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 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.  

- Konštatoval prítomnosť všetkých poslancov.  
 
Za overovateľov zápisnice menoval :  
Romana Ocelníka  
Zoltána Bekeho  
Uviedol, že zápisnica zo zasadnutí 2.12.2014 a 11.12.2014 bola overovateľmi podpísaná. 
 
 

Program rokovania uvedený v pozvánke, predložený primátorom mesta, poslanci MZ 
schválili.    11-0-0 
 
 Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia k jednotlivým bodom 
rokovania a v rámci bodu diskusia.  
 
 Pán primátor požiadal poslancov mestského zastupiteľstva, aby prípadné pochybnosti 
dodržiavania rokovacieho poriadku riešili promptne.  
 
    - - -  
 
2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
K informatívnemu materiálu o súdnych sporoch – naniesol otázku, čo je predmetom súdneho 
sporu Združenie „IS – J.P.Stav c/a mesto Rožňava“. 
 
Nakoľko prednostka mestského úradu nebola prítomná, pán poslanec súhlasil, že mu bude 
daná písomná odpoveď.  
 
 Poslanci MZ správu zobrali na vedomie  
     10-0-0    
 
 
3. Uznesenie MZ č.  7/2014 zo dňa 2.12.2014, ktorého výkon bol primátorom  
    mesta pozastavený  
 
p. Ing. Ján Lach 
Navrhol hlasovať o alternatíve b/ návrhu na uznesenie.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Navrhol hlasovať o alternatíve a/ návrhu na uznesenie.  
 
 Poslanci MZ schválili alt. b/ návrhu na uznesenie  
     9-3-0   
 
      



 
4. Uznesenie MZ č. 9/2014 zo dňa 11.12.2014 – návrh na doplnenie ukladacej  
    časti  
 
 Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.  
     13-0-0 
 
 
5. Nezákonnosť na úseku vodného hospodárstva – upozornenie prokurátora 
 
 Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok.  
     13-0-0 
 
 
6. Hlavný kontrolór mesta Rožňava – návrh na určenie pracovného úväzku na  
    nové volebné obdobie  
 
 Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok. 
     13-0-0 
 
 
7. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rožňava 
    Návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného     
    kontrolóra a náležitosti prihlášky kandidáta 
 

Pán primátor navrhol hlasovať samostatne o každom bode uznesenia.  
 
p. Mgr. Dionýz Kemény  
Súhlasil s návrhom pána primátora.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Pripomienkoval termín konania voľby, ktorý je stanovený takmer pred ukončením volebného 
obdobia hlavného kontrolóra. V prípade, ak voľby vyhrá terajšia kontrolórka, s dňom nástupu 
nebude problém. Čo v prípade, ak nový kontrolór bude viazaný na výpovednú lehotu 
u terajšieho zamestnávateľa. Ostane na tú dobu mesto bez kontrolóra, prípadne, ako sa to  
bude riešiť. 
p. JUDr. Katarína Balážová  
Poznamenala, že podľa jej názoru je to vec dohody, veľký časový úsek by však nemal byť. 
Podľa zákona mesto – obec má mať hlavného kontrolóra. Malo by to bezprostredne 
nadväzovať, ale nebol by to problém.  
 Pán primátor poznamenal, že by to bolo vecou dohody.  
p. Ing. Ján Lach  
Navrhol doplniť do bodu 2 a/ prax najmenej 5 rokov v samospráve, alebo kontrolnej činnosti.  
Vzhľadom o národnostne zmiešané územie, vítaná znalosť maďarského jazyka.  
Navrhol doplniť do bodu 2 c/ zvoliť komisiu na otvorenie obálok, kontrolu podaných 
prihlášok.  
p. Mgr. Matúš Bischof  
Prehlásil, že schválením návrhu pána zástupcu by sa diskvalifikovali tí, ktorí nepracujú, 
nemajú skúsenosti so samosprávou. Zákon to neukladá. Takéto podmienky považuje za 
neférové.  Za neférové považuje aj požiadavku na  jazykovú vybavenosť – v prípade potreby  
preklad môžu zabezpečovať pracovníci mestského úradu.  



 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Navrhol tajné hlasovanie pri voľbe kontrolóra.  
p. Mgr. Matúš Bischof  
Podľa jeho názoru prihlásený nemusí pracovať v samospráve, nemusí vykonávať priamo 
kontrolnú činnosť. Sú rôzne firmy – kontrolné, audítorské. Ide o dodržanie zákonov a tie sa 
dajú ľahko naštudovať.  
Požiadal hlavnú kontrolórku o vyjadrenie, či navrhované podmienky zástupcom primátora sú 
v súlade so zákonom.  
p.  JUDr. Katarína Balážová 
Uviedla, že zákon hovorí o podmienke – minimálne úplné stredné vzdelanie, ďalšie 
podmienky zákon neukladá. Podľa získaných informácií, samosprávy podmienky dopĺňajú. 
p. Ing. Ján Lach 
Uviedol, že v návrhu hovoril o praxi v samospráve alebo kontrolnej činnosti. Hlavný 
kontrolór by mal mať nejakú prax, aby nebol amatérom.  
p. Mgr. Matúš Bischof  
Prehlásil, že akékoľvek podmienky nad rámec zákona považuje za neférové a v rozpore so 
zákonom. Zákon hovorí o ukončení úplného stredoškolského vzdelania.  
p. Zoltán Beke 
Podporil návrh p. Ing. Lacha – znalosť maďarského jazyka zapracovať do iných 
predpokladov. Nejde o diskriminačnú podmienku vzhľadom na národnostne zmiešané 
územie. Trvá na zapracovaní návrhu.   
p. Ing. Ján Lach  
Stiahol svoj návrh týkajúci sa praxe. 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Ďalšiu podmienku, ktorá je tiež nad rámec zákona, považuje za neférovú, blokuje 
uchádzačov, ktorí neovládajú maďarský jazyk.  
 Po upresnení návrhov pán primátor konštatoval, že znalosť maďarského jazyka sa 
nedá do podmienok, uvedie sa len, že je vítaná. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Nesúhlasil, aby znalosť maďarského jazyka bola zaradená do podmienok. Považuje to za 
diskriminačné. 
p. Ing. Ján Lach 
Upresnil svoj návrh – vítaná znalosť maďarského jazyka. Využilo by sa to v  prípade zhody.  
p. Mgr. Matúš Bischof  
Navrhol doplniť – vítaná znalosť cudzích jazykov. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Upozornil na skutočnosť, že hlavného kontrolóra volia poslanci. V konečnom dôsledku 
uchádzačov budú posudzovať poslanci. Nie je dôvod, aby sa nad rámec zákona stanovovali 
ďalšie podmienky.  
 
Hlasovanie :  

- spôsob hlasovania – samostatne za každý bod návrhu na uznesenie  
13-0-0 

      -     bod 1 návrhu na uznesenie :  
     13-0-0 
      -     doplnenie bodu 2 a), b)  
             vítaná znalosť maďarského jazyka  
     7-3-1 
             vítaná znalosť cudzích jazykov  



     13-0-0 
      -     bod  2 a),  b) s doplnením :    12-0-0  
      -     bod 2 c)   13-0-0     
      -     voľba komisie na otváranie obálok :  

 Zloženie navrhol primátor mesta :     Ing. Ján Lach  
       Zoltán Beke 
       Bc. Ivan Kuhn, MA 
                                                             12-0-1 
       -    spôsob vykonania voľby – tajné hlasovanie  
        11-2-0    
        -   ukladacia časť uznesenia     12-0-0 
 
 
8. Komisie MZ  
8.1. Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií mestského  
       zastupiteľstva z radov poslancov  
 
Pán primátor požiadal poslancov mestského zastupiteľstva o určenie spôsobu hlasovania  
a/ tajné hlasovanie  
b/ verejné hlasovanie 
 
p.  Mgr. Dionýz Kemény  
Navrhol tajné hlasovanie a voľbu volebnej komisie.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Navrhol verejné hlasovanie.  
p. Mgr. Milan Capák  
Potvrdil tajné hlasovanie. 
 

Poslanci MZ schválili tajné hlasovanie.  
     10-3-0 
 
Pán primátor navrhol zloženie volebnej komisie :   Mgr. Dionýz Kemény 
       Mgr. Eduard Mihók 
       Mgr. Matúš Bischof 

Poslanci MZ schválili volebnú komisiu. 
     10-2-1 
 

Poslanci MZ schválili, aby v prípade tajného hlasovania počas rokovania MZ volebná 
komisia pracovala v tomto zložení.  10-2-1 
 
 
Pán primátor uviedol, že v I. kole sa uskutoční tajná voľba predsedov a podpredsedov komisií 
MZ. 
p. Ing. Karol Kováč 
Zdôvodnil návrh predložený Občianskou iniciatívou OK Rožňava, nakoľko nebol priestor na 
prezentáciu na  pracovnom stretnutí poslancov, pretože zo stretnutia odišli.  
Za predsedu komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku navrhli :  
p. Bc. Ivana Kuhna, MA – menovaný má 4 ročné skúsenosti z práce podpredsedu tejto 
komisie. Vyzná sa, má najviac skúseností  a má všetky predpoklady byť jej predsedom, aby 



mohla komisia plniť závažné úlohy, ktoré sú jej zverené, ako jednej z najdôležitejších 
komisií.  
Za podpredsedu navrhli p. Ing. Jána Lacha – je zástupcom primátora a mal by byť zastúpený 
v tejto komisii. Je dôveryhodnou osobou a kompetentnou túto funkciu vykonávať smerom 
k svojej funkcii, smerom k ostatným kolegom a strany MOST-HÍD, ktorá ho delegovala.  
Za predsedu Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu navrhli p. Mgr. Árpáda Laca. 
V ňom vidia prienik ich dôvery voči jednotlivým poslancom a je schopný túto funkciu 
vykonávať s nadhľadom, apoliticky.  
Za podpredsedu navrhli p. Mgr. Matúša Bischofa – s prácou v komisii má skúsenosti, je 
učiteľom základnej školy. Táto dvojica by sa veľmi vhodne dopĺňala pri vedení tejto komisie 
a pri riešení problematiky, ktorá je v kompetencii tejto komisie.  
Za predsedu komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej navrhli p. Mgr. Dionýza Keménya, 
ktorého nadhľad, skúsenosti, tolerantnosť a diplomacia je veľmi známa. Komisia pod jeho 
vedením dosahovala veľmi dobré výsledky. Sociálny systém mesta je veľmi stabilizovaný 
a z roka na rok  napreduje smerom k uspokojeniu potrieb obyvateľov tohto mesta. 
Za podpredsedu komisie navrhli p. Zoltána Bekeho – je obľúbeným vo svojej komunite, 
zastupuje nezávislých poslancov, zároveň maďarsky hovoriacu menšinu.  
Za predsedu komisie ochrany verejného poriadku navrhli p. Petra Džačára, je dlhoročným 
členom tejto komisie. Komisia má stabilný výkon, má dobrú spoluprácu so štátnou políciou, 
mestskou políciou. Pod jeho vedením komisia má snahu zabezpečiť dodržanie verejného 
poriadku. Dopravnú situáciu mesta dobre pozná. Je najvhodnejším kandidátom na tento post.  
Za podpredsedu komisie navrhli p. Ocelníka – má predpoklady z pozície nadhľadu, ktoré 
získal pri svojom podnikaní. Je predpoklad, že táto dvojica by mohla dosiahnuť ďalšie lepšie 
výsledky pri dodržiavaní a udržiavaní verejného poriadku.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Doplnil informáciu občianska iniciatíva navrhla za člena a predsedu komisie výstavby p. Ing. 
Karola Kováča. V súčasnosti je jediným poslancom v mestskom zastupiteľstve, ktorý má 
vysokoškolské vzdelanie v oblasti stavebníctva. Je najvhodnejším kandidátom.  
Za podpredsedu navrhli p. Ľudovíta Kossutha z dôvodu, že pracuje v relevantnej oblasti.  
Aby bola zachovaná zásada, aby každý poslanec pracoval len v jednej komisii až na jednu 
výnimku, vzdáva sa návrhu občianskej iniciatívy byť členom v komisii výstavby.  
 Pán primátor naniesol otázku, či poslanci súhlasia s kandidatúrou a v prípade zvolenia, 
či funkciu prijímajú.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Upozornil na to, že nebola prezentovaná komisia cestovného ruchu.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Stiahol svoju kandidátku v komisii cestovného ruchu aj ako podpredseda, aj ako člen.  
p. Ing. Karol Kováč  
Vzhľadom na dodržanie zásady, aby poslanec bol len v jednej komisii, stiahol svoju 
kandidátku v komisii cestovného ruchu aj ako predseda, aj ako člen.  
 Pán primátor požiadal volebnú komisiu, aby sa ujala svojej činnosti. Hlasovanie 
predsedu, podpredsedu všetkých komisií vykonajú naraz na osobitnom hlasovacom lístku.  
p. Peter Džačár 
Nakoľko poslanci stiahli svoju kandidatúru z funkcie predsedu a podpredsedu komisie, 
odporučil predložiť nové návrhy na obsadenie týchto funkcií.  
Navrhol za predsedu p. Ocelníka a za podpredsedu p. Mgr. Capáka, pokiaľ prijmú túto 
kandidatúru. 
p. Mgr. Milan Capák  
Súhlasil s návrhom, ovláda  cudzie jazyky, čo by bolo v prospech veci.  Poznamenal, že 
inklinuje ešte ku kultúre.  



 Pán primátor naniesol otázku na navrhovaných, či v prípade zvolenia budú súhlasiť 
s výkonom funkcií.  
p. Roman Ocelník 
Uviedol, že pokiaľ tieto funkcie budú voľné, bude súhlasiť s kandidatúrou.  
 Pán primátor požiadal o úpravu hlasovacích lístkov a vyhlásil  prestávku. 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Uviedol, že komisia potvrdila správnosť hlasovacích lístkov. Upozornil poslancov, že 
hlasovacie lístky sa budú upravovať krúžkovaním poradového čísla, najviac je možné 
zakrúžkovať jedno poradové číslo.  
Za predsedu – podpredsedu bude zvolený ten, kto získa nadpolovičnú väčšinu hlasov.  
 Pán primátor doplnil údaj o neplatnosti hlasovacích lístkov. 
 
 
p. Mgr. Dionýz Kemény  
Predložil výsledky tajného hlasovania. Uviedol údaje : počet vydaných, odovzdaných HL,  
počet platných, neplatných hlasovacích lístkov, kto bol zvolený nadpolovičnou väčšinou 
hlasov za predsedu, podpredsedu komisie.  
Uviedol, že sumarizačné hárky sú podpísané všetkými členmi a budú založené v materiáloch 
MZ. Nadpolovičnou väčšinou hlasov  
 
za predsedu Komisie finančnej, podnikateľskej a správy  mestského majetku   
bol zvolený Ing. Juraj Balázs 
za predsedu Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 
bol zvolený Mgr. Árpád Laco 
za predsedu Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácií  
bol zvolený Ľudovít Kossuth 
za predsedu Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej  
bol zvolený Mgr. Dionýz Kemény 
za predsedu  Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky  
bol zvolený Roman Ocelník  
za predsedu Komisie ochrany verejného poriadku  
bol zvolený Peter Džačár 
 
za podpredsedu Komisie finančnej, podnikateľskej a správy  mestského majetku   
bol zvolený Zoltán Beke 
za podpredsedu Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 
bol zvolený Mgr. Eduard Mihók 
za podpredsedu Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácií  
bol zvolený Ing. Ján Lach  
za podpredsedu Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej  
bol zvolený Mgr. Eduard Mihók 
za podpredsedu  Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky  
bol zvolený Mgr. Milan Capák 
za podpredsedu Komisie ochrany verejného poriadku  
bol zvolený Roman Ocelník  
 
Pán primátor citoval schválené uznesenie k bodu rokovania. 
 



 
 
 
8.2  Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva z radov občanov  
 

Pán primátor citoval uznesenie č. 3/2014, ktorým boli schválené počty členov 
v jednotlivých komisiách MZ.  

Navrhol, aby medzi členov komisie boli zaradení aj poslanci, ktorí neboli zvolení za 
predsedu a podpredsedu komisie.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že termín na predkladanie návrhov bol upravený, najprv bol určený na 15.1.2015 
a potom bol upravený na 31.12.2014. Naniesol otázku, či návrhy, ktoré došli po 31.12.2014 sú 
zapracované do materiálu a či budú akceptované. Ak sú, tak prečo. Podľa  jeho názoru by 
nemali byť akceptované. 
p. Helena Šujanská 
Uviedla, že išlo o poslanecké návrhy p. Ing. Lacha, Mgr. Capáka a tie boli zapracované. Od 
občanov žiadny nový návrh nedošiel. 
 Pán primátor poznamenal, že poslanci môžu predkladať návrhy ešte aj na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. 
p. Ing. Karol Kováč 
Prehlásil, že za takýchto podmienok nemá záujem pracovať v žiadnej z komisií – ani ako 
predseda a ani ako člen. 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Ako predseda volebnej komisie požiadal o úpravu hlasovacích lístkov na v prípade 
predloženia nových návrhov.  Poznamenal, že poslanci môžu predkladať návrhy.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Prehlásil, že ani on za takýchto podmienok nemá záujem pracovať v komisiách. 
p. Mgr. Dionýz Kemény  
Nestotožnil sa s názormi, poslanci sa takýmto spôsobom nemôžu zbavovať resp. 
nezúčastňovať na svojom poslaní a nenapĺňať svoj mandát.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Opätovne upozornil na to, že v mestskom zastupiteľstve  je len jeden z poslancov, ktorý má 
vysokoškolské vzdelanie v oblasti stavebníctva. Napriek tomu ho poslanci nezvolili. Preto sa 
nečuduje ani na jeho vyjadrení, že nechce pracovať v žiadnej komisii.  
p. Ing. Karol Kováč  
Prehlásil, že z pracovného stretnutia,  komunikácií, ktoré sa snažili rozbehnúť 
prostredníctvom e-mailov, osobne vyplýva, že je tu skupina poslancov, ktorá sa rozhodla, že 
sa uzavrie, nebude vnímať názory iných a nebude s nimi komunikovať.  Túto situáciu už 
pozná z minulosti.  
Nezbavuje sa povinností poslanca – ako neplatený člen bude sa zúčastňovať komisií, ktorých 
činnosť ho zaujíma. Na to má ako poslanec právo. Chcel byť platnejším, ale nie je vôľa s ním 
komunikovať.  Jeho angažovanosť v mestských organizáciách podľa jeho názoru ho dosť 
vyťaží.  
p. Ing. Ján Lach 
Naniesol otázku, koľko hlasov má v komisii predseda alebo podpredseda. Každý vrátane 
člena  má v komisii jeden hlas. Teda ako člen má možnosť predkladať návrhy, riešenia 
a navrhnúť hlasovanie vo veci. Nie je problém v akej je ten kto funkcii – stále je to člen 
komisie.  
 
 



p. Ing. Karol Kováč 
Poznamenal, že aj ako nečlen môže komisii predkladať návrhy a ako poslanec tiež môže veci 
riešiť.  
Prehlásil tak, ako na pracovnom stretnutí, že nemá problém spolupracovať  s primátorom 
mesta.  Pokiaľ bude mať záujem, rád s ním bude spolupracovať. Považuje ho za autoritu 
smerom na obidve strany. Spoluprácu ponúkol a ako poslanec, využije všetky svoje možnosti. 
Prehlásil, že politická zodpovednosť je jasná. 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že on i pán Kováč sú profesne zameraní, je teda logické, že chcú pracovať 
v konkrétnych komisiách. Poznamenal, že pri predkladaní návrhov  nehľadeli na politické 
zázemie, ale na odbornosť. Preto navrhli na posty aj poslancov z iných politických strán. 
Návrhy vychádzali z odbornosti, uplatnili ich aj pri výbere členov komisií.  
O obsadení funkcií predsedov a podpredsedov komisií  rozhodla skupina poslancov, nie oni. 
Jednoducho matematika nepustí.  
Potvrdil slová p. Ing. Kováča, že sa budú zúčastňovať zasadnutí komisií ako nečlenovia.  
p. Mgr. Milan Capák  
Poznamenal, že nie je to správne, že  to poslanci berú tak osobne. Voliči budú sklamaní, 
zodpovednosť voči voličom by mala byť. 
p. Ing. Karol Kováč 
Poznamenal, že aj keď nebude členom komisie, komunikácia nebude narušená. Politickú 
zodpovednosť zobrala na seba skupina poslancov. Nebude brániť ich víziám, myšlienkam, 
práve naopak ich podporí, ale politická zodpovednosť tam musí byť. Opätovne prehlásil, že sa 
bude aktívne zúčastňovať stretnutí, zasadnutí komisií. Návrhy bude predkladať v prospech 
mesta.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že voľby nejako dopadli, vytvorila sa následne nejaká väčšina hlasovacia, ktorá 
má istý počet. Toto je výsledok demokracie, ktorý rešpektujú. Podotkol, že rovnako 
demokratické by bolo aj rešpektovanie  menšiny.  
Nemiestne poznámky ako – sklamaní by boli voliči – by neriešil. Zúčastňovať sa komisií 
budú a budú predkladať aj návrhy. Politická zodpovednosť je daná výsledkom volieb. 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Požiadal p. Kováča a Bischofa o prehodnotenie situácie. Predložil návrh, aby menovaní boli 
zaradení do zoznamu – návrhov za členov  v komisiách, v ktorých majú záujem pracovať. 
Teda p. Ing. Kováč v komisii výstavby a p. Bischof v komisii vzdelávania. Pokiaľ by boli 
zvolení a nechcú napriek tomu byť členmi,  mali by sa nahradiť kandidátom, ktorý získa po 
nich najväčší počet hlasov.  
p. Peter Džačár 
Poznamenal, že jeden z návrhov p. Ing. Kováča je jeho zaradenie za predsedu komisie 
cestovného ruchu. Počas rokovania sa vzdal tejto funkcie a vzdal sa aj člena komisie. Mal 
možnosť pracovať ako predseda. Mohol byť zaradený do voľby.  
p. Ing. Karol Kováč 
Poznamenal, že deklarovaný pohľad na vec považuje za logický. Ale už na pracovnom 
stretnutí sa vyjadril, že nechce byť ani predsedom a ani členom za podmienok, ktoré tam boli 
stanovené. Materiál pre MZ bol správne spracovaný k termínu 31.12.2014, svoje stanovisko 
predložil na pracovnom stretnutí. Toto stanovisko predložil aj na rokovaní mestského 
zastupiteľstva. Za svojim stanoviskom si stojí.  
Záverom poznamenal, že pokiaľ by mal pracovať s ľuďmi,  s ktorými nie je na rovnakej vlne, 
tak radšej sa vzdá. Pracovať v komisii bude,  ale ako nečlen. Zodpovednosť je na hlasujúcich. 
 
 



p. Mgr. Matúš Bischof 
Prehlásil, že na počtoch v komisiách sa už dohodlo.  On mal záujem pracovať v konkrétnej 
komisii, prešiel voľbami, nedostal dostatočnú dôveru vo voľbách, čo akceptuje.  
p. Peter Džačár 
K pracovnému stretnutiu – p. Ing. Kováč predložil návrh a návrh predložil aj p. Ing. Ján Lach. 
p. Kováč s poslancami nemali odísť. O konečnom návrhu sa malo spoločne  rokovať. Nie je 
pravdou, že s nimi skupina poslancov nechcela rokovať.  
p. Ing. Karol Kováč  
Poznamenal, že do 31.12.2014 bolo treba predložiť návrhy. Prv ako ich poslal na mestský 
úrad, e-mailom ich doručil poslancom s tým, že sú to návrhy občianskej iniciatívy, nielen 
jeho. Teda aj p. Ing. Lach mal takto postupovať. S návrhom mal oboznámiť všetkých 
poslancov včas. O niektorých kandidátoch nemali žiadne informácie.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Podotkol, že návrh p. Ing. Lacha sa zatiaľ zhoduje s realitou. Tú rešpektuje.  
p. Ing. Juraj Balázs 
Poznamenal, že pokiaľ tomu dobre rozumie, voľba sa dotkla niekoho ega –  pokiaľ nebudem 
zvolený za predsedu, nebudem pracovať vôbec. Naniesol otázku, či  je to správny postoj, či to 
nie je unáhlené rýchle rozhodnutie.  
p. Ing. Karol Kováč 
Prehlásil, že sa nejedná o ego. On bude chodiť na komisie, ktoré ho zaujímajú odborne. 
Nechce však byť účastný vecí, s ktorými nesúhlasí. Pokiaľ nemá dôveru byť členom 
v komisii, ktorá má určitý cieľ s ktorým nesúhlasí, potom členstvo je zbytočné, nebude 
naplneniu cieľov hatiť.  Ako poslanec má svoje možnosti.  
p.  Mgr. Árpád Laco 
Vyzval obidvoch poslancov, aby prehodnotili svoje stanovisko. Osobne mal možnosť 
spolupracovať s p. Bischofom v predošlej komisii a môže prehlásiť, že sa s ním dobre 
spolupracovalo. Je na škodu veci, že sa tak obidvaja rozhodli.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Naniesol otázku, ako môže byť členom komisie, pokiaľ nie je ani navrhnutý. Ako poslanec sa 
zasadnutia komisií môže zúčastniť.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Ako poslanec predložil návrh na zaradenie p. Kováča  do komisie výstavby a  p. Bischofa do 
komisie vzdelávania.   
p. Mgr. Matúš Bischof  
Poznamenal, že sa uskutočnili dve stretnutia, na prvom sa prerokovali počty  v jednotlivých 
komisiách. Z ich strany boli predložené návrhy na zníženie resp. zvýšenie počtov. Ich návrhy 
neprešli. Následne bol daný termín na predloženie návrhov. Návrhy predložili, prišli voľby, 
vo voľbách neprešli. Výsledky rešpektujú. 
Otvárať počty členov v komisiách považuje za nekoncepčné. 
p. Ing. Ján Lach  
Poznamenal, že voľba predsedov a podpredsedov bola ukončená. P. Kemény predložil návrh, 
aby p. Kováč a p. Bischof boli zaradení do zoznamu návrhov na členov  komisií, v ktorých 
chcú robiť. Obidvaja odmietajú členstvo v komisiách. Nechápe prečo. Na hlasovacom lístku 
je uvedených viac kandidátov,  ako sa má voliť. Teda šanca, aby boli zvolení nie je nulová, je  
veľká.  Nechápe ich postoj. Možnosť pracovať v komisii, podávať návrhy, hlasovať o nich, 
zobrať zodpovednosť  za členstvo v komisii, tu je.   
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Poznamenal, že I. kolo hlasovania je ukončené, nasleduje hlasovanie za členov komisie. Mali 
by byť doplnení obidvaja poslanci. Prebehne tajná voľba a zistí sa, kto bol zvolený za člena.  
 



p. Ing. Juraj Balázs 
Naniesol otázku, či tieto postoje nemajú aj trošku alibistický charakter. Požiadal totiž mestský 
úrad o vyhodnotenie účasti v jednotlivých komisiách za posledné roky.  Zistil, že práve p. 
Kováč a p. Bischof  boli najväčšími absentérmi. Poukázal to na príklade účasti za rok 2011.  
Obidvaja poslanci by mali predložiť argumenty, prečo nechcú byť členmi komisií, prečo 
nechcú spolupracovať.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Prehlásil, že matematika je egzaktná  veda – vysvetlil spôsob výpočtu účasti. Podľa údajov 
v roku 2011 na väčšine rokovaní sa zúčastnil. Požiadal pána poslanca, aby nezavádzal, 
neklamal. Mohol byť chorý, mohol mať iné povinnosti. Požiadal ho o presný výpočet. 
p. Mgr. Milan Capák 
Navrhol, aby sa akceptovalo  rozhodnutie poslancov, síce on ich obidvoch volil.  
p.  Mgr. Dionýz Kemény 
Prehlásil, že trvá na svojich návrhoch - obidvaja poslanci majú byť zaradení do zoznamu. 
Prípadné ďalšie návrhy tiež majú byť rešpektované a dopracované do hlasovacích lístkov. 
Voľby prebehnú, budú vyhodnotené.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Navrhol svoje členstvo v komisii finančnej. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Prehlásil, že oni dodržali termín uvedený na stránke mesta. Termín mal platiť pre všetkých. 
Nie sú jediní, čo si to mysleli. Aj p. Capák sa rozčuľoval nad zmenou termínu.  
V návrhu uvažovali o členstve poslancov vo viacerých komisiách – nebola v tom čase prijatá 
zásada, že poslanec má pracovať len v jednej komisii. Preto sa stalo to, že navrhovali p. Ing. 
Kováča za predsedu dvoch komisií. Návrh zaslali všetkým poslancom s tým, že na pracovnom 
stretnutí sa prerokuje a prijme určitý kompromis.  
Návrh p. Ing. Lacha, ktorý bol prezentovaný ako kompromisný, z ich pohľadu však nebol. 
Preto predložený návrh považovali za návrh Ing. Lacha. Zarazila ho tá skutočnosť, že 
v návrhu sa objavili mená, ktoré neboli predložené do 31.12. Z ich návrhu sa takmer nič 
nedostalo. Ďalej ho zarazilo to, že poslanec, ktorý ako jediný má vysokoškolské vzdelanie 
v oblasti stavebníctva, nebol navrhnutý do komisie výstavby a poslanec, ktorý 4 roky pracoval 
v komisii nebol zaradený do komisie vzdelávania. Ale obidvaja boli navrhnutí do komisie CR.    
Z ich hľadiska nebolo o čom diskutovať a výsledok hlasovania je totožný s návrhom p. Ing. 
Lacha. Požiadal p. Ing. Lacha, aby v budúcnosti pri spracovaní materiálu použil svoju 
tabuľku. Nemôže celú záležitosť brať ako neosobne. Opakuje sa stav spred 4 rokov.  
p. Peter Džačár 
Požiadal poslancov, aby nezavádzali. Návrh na zaradenie obidvoch poslancov do príslušných 
komisií zaznel. Ale zaznel aj návrh p. Bischofa, že chce odrazu pracovať v komisii finančnej.  
Prijme sa určitý kompromis a znovu je predložená požiadavka za člena,  ale v inej komisii.  
Požiadal o zodpovednejší prístup k riešeniu situácie.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že s p. Kováčom sa ocitol v návrhu na Komisiu cestovného ruchu. Bol členom 
komisie školstva, osobne je mu blízka aj  otázka financií, transparentnosti a správy mestského 
majetku. Prehlásil, že niekto má právo, kde chce pracovať a niekto ak by aj chcel, možno 
neprejde ani hlasovaním. On sa do komisie cestovného ruchu nenominoval, najbližšie mu je 
školská komisia a finančná komisia.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Požiadal poslancov, aby sa pomaly rozprava k uvedenému bodu uzavrela a pristúpilo sa 
k hlasovaniu. Názory, pocity boli prezentované. Ako predseda volebnej komisie požiadal 
o upresnenie zoznamu návrhov. On trvá na svojom návrhu p. Kováč – komisia výstavby, p. 
Bischof – komisia vzdelávania.  



p. Peter Džačár 
Poznamenal, že p. Bischof je najkompetentnejším na zaradenie do komisie cestovného ruchu. 
Má také informácie, že túto oblasť má vyštudovanú.  
p. Ing. Karol Kováč 
Požiadal o akceptovanie požiadavky – nemá záujem o prácu v komisii výstavby.  
Pokiaľ niekto ide do konkurzu za riaditeľa, je čudné od neho, ak sa prihlási za námestníka, 
potom za vedúceho odboru a potom za pracovníka pri frézach. Nepovažuje sa za ten typ 
človeka.  
Navrhol  zvolať nové stretnutie, ak by bol problém vykryť prázdne miesta vlastnými návrhmi.  
Čo sa týka vyhodnotenia účasti na komisiách, v roku 2012 sa vzdal členstva, nakoľko 
neprešiel ním spracovaný materiál – Koncepcia cestovného ruchu. 
Pripomienkoval, že v návrhu p. Ing. Lacha sa neobjavuje napriek vysokej odbornosti napr. p. 
Bachňák, p. Vasík.  P. Vasík bol uvedený vo viacerých návrhoch. 
On je ochotný rokovať vo veci za určitých podmienok. Opätovne prehlásil, že nebude brániť 
víziám, plánom skupiny poslancov. Na zasadnutiach komisie finančnej a výstavby sa bude 
zúčastňovať a bude sa podieľať aj na práci. 
p. Peter Džačar 
Poznamenal, že porovnanie, ktoré predložil pán Kováč :  riaditeľ – robotník, nie je na mieste 
a nedá sa aplikovať na komisiu. V komisii má každý rovnaké práva a povinnosti, bez ohľadu 
na to, či je predsedom alebo členom.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Upozornil na to, že p. Bachňák  i pán Vasík sú uvedení v zoznamoch. 
p. Mgr. Milan Capák  
Opätovne požiadal, aby sa akceptovala požiadavka obidvoch poslancov.  
p. Ing. Karol Kováč 
Uviedol, že on hovoril o kompromisnom návrhu p. Ing.Lacha.  Tam tie mená nie sú. 
 Pán primátor uzavrel diskusiu a vyhlásil prestávku.  Požiadal volebnú komisiu, aby sa 
ujala svojej činnosti. Pán primátor uviedol prípady neplatnosti hlasovacích lístkov.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Upozornil poslancov na spôsob označenia hlasovacích lístkov. Na hlasovacích lístkoch je 
označený počet členov, ktorý sa má voliť.  
 
 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Podal informáciu o výsledku tajného hlasovania.  
Sumarizačný hárok je pripojený k materiálom MZ. Obsahuje údaje o vydaných 
a odovzdaných HL, platných a neplatných HL a nadpolovičnou väčšinou zvolených členov.  
Konštatoval, že vo všetkých prípadoch bolo vydaných a odovzdaných 13 hlasovacích lístkov, 
všetky boli platné.  
Nadpolovičnou väčšinou hlasov  
 
za členov Komisie finančnej, podnikateľskej a správy  mestského majetku   
boli zvolení :  
Bc. Ivan Kuhn,  MA 
Mgr. Eva Gallová  
Árpád Görgei 
JUDr. Judita Jakobejová 
Ing. Ondrej Kračún 
Rozália Tóthová 
Ing. Robert Urbančík 



 
za členov  Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 
boli zvolení :   
Mgr. Matúš Bischof 
Mgr. Miriam Banďošová 
 
 
Ing. Oskar Lörinc 
Mgr. Helena Novotná 
Mgr. Dušan Pollák 
Hildegarda Támárová 
Mgr. Lucia Tóth                      
 
za členov Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych 
komunikácií  
boli zvolení :  
Ing. arch. Peter Bischof 
Ing. Peter Marko  
Erika Szabadosová 
Ing. arch. Peter Tešlár                      
Ing. Nataša Vjesztová 
 
za členov Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej  
boli zvolení :  
PaedDr. Mikuláš Gregor 
Ing. Jozef Kováč 
Bc. Henrieta Rusňáková  
Mgr. Monika Šeďová  
Mgr. Csaba Simon  
 
za členov  Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky  
boli zvolení :  
Ing. Richard Bachňák 
Cyril Motyka 
Ivett Prékop                       
 
za členov Komisie ochrany verejného poriadku  
boli zvolení :  
František Focko 
Mgr. Juraj Halyák 
Ing. Robert Hanuštiak 
Bartolomej Šturmann 
MVDr. Viktor Végsö 
 

Záverom zvoleným členom zablahoželal, zaželal veľa úspechov, radosti z práce, veľa 
tvorivosti, dobrú spoluprácu s  predsedami,  podpredsedami komisií, aby výsledkom ich práce 
boli rozumné a dobré rozhodnutia a odporúčania pre mestské zastupiteľstvo. 

Pán primátor tiež zablahoželal zvoleným členom.  
 



Pán primátor citoval uznesenie k uvedenému bodu rokovania s doplnením výsledkov 
tajného hlasovania.  
 
9. Odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa zo školských samospráv   
    a delegovanie nových  
 
Pán primátor navrhol, aby odvolanie doterajších zástupcov zriaďovateľa bolo vykonané naraz  
a to verejným hlasovaním a  menovanie nových bolo vykonané tajným hlasovaním.  
V prípade, ak by bolo viac návrhov, ako je možné delegovať – rozhodne hlasovanie 
a v prípade, ak by bolo menej návrhov ako je možné delegovať doplní miesta zriaďovateľ 
zamestnancami mestského úradu.  
 
 
Poslanci MZ schválili navrhovaný postup  
      13-0-0 
 
Poslanci MZ schválili odvolanie zástupcov zriaďovateľa naraz 
      12-0-0 
 
Pán primátor informoval, že v priebehu dňa boli doručené ešte návrhy od  
pána Capáka – delegovanie do ZŠ akad. Jura Hronca a MŠ Krátka  
pána Ocelníka – delegovanie do ZŠ Pionierov a MŠ Štítnická  
 
p. Ing. Karol Kováč 
Požiadal o zaradenie do ZŠ akad. Jura Hronca a ZUŠ, MŠ Štítnická a uvoľnenie z rady školy 
pri Spojenej škole.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že v prípade ZŠ Pionierov a p. Ocelníka pred 4 rokmi bolo povedané, že ide 
o konflikt záujmu. Znovu sa tam navrhuje p. Ocelník – pýta sa, či konflikt záujmu pominul.  
p. Roman Ocelník 
Uviedol, že pred 4 rokmi p. Bischof videl nejaké nezhody, ktoré on nevidel a nevidí ich ani 
dnes. Nevidí žiadny rozpor so zákonom.  
Dalo by sa polemizovať aj v prípadoch, ak poslanec - učiteľ jednej školy je delegovaný do 
rady školy druhej.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Uviedol, že konflikt záujmu nenamietal on, ale kolega poslanec, ktorý sa v priebehu 
volebného obdobia vzdal. Súhlasil s pripomienkou p. Ocelníka, ktorú uviedol. 
p. Ľudovít Kossuth 
Požiadal o vypustenie z rady školy pri CVČ, zároveň o zaradenie do rady školy pri ZŠ JUH.  
p.  Bc, Ivan Kuhn, MA 
Požiadal o vypustenie z rady školy pri MŠ Vajanského. Akceptuje tri nominácie. 
p. Ing. Juraj Balázs 
Požiadal o presun z rady školy pri  MŠ Vajanského do rady školy pri MŠ Štítnická.  
 

Pán primátor požiadal volebnú komisiu, aby sa ujala činnosti a vyhlásil prestávku 
počas ktorej sa upravili hlasovacie lístky na základe predložených návrhov na zmeny.  
 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Podal informáciu o výsledku tajného hlasovania.  V obidvoch prípadoch bolo rozdaných 
a odovzdaných 13 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.  



Sumarizačné hárky sú pripojené k materiálom MZ.  
Nadpolovičnou väčšinou hlasov bolo schválené nasledovné delegovanie poslancov do rady 
škôl :  
 
Materská škola,  
Ernesta Rótha 518/4,             1. Mgr. Matúš Bischof 
Rožňava    2. Ing. Karol Kováč 
     3. Ing. Ján Lach  
Materská škola, 
Ulica krátka 1825/28,   1. Zoltán Beke  
Rožňava    2. Mgr. Milan Capák  
                          
 
Materská škola,   
Kyjevská 2020/14,   1. Mgr. Matúš Bischof 
Rožňava    2. Mgr. Árpád Laco  
     3. Ing. Ján Lach  
 
Materská škola,  
Ulica pionierov 639/18,  1. Peter Džačár  
Rožňava    2. Mgr. Eduard Mihók 
 
Materská škola, 
Štítnická 337/9/A,   1.  Ing. Juraj Balázs 
Rožňava    2.  Bc. Ivan Kuhn, MA 
     3.  Roman Ocelník  
Materská škola, 
Vajanského 370/6,   1. Ing. Dionýz Kemény 
Rožňava    2. Ing. Karol Kováč 
               
Materská škola 
s VJM, E. Rótha č. 4,   1. Mgr. Árpád Laco 
Rožňava    2. Ing. Ján Lach  
 
 
Spojená škola  
J.A.Komenského 5, Rožňava  1.  Ing. Juraj Balázs  
     2.  Zoltán Beke  
     3.  Mgr. Árpád Laco 
         
Základná škola,  
Ulica pionierov 1, Rožňava  1. Ľudovít Kossuth 
     2. Mgr. Árpád Laco 
     3. Ing. Ján Lach  . 
     4. Roman Ocelník 
Základná škola, 
akad. Jura Hronca,   1. Mgr. Milan Capák  
Zakarpatská 12, Rožňava  2. Peter Džačár 
     3. Ľudovít Kossuth 
     4. Mgr. Eduard Mihók 



  
Základná škola, 
Zlatá 2, Rožňava   1. Ing. Juraj Balázs 
     2. Mgr. Matúš Bischof 
     3. Mgr. Dionýz Kemény 
     4. Bc. Ivan Kuhn, MA 
      
Centrum voľného času,  
Akademika Hronca    1. Ing. Karol Kováč 
100/9A, Rožňava   2. Mgr. Eduard Mihók 
        
Základná  umelecká škola,  
Akademika Hronca   1. Zoltán Beke 
3490/9B, Rožňava   2. Mgr. Matúš Bischof 
     3. Bc. Ivan Kuhn, MA 
     4. Ing. Karol Kováč  
                   
  
Záverom pán Kemény upozornil na to, že v prípade CVČ zriaďovateľ môže delegovať 
jedného člena rady školy. 
K rade školy pri Spojenej škole – naniesol otázku, je v zásadách povedané, že je potrebná 
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov  
Mali sa delegovať 4 poslanci, 3 získali nadpolovičnú väčšinu hlasov. Či automaticky 
nenastupuje kandidát, ktorý bol navrhovaný a nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov.  
V tomto prípade zriaďovateľ musí delegovať ešte jedného člena.  
 
p. Mgr. Matúš Bischof  
Poznamenal, že rád by videl kritériá, podľa ktorých sa hlasovalo. 
p. JUDr. Katarína Balážová  
Uviedla, že v úvode prejednávania bodu 8 bolo rozhodnuté o spôsobe hlasovania, o forme 
hlasovania a bolo povedané, že kto získa nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov, bude 
zvolený. Týka sa to každého kola hlasovania. Uznesenie sa prijíma tiež nadpolovičnou 
väčšinou prítomných poslancov. 
p. Mgr. Matúš Bischof 
Poznamenal, že si prehrá záznam. 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Navrhol kompromisné riešenie – delegovanie ďalšieho člena zaradiť na najbližšie rokovanie 
MZ. Mesto navrhne kandidáta, p. Bischof má záujem pracovať ako člen rady školy pri 
Spojenej škole.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Prehlásil, že výsledok volieb rešpektuje. Je zjavné, že podľa poslancov nie je schopný 
vykonávať túto činnosť na tejto škole, na iných je to v poriadku. Záznam si v každom prípade 
prehrá. 
Uviedol, že nemá záujem pôsobiť ako člen školskej rady pri tejto škole. 
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Uviedol, že voľné miesta v rade školy sú pri Spojenej škole a CVČ. Ostatné miesta sú 
obsadené zvolenými poslancami.  
Sumarizačný hárok  - RŠ pri ZŠ – bol podpísaný len 2 členmi volebnej komisie.  
 
 P. Mgr. Matúš Bischof dodatočne podpísal sumarizačný hárok. 



 
 Pán primátor citoval uznesenie k materiálu. 
 
10.    Dozorné komisie príspevkových organizácií  
10.1. Návrh na odvolanie zástupcov mesta z Dozornej komisie TS mesta      
         Rožňava a schválenie nových  
10.2. Návrh na odvolanie zástupcov mesta z Dozornej komisie MsD Actores     
         Rožňava a schválenie nových  
10.3. Návrh na odvolanie zástupcov mesta z Dozornej komisie Turistického       
         informačného centra Rožňava  
 
 
11.    Dozorné rady obchodných spoločností  
11.1. Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava  - súhlas s odvolaním  
          a menovaním členov dozornej rady  
11.2. Mestské lesy s.r.o. Rožňava – súhlas s odvolaním a menovaním členov  
          dozornej rady  
 
K bodom 10/1, 10/2, 11/1, 11/2 pán primátor navrhol, aby sa odvolanie doterajších zástupcov 
mesta vykonalo naraz a to verejným hlasovaním.  
 
K bodu 10/3 navrhol ponechať komisiu z dôvodu, že príspevková organizácia Turistické 
informačné centrum bude zaradené do likvidácie koncom marca.  
 
 Poslanci MZ súhlasili s navrhovaným postupom.  
     11-0-0 
 
 Pán primátor citoval uznesenie – odvolanie členov dozorných komisií a dozorných rád  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  
o d v o l á v a  
I.  
z Dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava  
Františka Focka 
Mgr. Dušana Polláka  
Ing. Kláru Leskovjanskú  
II. 
z Dozornej komisie Mestského divadla Actores Rožňava  
Ing. Petra Marka  
Zoltána Bekeho  
s ú h l a s í 
I.  
s odvolaním členov dozornej rady spoločnosti Mestské televízne štúdio s. r. o. Rožňava 
Mgr. Dionýza Keménya, 
Ing. Vojtecha Malatinského, 
Mgr. Martiny Dudášovej 
II.  
s odvolaním členov dozornej rady spoločnosti Mestské lesy s. r. o. Rožňava 
Ing. Jána Lacha 
Mgr. Dionýza Keménya 
Petra Džačára 



 
 Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie. 
    13-0-0 
      
 
K bodom 10/1, 10/2, 11/1 a 11/2 pán primátor navrhol, aby sa vykonalo tajné hlasovanie a to 
na samostatných hlasovacích lístkoch. Zvolení budú tí kandidáti, ktorí získali nadpolovičnú 
väčšinu hlasov.  
 
 Poslanci MZ schválili navrhovaný postup hlasovania. 
    12-0-0 
 
 Pán primátor požiadal volebnú komisiu, aby sa ujala svojej činnosti.  
 
p. Mgr.  Dionýz Kemény 
Podal informáciu o výsledku tajného hlasovania.  Vo všetkých prípadoch bolo rozdaných 
a odovzdaných 13 hlasovacích lístkov, všetky boli platné.  
Sumarizačné hárky sú pripojené k materiálom MZ.  Sú podpísané všetkými členmi volebnej 
komisie.  
Nadpolovičnou väčšinou hlasov boli schválení členovia dozornej komisie  nasledovne : 
 
za členov Dozornej komisie Technických služieb mesta Rožňava  
Ing. Juraj Balázs 
Ing. Karol Kováč 
Mgr. Árpád Laco 
 
za členov Dozornej komisie Mestského divadla Actores Rožňava  
Zoltán Beke 
Mgr. Matúš Bischof 
Mgr. Eduard Mihók 
 
Nadpolovičnou väčšinou hlasov MZ súhlasilo s menovaním :  
Ing. Juraja Balázsa 
Zoltána Bekeho 
Ing. Karola Kováča  
za členov dozornej rady spoločnosti Mestské televízne štúdio s. r. o. Rožňava 
 
Ing. Jána Lacha  
Mgr. Dionýza Keménya 
Petra Džačára          
za členov dozornej rady spoločnosti Mestské lesy s. r. o. Rožňava 
 
Zvoleným kandidátom zaželal dobré rozhodovanie a dobrú spoluprácu.  
 
Pán primátor k bodu 11/1 a 11/2 požiadal o hlasovanie k časti návrhu na uznesenie : žiada 
 
 Poslanci mestského zastupiteľstva schválili navrhované uznesenia. 
     10-0-0 
 



Pán primátor požiadal poslancov o potvrdenie doterajších členov dozornej komisie 
Turistického informačného centra 

 
Poslanci MZ potvrdili Dozornú komisiu Turistického informačného centra Rožňava 
v zložení  
Mgr. Árpáda Laca  
Cyrila Motyku  
Mgr. Zlatu Marhefkovú  

     11-0-0 
 
 
12.    Materiály hlavnej kontrolórky mesta  
 
Materiály uviedla p. JUDr. Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta. 
 
12.1. Správa o vybavovaní sťažností za rok 2014  
 
 Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.   
     10-0-0 
 
 
12.2. Preverenie dvoch podnetov poslanca MZ Ing. Karola Kováča /demontáž  
         plastiky, oddychová zóna vo dvore radnice/ 
 
p. Ing. Karol Kováč  
Poďakoval sa hlavnej kontrolórke za vypracovanie správy, na ktorú ešte bude písomne 
reagovať.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
K stanovisku k detskému ihrisku vo dvore radnice – tretiu vetu druhého odseku považuje za 
zlý vtip. Uvádza sa v nej, že oddychová zóna nemá charakter detského ihriska – teda sa 
nemusia dodržať uvedené normy. Podľa jeho názoru vyložením tabule „Oddychová zóna“ 
detské ihrisko neprestane byť detským ihriskom a zariadenia ostanú zariadeniami ako  
šmýkačka, hojdačka.  
Vysvetlil z akých častí pozostáva norma EN 1176 -  
1176-1 všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 
1176-2 ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky na hojdačky 
1176-3 ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky na šmýkačky  
1176-4 ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky na lanovky 
1176-5 ďalšie špecifické bezpečnostné požiadavky na kolotoče  
Technická norma hovorí o tom, aké podmienky majú spĺňať zariadenia, ktoré slúžia na hry 
detí. V oddychovej zóne  je uvedené, že slúžia pre deti do 10 rokov.  
Požiadal mestský úrad, aby dal skontrolovať uvedené zariadenia, či spĺňajú podmienky. Ak 
nespĺňajú, je treba prijať opatrenia. Upozornil na možné dôsledky. Za prevádzku, pokiaľ 
mesto preberá takéto zariadenia, je plne zodpovedné. Súčasťou preberania by mal byť 
certifikát, či spĺňa normy.  
p. Mgr. Matúš Bischof 
Upozornil na to, že na stránke mesta je zverejnený program na Dni mesta a na 17.9.2014 na 
10.00 hod. je naplánované : Otvorenie detského ihriska /nádvorie historickej Radnice, 
Námestie baníkov/. Prehlásil, že niekto potom nehovorí pravdu. 
 



 Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.  
     8-0-0 
 
 
12.3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014 
 
 Poslanci MZ správu zobrali na vedomie bez pripomienok.  
     9-0-0 
 
 
12.4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015  
 
 Poslanci MZ plán kontrolnej činnosti schválili bez pripomienok.  
     12-0-0 
 
 
13. Podnety pre hlavnú kontrolórku 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Požiadal o predloženie celkového súhrnu vykonaných kontrôl počas volebného obdobia. 
Začiatkom volebného obdobia navrhoval, aby aspoň 1 x počas volebného obdobia bola 
vykonaná kontrola v organizáciách, vrátane škôl, materských škôl. Myslel tým  volebné 
obdobie poslancov.  
p. Pavol Burdiga 
Požiadal o preverenie, kto bol autorom a realizátorom plastiky „Rožňava – náš svet“. Ďalej 
o vyčíslenie sumy, ktorá bola vyplatená  firme, príp. osobe za toto dielo.  
p. Ing. Karol Kováč  
Uviedol, že autorom a zhotoviteľom bol on. Ostatné podklady dodá. Budú súčasťou odpovede 
na stanovisko hlavnej kontrolórky k jeho dvom podnetom. 
 
 
14. Otázky poslancov  
15. Diskusia 
 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Predložil požiadavku na mestský úrad k organizácii výrubu drevín. Predpokladá, že zákonom 
stanovené podmienky mesto dodržiava. Bolo by však vhodné, aby v rámci tejto činnosti 
mestský úrad išiel nad rámec zákona a bol ústretovejší k občanom a aktívnejšie informoval 
o výrubových konaniach. Je viac možností, najnovšie prostredníctvom elektronickej 
komunikácie : Mestský rozhlas – on line. Dotknutí občania nie sú informovaní, o výrube sa 
dozvedia až pri realizácii výrubu. Týka sa to najmä výrubu pri bytovkách. Zverejnenie na 
úradnej tabuli, stránke mesta nepostačuje. Potom nastávajú pochybnosti o oprávnenosti 
výrubu, využitia vyťaženého stromu a pod. 
Informácia by mala obsahovať údaje – kto dal žiadosť, z akého dôvodu, ako bola posúdená,  
z akého dôvodu sa vyhovelo žiadosti, či sa vyrúbané stromy budú nahrádzať inými. 
Konkrétny návrh nepredložil.  
 Pán primátor prehlásil, že pri výrube sa postupuje v súlade so zákonom, rozhodnutia 
vydáva Okresný úrad životného prostredia. Návrh pána poslanca mestský úrad  prehodnotí 
a prijme opatrenia.  
 



 
p. Mgr. Dionýz Kemény  
Poznamenal, že mestské zastupiteľstvo schválilo zloženie komisií, ktorých práca by sa mala 
rozbehnúť. Pevne verí, že komisie budú funkčné, výkonné, a nikto z členov sa už nevzdá. 
Požiadal mestský úrad o skoordinovanie činnosti komisií, spracovanie harmonogramu 
zasadnutí, s určením obsahového zamerania.  
Upozornil na to, že prebieha pripomienkové konanie k strategickému dokumentu mesta, 
k PHSaR. Navrhol otvoriť problematiku ďalších dokumentov ako je štatút, rokovací poriadok 
MZ, rokovací poriadok komisií. Prehodnotenie týchto by malo byť zaradené do programu 
rokovania komisií hneď na začiatku volebného obdobia.  
p. Ing. Karol Kováč  
K Zlatej 10 – poznamenal, že vďaka mestskému úradu sa situácia skonsolidovala. Požiadal 
však o preverenie, či sa jedná o stavbu, pokiaľ áno, či bolo vydané búracie povolenie, resp. 
povolenie, prečo stavba nie je oplotená a prečo nie sú  dodržiavané normy BOZP.  
 Pán primátor poznamenal, že odpoveď bude daná odborom výstavby. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Pripomienkoval výsadbu nových stromkov – všimol si to v parku, posadené sú tenké 
vetvičky, prúty, ktoré majú nízku šancu na prežitie. Podľa jeho názoru nie je to adekvátna 
náhrada za vyrúbaný strom. V iných mestách sa vysádzajú už väčšie stromy. 
Navrhol, aby mestský úrad v spolupráci s komisiou výstavby sa začali zaoberať aj tým, akým 
spôsobom budú riešiť výsadbu po výruboch. Chápe aj rozdiel v nákladoch, aké stromky sa 
vysadia.  
p. Mgr. Milan Capák  
Poznamenal, že nič nebráni p. Kuhnovi kúpiť jeden stromček, zasadiť ho a starať sa oň. 
Takéto veci mestské zastupiteľstvo by nemalo riešiť, sú na to určení zodpovední pracovníci. 
Určite výrub bol riadne odôvodnený. 
Poznamenal, že má skúsenosti zo sadenia stromčekov, vysádzať sa majú sadeničky.  
p. Ing. Karol Kováč  
Informoval, že v priebehu dňa obdržal odpovede aj na ostatné otázky, podnety. Bude 
reagovať aj na tieto písomne.  
p. Ing. Juraj Balázs 
Podotkol, že p. Capák veľmi jednoducho vysvetlil p. Kuhnovi, ako sa zabezpečuje výsadba 
stromov. Mal pravdu, nesadia sa vetvičky, ale sadenice, ktoré majú vysokú pravdepodobnosť 
ujatosti. Mestské zastupiteľstvo by sa nemalo zaoberať technologickým postupom výsadby 
stromov.  
p. Ing. Ján Lach  
Poznamenal, že zo semenáčika narastie veľký strom. 
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Poznamenal, že nechápe potom, prečo sa na námestí sadili veľké stromy. Ujali sa všetky. Aj 
v iných mestách vysádzajú bežne väčšie stromy. 
Za riešenie nepovažuje svojvoľné sadenie stromov. Výsadba stromov na obývanom území by 
mala podliehať určitým pravidlám. Nemala by byť realizovaná živelne, čo má za následok 
výrub.  
 
Pán primátor upozornil na dodržanie rokovacieho poriadku. Poslanci by mali hlasovať o tom, 
či po 21.00 hod. bude pokračovať mestské zastupiteľstvo.  
 
 Poslanci MZ schválili pokračovanie zasadnutia po 21.00 hod.  
     9-2-0 
 



p. Mgr. Milan Capák  
Poznamenal, že ako 14 ročný vysádzal sadenice v lese. Problematiku pozná. Nevysadil sa ani 
jeden veľký strom.  
Verí tom, že p. Kuhn sa vzdá jednej odmeny a kúpi taký strom, aký chce vysadiť a bude hneď 
na mieste. Požiadal, aby táto téma už bola ukončená. 
p. Zoltán Beke 
Poďakoval sa mestskému úradu a všetkým dotknutým za opravu Pamätníka padlých počas I. 
a II. svetovej vojny na cintoríne v Rožňave. Kladne to hodnotili nielen príbuzní, ale aj skupina 
občanov mesta, ktorá na túto opravu už čakala, oprava bola už naliehavá. 
 Pán primátor uviedol, že je potrebné ukončiť ešte nejaké detaily a následne sa 
uskutoční slávnostné odhalenie pamätníka.  
p. Ľudovít Kossuth  
Má informácie, že mestská polícia zabezpečila fotopasce. TS majú zmapované čierne skládky 
a bolo by vhodné ich aj čím skôr namontovať a odhaliť, kto vytvára čierne skládky.  
K výrubom – vyjadrenia sú scestné. Informoval, že vo veľkom parku dôjde k vyťaženiu 
všetkých brestov, sú napadnuté, vyschýnajú. Následne po vyťažení stromov dôjde k náhradnej 
výsadbe už väčších stromov na základe návrhu p. Ing. Sobotu.   Ostáva doriešiť odstránenie 
pňov, čo vyvolá určité náklady, ktoré bude potrebné zapracovať do rozpočtu.  
K ostatným výrubom – na sídliskách vznikol problém, na začiatku sa vysadili stromy bez 
toho, aby sa zistili inžinierske siete.  Uviedol dôsledky živelného vysádzania.  
Informoval o tom, ako mesto postupuje pri výruboch – komisionálne sa posúdi žiadosť 
o výrub, odstupuje na okresný úrad, ktorý vydáva rozhodnutie. Teda výrub sa uskutoční na 
základe rozhodnutia alebo na základe najnovšej vyhlášky v prípadoch, ak ide o invázne 
stromy.  
p. Bc. Ivan Kuhn, MA 
Opätovne prehlásil, že občania nie sú informovaní o výruboch. Tak sa stáva, kým prídu 
domov, strom je vyrúbaný. Nevedia kto požiadal, prečo a pod. Ide len o to, aby občania boli 
informovaní.  
p. Ing. Juraj Balázs 
Predložil podnet občanov o preverenie,  v akom stave sú chodníky, štúdie, projekty – napr. 
týkajúce sa  Krásnohorskej ulice s vyústením na Záhradnícku – v dôsledku zlého stavu 
chodníkov jediný prístup s kočíkmi je do mesta cez Košickú ulicu.  
Obdobná situácia je na novom sídlisku Družba. Pokiaľ vie bola spisovaná aj petícia kvôli 
vybudovaniu chodníka  s vyústením pri autobusovej zastávke na  Okružnú ulicu.  
 Pán primátor požiadal pána poslanca, aby podnet poslal písomne, prípade osobne 
preveril na odbore výstavby.  
p. Mgr. Dionýz Kemény 
Informoval, že uznesením MZ bola stanovená priorita výstavby chodníkov. Príslušná komisia 
bola  zriadená, potrebné je tieto veci prehodnotiť. Poukázal na skutočnosť, že Železničná ulica 
sa už rieši tretie volebné obdobie a nie je dotiahnutá.  
p. Mgr. Milan Capák  
Vyzval občanov, aby svoje postrehy, podnety prezentovali prostredníctvom aplikácie OKO 
VEREJNOSTI.  
Poďakoval sa za úpravu komunikácie na Krátkej ulici, za realizáciu požiadaviek, ktoré 
predložil písomne, za riešenie Hornocintorínskej a Kúpeľnej ulice. Poďakoval sa náčelníkovi 
mestskej polície za podanie informácií.  
Prehlásil, že je záruka toho, aby sa v meste dosiahli pekné veci a dobré výsledky.  
p. Ing. Karol Kováč  
Navrhol, aby v komisii výstavby bol prehodnotený aj generel zelene.  
 



 
 
 
 
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť 

a zasadnutie mestského zastupiteľstva ukončil.  
 
 
 
 
Pavol Burdiga      JUDr. Erika Mihaliková  
primátor mesta     prednostka mestského úradu 
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