. Od nevraţivosti,
prekáračiek, trucovania, by sa malo uţ upustiť v tomto volebnom období. Ľudia uţ toho majú
dosť. Mala by nastúpiť lepšia vzájomná spolupráca, aby sa spoločnými silami vytvorili také
veci, aby občania mohli zhodnotiť, ţe v Roţňave je super vedenie mesta, dobrí poslanci, ktorí
pre občanov niečo robia a vedia sa v prvom rade dohodnúť.
p. Mgr. Matúš Bischof
Prehlásil, ţe v plnom rozsahu sa stotoţňuje s návrhom p. Palme. Ide o jednoduché riešenie.
Prikláňa sa skôr k dobrovoľnosti.
Upozornil na rokovací poriadok – v bode diskusia, otázky poslancov má kaţdý právo na
akúkoľvek tému, ktorú si zvolí.
p. Mgr. Milan Capák
Opätovne poţiadal o vysvetlenie jeho otázky k platu primátora.
p. Roman Ocelník
Upozornil na to, ţe začína volebné obdobie 2014 – 2018. Plat primátora sa odvíja od zákonom
stanoveného platu. Teda aj navýšenie o 20 %.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku na hlavnú kontrolórku, či hlasovanie v prípade platu primátora bolo správne.
Pokiaľ vie, hlasovať sa malo za uznesenie, v ktorom mala byť uvedená konkrétna suma.
p. JUDr. Katarína Baláţová
Uviedla, ţe zákon hovorí o základnom plate, ktorý môţe byť navýšený o 70 %. MZ
schvaľuje percentá, ale suma bude konkrétne vyčíslená. Preto aj v dôvodovej správe boli
uvedené údaje. Zákon hovorí o percentách.
p. Ing. Karol Kováč
Predloţil návrh na uznesenie :
Ing. Karol Kováč si osvojil návrh p. Palme, v ktorom navrhuje, aby primátor mesta Roţňava
a poslanci mestského zastupiteľstva jedenkrát za štvrťrok informovali na stránkach mesta
Roţňava o výsledkoch svojej činnosti.
Doplnil ukladaciu časť uznesenia : MZ ukladá mestskému úradu zabezpečiť technickú
realizáciu tohto uznesenia.

Pán primátor potvrdil, ţe ide o bod rokovania – diskusia – pokiaľ si poslanec osvojí
návrh, môţe sa zaň hlasovať. Naniesol otázku, či do ukladacej časti sa môţe doplniť
dohodnutý postup s p. Palme.
Poslanci MZ neschválili návrh p. Ing. Karola Kováča
5-2-5
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Predloţil návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo ukladá mestskému úradu vytvoriť
priestor na webovej stránke mesta v spolupráci s firmou, ktorá pripravila novú webovú
stránku , - priestor pre poslancov na informovanie občanov o svojej činnosti.
Z: prednostka mestského úradu
T: do konca januára 2015
Poslanci MZ schválili návrh p. Bc. Ivana Kuhna
9-0-2
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, primátor mesta poďakoval za účasť,
zaţelal pekný zvyšok dňa a zasadnutie ukončil.
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