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    Z Á P I S N I C A  
 
      ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITE ĽSTVA V ROŽŇAVE 
 
 
    zo dňa 26.3.2015  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol pán Pavol Burdiga, 
primátor mesta. 
 Privítal poslancov mestského zastupiteľstva, kandidátov na funkciu hlavného 
kontrolóra mesta a ostatných prítomných.  
 Konštatoval, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie pozvaní včas 
a písomne. Z celkového počtu bolo v úvode zasadnutia prítomných 10 poslancov, v priebehu 
rokovania sa počet upravil na 11. 
 
Neprítomní – ospravedlnení boli : Bc. Ivan Kuhn, MA 
            Ing. Karol Kováč 
 
Za overovateľov zápisnice pán primátor menoval :  
p. Mgr. Milana Capáka  
p. Ľudovíta Kossutha 
 

Konštatoval, že zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva  zo dňa 5.3.2015 
bola overovateľmi podpísaná.  

 
Program rokovania poslanci MZ schválili.  
    10-0-0 
 
Pán primátor upozornil občanov na možnosti vystúpenia a to k jednotlivým bodom 

rokovania a v rámci bodu diskusia.  
 
Požiadal poslancov, aby v prípade pochybností  dodržiavania rokovacieho poriadku, 

promptne reagovali.   
 
 
2.1. Správa komisie z otvorenia obálok a kontroly podaných prihlášok pre voľbu 

hlavného kontrolóra mesta Rožňava 
 
Správu predložil p. Ing. Ján Lach, zástupca primátora mesta, člen komisie, v zmysle 

písomného materiálu.  
 
Správa je pripojená k zápisnici. 
 
Pán primátor poznamenal, že uznesením č. 19/2015 mestské zastupiteľstvo ustanovilo  

spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra a to tajným hlasovaním. Z uvedeného dôvodu 
navrhol schváliť volebnú komisiu  v zložení :  
Ing. Ján Lach  
Zoltán Beke 
Mgr. Matúš Bischof   
Poznamenal, že volebná komisia zabezpečuje priebeh tajného hlasovania a dozerá na 
dodržiavanie pravidiel tajného hlasovania.  
 
 Poslanci MZ zloženie volebnej komisie schválili.  
     7-0-0 
 
  



 
 
 Pán primátor citoval navrhované uznesenie k bodu 2.1  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
Správu komisie z otvorenia obálok a kontroly podaných prihlášok pre voľbu hlavného 
kontrolóra mesta Rožňava 
k o n š t a t u j e , ž e 
1. prihlášku pre voľbu hlavného kontrolóra mesta Rožňava predložili 4 uchádzači : 
    JUDr. Katarína Balážová 
    Ing. Zlatica Halková 
    Ing. Valent Mokrý 
    Ing. arch. Roman Škantár 
2. všetci spĺňajú podmienky účasti na voľbe hlavného kontrolóra mesta Rožňava 
3. uznesením č.. 19/2015 zo dňa 29.1.2015 MZ ustanovilo spôsob vykonania voľby hlavného 
kontrolóra mesta tajným hlasovaním 
v o l í 
volebnú komisiu v zložení :  
Ing. Ján Lach  
Zoltán Beke 
Mgr. Matúš Bischof   
. 
 Poslanci MZ navrhované uznesenie schválili.  
     10-0-0 
 

Prezentácia kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta  
 

 Pán primátor uviedol, že v uznesení MZ č. 19/2015,  ako aj v Oznámení o vyhlásení 
voľby hlavného kontrolóra mesta Rožňava bolo uvedené, že každý kandidát má právo v deň 
voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie na zasadnutí MZ v časovom rozsahu maximálne 5 
minút. Požiadal kandidátov, ktorí chcú využiť toto právo, aby v abecednom poradí vystúpili.  
 
 Všetci kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra mesta toto právo využili, vystúpili 
v poradí :  
JUDr. Katarína Balážová, Ing. Zlatica Halková, Ing. Valent Mokrý, Ing. arch. Roman Škantár. 
 

2.2. Voľba hlavného kontrolóra mesta Rožňava 
 
 Pán primátor poznamenal, že na zasadnutí MZ 29.1.2015 bol prerokovaný postup 
vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta.  
Poznamenal, že v súlade s § 18 ods. 3 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej 
väčšiny všetkých poslancov t.j. 7.  Oboznámil s postupom hlasovania v prípade, ak by ani 
jeden z kandidátov nezískal potrebný počet hlasov.  
 
 Pán primátor požiadal volebnú komisiu, aby sa ujala svojej činnosti : 

- určila predsedu komisie 
- prevzala a skontrolovala hlasovacie lístky 
- odovzdala prítomným poslancom jeden hlasovací lístok  



Pán primátor upozornil poslancov na spôsob úpravy hlasovacích lístkov a požiadal ich, 
aby upravený hlasovací lístok každý poslanec vložil osobne do označenej volebnej 
schránky.  

     - - -  
 
 Z poverenia volebnej komisie p. Mgr. Matúš Bischof  predložil správu o výsledku 
tajného hlasovania :  
 
Počet rozdaných hlasovacích lístkov : 11 
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov : 11 
Počet platných hlasovacích lístkov : 11 
Výsledky hlasovania : 
JUDr. Katarína Balážová  9 
Ing. Zlatica Halková   0 
Ing. Valent Mokrý   1 
Ing. arch. Roman Škantár  1 
 
Konštatoval, že za hlavnú kontrolórku mesta Rožňava bola zvolená  
p. JUDr. Katarína Balážová. 
Zagratuloval jej ku zvoleniu. 
 
 Pán primátor citoval navrhované uznesenie k bodu 2.2.  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
b e r i e     n a     v e d o m i e  
Správu volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra mesta Rožňava  
konštatuje, že tajnou voľbou bola zvolená   
podľa § 11 ods. 4 písm.  j) a podľa § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov za hlavného kontrolóra mesta Rožňava  
JUDr. Katarína Balážová na volebné obdobie od 1.4.2015 – 31.3.2021 
 
 Poslanci MZ uznesenie schválili podľa predloženého návrhu. 
     11-0-0 
 
 Pán primátor sa poďakoval kandidátom za účasť na voľbe hlavného kontrolóra mesta 
a zvolenej hlavnej kontrolórke JUDr. Kataríne Balážovej zablahoželal.  
 
 Pani JUDr. Katarína Balážová sa poďakovala poslancom za vyslovenú dôvodu. 
Prehlásila, že sa teší na ďalšiu dobrú spoluprácu, očakáva výzvy a teší sa na ďalšie spoločné 
úlohy a ciele. 
 

2.3. Určenie platu hlavného kontrolóra mesta Rožňava 
 
Materiál predložila p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského úradu  

 
p. Peter Džačár 
Kladne hodnotil prácu hlavnej kontrolórky za predchádzajúce obdobie a podľa jeho názoru by 
terajší jej plat nemal byť nižší ako mala určený.  
Navrhol plat určený zo zákona navýšiť o 5 %.  
 
 Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie s doplnením odmeny vo výške 5 %  



 zo zákonného platu.  8-1-1 
 

3. Vsl. vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice – priamy predaj 
nehnuteľného majetku mesta  

 
Materiál uviedla p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského úradu. 
  
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
    10-0-0 
 
4. Otázky poslancov 
5. Diskusia  

 
p. Mgr. Matúš Bischof  
Uviedol, že 24.3. sa uskutočnil verejný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ. Ocenil prácu 
pedagógov a kvalitný výkon zúčastnených pedagógov a žiakov. Koncert hodnotil ako 
vysokokvalitný,  vysoko profesionálny počin a zážitok v jednom. Poznamenal, že na celej 
záležitosti ho mrzí technický stav budovy ZUŠ na Štítnickej ulici. Kriticky sa vyjadril 
k podlahe, ktorá  je z bezpečnostného hľadiska nevyhovujúca. Požiadal o informáciu, v akom 
termíne bude opravená.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Požiadal predsedajúceho o vyhlásenie minúty ticha za zosnulého kolegu - Mgr. Milana Fila.  
p. Roman Ocelník  
V súvislosti s recyklátorom asfaltu – požiadal o informáciu, či sa už začali nejaké práce.  
Upozornil na komunikáciu smerom k nákupnému centru, aj tá si vyžaduje opravu. 
Poznamenal, že snahou mesta by malo byť maximálne využitie uvedeného stroja, aby sa 
v roku 2015 opravilo čo najviac ciest a chodníkov.   
 Pán primátor informoval, že od budúceho týždňa sa už bude stroj využívať,  prvá 
servisná prehliadka bola uskutočnená. Zmapované sú všetky výtlky, ktoré je potrebné opraviť.  
Cesta, ktorú pripomienkoval p. Ocelník bude zaradená medzi prvé,  nakoľko ide 
o frekventovanú cestu.  
p. Ľudovít Kossuth 
Poukázal na divoké skládky, ktoré sa tvoria na Rožňavskej Bani a aj v iných lokalitách 
napriek tomu, že mesto vynakladá veľké úsilie na to, aby ich vzniku zabránila, zabezpečila 
likvidáciu  – k náprave však zatiaľ nedošlo.  
Na Rožňavskej Bani  je to v lokalite nad haldami pri Bani Štefan. Podľa jeho názoru nie je 
potrebné vynaložiť ani veľké úsilie na to, aby sa zistilo, kto ju vytvoril – v blízkosti je len 
jeden rozostavaný rodinný dom. Požiadal mestský úrad, aby konal v tomto smere, využijúc aj 
možné sankcie.  
 Pán primátor potvrdil, že mesto vyvíja maximálne úsilie na to, aby zabraňovalo vzniku 
divokých skládok, ako aj na ich likvidáciu. V spolupráci s mestskou políciou sa robí 
monitoring divokých skládok.  
Podal informáciu pre poslancov z Rady ZMOS, na ktorej sa prerokovávala  problematika 
novely zákona o odpadoch. Snahou miest a obcí je, aby prezident SR tento zákon nepodpísal 
a bol vrátený na prerokovanie NR SR.   
Obsahuje viac nedostatkov, medzi iným aj to, že mestá a obce budú zodpovedné aj za 
vytvorenie skládok na pozemku súkromného podnikateľa, súkromných osôb.  
 
 
 



p. PaedDr. Janka Mičudová  
Uviedla, že mesto je informované o stave podlahy v uvedenom objekte. Oprava nie je 
zaradená do rozpočtu. Zámerom mesta je  toto pracovisko presťahovať do terajších priestorov 
ZUŠ a koncerty organizovať v priestoroch sobášnej siene a na radnici.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Kladne hodnotil zámer mesta koncerty organizovať v uvedených priestoroch. Ide o peknú 
kultúrnu akciu, zaslúži si aj vhodné priestory, mimo spomenutých napr. aj v OKC.  
 Pán primátor poznamenal, že na koncertoch ZUŠ sa zúčastňuje jednak ako člen rady 
školy a jednak ako primátor mesta. Nevidí problém v tom, aby sa koncerty organizovali 
v iných priestoroch za využitia jeho kompetencie v odpustení poplatku.  
Poznamenal, že na takýchto akciách by sa mali zúčastňovať poslanci vo väčšom počte.  
p. Mgr. Milan Capák  
Potvrdil stav týkajúci sa vytvárania divokých skládok. Má konkrétne skúsenosti zo severnej 
časti mesta. Pozitívne hodnotil to, že pán primátor bol na tvári miesta, videl stav, prijali sa 
opatrenia. Pán Ocelník urobil zábery, zverejnil ich na svojej stránke. Pozitívne hodnotil aj 
prácu mestskej polície, občania kladne hodnotia rajonizáciu, ďalej prácu p. Šalamona, ktorý 
promptne reaguje na požiadavky, podnety. Hneď na tvári miesta rieši problémy.  
Upozornil na to, že na starom cintoríne prespávajú bezdomovci, bolo by to potrebné riešiť.  
 Pán primátor poďakoval p. Capákovi za aktivity v severnej časti mesta, týkajúce sa  
zabezpečenia čistoty verejných priestranstiev.  
 Informoval, že dňa 23.3. bolo odovzdané stavenisko na výstavbu nového kruhového 
objazdu. Ukončený by mal byť koncom roka.  
 
 Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť 
a zasadnutie ukončil.  
 
 
 
Pavol   B u r d i g a      JUDr. Erika   M i h a l i k o v á  
primátor mesta            prednostka mestského úradu  
 
 
          O v e r o v a t e l i a  
 
 
 
Ľudovít   K o s s u t h     Mgr. Milan   C a p á k  
 
 
 
Zapísala : Helena Šujanská  


