
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 23.02.2017 
 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Vážení páni poslanci mestského zastupiteľatva, vážení prítomní. 

Podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov otváram 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto 

volebnom období. Vítam poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, riaditeľov 

príspevkových organizácií, konateľov obchodných spoločností, prednostku mestského úradu , 

vedúcich odborov mestského úradu a samozrejme všetkých prítomných.  

Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní.  

Z celkového počtu 13 poslancov je prítomných desať, teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa.  

Svoju neúčasť ospravedlnili: pán poslanec Bischof bude meškať asi pol hodinku a pán poslanec 

Ocelník, už ho máme tu, áno. 

Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Keménya a pána poslanca Koshuta. 

 

V súlade s rokovacím poriadkom : 

„ overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia mestského 

zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou predsedajúceho je zistiť a v úvode 

rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho zasadnutia overená, či boli vznesené 

námietky, pripomienky a podobne. Ak neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú, 

pokiaľ námietky boli podané, rozhodne o nich mestské zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení, 

prednesení overovateľmi Oznamujem, že zápisnica zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave zo dňa 22.12.2016 bola vyhotovená a overovateľmi podpísaná. 

 

Vážení poslanci, predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené 

v pozvánke. Má niekto z poslancov pripomienky k predloženému programu alebo doplnenie 

programu rokovania?  

Keď dovolíte ja hneď sa prihlásim na úvod. Keď dovolíte ja by som dal stiahnuť bod, stiahnuť 

z rokovania bod č. 6 a to je VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta 

Rožňava - návrh. Vysvetlím Vám to jednoducho prečo. Na komisii finančnej sme sa zúčastnili 

sme sa rozprávali o tomto bode a ja som už strašne dlho rozmýšľal aj o prerozdeľovaní dotácií, 

o chode týchto športových klubov a tak ďalej a došiel som k jednému návrhu. To čo je 

v rozpočte daných tých 30 tisíc euro na dotácie tie samozrejme toho sa nedotkneme, tak isto 

kluby a kultúrne organizácie sa môžu o toto, môžu si dávať žiadosti a týchto 30 tis. bude 

prerozdelených. Ja som na finančnej komisii dal návrh taký, že pridávam týmto 30 tis., ktoré sú 

v rozpočte ďalších 30 tisíc to znamená na prerozdelenie dotácií by bolo 60 tis. Euro pre športové 

a kultúrne organizácie. ale podnietil som to tým alebo podmienil som to tým, že tých ďalších 

30 tisíc sa rozdelí vtedy keď my vedenie mesta športové kluby a samozrejme vy poslanci sa 

stretneme a konečne dáme ten bod dotácie alebo teda VZN do takej formy, ktorá bude 

vyhovovať Vám nám športovým klubom vyčistia sa všetky skryté dotácie, ktoré sa týkajú 

nejdem vymenovať, ktorých klubov dobre a aby bolo do toho VZN zapracovaný aj nový zákon 

o športe. Takže sme porozumeli tomu. Tých 30 tisíc ostáva v rozpočte na prerozdelenie, ja som 

navrhol ďalších 30 tisíc, ale podmienil som to tým, až vtedy sa to prerozdelí, keď budeme všetci 

spokojný s tým VZN. Čiže behom týchto dvoch mesiacov do ďalšieho zastupiteľstva sa 



stretneme určite možno viac krát si tento bod prejdeme povymýšľame niektoré veci, 

zapracujeme to do VZN a ja by som bol tak spokojný vtedy keby sme už na to aprílové 

zastupiteľstvo prišli a ja ho prečítam ten bod a všetci ho odsúhlasíme lebo budeme s tým 

spokojný. To znamená mne ide o kompletné vyčistenie týchto skrytých dotácií a ostatných vecí 

ohľadom športu. Takže toto je dôvod na stiahnutie tohto bodu z rokovania programu. Pani 

prednostka sa mi ešte hlásila nech sa páči. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Dobrý deň páni poslanci. Ja by som vás chcela požiadať o stiahnutie bodu č 16/1 čiže to sú 

majetko-právne záležitosti mesta. Je to žiadosť  pána Jozefa Dohányosa a manželky o predaj 

pozemku. Včera sme dostali žiadosť od pána Dohányosa aby bol tento materiál stiahnutý. 

...16/1 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Nech sa páči vážení kolegovia má ešte niekto nejaký návrh do alebo 

k predloženému programu alebo doplnenie programu. Neevidujem nikoho. Uzatváram 

diskusiu, dávame hlasovať o týchto dvoch bodoch osobitne a potom o celom programe keď 

dovolíte. Takže ja som navrhoval stiahnutie bodu číslo 6 je to prerozdelenie dotácií z rozpočtu 

mesta Rožňava. Nech sa páči hlasujte. Kto je za stiahnutie tohto bodu z rokovania programu: 

ďakujem veľmi pekne, že ste to pochopili a dúfam, že fakt sa dopracujeme k tomu, že budeme 

konečne spokojní všetci s tým materiálom. Takže za 12, proti nebol nikto a nikto sa ani 

nezdržal. Ďakujem veľmi pekne. 

A teraz je tu ešte stiahnutie bodu číslo 16/1 to je pán Dohányos. Nech sa páči hlasujte za 

stiahnutie tohto bodu. Ďakujem. Za 11, proti 0 zdržal sa 0. Ďakujem veľmi pekne. Ak dovolíte 

budeme teraz komplet za celý program hlasovať bez týchto dvoch bodov. Nech sa páči hlasujte. 

Ďakujem. Hlasovali ste 12. Za 12 proti 0 zdržalo sa 0. Ďakujem. Konštatujem, že  doplnenie 

materiálu do programu rokovania bolo schválené.  

 

Vážení občania, v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave občania 

mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor :v rozprave k prerokovávanému materiálu 

predsedajúci im udelí slovo po tom, čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci. K danému 

bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5 minút, v 

odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, ak sa na tom uznesie 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

V bode „ Diskusia občanov“ ak chcú vystúpiť k problematike, ktorá nie je predmetom 

rokovania. Časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút, v odôvodnených prípadoch môže 

byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesenie nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov.  

Do programu rokovania sa zaraďuje medzi 13.00 hod. – 13.30 hod hneď po ukončení prestávky 

v rokovaní a trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený, ak sa 

na tom uznesenie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  

Občania mesta maďarskej a inej národnosti majú právo hovoriť na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do 

slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom NR SR 

č. 184/1999 Z. z. o používaním jazykov národnostných menšín v znení mien a doplnkov.  

Vážení poslanci, v súlade s § 9 ods. 2 rokovacieho poriadku „poslanec sa považuje za 

prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú 

čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby ste pred 

opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z 

hlasovacieho zariadenia.  



V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 

riešenie. 

Takže povinný úvod máme za sebou teda môžeme prejsť k bodu č. 2 a tým je plnenie uznesení 

Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Nech sa páči otváram diskusiu.  

 

Pán poslanec Beche - Beke ale s faktickou potom..... Takže pán poslanec Beke a za ním pán 

poslanec Lach.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Pekne vítam každého. Ja by som mal námietku k vyhodnoteniu bodu 

alebo uznesenia č. 54 z roku 2016 kde nemôžem celkom súhlasiť znením vyhodnotenia nakoľko 

v jednom prípade nebolo uzavretá zmluva zo strany mesta na výšku dotácie 100 eur. Tuná to 

nevyznie z toho textu splnenia. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ja to nemám u seba ale určite to bude reformovaná škola tipujem však?  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Áno. Nie škola, reformovaný cirkev.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Tak tak. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Nie tak. To je po na letný tábor detí. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec dostaneš na to písomnú odpoveď dobre? Ak sa s tým uspokojíš.  Pán poslanec 

Lach nech sa ti páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Chcem sa spýtať na uznesenie č. 228/2013 to je priamy predaj pozemkov mesta v katastrálnom 

území Čučma. Jedná sa o to, že tam bol priamy predaj schválený dodnes nebol zrealizovaný 

a vieme vtedy keď sa to dialo, že nebola len obec Čučma žiadateľom, ale bol tam aj ďalší 

žiadateľ. Uprednostnili sme obec Čučmu a teraz prešli 3 roky a... viac jak 3 roky a nič sa 

neudialo. .....228/2013.... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Kolegyne mi tu hovoria že sme im urgovali, ale  skúsim pani prednostku poprosiť o odpoveď 

z právneho hľadiska. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

S tým, že ten záujemca teda bol za mnou, samozrejme, že tiež som si...k tomuto bodu som 

nedošiel len tak, ale bol ten druhý záujemca o odpredaj tých pozemkov za mnou a pýtal sa, že 

teda či mesto nejakým spôsobom bude ešte čakať alebo dokedy platí takéto uznesenie keď 

nebolo splnené. Ďakujem. 

 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 



Obec Čučma mala predložiť geometrický plán na vyt... určenie teda alebo odčlenenie parciel. 

Problém je v tom, že do týchto pozemkov zasahujú aj pozemky, ktoré spravuje Slovenský 

pozemkový fond a tam vieme, že konanie na Slovenskom pozemkovom fonde my sme teda 

vysporiadali pre mesto 2 roky jeden pozemok so Slovenským pozemkovým fondom. My sme 

už urgovali pána starostu niekoľko krát. Dostane poslednú možnosť, poprípade dáme zrušiť 

uznesenie, ale aj ďalší žiadateľ bude mať tento istý problém. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Tak nevadí. Keď do najbližšieho zastupiteľstva sa neudeje nič tak dáme návrh na zrušenie toho 

uznesenia a uvidíme potom čo bude. Dobre? Jasne... Nech sa páči ďalší páni kolegovia. Keď 

nemá nikto tak uzatváram tento bod. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave berie na vedomie správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave. 

Nech sa páči hlasujte. Hlasovali ste 10. 10 bolo za, proti nebol nikto ani sa nezdržal hlasovania. 

 

Bod č. 3 informačná správa o zmenách v pracovnom poriadku zamestnancov Mesta Rožňava. 

Predložený materiál máte, mohli ste ho preštudovať. Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto 

bodu. Nehlási sa nám nikto. Uzatváram diskusiu prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie informačnú správu o zmenách v pracovnom 

poriadku zamestnancov Mesta Rožňava. Nech sa páči hlasujte. Za 10 proti 0 nikto sa nezdržal. 

Ďakujem 

 

Bod č. 4 VZN o vylepovaní plagátov na území Mesta Rožňava – návrh. Myslím, že toto VZN 

už tu raz bolo, bolo stiahnuté 01.12. Je tu opäť a dňa 13. 01. sa uskutočnilo stretnutie zástupcov 

mestského divadla Actores so spracovateľmi materiálu. Vyšiel z tohto tento nový návrh. Nech 

sa páči otváram diskusiu, keď sa chcete k tomuto ozvať. Pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Keďže tento materiál som dostal v piatok, lebo v komisii výstavby nebol prerokovávaný, tak 

budem k tomu diskutovať a čo ma upútalo na tomto VZN, že nárast ceny za vylepovanie 

plagátov je pri formáte A4 desať a pol násobný nárast oproti bývalému VZN, čo isto neprispeje 

k tomu, že chceme s VZN bojovať proti čiernemu vylepovaniu plagátov po meste a keď 

budeme mať takéto ceny tak potom si myslím, že to nie je na to aby ľudia prišli a dali si cez 

organizáciu na to určenú vylepovať plagáty ale sa nám toto tento nešvár bude naďalej šíriť a to 

nehovorím o ďalších formátoch hej, tam ten predpokladám, že ten formát A0 je menej 

frekventovaný a tam je 2,5 násobný nárast. Čiže toto sa mi zdá také trošku ako nie 

najsprávnejšie riešenie tohto problému. Preto by som navrhol nejak prehodnotiť tento cenník 

lebo sa mi to zdá neodôvodnené takýto nárast ceny za vylepovanie plagátov. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec sa nezúčastnil toho stretnutia s divadlom Actores a oni si vyhodnotili všetky svoje 

podmienky všetky náklady atď. atď. Táto cena z toho vzišla. Nehovorím, že to musí byť 

konečná cena hej len aby si vedel, že túto cenu si nebuchol Halyák po bruchu a vymysleli.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja som neskúmal kto dal cenu, mňa len upútalo toto keďže som dostal materiál do rúk reagujem 

na to čo som videl.... 

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Oni si prehodnotili všetky vstupné náklady, výstupné atď. atď. a vzišla z toho táto cena. Pán 

poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem len spýtať, že teda tie pôvodné ceny, ktoré boli kde je tento nárast to sú z roku 

2008? To pôvodné VZN z roku 2008. Či to sú z toho roku alebo staršie ceny povedzme. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán magister bude odpovedať. 

 

Mgr. Juraj Halyák 

Ďakujem za slovo. Áno z roku 2008 a tieto ktoré sú uvedené v predloženom návrhu, tak vlastne 

to bol návrh mestského divadla Actores po ich cenovej kalkulácii.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže hovoríme síce o 10 násobnom náraste, ale za 8 rokov v podstate, lebo v decembri 2008 to 

bolo schválené, čiže treba sa aj z tohto pohľadu na to pozrieť.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ja by som ešte poprosil aj pani Masníkovú, aby sa vyjadrila za divadlo Actores, pani konateľku. 

 

p. Mgr.art.Tatiana Masníková 

Dobrý deň. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci my sme v minulosti v podstate mali veľa 

akciových cien chcem povedať. Po druhé chcem povedať, že lepič nás stojí jeden výlep 20 eur. 

Potom musíme riešiť ten problém, že musíme vyčistiť tieto pútače, to sú ďalšie náklady 

a momentálne my upravujeme pútače a chceme upraviť ešte ďalšie. Zatiaľ sa nám to podarilo 

sponzorsky vďaka pani Mičudovej, ale ešte je veľa pútačov, je len minimálna úprava pútačov 

minimálna je ja teraz hovorím možno ešte pod cenu 450 eur ale je to oveľa vyššia ako 500 eur 

hej čiže to sú tie základné dôvody prečo sme navŕšili ceny. Veľa krát sme mali akciové ceny 

a my sme na to doplácali. Minimálny výlep je 15 minimálny hej ale my platíme 20. Ale ak 

môžeme upraviť ceny samozrejme. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Samozrejme ceny keby ste ešte náhodou upravovali tak treba si to rozmyslieť 

aby sme zase neboli pod cenou hej a nevylepovali plagáty už zadarmo. Pán poslanec Kuhn nech 

sa ti páči si sa hlásil. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja beriem ako ako obidva argumenty, ktoré tu zazneli, že že majú niečo do seba. Iste keď tá 

cena výrazne stúpne tak riziko je, že potom si to naozaj bude vylepovať kde kdo ako chce. Na 

druhej strane ak by sme trvali na tých nízkych cenách alebo len na miernom navýšení tak to 

skončí tým, že že to bude musieť vlastne hradiť z z mestské divadlo Actores zo svojich peňazí 

resp. z peňazí, ktoré dostane od mesta a budeme, budú niektorí poslanci budú vykrikovať, že 

koľko veľa dotácií ide do mestského divadla Actores a pritom časť týchto peňazí ide na 

vylepovanie plagátov. Ja sa chcem spýtať, či sa neuvažovalo o inej možnosti, či teda táto 

činnosť je vôbec pre divadlo Actores zaujímavá a či by napríklad sme nemali zmeniť ten 

systém, že túto činnosť previesť napríklad technickým službám, ktorý ktoré vlastne budú 

fungovať ako sociálny podnik, alebo už fungujú a tam potom povedzme keď by to bolo tak 

práca tých ľudí dotovaná zo štátu v rámci politiky zamestnanosti, tak tam by potom tie ceny 

mohli byť nižšie. Je to v podstate taká len otázka alebo návrh nedám to akože pozmeňujúci 



návrh len len je to téma do diskusie. A v podstate aj aj zaujímalo by ma vyjadrenie divadla 

Actores, či je táto činnosť vôbec pre nich ešte nejak zaujímavá, alebo by sa jej radi vzdali. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pani magistra 

 

p. Mgr.art.Tatiana Masníková 

Tak priznám sa nie je pre nás problém riešiť pútače ale nie je pre nás problém odovzdať to aj 

technickým službám. Dôvod je veľmi jednoduchý – nebudeme musieť proste investovať do 

úpravy týchto pútačov hej. Čiže ak to uváži mesto, že je to výhodnejšie, pre nás to nie je problém 

a nie je to ani takto. Zatiaľ sa snažíme. 

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre ja si myslím, že si nechajte ešte mikrofón lebo sa hlásia ešte páni poslanci. Pán poslanec 

Laco a za ním pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Mgr. Arpád Laco 

Dobre. Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení poslanci, vážení prítomní ja 

chcem dať taký nieže návrh,skôr ako diskusný príspevok k tomuto bodu tak na zamyslenie do 

budúcna. Hovorili sme ja som tento svoj názor alebo tak skôr názor nehovorím, že ešte návrh 

som predniesl aj na zasadnutí komisie ohľadne vylepovnia plagátov. Vieme, že kde sa vylepujú 

polagáty, v akom sú stave tie panely, tie nižšie, vyššie kde sa vylepujú, na to môžu čmárať 

prelepovať na čierno a podobné veci, lebo poznáme všetci zo skúseností z praxe kto vidíme, 

chodíme okolo toho a inšpirovalo mu k tomuto čo som povedal aj na komisii čo poviem aj teraz, 

to že v mnohých mestách na Slovensku majú riešené vylepovanie plagátov troška iným 

spôsobom. Teraz sa nedotýkam cenových relácií, ale spôsobu vylepovania oznamov a plagátov. 

V mnohých mestách to majú riešené takú by som nazval skrinkovou formou, že na 

najfrekventovanejších častiach mesta hej kde najviac ľudí sa denne prejde pohybuje sa, tak 

majú to uzamknuteľne riešené na kľúče tam kde sa vylepujú plagáty, vymenia sa plagáty podľa 

aktualít, svojho posledne tie plagáty, takže to som spovedal aj na komisii, tak dávam aj tu na 

zváženie prítomným poslancom, či by sa nedalo uvažovať povedzme o takejto forme robiť 

oznamy vylepovať plagáty, kde by boli jednak chránené a si myslím osobne, že aj životnosť 

tohto spôsobu vylepovania plagátov by mohla byť oveľa vyššia ako povedzme na tieto panely 

ktoré sú, ktoré sú žiaľ povedzme aj niektorým elementom vracajú sa z diskotéky lem niekedy 

zavadzajú a kopnú do toho alebo podobné veci. Netvrdím, že by nemohli poškodiť aj tie čo ja 

dávam do pozornosti prítomným, ale možno stojí to za zváženie. Je to určitá mohla by byť 

nejaká investícia na úvod majú to v mnohých mestách Poprad podobne na Slovensku čo ma 

inšpirovalo k tomu aby som toto povedal ale možno tie investície po čase by sa aj vrátili a dlhšiu 

dobu a boli by to možno aj keď dobre urobené tak aj takú aj okrasou mesta pekne na takých 

miestach a tak urobené formu myslím na dizajn a  podobne, že by to aj upútalo ľudí prečítali 

by a takto. Takže dávam na zváženie aj pouvažovať o tejto možnosti a o takejto forme 

vylepovania plagátov, oznamov. Toľko som chcel povedať, to som hovoril aj na komisie. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Ja osobne by som sa bál o životnosť týchto skriniek. To by muselo byť ja 

neviem z pancieru a neprestrielneho skla asi, ale možno inde to funguje ale u nás to poznáme 

hej, že viete že sme urobili tieto smetné koše 300 kilové a aj tak ich premiestňujú. Darmo to sú 

siláci u nás v meste. Pán poslanec Balázs. 



 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Ďakujem pekne za slovo. Áno dokonalé šťastie neexistuje pardon to nemal byť taký 

pesimistický začiatok ale to stále bude s tými skrinkami. Pán kolega Laco mi zobral myšlienku 

čo sa mi občas zvykne stávať. Áno myslím si, že tie skrinky už aká forma, aký dizajn by mal 

byť ale určite by trebalo nad tým rozmýšľať, že by to malo dáku uniformovanú, dáky 

uniformovaný dizajn a v podstate to človek už okom nájde a presne by sme vedeli kde to je 

a zároveň tak ak kolega Kúhn povedal, že vlastne tým pádom by to riešili technické služby bolo 

by to vytiahnutie z jedného vrecka a zaplatenie do druhého tým pádom to vylepovanie plagátov 

a zároveň by sa poriešila tá údržba. Som myslel, že sa bavíme len o vylepovaní nie o údržbe 

týchto stojanov, ale ale o forme a výzore, dizajne by sa dalo diskutovať a podľa mňa myšlienka 

je veľmi dobrá. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte. Treba k tomuto potom vymyslieť niečo, lebo ten bod sa 

môže opäť stiahnuť len potom vás poprosím skúste sa zúčastniť na tej ktorej komisii alebo kde 

sa to bude prerokovávať a potom prísť tam s tým návrhom aby sme nemuseli zase v aprílovom 

opäť vymyslieť niečo a opäť to stiahnuť z toho rokovania alebo potom ešte môžeme to urobiť, 

že keď sa budeme stretávať aj k dotáciám na šport môžeme potom ďalšie si urobiť pracovné 

stretnutie kvôli tomuto, kde sa tak isto možno dohodnete, vyrozprávate, prídete na nejaký 

rozumný nápad a tak to pôjde potom do komisie. Len skúste potom nejakú formu tomu dať, že 

buď ten bod pôjde ďalej alebo sa stiahne aby sme zbytočne tu neťahali čas, lebo určite máte 

nápady v hlavách hej tu ich dáme vonku, ale to je zatiaľ nerealizovateľné. Nech sa páči 

s faktickou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
Ja nevidím dôvod na sťahovanie tohto bodu. Toto bolo doplnenie môže sa to po deviatich 

rokoch schváliť, pol roka vyskúšať a keď to nebude dobré tak sa zmení. A dá sa s týmto ďalej 

pracovať, ale ale nevidím žiadny dôvod na sťahovanie tohto bodu. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kuhn s faktickou 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem iba spýtať pani hlavnej kontrolórky či by bol veľký problém, keby sme teraz toto 

schválili VZN a už na najbližšom zastupiteľstve v apríli schvaľovali nové, kde by sa to 

prenieslo na technické služby. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

ďakujem pekne. Dobrý deň všetkým pánom poslancom aj prítomným. Nie je žiadny problém, 

toto VZN sa môže v priebehu roka viackrát meniť. Takže sa môžeme k nemu kľudne vrátiť, len 

musí byť dodržaná lehota na zverejnenie, návrh atď. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ešte máme tu aj riaditeľa technických služieb, lebo aj on by sa mohol vyjadriť k tomu, lebo 

viete od jedného zoberieme, dáme druhému to je také ako z jedného vrecka do druhého vrecka, 

takže pán riaditeľ ty čo povieš na to, aby si ešte vylepoval plagáty. Zatiaľ je ešte máme ešte asi 

tri, štyri body máme ešte nového či vlastne starého riaditeľa. Takže pán inžinier Demény nech 

sa nám vyjadrí. 

 



p. Ing. Ivan Demény 

Dobrý deň prajem. Podľa môjho názoru náklady či sú na Actorese alebo u nás tie náklady tým 

že budú na tú opravu, lebo jedná sa tu hlavne o to, že tieto vylepovacie priestory treba dajakým 

spôsobom udržiavať aby to boli v dajakom spôsobe schopne svojmu účelu. Na druhej strane 

tak musím povedať sú väčšie možnosti na opravu ako v Actorese to zas je na druhej strane to 

je pravda. V každom prípade tie náklady dajakým spôsobom niekde ich treba dať zabudovať 

do rozpočtu technických služieb a dalo by sa potom tým pádom robiť tak. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pán riaditeľ. Pán poslanec Beke pokračujeme v diskusii. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Po prečítaní VZN-ky nejak zo skúseností, ako len by som povedal, 

že VZN-ka nerieši prelepovanie plagátov. Mnohokrát alebo sa stáva, že plagáty aktuálnej akcie 

sú prelepované, prelepené ešte pred uskutočnením danej akcie, že v tomto prípade ako ako, aké 

riešenie by sa našlo, alebo alebo niečo by dalo tota VZN-ka. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán magister Hayák sa hlási, ale ja si myslím, že je to aj o kultúre ľudí. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

A ale tí prelepovači, niekedy ako len tak. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán magister.  

 

Mgr. Juraj Halyák 

Znehodnocovanie plagátovej výzdoby je priestupkom podľa zákona o priestupkoch. 

Samozrejme druhá vec je možnosť reálneho dokázania takéhoto priestupku.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Balázs s faktickou 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
Tými technickými službami by sa vyriešilo aj toto. V podstate bol by uniformovaný stojan, bol 

by zamknutý, bol by konkrétny človek, ktorý je zodpovedný za to že vylepoval ako vylepoval, 

takže tým by sa vyriešila aj táto záležitosť. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

S faktickou pán poslanec Bischof 

 

p. poslanec  Mgr . Matúš Bischof 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Len netreba zabúdať, že najviac plagátov má divadlo Actores 

a opäť by vznikli náklady teraz na strane Actoresu s platením plagátov technickým službám. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 



Ja by som sa chcel opýtať pani Masníkovej, že keď som teraz počul, že treba na to nejaké stovky 

eur len na opravu tak či je to vôbec zaujímavé, či to vytvorí nejaký zisk, alebo to slúži v podstate 

len pre divadlo Actores.  

 

p. Mgr.art.Tatiana Masníková 

Ono je z toho zisk, ale nie je to zisk, ktorý by ako  by  som to povedala. Možno na opravu 

jedného pútača, takto poviem je zisk, ale my tieto peniaze ten zisk ktorý máme budem veľmi 

úprimná používame na reklamu ešte ak vznikne iných kultúrnych podujatí napr. ako sú 

rozprávky pre deti nedeľňajšie tak už tlačíme letáky a plagáty aj z toho zisku hej. Ja len chcem 

ešte takú vec povedať, možno je skutočne nutné sa stretnúť z úplne iného dôvodu. Tieto pútače 

sú tak zastaralé, no neviem či majú 15 rokov alebo koľko, že v priebehu roka alebo dvoch rokov 

i tak bude nutné nakúpiť nové. Takže. Hej. Čiže aj ja si myslím, že skôr keď sa stretneme mne 

sa páči myšlienka, že by to povedzme si zobrali na starosť technické služby ak by pre nás 

vznikla určitá zľava pri vylepovaní našich kultúrnych podujatí, ktoré organizujeme. Práve sme 

sa o tom rozprávali s pánom poslancom Kuhnom. Lenže je väčší problém, že oni doslúžia, tieto 

pútače, čiže skôr ešte aj týmto smerom by sme mali uvažovať všetci. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ja si myslím, že je to na inú diskusiu. 

 

p. Mgr.art.Tatiana Masníková 

Čiže ja... na diskusiu no, na veľkú. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem veľmi pekne pani magistra.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Čiže môžem to tak pochopiť, že tieto reklamné pútače sa snažíme udržať len z dôvodu aby 

divalo Actores malo kde vylepovať svoje plagáty, že toto je najdôležitejšie tu. Lebo v opačnom 

prípade pokiaľ som dobre pochopil, asi vytvárajú stratu, lebo vyššie sú náklady ako sú zisky. 

Keď sa všetko započíta tak potom by bolo ich pozbierať, odniesť ich do zberných surovín 

a uzavretá vec. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Len potom by mohlo vzniknúť to, že nám budú lepiť plagáty kde kade. Vieš ako lepšie to mať 

takto ošetrené. No ja si myslím, že sa mýliš, pretože mestská polícia nie je na to aby teraz 

sledovala kde ti nalepia plagáty. To vieš sám a nemusíš byť na to ani učený hej, že ten plagát ti 

vylepia hocikedy, vylepia ti ho o pol noci hej. Keď nebude nejaké určené miesto tak ti ho 

nalepia hocikde. Ja to beriem stále ešte tak, že keď ešte ten plagát, ktorý.., alebo to miesto kde 

sú plagáty nalepené a niekto to ešte prelepí tak ešte to skôr beriem ako ho nalepiť niekde na 

také miesto, kde by ho nemal lepiť, potom tiež vznikajú náklady na to s tým spojené aby sme 

to odstránili, zoškrabali, umyli atď. Takže odstránime všetky pútače... no neviem. 

Z praktického hľadiska ja nevidím v tom nejaký zmysel.  

 

S faktickou pán poslanec Balázs 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
Ja si myslím, že tieto pútače sú nevyhnutné hlavne pre divadlo Actores. Takže udržiavať ich 

treba sú súčasťou mesta, denodennne sa na nich pozeráme, no sú súčasťou mesta, takže by ich 

malo udržiavať mesto a a poprípade aj vylepovanie, ale neviem či to nie je trošku choré, že že 



je to nevyhnutnosť, je to forma marketingu pre divadlo a sa bavíme o tom, že či to vytvára zisk, 

alebo nie. To je jednoznačne ten marketing, to že dakoho chceme pozvať na to predstavenie, že 

robíme to je v mojich očiach stále nákladová položka marketing a nie vytvára z toho zisk. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Ocelník 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Som sa momentálne prihlásil s faktickou poznámkou, keďže som ešte nedokončil predtým svoj 

príspevok. Čo sa týka akože vylepovania plagátov po nociach atď. si myslím, že nie je problém 

odhaliť toho, kto ten plagát vylepil, keďže na každom plagáte je nejaká firma hej. Čiže z toho 

sa dá jasne zistiť, že kto to vylepil. Mám sa prihlásiť ešte raz? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ty si musíš zvážiť, či budeš hovoriť dlho alebo budeš hovoriť 30 sekúnd. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Už nebudem hovoriť dlho len chvíľku. Ako to bolo napríklad pred rokom, keď bol county 

western alebo čo to bolo. Joj hej áno rodeo Muráň a bola polepená kompletne celá Rožňava 

vtedy z toho bolo veľké haló. Neviem ako to vlastne dopadlo a, ale ten kto to polepil bol jasný. 

Bolo jasné vedieť, že kto to je. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Prosím. Takže pán náčelník po nociach strážime stĺpy, budovy, ploty. Pán poslanec Kuhn nech 

sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Takže ja, môj názor je teda, súhlasím, že teda dnes by sme mali schváliť tento návrh alebo malo 

by sa hlasovať o tomto návrhu VZN-ka, ktoré máme na stole, s tým, že by som chcel požiadať 

mestský úrad aby v spolupráci s divadlom Actores  a s technickými službami skúsili priniesť 

nejaký nový návrh fungovania vylepovania plagátov. Lebo naozaj je to také že, na jednej strane 

chápem, že asi prečo, prečo to rozhodnutie pred rokmi, keď som tu ešte nebol bolo také, že 

dostala to divadlo Actores, lebo oni tých plagátov mali najviac, takže oni to dostali na starosť 

vylepovať a, ale vylepujú sa nielen plagáty ich, vylepujú sa plagáty iných kultúrnych podujatí, 

ktoré robí KSK, to sú plagáty športových podujatí a pod. a ak pre Actores to nie je životne 

dôležitá vec, tak, tak je podľa mňa lepšie keď tieto aktivity a tie peniaze nie sú v rozpočte ani 

na príjmovej ani na výdavkovej stránke, lebo to potom trochu deformuje aj ten rozpočet 

Actoresu, že to tam vyzerá, že majú nejaké príjmy a ktovie na čo to vydávajú a pritom 

v podstate oni plnia nejakú propagačnú funkciu mesta. Čiže, čize z hľadiska nejakého 

čistejšieho, čistejších tokov peňazí by bolo lepšie, keby to robila servisná organizácia mesta 

technické služby, s tým, že mohli by sme sa potom znova zamyslieť nad tými cenami, napr. dať 

zľavy organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré by mali nejakú zľavu oproti tým 

cenníkovým cenám a treba sa zamyslieť samozrejme aj nad tým ako vizuálne riešiť. Lebo na 

jednej strane je fajn, že po dlhých rokoch, snáď, snáď po nejakých 5 rokoch tie plechové 

bilbordy boli premaľované a vyzerajú trošku lepšie, ale, ale bolo by vhodné vymyslieť nejaké 

nové riešenie výlepových plôch, ktoré by lepšie zapadli do mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem s faktickou pán poslanec Ocelník. 



 

p. poslanec Roman Ocelník 

Myslím, že toto je vážna debata a pán primátor nemyslím si, že by sme si z toho mohli robiť 

alebo mali robiť srandu. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ja si z toho pán poslanec srandu nerobím, skôr naopak ty si robíš z toho srandu. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán primátor toto sa mi fakt nepáči. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Balázs s faktickou. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán primátor toto sa mi fakt nepáči ako otáčaš tieto slová. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

No ani mne. Mám právo reagovať aj ja. A to právo mi ty neuberieš pán poslanec. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ale nie ironicky. Ako irónia nie je tu na mieste.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Aj ty môžeš ironicky. Nikto ti to neberie. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Takže bereš, hej, že ironicky berieš. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ja som to nepovedal. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
Nemyslím si, že že ... je to síce dôležitá debata, ale nie až taká, aby aby to takto smerovalo. 

Veď keď sa bavíme tu o tom, že Actores je najväčším zákazníkom v úvodzovkách v tejto 

záležitosti, tak tak existujú množstevné zľavy. Veď predsa nemôže Actores platiť toľko isto, 

ako keď dakto kvôli ródeu si vylepí ročne raz jeden plagát, alebo Actores každý mesiac má 

objednávku na neviem koľko plagátov, niekoľko akcií. Takže keď Actores bude cena nad 50 

nad 100 kusov ročne zľava je to vlastne zakladateľom je mesto aj dodatočne sa dá koncom roka 

vrátiť ten obnos peňazí. Takže na to sa dá nájsť kľúč, ako vyriešiť tú množstevnú zľavu pre 

Actores. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Koshut. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Ďakujem za slovo. V prvom rade doveľte mi aby som vzhľadom na to, že je to prvé zasadnutie 

mestského zastupiteľstva v novom roku poprial všetkým Rožňavčanom a aj všetkým 

obyvateľom, dá sa povedať aj celého sveta všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, spokojnosti, 

lebo toho potrebujeme všetci a vzhľadom na to, že tu tu odchádzame od od bodu rokovania teda 



konkrétne je to VZN-ko. Ja si myslím, že bol tu podaný návrh dobrý. Vráťme sa ku tomu, dotaz 

bol položený aj kontrolórke, môžeme sa vrátiť hocikedy ku tomu a zmeniť to, pokiaľ vieme 

vylepšiť niečo vylepšíme to avšak myslím si, že nie je to najvhodnejšie teda riešenie 

momentálne v takom počte zamestnancov presunúť všetko na technické služby. Treba urobiť 

audit na technických službách, na čo všetko, vieme čo všetko vieme pokryť a potom sa venovať 

tomu. Je veľmi ťažko v dnešnej dobe prijať vôbec dákeho zamestnanca aspoň ako takého na 

ktorého je spoľahnutie. Ďakujem, len toľko. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem. Pekný deň prajem každému. Ja navrhujem, aby sme tento bod ukončili. Boli tu 

povedané všetky skutočnosti, pripomienky, odpovedané otázky, bola bolo tu stanovisko hlavnej 

kontrolórky, že hocikedy sa dá k tomu VZN-ku sa vrátiť, boli tu dobré nápady do budúcna na 

zmyslenie sa. Takže ja navrhujem aby sme tento bod toho času schválili, uzavreli a vrátili sa 

k nemu v prípade potreby na ďalších rokovaniach. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Takže uzatváraš týmto diskusiu, však? 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Áno. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre. Pán poslanec Ocelník dovoľ, aby som sa ti ospravedlnil za moje ironické poznámky 

pred všetkými. Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujte o ukončení tejto diskusie. Hlasovali ste 

12, za 9, proti 3, nikto sa nezdržal, takže tento bod bude stiahnutý. Nie stiahnutý pardon 

ukončená diskusia. Tak, áno. Takže budeme hlasovať o stiahnutí potom toho bodu alebo 

pokračovaní ďalej? Pokračujeme ďalej dobre. Takže návrh na uznesenie môžeme tak ako. 

Dobre. Takže návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje VZN 

o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava podľa predloženého návrhu. Nech sa páči 

hlasujte. Za 11, proti 0, 2 poslanci, páni poslanci sa zdržali. Bod č. 5. Je to VZN o určení výšky 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, 

dieťa materskej škole, dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rožňava – návrh. 

Nech sa páči otváram diskusiu. Ešte môžem poprípade prečítať návrh finančnej komisie, ktorá 

odporúča alternatívu C a to je 88 %. Nech sa páči diskutujte. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja dávam návrh podľa varianty A, teda 100 % financovanie súkromných škôl a cirkevných škôl. 

Nebudem o tom zbytočne veľa hovoriť, lebo minulý rok som to trikrát alebo štyrikrát hovoril, 

ale opakujem, nebavíme sa v princípe o tých školách, ale  o tých deťoch a tie deti sú rožňavské, 

bez ohľadu na to, či chodia na mestské školy, cirkevné školy alebo štátne školy.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. Pán poslanec Capák. Prepáč pán poslanec Balázs, ale keď vydržíš tak. Ďakujem ti 

pekne za pochopenie. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 



Ja dávam návrh, aby sme hlasovali aj na návrh C, kde budú vlastne školy mesta 100%-ný 

príspevok mať, a ostatné školy súkromné a všetky ostatné všetky by som tak povedal 88. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Balázs teraz s faktickou. 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
Chcem sa opýtať pani kontrolórky, či neprebehla dakde dáka kontrola, alebo či nie sú dajaké 

širšie informácie k tomuto bodu. Ďakujem. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Na základe podnetu finančného odboru sme vykonali kontrolu dá sa povedať na mieste u CVČ 

Jas so sídlom v Liptovskom Mikulá... či kde v Ružomberku. V Ružomberku pardon. Boli tam 

zástupkyne nášho finančného oddelenia a išlo o to aby sme sa presvedčili, či táto naša dotácia 

je účelovo využitá. Nakoľko sa nám nezdalo zopár položiek, ktoré sa nám zdali trošku také by 

som povedala nadštandardné, medzi inými aj kancelárska stolička za 380 eur. Môžem povedať, 

že všetky tieto zakúpené veci, oni inak sídlia v budove OKC, je tam vlastne to CVČ zamerané 

na tanečnú, teda tanečný krúžok, klavír a výtvarný krúžok, všetky dokumentované pomôcky sa 

tam nachádzali. Môžem povedať, že bola tam aj pani konateľka alebo zakladateľka tejto školy. 

Oni problémy, tak sa nám teda javilo, že nemajú s financovaním, skôr naopak, musia si dávať 

pozor na to, aby zdokladovali to čo im dávame, tých  88 %. Majú viac tých zariadení, nielen 

rožňavské, ale samozrejme aj v Ružomberku. Okrem školy, materskej školy, majú jazykovú 

školu, čiže je to dosť taká orga.... alebo taká, také zariadenie, ktoré, naozaj že má prehľad alebo 

alebo funguje už dávnejšie a práve my sme mali taký dojem z toho, že tie peniaze pokiaľ by 

bolo 100% financovanie alebo tá dotácia, bol by tam problém s preukazovaním tejto dotácie. 

Druhá kontrola to už urobila pani Ing. Leskovjanská. Ona povie, že čo zistila v ďalšej 

organizácii. Inak z našej strany potom pôjde také vytknutie za tú kancelársku stoličku, lebo 

zdalo sa nám to neprimerane vysoká cena na bežnú činnosť. A vlastne to nesúvisí priamo 

s činnosťou, áno, to musíme zdôrazniť, že tá dotácia musí súvisieť s prevádzkou zariadení, to 

znamená, že väčšinu tam sú mzdy a odvody a potom bežné režijné veci. Druhá vec je, že ja 

zase, myslím si, že je to dobrá vec, keď aj tá súkromná ZUŠ-ka tu pracuje, lebo je to príjem aj 

pre Technické služby mesta Rožňava, je to pravidelný príjem, čiže s tým tam nie je problém 

len si myslím, to je môj názor, že tých 88% postačuje na vykrytie tých nákladov, ktoré oni u nás 

majú. Neviem pani Leskovjanská keď, nech sa páči. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Poprosím aj pani inžinierku, aby... pán poslanec počkáš chvíľu, však? Ďakujem. 

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

Dobrý deň prajem. Vykonali sme aj ďalšiu kontrolu u jedného cirkevného zariadenia. 

Momentálne sa nebudem vyjadrovať konkrétne u ktorého, pretože tá kontrola ešte nie je 

ukončená. Bola to vykonaná kontrola z dokladov, ktoré oni nám predložili za celý rok 

a v podstate sme tam kontrolovali dodržiavanie hospodárnosti vynakladania s finančnými 

prostriedkami a podľa nášho názoru tak isto sme našli veci, ktoré boli z týchto finančných 

prostriedkov kupované akože podľa nás duplom, v rozpore s VZN. Keď bude výsledok tej 

kontroly tak potom vám poviem, ale zatiaľ by som to nechcela rozprávať, ale je to tiež podľa 

nášho názoru... našli sme tam také veci, ktoré my by sme si nedovolili kúpiť v našich škôlkach. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pani inžinierka. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 



 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem spýtať... ja súhlasím samozrejme, že kontroly treba vykonávať. Vykonávame ich 

aj v našich štátnych, obecných školách, aj tam sa našli problémy v minulosti, to je úplne 

samozrejmé sa robia kontroly, a keď sa nájde takéto niečo, takýto výdavok, tak treba na to 

poukázať, a tam potom v rámci predpokladám, že v rámci zákona je možné požiadať proste 

o vrátenie dotácie, ktorá bola použitá v rozpore so zákonom. Ale chcem sa opýtať koľko máme 

takýchto zariadení súkromných na území Rožňavy? Súkromné, cirkevné, organizácie, na ktoré 

sa vzťahuje toto VZN. 

 

p. Klára Leskovjanská 

ŠKD-čky, jednu máme školskú jedáleň, jednu máme výdajňu, máme jednu materskú škôlku, 

pedagogické centrum súkromné a ZUŠ-ku súkromnú. A koľko to je? Sedem? Asi tak.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže, čiže, máme, máme sedem zariadení, kontrolované boli dve a našla sa jedna predražená 

stolička a nejaké neidentifikované problémy. To pre mňa nie je zatiaľ argument aby som 

hlasoval za 88%. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Sme ich ani nie preto predniesli hej, že by si nehlasoval lebo.... určite nie, len sa robila tam 

kontrola, tie neidentifikovateľné sú identifikované len ich nechceme zatiaľ rozvádzať ako 

povedala pani kolegyňa, že zatiaľ ešte nie je tá kontrola uzavretá a ja som sa stretol s dotyčnými 

a aj ty by si sa čudoval pán poslanec, že čo sa dá kúpiť za tie peniaze. Ale tam ešte to nie je 

ukončené, musia sa aj oni vyjadriť k tomu, samozrejme, tak ako, tak ako každý a tak uzavrieme 

potom kontrolu. A určite to neovplyvňuje tých 88, však, môže sa odhlasovať či 88, či 94, či 

100. Je to určite len na vás. Pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja to považujem ako za subjektívny názor jednej alebo dvoch osôb. Nepodložené žiadnymi 

faktami, len ako názor a niečo také že stolička za 350 eur. Dobre môže to byť drahé, môže to 

byť lacné, veľakrát listujem faktúry mesta a niektoré položky ma tu naozaj zarážajú, čiže to je 

zase môj subjektívny názor. Napríklad máme tu položku nejaká inzercia Mesta Rožňavy na 1,1 

čiže na jednej strane A4 900 eur. Pre mňa toto pripadá ako pecka napríklad. Takže ja nejdem 

ohodnotiť nejakú stoličku, čo môže byť fakt kvalitná za 350 eur. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa páči ďalší. Keď nemáte tak ideme hlasovať uzatváram diskusiu. Budeme hlasovať 

najprv za poslanecký návrh pána poslanca Kuhna financovanie 100%. Nech sa páči hlasujte. 

Hlasovali ste 11, za 100% ste boli 5, proti 100% 6, nikto sa nezdržal. Budeme hlasovať za návrh 

pána poslanca Capáka, tam je... 88% bolo tvoje? Nech sa páči hlasujte. Za ste boli 7, proti 5 

a zdržal sa, nezdržal sa nikto. Takže nám to neprešlo? Ale to je to isté čo je finančná komisia 

88% a musíš dávať hlasovať. On sa prihlásil ako druhý s poslaneckým návrhom. Podľa 

rokovacieho poriadku musíš dávať hlasovať tomu, kto sa prihlásil, takže... Ale ja len hovorím. 

Pán Capák navrhol 88%, keby nebolo prešlo ani, alebo neviem čo sa stalo, 88 tak potom poviem 

podľa odporučenia finančnej komisie tam je tiež 88. Ale pán Capák to navrhol, jemu to 

nemôžem odoprieť, hej, takže... Ale toto neprešlo. Takže ku tomu sa vrátime potom tradične 

asi. Tak ale.... No.... Ako ukľudníme sa, neprešlo, ideme k ďalšiemu bodu a k tomu sa vrátime, 

však ako máme celý rok na to. V decembri sa stretneme potom. 

Šestka VZN...nie lebo ja som ukončil diskusiu hej a platí to na každého takže... 



VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Rožňava – návrh. To je stojan aha 

dobre, dobre, áno.  

 

Sedmička návrh na vymenovanie doktora Mikuláša Gregora, MPH do funkcie riaditeľa 

príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava. Uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Rožňave č. 185/2016 bol Ing. Ivan Demény na základe jeho žiadosti odvolaný 

z funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava a zároveň 

poverený výkonom funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta 

Rožňava do vymenovania nového riaditeľa na základe výsledkov výberového konania. Na 

základe uvedenej skutočnosti bolo vypísané výberové konanie na funkciu riaditeľa 

Technických služieb mesta Rožňava. Výberové konanie sa uskutočnilo 14.12.2016. Na funkciu 

riaditeľa Technických služieb mesta Rožňava sa prihlásili dva uchádzači, z ktorých jeden 

ospravedlnil svoju neprítomnosť. Výberová komisia odporučila primátorovi mesta Pavlovi 

Burdigovi predložiť Mestskému zastupiteľstvu návrh na vymenovanie doktora Mikuláš 

Gregora do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava. Nech 

sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. 

Pán poslanec Beke 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som oznámiť, že vzhľadom na to, že som zamestnancom 

technických služieb tak z etického hľadiska nebudem hlasovat. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja by som sa chcel opýtať, či je v súlade s platnými právnymi predpismi po prvé a po druhé 

s etikou a etickým kódexom v súlade pokiaľ zamestnanec technických služieb bol vo výberovej 

komisii na výber nového šéfa. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Bude pani prednostka odpovedať. Nech sa ti páči. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem pekne. Je to podmienka zo zákona, že jeden z členov výberovej komisie má byť 

zamestnancom. To je zo zákona, zákon 552 z roku 2003. Čiže.... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec nech sa páči ďalej, alebo postačuje hej. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobre ďakujem. Áno postačuje ďakujem. 

p. primátor Pavol Burdiga 
Nech sa páči má ešte niekto nejaký návrh, keď nie uzatváram diskusiu, dávam hlasovať o návrh 

na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave menuje doktora Mikuláša Gregora do funkcie 

riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava dňom 01. 03. 2017. Nech 

sa páči hlasujte. Za vymenovanie ste boli 7, 3 ste boli proti a jeden pán poslanec sa zdržal. 

Ďakujem pekne. 

 



Osem – informácia o vykonaných rozpočtových opatreniach v období od 01. 12. 2016 do 31. 

12. 2016. Nech sa páči diskusia. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave berie informáciu na vedomie. Nech sa páči hlasujte. Za 9, proti 0, 

zdržalo sa 1. 

 

Bod číslo 9 – návrh na schválenie rozpočtu mesta vrátane rozpočtových a príspevkových 

organizácií na roky 2017-2019. Ak ... ja by som otvoril diskusiu, alebo otváram diskusiu a by 

som na začiatok diskusie chcel porosiť o podporné stanovisko a odsúhlasenie návrhu rozpočtu 

mesta, pretože na tento rok máme pripravených veľmi veľa projektov, projektových 

dokumentácií, ktoré sme pripravili a sme pripravený na výzvy, ktoré majú výjsť v tomto roku. 

Ja len v krátkosti spomeniem, aby ste mali trošku prehľad. Máme pripravenú projektovú 

dokumentáciu na budovu mestského úradu, na kompletnú rekonštrukciu tejto budovy, na 

základnú školu Ulica Komenského je to komplet na strechu a zateplenie telocvične, ZŠ Zlatá, 

tam by sa mala robiť strecha. Tiež je to envirofond. MŠ Štítnická tam je pokračovanie 

v zateplení tejto MŠ, komplet projektová dokumentácia MŠ Vajanského. Tiež tam je strecha 

a zateplenie, MŠ Ernesta Rótha kompletná rekonštrukcia. Nejdem čítať ďalšie drobné projekty, 

do ktorých sme sa zapojili. Všetko čo som čítal sme na to projekčne pripravený, vypracované 

sú projektové dokumentácie, vypracovávajú sa žiadosti a ideme sa uchádzať o fondy, ktoré 

vypísal myslím envirofond Ministerstvo hospodárstva atď., atď. Takže ja si myslím, že 

odsúhlasenie rozpočtu bude veľmi dôležitá vec, aby sme sa mohli spolupodieľať, 

spolufinancovať tieto projekty, ktoré máme teraz rozbehnuté. Ďakujem pekne. Asi toľko na 

úvod. Diskusia, nech sa vám páči. Pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Teraz rýchlo sa neviem zorientovať v programe, kde je ten bod. Budeme za chvíľku jednať 

o vydáv... o možnosti vydávania novín a tam je nejaká položka, že zahrnúť do rozpočtu. Chcel 

by som sa opýtať, že či tá položka už je momentálne v tomto návrhu alebo nie.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Áno hovorili pani kolegyne že áno, áno, áno. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobre ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa páči ďalší. Pani hlavná kontrolórka buď tak dobrá tiež. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem za slovo.  Ja by som len predložila odborné stanovisko k rozpočtu na rok 2017 

a viacročného rozpočtu na roky 18, 19. Nebudem ho čítať celé, lebo máte ho predložené. 

Zákonné pravidlá boli... alebo zákonné podmienky na schválenie rozpočtu boli splnené. Z tohto 

dôvodu odporúčam mestskému zastupiteľstvu rozpočet na rok 2017 schváliť a návrh 

programového rozpočtu na roky 2018, 19, ako aj teda viacročný rozpočet zobrať na vedomie. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pani hlavná kontrolórka. Pán poslanec Koshút nech sa ti páči s diskusným 

príspevkom. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 



Ďakujem za slovo. V podstate aj na komisii sme prešli celý rozpočet na ďalšie obdobie, avšak 

ja len taký dotaz, áno budem hlasovať za tento rozpočet, lebo si myslím, že je vyrovnaný 

a dávno sme taký rozpočet nemali, avšak chýba, mi chýba mi dáke objasnenie, alebo keď mi 

viete podať dajakú správu o tom, lebo v predošlom období sme sa bavili o, o bývalej škole 

v Nadabulej, kde sa robia také a také projekty, pokiaľ som hľadal v tomto rozpočte, rozpočte 

žiadne kapitálové výdavky nič, proste ani rozp... ani projekt. Pokiaľ by aj boli dajaké výzvy 

keby sa dalo, ja si myslím, že to nám ujde, no a keď to necháme túto budovu tak, tak dopadne 

povedzme pomaličky ako Ďurova osada. Takže takto toľko, ďakujem. 

Keď vie dakto mi bližšie podať dajakú správu, tak bol by som veľmi rád, lebo tá budova je dosť 

v takom stave, že si už žiada opravu. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. Pani kolegyňa pani inžinierka vieme povedať, že je to tam v rozpočte v tých....  

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Nie je to tam. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nie je tam na to plánované, hej?  

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

My sme prípravu rozpočtu prehodnocovali z titulu vyrovnanosti zdrojov, čiže boli upravené 

výdavky, hlavne kapitálového rozpočtu a ja som na jednotlivých komisiách hovorila, že keď sa 

pamätáte som spomínala pri zmene poslednej zmene rozpočtu v roku 2016, že v podstate mesto 

skončí s prebytkom a ten prebytok bude predložený na záverečnom účte, pri záverečnom účte 

kde rozhodnete o jeho použití. Do tej doby my sme ho do rozpočtu nedávali. Čiže tým, v tom 

čase, keď sa schválilo to použitie prebytku z minulého roku, do jednotlivých fondov a ich 

použití, tak bude pripravený aj návrh na zmenu rozpočtu v roku 2017.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Čiže môžeme tak rozumieť alebo, aj s pánom poslancom, že keby bol nejaký problém, tak do 

zmeny rozpočtu, alebo keby vyšla nejaká výzva tak nie je to problém tam dať potom hej. Môže 

byť pán poslanec takáto odpoveď? 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Ďakujem 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem spýtať... rozpočet počíta s akou výškou financovania súkromných a cirkevných 

ZUŠ-iek a maďarských škôl a zariadení? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pani inžinierka buď tak dobrá odpovedať pánovi poslancovi. 

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 



Tak ako minulý rok aj tento rok boli napočítané 100%, pretože keby VZN bolo schválené na 

výšku 100% tak my to musíme v rozpočte mať. V prípade, že by sa schválilo 88%, tak by došlo 

k prerozdeleniu pri najbližšej zmene rozpočtu. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa páči ďalší. Neevidujem žiadny diskusný príspevok, uzatváram diskusiu, prečítam návrh 

na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje rozpočet mesta vrátane rozpočtov 

na roky 2017 až 19 podľa uznesenia na strane č. 2. Nech sa páči hlasujte. Hlasovalo 13 pánov 

poslancov, za rozpočet boli 9, proti rozpočtu 4, nikto sa nezdržal. Ďakujem veľmi pekne. Nech 

sa páči áno.... Áno ja, ja som pozabudol na to, ale počítam v tom tam keď niečo vyskytne taká 

nejaká medzierka tak určite tam to vsunieme. Ďakujem veľmi pekne. 

Prejdeme k bodu číslo 10 a to udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým 

kolektívom za rok 2016 a dlhoročnú prácu v oblasti športu. Otváram diskusiu nech sa vám páči, 

keď sa niekto hlási. Myslím, že asi pán magister Laco, pán poslanec Laco. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Arpád Laco 

Ďakujem pekne za slovo. Materiál, ktorý ste obdržali a máte pred sebou o tomto materiály 

jednala komisia kultúry mládeže športu a školstva na svojom zasadnutí 8. 02. tohto roku. Na 

tomto zasadnutí komisia navrhovala za najlepších športovcov, jednotlivcov a kolektívov tých 

ľudí, alebo výber z došlých návrhov. Medzi tým, dneska vzišiel nový poslanecký návrh 

športovca mesta Rožňava na magistru Henrietu Farkašovú, bytom v Rožňave. Keď dovolíte 

prečítam tento poslanecký návrh s tým, že by táto športovkyňa by mohla byť tiež ako ocenená 

najúspešnejšia športovkyňa mesta Rožňavy. Magistra Henrieta Farkašová je Slovenská 

zjazdová lyžiarka a 5-násobná víťazka paraolympijských hier, čím je najúspešnejšia 

paralympička – pionička v histórii Slovenska. Jej navádzačkou je Natália Šubertová. V roku 

2017 na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní v Talianskom Tarvíziu v reprezentácii 

telesne a zrakovo znevýhodnených lyžiarov magistra Henrieta Farkašová vystúpila v 4 

prípadoch na najvyšší stupienok, to znamená získala zlaté medaily, v kombináciách super G, 

superkombinácia, obrovský slalom a slalom. V zjazde si vybojovala striebro. Si myslím, že 

tieto výsledky nepotrebujú žiaden komentár. Jej úspech je o to pôsobivejší, že sa vrátila do 

súťažného diania po 2,5 ročnej prestávke. A tak ako som pred chvíľou čítal na doterajších dvoch 

zimných olympijských hrách v roku 2010 a 2014 dokopy získala 5 zlatých, 1 striebornú a 1 

bronzovú medailu a plus toto umocnila tými 4 zlatými medailami a 1 striebornou medailou 

teraz toho roku na majstrovstvách sveta v Taliansku. Rožňavčanka magistra Henrieta 

Farkašová sa napriek svojmu hendikepu dokázala prebojovať na vrchol športových výkonov, 

zožať najvyššie úspechy a tým reprezentovať nielen Slovensko, ale aj mesto Rožňava. Toto 

krás....krátke výpis z jej úspechov som si dovolil prečítať predovšetkým preto, že to je materiál, 

ktorý vzišiel ako poslanecký návrh a všetci prítomní poslanci podporili a podpísali tento návrh 

na udelenie ceny, alebo vyznamenania najúspešnejšia športovkyňa medzi ostatnými, ktorých 

už doporučuje komisia, máte to v materiáloch. Takže ja by som doporučoval túto športovkyňu 

vzhľadom na tieto výsledky čo som tu prečítal zaradiť tiež medzi tie ostatné, ktorých komisia 

navrhuje aby bola ocenená cenou najúspešnejšia športovkyňa mesta Rožňavy. Takže neviem 

presne či zvlášť, ale ja by som doporučoval tak, že hlasovať, keď budeme hlasovať 

o najúspešnejších športovcov a kolektívov aby aj ona bola v tom už zahrnutá. To je môj 

poslanecký návrh podporený všetkými prítomnými poslancami, čo podporili svojím podpisom. 

Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ale o tom musíme aj tak osobitne hlasovať, aby sa to tam dostalo, dobre? Nech sa páči ďalší 

do diskusie. Keď nie, tak uzatváram túto diskusiu, páni kolegovia takže tento poslanecký návrh 



aby sa zahrnul do toho kompletného hlasovania, tak hlasujme o tom aby sa to tam dosalo. To 

čo pán poslanec Arpád Laco prečítal. Ja som veľmi rád a teším sa, že ste to všetci podpísali 

a pochopili, pretože táto dievčina nám prináša také úspechy a aj teraz naposledy pomaly jedno 

celé auto medailí doniesla, takže ja určite snímam klobúk pred ňou. Nech sa páči hlasujte aby 

sa tento bod dostal medzi najúspešnejšie športovkyne, alebo táto športovkyňa. Takže ste sa 

zhodli všetci 13, že sa to tam má dostať. Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. Prečítam návrh 

na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje udelenie ocenení najúspešnejším 

športovcom a športovým kolektívom za rok 2016 a dlhoročnú prácu v oblasti športu v zmysle 

návrhov komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu a komisie finančnej, podnikateľskej 

a správy mestského majetku najúspešnejší športovec mesta, najúspešnejší športový kolektív 

mesta kategórie deti, mládež a dospelí, za dlhoročnú prácu v oblasti športu veterán. Po druhé 

finančnú čiastku vo výške 1000 eur na, finančnú odmenu pre schválené športové kluby, nákup 

trofejí a kvetov, nákup materiálu a trofejí a navrhujeme primátorovi mesta ďakovným listom 

pri vhodnej príležitosti poďakovať za úspešnú reprezentáciu mesta neoceneným športovým 

klubom. Nech sa páči hlasujte. Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 

Bod číslo 11 poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava – návrh 

na doplnenie, otváram diskusiu, nech sa vám páči.  

Nikto. Uzatváram diskusiu a prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

schvaľuje doplnenie poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava 

v § 1 odst. 1 § 7 a § 8 odst. 1, 2 a 4 podľa predloženého návrhu. Nech sa páči hlasujte. Za 9, 

proti 4, zdržalo sa 0. Ďakujem.  

 

Štatúty príspevkových organizácií mesta Rožňava návrh na zmeny a doplnenie nech sa páči 

otváram diskusiu k predloženému materiálu. Neevidujem diskusný príspevok, uzatváram 

diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje doplnenie 

štatútu príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava, článok 4 a vypustenie 

článku 3, odst. 4 podľa návrhu uvedeného v dôvodovej správe a doplnenie štatútu príspevkovej 

organizácie mestské divadlo Actores. Keď dovolíte nebudem to opäť celé čítať. Nech sa páči 

hlasujte. Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. 

 

Bod číslo 13 založenie neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, 

koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava. By som poprosil pani prednostku o krátke 

uvedenie tohto materiálu. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Tento materiál súvisí so schváleným akčným plánom rozvoja okresu Rožňava, ktorý bol 

schválený 14. 09. minulého roku na výjazdovom zasadnutí vlády SR tu v Rožňave. Jedným zo 

systémových opatrení je aj založenie takého centra projektovej podpory. Hlavnou náplňou toho 

centra bude teda nielen poskytovať nejaké konzultačné poradenstvo, ale priamo aj 

vypracovávanie projektov až od procesu implementácie až po monitoring pre podnikateľov, 

keďže hlavným cieľom akčného plánu je podpora vytvárania pracovných miest. Rozvojová rada 

okresu Rožňava rozhodla, že zakladateľom tohto projektového centra má byť mesto Rožňava 

spoločne s mestom Dobšiná. Preto na základe toho bola vypracovaná aj zakladacia listina aj 

štatút neziskovej organizácie. Tieto dokumenty sú vypracované v súlade so zákonom 

o neziskových organizáciách, čiže keď si aj všimnete niektoré ustanovenia sú úplne odlišné, 

napr. od našich rozpočtových alebo príspevkových organizácií, alebo obchodných spoločností. 

Čo je potrebné zo strany mestského zastupiteľstva v prípade ak odsúhlasíte založenie tejto 

organizácie, je potrebné schváliť peňažný vklad mesta Rožňava do tejto organizácie. 

Organizácia bude hospodáriť počas roku 2017 až 2020 s rozpočtom 400 tisíc eur, ktoré dostane 

vo forme regionálneho príspevku. Ale tento peňažný vklad je potrebný na založenie. Ďalej je 



tam zakladacia listina a štatút, kde máme navrhnuté aj orgány neziskovej organizácie. My sme 

vytvorili oproti tomu čo ukladá zákon aj Radu zakladateľov. Tá rada zakladateľov v podstate 

by mala mať 2 členov. Jedného zástupcu mesta Rožňava a jedného zástupcu mesta Dobšiná. 

Slúži teda na ochranu záujmov nás samospráv, ktorý vlastne berieme na seba toto riziko a ďalej 

aj ide o to aby prípadné zmeny týchto dokumentov ako je zakladacia listina a štatút organizácie 

mohli byť pružnejšie odsúhlasené a prerokované tu v zastupiteľstve. Vzhľadom k tomu, že táto 

organizácia má mať celo okresnú pôsobnosť do správnej rady za mesto Rožňava, alebo za 

zakladateľa, navrhujeme aby bol okrem zástupcu mesta Rožňava zvolený aj zástupca 

mikroregiónu Domica a mikroregiónu Čeremošná, pretože v podstate celá príprava, celý proces 

okolo práce na akčnom pláne sme vlastne stavali na spolupráci s mikroregiónmi, pretože my 

v meste Rožňava nepoznáme konkrétne potreby niektorých podnikateľov, ktorí podnikajú 

v obciach tohto okresu. Takže prípadne odpoviem ešte na nejaké nejasnosti a ďalšie otázky. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Nech sa páči diskusia. Pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Chcem sa spýtať, že v tomto štatúte čo sme dostali tak tam nie je tá časť v tých materiáloch 

o spracovávaní projektov a implementácií projektov, to je jedna vec a ešte jednu vec teraz, že 

ja by som navrhoval aby do dozornej rady okrem týchto mikroregiónov bol aj zástupca 

neziskových organizácií, keďže sa tu spomínajú, že teda aj v prospech neziskových organizácií, 

alebo teda mimovládnych organizácií je táto nezisková organizácia vytvorená, aby poskytovala 

služby aj mimovládnym organizáciám, ktoré sú súčasťou akčného plánu tak, aby sa do tej 

dozornej rady dostal niekdo aj za mimovládne organizácie. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre, ale to bude už na pleciach správnej rady. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Hej, ale v tom štatúte by malo byť, že teda lebo keď tam je menované, že za mesto, za región... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ale do správnej rady 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Do správnej rady? 

 

Hej správna rada rozhodne o tom 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pani prednostka vysvetlí dobre? 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Dobre. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Zo zákona vyplýva, zákon o neziskových organizáciách, ktorý som spomínala, že zakladateľ 

môže menovať, členov správnej rady ale už členov dozornej rady volí práve správna rada. 

 



p. poslanec Ing. Ján Lach 

Áno. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Čiže preto to nie je ani v návrhu na uznesenie. Tam je len správna rada. Môžete... my tam 

navrhujeme troch členov dozornej rady, tak ak tam má byť aj niekto z tretieho sektora tak potom 

je zrejme potrebné rozšíriť počet členov dozornej rady. Mal by byť nepárny, keďže oni budú 

rozhodovať nadpolovičnou väčšinou hlasou. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Bolo by do toho štatútu v podstate zapracovať teda aj to miesto tých mimovládnych organizácií, 

priestor pre nich v nejakom tom systéme, ktorý je tam. Navrhnúť teda správna rada a potom 

dozorná rada, čo každá organizácia musí mať.  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

My chceš do konkrétneho ustanovenia? Štatútu?  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Tak keď ideme schvaľovať štatút? Ideme ho schvalovať? 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Áno.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Áno tak to asi... 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Áno, ale do ktorého no.... 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

No to je dobrá otázka teraz rýchle hľadať základy správna a dozorná rada. Uhm. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková  
Tam je článok 8 bod 1. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Správna rada, mesto Dobšiná, mesto Rožňava, troch, troch.. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Nie, to je správna. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

No a do správnej rady tam by bolo potom. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková  
Ale si chcel do dozornej rady. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach  
Tak dozorná rady by potom musela byť 5 členná. 

 



p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Áno.  

 

Hej, lebo tri plus teda za mimovládky, tak potom by bol ešte jeden, alebo potom do správnej 

rady a tam dať, lebo tam sú traja členovia, mesto Dobšiná, traja členovia... Rožňava, a... lebo 

ani podnikatelia nie sú tam zahrnutí v tej správnej rade, ktorí sú teda v tom akčnom pláne 

zahrnutí, ani zástupcovia... 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Tak nemyslím si, že by mal podnikateľ mať priamy vplyv na to ako centrum bude spracovávať 

jeho projekt.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach  
Ale, ale ..... áno ale ani mimovládne organizácie. No ale bude spracovávať projekty aj pre mesto 

Rožňava, aj pre Dobšinú, hej čiže tam....  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Hej, hej. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

A tie mimovládne organizácie tiež akože by bolo. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Potom treba rozšíriť buď počet členov správnej rady, alebo počet členov dozornej rady s tým, 

že sa tam uvedie.... 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Lebo správna rady by mala potom takto 6 členov a keď dáme ešte za mimovládnu organizáciu 

jedného tak bude 7. Bude nepárny počet a tam pri hlasovaní potom bude tiež akože, nebude 

možná zhoda. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Tak ale tam väčšinou 2/3 väčšinou rozhoduje správna rada, čiže tam môže byť párny počet 

členov a v takom prípade musí zostať priestor aj mesto Dobšiná, lebo rovnako sa podieľa na 

založení. Čiže 8.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach  
Ako tie počty nespochybňujem, ktoré tam sú pre tých zakladateľov, hej, len chcem tam dostať 

aj niekoho z mimovládneho sektoru, lebo mám taký dojem, že pri tej .... rozvojovej rade a pod. 

tak nejak sa opomenul mimovládny sektor. Dobre. Návrh.  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Len, len ak to budeš pán poslanec podávať ako poslanecký návrh to potom potrebujeme vedieť 

ten počet členov či správnej rady navrhuješ rozšíriť, alebo dozornej rady? 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Tak jednoduchšie je dať to do správnej rady, lebo v dozornej rade má byť nepárny počet. Tam 

by sa musel potom počet navýšiť o dvoch, kdežto v správnej rade stačí, môže byť navýšenie 

o jedného a nič sa nemení.  

 



p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Tak ale aj mesto Dobšiná by malo mať možnosť potom navýšiť. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Obidvaja sú zakladatelia. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ale hovorím, lebo.... zakladatelia mesto Dobšiná, mesto Rožňava a ja hovorím zástupca 

mimovládnych organizácií, čiže nie zástupca mesta Rožňava, zástupca mesta. Ja nehovorím 

o svojej osobe, pozor, aby sme si rozumeli, že... 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

 Ale kto ho bude delegovať toho zástupcu mimovládnej, kto ho bude voliť? Rožňava? Dobšiná? 

Kto? 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach  
Aha. 

 

p. poslanec Peter Džačár 

Kto ho vyberie, kto ho vyberie,  kto ho navrhne. Navrhnúť ho môžeš ty. Erika to povedala, že 

keď mesto Rožňava si dá tak aj Dobšiná. ... Chapeš? 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Lebo tak máme v zakladacej listine, že troch členov menuje jeden zakladateľ a troch ďalší 

zakladateľ.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach  
Dobre tak potom.... Zatiaľ som nedal žiadny návrh len som hovoril o,  som diskutoval a diskusia 

beží. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková  
Jednoznačne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Jednoduchšie, prepáč, že ti skočím do reči, nie je jednoduchšie v dozornej rade toto urobiť?  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Tak potom do dozornej rady, keď je to z tohto hľadiska.  

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

A potom v dozornej bude 5, lebo aj tak aby, aby tak bolo ...hej, že nech sú 5 tak potom dá aj 

Rožňava jedno, Rožňava no... kvázi Rožňava hej a bude mať možnosť aj Dobšiná, lebo tak keď 

sme dvaja zakladatelia tak im to neuberieme tú možnosť, že môžu aj oni. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Tak potom. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Môžem? 



 

p. primátor Pavol Burdiga  
Áno. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Takže potom do článku 8 Dozorná rada, článok 8 odsek 1.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Počkaj, rýchle. Si to na, nalistovať. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Čiže tam navýšime na 5, s tým, že z tohto počtu sú dvaja zástupcovia tretieho sektora.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Hej. Môže byť. Tak. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Súhlasíte s tým kolegovia? Zlatý ste.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Myslím si, že prítomnosť mimovládnych organizácií môže len zabezpečiť väčšiu 

transparentnosť každej takejto organizácie. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Áno. Nech sa páči ďalší do diskusie, keď niekto sa chce ešte dačo spýtať, doplniť. Pán poslanec 

Balázs ty už nič potom...mal si tam...dobre. Keď nikto uzatváram diskusiu. Ak dovolíte 

hlasujeme o tom, o návrhu, ktorý dal pán poslanec Lach. Dobre treba ho opakovať, alebo ho 

chceš zopakovať?  

.......Aj. Takže doplňme to ešte. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ale potom ten predmet činnosti je aj v zakladacej listine aj v štatúte. On sa nenachádza v návrhu 

na uznesenie. Čiže v zakladacej listine aj v štatúte, predmet činnosti...je tam poradenská 

a konzultačná činnosť v štádiu prípravy projektov a počas implementácie a monitorovania 

schválených projektov. Čiže nie len poradenská a konzultačná činnosť? Toto navrhuješ 

rozšíriť? Ale aj.... Dobre, no..... Platiť nebudú. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

.....Sú na tom biedne, a ten, tie peniaze, ktoré prídu od štátu aby slúžili na tento účel. Toto tam 

chcem dosiahnuť. Nič iného v podstate, netreba za tým hľadať žiadnu veľkú vedu. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Čiže doplniť, že aj vypracovanie projektov, vrátane implementácie a monitoringu. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Vypracovanie projek, vypracovanie projektov a implementácie a monitorovanie tak. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre takže pán... Tak dobre pán poslanec budeme hlasovať aj za jeden návrh alebo za jedno 

doplnenie aj za druhé. Takže poprosím ťa skús nám zopakovať prvé doplnenie. 



 

p. poslanec Ing. Ján Lach  
Do zakladacej listiny do bodu 3 doplniť, že nezisková organizácie poskytuje nasledovné druhy 

všeobecne prospešných služieb: spracovávanie projektov a implementác... spracovávanie, 

implementáciu a monitoring projektov.  

....Poradenská a konzultačná nie je spracovanie... vypracovanie, implementácia, stratégie 

rozvoja hej. A teda to je do bodu jak som hovoril článku 3 bod 1. O zakladacej hovorím teraz 

teda aj do zakladacej. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Aj, aj. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Aj, aj. Tak. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Páni kolegovia rozumeli sme tomu návrhu? 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

A.. a druhý je potom....  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Áno? Áno musíme osobitne. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Dozorná rada. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Áno, áno, nech sa páči budeme hlasovať za tento prvý návrh pána poslanca Lacha. Nech sa 

páči. 

Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. 

Nech sa páči pán poslanec druhé doplnenie povedz. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ešte počkaj, musíme ti zapnúť, aby to bolo nahraté, aby sa to potom mohlo napísať. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Zakladacia listina článok 4 Orgány neziskovej organizácie....  

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Štatút. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach  
Bod 2, počkaj späť, späť, späť, bod... článok 4 bod 1 dozorná rada, kde to je... správna rada 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ešte, ešte raz, pani prednostka ťa upozorní. Dobre? Buď tak dobrá pani prednostka. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 



V štatúte, v štatúte pán poslanec, v článku 8.... 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Hej 6, 7 článok.. článok 8, aha, áno...áno 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková  
Článok 8, odsek 1 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Počkaj v zakladacej listine? 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Nie v štatúte. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Štatút hej? No kde máme štatút.... Trošku to je. Nie správna? Osem kde si v keli. Dozorná rada, 

článok 8 áno...eeee článok 8 dozorná rada písmeno 1, bod 1 dozorná rada má nie 3 ale 5 členov. 

Z toho dvaja členovia dozornej rady budú za mimovládne organizácie. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Páni kolegovia porozumeli sme návrhu pána poslanca Lacha? 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach  
Abo zástupcova mimovládnych organizácií. Tak, aby to bolo presne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Áno, alebo treba zopakovať ešte raz. Nech sa páči hlasujte, nikto neprikyvuje tak.... 

Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. 

Budeme teraz hlasovať o celý návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí 

so založením neziskovej organizácie Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava so 

spoluzakladateľom mestom Dobšiná. Schvaľuje peňažní vklad mesta Rožňava vo výške 1 000 

eur a zakladaciu listinu založenie neziskovej organizácie Koordinačné centrum pre rozvoj 

okresu Rožňava. Nech sa páči hlasujte. A ešte, aha, a ešte ďalej a štatút neziskovej organizácie 

Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava a menuje Pavla Burdigu primátora mesta 

Rožňava za člena rady zakladateľov neziskovej organizácie. Po druhé Pavla Burdigu primátor 

mesta Rožňava, Ivetu Šušanovú nominantku mikroregiónu Domica, Ing. Róberta Annu 

predsedu mikroregiónu Čremošná za členov správnej rady neziskovej organizácie. Nech sa páči 

hlasujte. 

Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne 

 

Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 151/2001 zo dňa 04. 07. 2001 – 

návrh. Otváram diskusiu nech sa vám páči.  

Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ruší 

uznesenie Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 04. 07. 2001. Nech sa páči hlasujte. 

Za 12, proti 0, zdržal sa 1 pán poslanec. 

 

15 – dodatok č. 1 k smernici mesta Rožňava pre verejné obstarávanie – návrh. Otváram 

diskusiu. uzatváram diskusiu. návrh na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

schvaľuje dodatok č. 1 k smernici mesta Rožňava pre verejné obstarávanie podľa predloženého 

návrhu a ukladá schválený dodatok č. 1 k smernici mesta Rožňava pre verejné obstarávanie 



uverejniť aj v profile verejného obstarávania na internetovej stránke mesta. Nech sa páči 

hlasujte. 

Za.. dokončím už bod keď dovolíš. Za 13,   proti 0, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne. Teraz 

chcete prestávku jednu fajčiarsku? Hej? Keď vojdeme dnuka, dobre? Takže je 10.40, dobre? 

Do 11.00. 

 

Takže kolegovia budeme pokračovať ďalej, ale ešte predtým ako začneme len krátku chvíľku 

by som udelil slovo novému riaditeľovi Technických služieb doktorovi Gregorovi, aby povedal 

pár slov, pretože ma upozornil na to, takže nech sa páči. 

 

p. PaedDr. Mikuáš Gregor, MA 

Dobrý deň prajem pán primátor, vážení páni poslanci...  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Trošku bližšie si daj k ústam, tak. 

 

p. PaedDr. Mikuáš Gregor, MA 

Ďakujem pekne pán primátor za slovo. Vážení páni poslanci chcem vám poďakovať za 

prejavenú dôveru a chcel by som vás týmto v priebehu budúceho mesiaca pozvať aj na 

Technické služby, prípadne s vašimi podnetmi, názormi na vylepšenie chodu technických 

služieb aby to bolo v prospech mesta Rožňavy. Ďakujem veľmi pekne za slovo. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pán riaditeľ, ja si myslím, že želáme ti všetci aby si, aby sa ti v tej novej funkcii darilo, 

darilo nám všetkých, lebo keď sa tebe bude dariť, darí sa aj nám, darí sa celému mestu, takže 

nebudeš mať ľahkú úlohu, ale ja dúfam, že vnesie sa úplne nový život do týchto Technických 

služieb, vymyslíme nové nápady a týmto vyzývam aj všetkých poslancov, aby s tými novými 

nápadmi prišli za riaditeľom Technických služieb na Technické služby, lebo niektorí možno 

neviete kde sú. Treba sa s tým oboznámiť a ja dúfam, že, dúfam, že Technické služby naberú 

nový dych a budú fungovať tak ako majú. Nehovorím, že nefungovali, fungovali vynikajúco, 

pretože práca bývalého pána riaditeľa si, si vyžaduje pochvalu ale myslím, že vnesieme do toho 

nový život. Ďakujem pekne, nech sa ti darí. 

 

Takže ideme na majetkovo-právne veci. Ten prvý bod sme stiahli Jozefa Dohányosa. 

16/2 FOWER, s. r. o., Ulica kvetná 26, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja 

pozemku vo vlastníctve mesta. Otváram diskusiu k tomuto bodu, nech sa vám páči. Komisia 

finančná odporúča schváliť tento materiál. 

Nech sa páči pán poslanec Kuhn 

 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No ja nemám pocit, že toto je v záujme mesta zbavovať sa tohto pozemku, keďže je to pozemok, 

ktorý je veľmi blízko k budove vo vlastníctve mesta, ktorú mesto teda nedávno prenajalo 

a dúfame, že teda dôjde k jej revitalizácii, teda hovorím o budove bývalého Archívu, ešte 

predtým to bol kláštor. Takže ja som proti predaju. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pán poslanec. Nech sa páči ďalší pán poslanec, keď sa chce vyjadriť k tomuto bodu, 

ešte je otvorená diskusia. Pán poslanec Kováč, potom pán poslanec Lach, potom pán poslanec 

Bishof. Nech sa vám páči. 



 

p. poslanec Ing. Karol Kováč  

Ďakujem pekne za slovo. Ja jedna tak, tak technická pripomienka. Mne v tomto materiáli chýba 

to obvyklé porovnanie, ktoré pozemky patria danej firme v tom priestore, a ktoré teda chcú 

naozaj odkúpiť. V rámci tohto to mi tam chýba a tak isto si nemyslím, že je to práve 

najšťastnejšie riešenie predať tieto pozemky, takže tiež budem hlasovať proti. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa páči pán poslanec Lach 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Samozrejme ten zámer postaviť tam multifunkčnú budovu je sympatický, ale je problém už aj 

teraz s dopravou na Kvetnej ulici, čiže ten kto bude nadobúdateľ tých pozemkov, bude mať 

problém a myslím si, že ešte najväčší problém budeme mať s Pamiatkovou správou, keďže je 

to vedľa pamiatkovo chránenej budovy. Čiže, no ale on vie čo ide robiť a neviem, či tam teda 

bude to, čo tam...pod zámienkou čoho to ideme odpredať. Hej, že zámer teda či bude dodržaný. 

Dobre ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pán poslanec. Pán poslanec Bishof nech sa ti páči. 

 

p. poslanec  Mgr . Matúš Bischof 

Dobrý deň, ďakujem za slovo. S časti pán poslanec Lach mi pripomenul to, čo som aj ja chcel 

povedať. Problém s dopravou – je to tranzitné, tranzitný bod v meste pre peších smerom do 

nemocnice. Ak tam pustíme dopravu, ktorá tam odtiaľ z toho priestoru z Kvetnej ulice statická 

doprava napr. bola vylúčená, aby ľudia neparkovali, keď chcú ísť do nemocnice, teraz tam 

pustíme dopravu, ktorá bude jednak obslužná predmetnej predajni, jednak zákazníci. Ten 

priestor je podľa môjho príliš malý. Ďalej ten priestor mohol byť riešený oveľa ináč. Nemáme 

žiadnu alternatívu, ako by sa tento celý priestor mohol riešiť. Čiže mi tam chýba nejaká vízia 

toho, toho priestoru a ďalej v materiáli nemáme žiadnu dopravnú štúdiu, ktorá, ktorá by 

hovorila o tom, ako sa tento celý priestor vrátane ulice zaťaží dopravou. Je to príliš úzke miesto 

na to, aby, aby sme tam púšťali autá, ktoré sa tam majú niekde otáčať, bude dochádzať 

v budúcnosti ku konfliktom chodcov a áut a nemyslím si, že opäť púšťať z iného smeru do 

centra, dopravu je šťastný nápad. Z toho hľadiska nie som, nie som stotožnení s tým, aby som 

hlasoval za odpredaj. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Beke bude asi. Nech sa ti páči. 

 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Keďže, ako aj odznelo tuná, sa týka priestoru blízko historickej 

budovy, ja osobne by som navrhol mestu preskúmať majetko-právne vzťahy uvedeného 

priestoru aj, aj tej Kvetnej ulici, a aj, aj v blízkosti iné parcely a, a na základe toho potom zistiť, 

že, alebo či, či predať niečo, alebo či kúpiť niečo do majetku mesta a ako vyriešiť, ale do tej 

doby nepredať tieto pries...tento priestor čo, čo požadujú ako s.r.očka Fower. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pán poslanec Bishof faktická. 

 



p. poslanec  Mgr . Matúš Bischof 

Ďakujem. Ešte raz na doplnenie. Podľa priloženého nákresu je tam zjavný konflikt peších a áut, 

pretože ľudia vychádzajúci z námestia na Kvetnú ulicu budú konfrontovaný prichádzajúcimi 

autami, ktoré sa budú snažiť podľa tohto nákresu zaparkovať. Tam je nejakých 5, 6 parkovacích 

miest z jednej strany, plus je tam nejaká komunikácia navrhovaná, ktoré autá by mohli teda 

prichádzať k navrhovanej budove. Takže už len z toho...pardon. už len z toho nákresu je zjavný 

konflikt peších a automobilovej dopravy. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. Ešte k pánovi poslancovi Kováčovi – si hovoril, že nie je tu nakreslené. Neviem, dosť 

jasne je to tam nakreslené, že čo sa odpredáva a čo je pôvodná plocha. Lebo tebe šlo o dopravnú 

situáciu alebo? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Dopravnú. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ale šípky sú, ale nech sa páči dajte slovo pánovi poslancovi Kováčovi. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja len aby som reagoval. Áno je pravdou, že červenou, oranžovou, žltou je vyznačené, teda 

pozemky, majetok kupujúceho, a to čo chce kúpiť, to čo vlastní, ale neni, nebolo z toho jasné 

to zázemie okolo toho celého, koho to sú tie pozemky, ktoré tam sú, po kom budú tie autá 

jazdiť. Takže len táto vec. Ale ďakujem pekne, áno, je to vyznačené.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa páči ďalší. Neviem, som len nejak nezačul, bol nejaký návrh na niečo, niečo niekto 

mal, lebo ja som zatiaľ nie....? Dobre, dobre. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo...prosím? No neviem. Na mojej obrazovke tvoje meno nie je takže, ja 

by som ho bol čítal. Však ale nech, nech sa páči však.... nie sme ešte tak ďaleko, žeby sme sa 

nemohli vrátiť. Pán poslanec zatlač gombík, aby si bol.., no je tam. Počúvame ťa. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth  

Ja len chcem deklarovať to, čo sme komisia, teda prijala, abo doporučuje takéto uznesenie. 

Jednoznačne všetci 6 sme sa, teda hlasovalo sa a všetci 6 sme boli za teda odpredaj. Aby sme 

sa poprípade vyhli dajakým, ja neviem, možným dajakym nemožným veciam oni tam vlastnia 

¾ pozemkov, ba dokonca aj neviem akým spôsobom aj kvetná, takže teraz neviem no. Ale tu.... 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Vy ste preto odsúhlasili predaj? 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth  

Tak ja asi budem hlasovať za komisiu, aby som ich nezradil. Len toľko. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. Pán poslanec Bishof faktická 

 

p. poslanec  Mgr . Matúš Bischof 



Ďakujem za slovo. Ak sú tu členovia komisie stavebnej, ja by som rád počul nejaký odborný 

názor, ako je v tomto prípade riešený konflikt pešej a automobilovej dopravy. Tam je zjavné 

z toho nákresu, že ľudia prichádzajúci z námestia vám budú skákať rovno pod autá.  

Prichádzajúci smerom od kláštora k nemocnici tam nie je nakreslený 

chodník.....nič....a....ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Páni kolegovia, tí ktorí ste v stavebnej komisii chcete sa vyjadriť? Vyzval vás pán kolega 

Bishof. Keď áno, áno, keď nie je to vaše rozhodnutie. Pán poslanec Koshut. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

V krátkosti snáď toľko doplním asi k tomuto bodu, že cez ten podjazd, alebo vedľa bývalého 

archívu tam je zákaz vjazdu. Tam by sa išlo len cez kvetnú dnu a opätovne von. Cez ten 

prechod, kde by išli peší a je tam chodník obojstranne vybudovaný, neviem, no ja nebojujem 

dajak za, ale čo teraz. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Bishof nech sa páči. 

 

p. poslanec  Mgr . Matúš Bischof 

Chodník tam určite nie je obojstranný, pretože celý ten zákaz vjazdu je chápaný ako chodník 

a zrazu peší tam nemajú ako prejsť, pretože na tej pravej strane ako je výroba kľúčov, tak tam 

chodník nie je, tam tiež parkujú autá hej, takže z obidvoch strán ľudia vám budú skákať rovno, 

rovno pod kolesá áut. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ešte niekto? Uzatváram oficiálne diskusiu a prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverenie zámeru priameho predaja pozemku mesta 

v katastrálnom území Rožňava. Opäť keď dovolíte nebudem vám čítať celé, je to tam krásne 

napísané, hlasujte, nech sa vám páči. 

Za 6, proti 3,  2 páni poslanci sa zdržali. 

 

16/3 Erika Avram Masaryk, Nová č. 420, Betliar – priamy predaj pozemku mesta. Otváram 

diskusiu, nech sa vám páči páni kolegovia. Ešte pani prednostka vám nejaké nové skutočnosti 

povie, dobre? Pán poslanec môžem hej? Ďakujem.  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcela tak v krátkosti objasniť tento materiál. Ide 

o predaj pozemku, ktorý sa nachádza vo veľkom parku, alebo teda vedľa veľkého parku. Mesto 

vedie už dlhodobo súdny spor. V tomto súdnom spore ide o to, že vlastník, bývalý vlastník 

stavby, ktorá je postavená na tomto pozemku nám neplatil nájomné za užívanie pozemku 

ale zároveň ani tá stavba nebola ani dislegalizovaná. V súčasnosti budovu Jednotného 

majetkového fondu odkúpila pani Erika Avram Masaryk. Budovu aj s pozemkom. To znamená, 

že prístup na náš pozemok vedie cez pozemok žiadateľky. Ona odkúpila aj tú nelegálnu stavbu 

od pána Liptáka s tým, že chce majetko-právne usporiadať pozemok z dôvodu toho, že buď 

požiada stavebný úrad o vydanie dodatočného stavebného povolenia. V prípade ak jej nebude 

vydané túto čiernu stavbu zbúra. Tu ale, na tomto pozemku je aj ďalšia čierna stavba, ktorá 

nemá vlastníka. Je na našom pozemku. Ide o takú provizórnu stavbu, alebo ako to nazvať, taký 

barak, ktorý využívala ešte hygiena v tej dobe, keď ešte sídlila vo vedľajšej budove. Vlastník 

tej vedľajšej budovy, kde bol úrad práce a predtým hygiena podal podnet na stavebný úrad. 



Stavebný úrad zvolal konanie, išlo o štátny stavebný dohľad, pretože v tomto baraku 

momentálne bývajú bezdomovci, je tam špina, hlodavce, čiže je..., v podstate, obťažuje to aj 

pani Masarykovú a obťažuje to aj ďalšieho suseda. Na tomto konaní sa vlastne dohodlo, alebo 

pani Masaryková prejavila ochotu, že odkúpi aj tú časť pozemku, na ktorej je barak, tento barak 

zbúra na vlastné náklady a s týmto riešením súhlasil teda aj vlastník nehnuteľnosti, v ktorej bola 

niekedy hygiena. My sme dali vypracovať znalecký posudok, komisia finančná odporučila 

predaj tohto pozemku pre pani Masarykovú. Tá cena podľa znaleckého posudku je vo výške 

8 300 eur. Chcem len podotknúť, že mesto už na tento pozemok prístup nemá, jedine z parku. 

Čiže vidíte tam tú, ten chodník, alebo ako to nazvať – cestu vo veľkom parku, jedine odtiaľto 

by sme sa vedeli dostať na náš pozemok. Tento pozemok už by bol možno dávno predaný, tu 

len ide fakt o súdny spor, ktorý vzišiel z nejakých osobných útokov, ktoré tu boli ešte 

v predchádzajúcom vedení na vlastníka stavby a naopak. Čiže my by sme boli veľmi radi, keby 

sa nám podarilo tento spor úspešne ukončiť, pretože aj k nájomnému sme sa dokázali dostať 

možno tak za rok 2012 pán Halyák nám bolo zaplatené? Lebo ide fakt o dlhodobo trvajúce 

súdne spory. Pani Masaryková bola upozornená tiež na tú skutočnosť, že keďže je už 

vlastníčkou haly musí nám platiť nájomné. Nájomnú zmluvu uzatvorila, zatiaľ na jeden rok, 

nájomné zaplatila, takže všetky, všetky podmienky sú preto splnené, aby žiadosť mohla byť 

posudzovaná. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pani prednostka. Pán poslanec Kuhn nech sa ti páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No v tomto prípade nemám žiadny problém s tým, aby sa ten pozemok predal, pretože mesto 

ho nedokáže nejak efektívnejšie využiť. Ale zarazila ma tam tá podmienka teda, že, že tie 

náklady na zbúranie tej stavby budú odpočítané z kúpnej ceny. To sa mi nezdá ako, ako celkom 

primerané a aj teda otázka tých nákladov na zbúranie, takže toto by som bol rád keby sa ešte 

prediskutovalo. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Zareagujem na to 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ja by som len.... prepáč. Ja by som len zareagovala v podstate tým, že zasadnutie komisie 

výstavby sa posunulo na neskorší termín. My sme to návrhu na uznesenie dali... ešte návrh 

žiadateľky, ale už do teraz sme vlastne s ňou aj intenzívne rokovali. Ona je oboznámená aj so 

stanoviskom komisie finančnej, ktorá nesúhlasila s takýmto zápočtom. Čiže ona súhlasila 

s tým, je ochotná kúpiť tento pozemok a zbúrať ten barak za tú cenu, ako vyčísli znalec. Čiže 

toto aby ste vedeli, to je návrh žiadateľky, ale komisia finančná mala iný názor. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Balázs nech sa ti páči. 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
Áno, ďakujem. Presne k tomuto som sa chcel vyjadriť, že finančná komisia ešte vtedy nemala 

k dispozícii ani znalecký posudok, teraz už vidím, že je vyčíslený na 8 300 eur, takže vlastne 

by som chcel dať poslanecký návrh, aby sa hlasovalo podľa návrhu finančnej komisie, kde 

vlastne sa predá celý pozemok podľa znaleckého posudku, bez nároku na to, aby sa započítavalo 

s mestom vlastne náklady na zbúranie, to znamená na vlastné náklady, bude, bude odstránená 

nazvime to stavba alebo barak, čo to, že to ako tá čierna stavba. Ďakujem.  



 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. S faktickou pán zástupca. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem. Ja sa len chcem spýtať, či iný záujemca nie je. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Mali sme žiadosť, ktorá prišla 17. 02. práve od vlastníka tej susednej nehnuteľnosti, ktorý podal 

podnet na stavebný úrad. Ja som mu volala, pretože som chcela zvolať jedno stretnutie 

s obidvoma žiadateľmi, aby sa teda dohodli kde bude určená tá hranica. Vtedy on sa vyjadril, 

mám to aj písomne, zaslal stiahnutie svojej žiadosti. On sa vyjadril, že jemu nejde o to aby ten 

pozemok, nepotrebuje ten pozemok kúpiť do vlastníctva. Ide mu len o to, aby bol barak čo 

najrýchlejšie odstránený, pretože mu znehodnocuje jeho prostredie vlastne, jeho priestor. Čiže 

on, mám to aj písomne je to v podateľni, odstúpil, stiahol svoju žiadosť. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujeme za vysvetlenie. Pán poslanec Kuhn nech sa ti páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja som v podstate mal ten istý návrh, ktorý povedal kolega Balázs, že teda treba preformulovať 

to uznesenie, keď budeme hlasovať, aby sme nehlasovali o tom, čo je tuná napísané, čiže 

vypustiť tú časť, kde sa uvádza – náklady na demoláciu nelegálnej stavby z pozemku mesta vo 

výške 3 072, 39 eur budú odpočítané z kúpnej ceny. Čiže táto časť sa vypúšťa a formulácia – 

za cenu podľa znaleckého posudku sa doplní o tú sumu, lebo mala, mala byť tá suma uvedená 

v tom uznesení. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Môžete sa stotožniť obidvaja s tým. Dobre. Pán poslanec Kováč s faktickou. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja som za verejnú obchodnú súťaž na tento pozemok. Navrhujem, aby sa tento 

pozemok predal vo verejnej obchodnej súťaži. Ďakujem 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Beke nech sa ti páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ja by som sa chcel spýtať, že oproti tomuto pozemku je jeden pozemok 529/42, čo ak dobre 

viem je v majetku rímsko-katolíckej cirkvi a pod týmto sa nachádza cintorín. Onoho času sa 

hovorilo, že skúsi mesto vybaviť aj tam ten pozemok, na poprípade dobudovania a rozšírenia 

cintorína. Či v tom sa pokračuje v jednaní akože s cirkvou, alebo nie a keď sa pokračuje či je 

to, je to v blízkosti toho cintorína, či potom tento pozemok či, či náhodou nebude potrebné pre 

mestské účely, ako len, že trebárs mnohí vyžadujú prístup do cintorína aj, aj z druhej strany, 

tak keď s motorovým vozidlom alebo nejaké odstavné parkovisko, alebo dačo či sa nedá 

vytvoriť na tom mieste. Ďakujem pekne. 

 



p. primátor Pavol Burdiga 

Chcem sa ťa pán poslanec spýtať 529/44 si hovoril? Či ktoré? 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

42. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

42? Uhm, a to má.... 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

To je oproti.... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Lebo ako, chcem sa opýtať aký to má súvis s týmto, lebo tam autá nikdy v živote nebudú chodiť, 

lebo to je len park. Tam sa pešo chodí. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Tak, tak momentálne je to tak, ale do budúcna či neplánuje ako mesto, lebo keď by sa ako 

vybavilo na účely pochovávania tá parcela, tak je to v tesnej blízkosti tejto parcely, o ktorej mi 

rozprávame, lebo oproti je to. Či nebude potrebovať mesto. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

No nechápem, skús mi to ešte raz vysvetliť. Možno som nechápavý dneska, ale... Lebo 

nechápem po parkovej ceste, ako dobre teraz, že nie, ale že potom. Potom ako cez park? Zruší 

sa veľký park?  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ja som nepovedal. Ja len akú predstavu má mesto, ako len trebárs s tým vchodom na cintorín 

z druhej strany. Či sa uvažovalo s niečím, alebo, alebo nie. A, a... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec zatiaľ sa neuvažovalo o tom. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

A, a s tým pozemkom potom, že či, či sa vstúpilo ako aj do styku.... 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Zatiaľ to myslím, že nie je bodom rokovania práve ten pozemok, ale skús to v rôznom potom 

navrhnúť a podebatujeme o tom, lebo tak akože....  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Len je to v spojitostiach s tým. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ale je to aspoň o 6 metrov ďalej ak nie o viac.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Len jedna cesta. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Ale to nie je cesta, ale to je chodník. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Teraz. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

...jaj. Dobre lebo.... Pán poslanec Capák s faktickou. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Nechápavý. Keď nechce niekto niečo pochopiť...nechce. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Odhlásil si sa pán poslanec, lebo.... Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
Reagoval by som vlastne na návrh tej verejnej obchodnej súťaže. Je to pekné a tiež 

uprednostňujeme, by som uprednostňoval pri takýchto predajoch pozemkov verejnú obchodnú 

súťaž, ale vzhľadom k tomu, že sa jedná o pozemok v, v dvore priemyselnej, alebo kancelárskej 

budovy, prístup na pozemok nie je žiadny iba cez cudzí dvor, to znamená spredu z ulice. Je tam 

mesto zaťažujúci dlhodobý súdny spor ako povedala pani prednostka. V tomto, odhlasovaním 

týmto bodu vyriešime čiernu stavbu, ktorá sa dlhodobo ťahá na mestskom úrade, niekoľko 

rokov ten súdny spor, lebo si ho prevezme kupujúci. Riešenie barakov, ktoré sú život 

ohrozujúce a mesto bolo upozornené na to, že ich má zbúrať a odstrániť, v podstate množia sa 

tam hlodavce a ohrozujú tieto baraky život a keď, to znamená z tohto vyplývajúc keď sa dakto 

prihlási do tejto verejnej obchodnej súťaže tak možná len zo špekulatívnych dôvodov, ale zo 

žiadnych iných nie, lebo prístup na pozemok nemá, iba po chodníku cez park. Takže možné, že 

po odpočítaní týchto nákladov po verejnej obchodnej súťaži nám možno vyjde menej ak teraz, 

keď to pôjde priamym predajom a sa vyrieši množstvo iných otázok, ktoré sú momentálne 

v riešení na stole mestskému úradu, takže nemám žiadny dôvod aby  som... nepoznám záujemcu 

len, len myslím si, že netreba komplikovať situáciu a ja by som navrhoval predať to priamym 

predajom. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Capák s faktickou. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák  
Ja myslím, že mi môžeme byť len radi, že jednak jeden súdny spor sa zbaví mesto, o jeden bude 

menej, a to, že naozaj doteraz nebolo nikoho kto by to chcel a tam vzadu jedna budova je, ja 

som raz tam bol v tom dvore, fakt že to tam bezdomovci sú, to iba náklady pre nás bude, pre 

mesto, to vypratať nejak to dať do poriadku a ešte ona nám musí povoliť aby sme tam šli cez 

dvor. Kedy to budeme robiť. Ona nám povie ja idem preč na pol roka a sa staraj. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Áno praktické hľadisko úplne chápem pán Balázs, z tohto pohľadu je 

to všetko v poriadku, ja som zástanca verejných obchodných súťaží kvôli tomu, že tak či tak 

myslím si, že je to najobjektívnejšie v rámci predaja majetku všeobecne. Nikto sa nebude pýtať 

v budúcnosti akým spôsobom, resp. kto kúpil pozemok, ale akým spôsobom. Ďakujem pekne. 



 

p. primátor Pavol Burdiga 

Páni môže pani prednostka trošku zakontrovať do vašej debaty? Ďakujem.  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Neviem si teraz celkom dobre predstaviť podmienky tej súťaže, lebo budeme predávať 

pozemok, na ktorom sa nachádza stavba iného vlastníka, ktorý za ňu platí daň z nehnuteľnosti, 

lebo aj za čiernu stavbu sa musí platiť daň z nehnuteľností a pozemok si prenajal od mesta. 

Rozumiete? Neviem čo dať... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Raz, dva, vďaka. Táto informácia mi ušla, priznávam, že pokiaľ je teda vlastníkom samotný 

teda, resp. pokiaľ vlastník... vlastní niekto budovu a niekto pozemok iný tak je nezmyslom. 

Sťahujem teda tento svoj návrh. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ešte sa chcem spýtať, keďže tá informácia nie je v materiály, ktorý sme dostali, aká je tam 

jednotková cena za m2? Lebo zaznelo tuná, že 8 000 je celková, okolo 8 000 je celková suma. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Myslím, že 12 eur aj... do 13 eur. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Stačí pán poslanec? 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Áno. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. Pán poslanec Capák. 

 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Myslím, že už v minulosti bolo niečo podobné a sa odpredali metre, nie veľa, nie až toľko bez 

problému, aj čierna stavba sa roz... zlegalizovať. Tam práve kolega Ivan Kuhn upozornil, že sa 

môžeme s tým stretnúť v budúcnosti, no a je to tu. Že teraz by sme ako... by sme 

indiskriminovali nejakú tam pani tak, ja myslím, že jej to treba odpredať buď, buďme radi, že 

je tu dakto taký. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kossuth. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 



Ďakujem za slovo už po niektorý niekoľký krát dneska avšak úplne sa stotožňujem s kolegom 

Balázsom, vystihol ešte predtým jak som stlačil tlačítko dopodrobna všetky veci okolo toho. 

Len ja si myslím, že mali by ste kus pozrieť aj do, do komisií jak rozhodla. Máte k dispozícii 

všetko, tá komisia je preto, aby, aby dopomohla, dopomohla všetkým nám tuná na tom, na tých 

stoličkách celému zastupiteľskému zboru, aby ľahšie sa rozhodovalo. Konečne sme chceli aby 

sa vysporiadali niektoré veci, dlhotrvajúce , nebudem sa opakovať a jednoznačne ja budem zase 

hlasovať tak, jak sme sa zhodli v komisii. Za odpredaj, vyčistiť to teda, ďakujem. Priamy.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem nech sa páči ďalší. Keď už nemá nikto uzatváram diskusiu, poprosím pána poslanca 

Balázsa, aby nám prečítal to doplnenie, s ktorým sa stotožnil aj s pánom poslancom Kuhnom 

do toho návrhu na uznesenie, to znamená, ten začiatok bude sedieť, hej, že schvaľuje priamy 

predaj pozemku mesta atď. atď., len potom od toho znaleckého posudku hej, tam... 

 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
Takže priamy predaj pozemku v KÚ Rožňava zapísaný na liste vlastníctva č.  tri 3001, parcela 

č. KMC 525/záhrada o výmere 649 m2 pre Eriku Avram Masaryk podľa § 9, ods. 8, písmeno 

b) zákona 138 z roku 1991 o majetku obci za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 8 300 

eur. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci a taktiež odstránením čiernej 

stavby. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pán poslanec. Môžeme takto kolegovia? Nech sa páči hlasujte. Za 13, proti 0, zdržalo 

sa 0. Ďakujem pekne 

 

16/4 predaj 1-izbového bytu na Ul. slnečnej 4 v Rožňave formou obchodnej verejnej súťaže. 

Otváram diskusiu nech sa vám páči. Sociálna, zdravotná, uznesenie komisie odporúča schváliť 

predaj 1-izbového bytu č. 17 na Ulici slnečnej v Rožňave formou obchodnej verejnej súťaže za 

cenu podľa znaleckého posudku. To je vyjadrenie sociálnej komisie a finančná komisia tak isto 

odporúča. Diskutujte. 

Nebudete diskutovať. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj 1- izbového bytu č. 17, nachádzajúci sa v bytovom 

dome na Ulici slnečnej č. 4. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj 1- izbového bytu  

č. 17, nachádzajúci sa v bytovom dome na Ulici slnečnej č. 4 v Rožňave vrátane 

spoluvlastníckeho podielu zo spoločných  častí a zariadení domu a pozemku. Nech sa páči 

hlasujte. 

Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. 

 

16/5 Peter Čech, Útulná 11 Rožňava – námietka voči predaju pozemku mesta a žiadosť 

o priamy predaj pozemku mesta. Otváram diskusiu, nech sa vám páči.  

Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja dávam návrh, teda protinávrh tomuto čo tu je, navrhujem aby bol pozemok 

predaný  v stave, aby mal pán Čech zabezpečený priamy a kolmý prístup ku svojim objektom. 

Ďakujem pekne. Pardon, znamená to znížiť plochu predávanej, predávanej parcely. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ešte aj o to, čo sa znížilo, hej? 



 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Uhm. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Nech sa páči diskutujeme ďalej. Nikto. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. 

Mestské zas... Pardon budeme hlasovať za, na návrh pána poslanca Kováča. Len skús potom 

definovať presne čo máme predať pánovi Čechovi presne, aby sa to, aby aj kolegovia vedeli. 

Lebo žiada aj o predaj.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pán Čech žiada o predaj? Ospravedlňujem sa, prepáčte, eee ospravedlňujem sa. Beriem späť. 

Prepáčte, beriem späť. Pardon.     

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec chceš ešte, lebo... dobre už, dobre. Takže prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta 

v katastrálnom území Rožňava časť. Parcelné číslo KMZ 223...opäť to nebudem čítať celé. 

Jaj dobre... Takže nech sa páči hlasujte. 

Za 2, proti 9, zdržali sa 2 páni poslanci. Ideme ďalej. 

 

16/6 Cyril Motyka, Centrum Motyka – Orbán, Námestie baníkov 1, Rožňava – žiadosť o zmenu 

nájomnej zmluvy. Opäť otváram diskusiu, nech sa vám páči. Nikto? Uzatváram diskusiu. 

Komisia neodporúčala? Ani jedna ani druhá. Čítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave schvaľuje uzavretie dodatku k nájomnej zmluve č. 16/94. Opäť, keď dovolíte, 

nebudem to celé čítať, je to tam jasne napísané. Nech sa páči hlasujte kolegovia. 

Za nebol nikto, proti boli 9 a 3 páni poslanci sa zdržali v tomto bode.  

 

16/7 je obchodná verejná súťaž na predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava. Nech sa páči 

kolegovia, otváram diskusiu k tomuto bodu. Je k tomu dlhší materiál, keď chcete diskutovať, 

je tu malý priestor na to. Pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Ja osobne by som súhlasil s obchodnými podmienkami, jedine len 

v dvoch veciach by som riešil. Jednak chcel by som sa opýtať, že či má mesto územný plán 

schválený a či sa má riadiť podľa toho. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Máme schválený tento plán. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Dobre. Ďakujem pekne. Lebo podľa toho potom na územnom pláne, pokiaľ pozriete, tak 

existuje Normová ulica, ktorá je zakreslená v územnom pláne v tesnej blízkosti budovy Baník 

a vedľajších vchodov, jak sú aj vchody a prístupy na jednotlivé parcely vyššie. Ja osobne by 

som povedal, že keďže sú aj popisné čísla budov vydávané na Normovú ulicu, že nechať starú 

Normovú ulicu tak, ako je a je v možnosti potom vsunúť do obchodno verejného súťaža alebo 

do podmienok aj parcelu č. 223/1. Čiže vytvorením dvoch parciel do obchodno verejného 

súťaža, lebo nepotrebuje mesto podľa môjho názoru, aby z obidvoch strán sa staral o nejakú 

cestu, ktorá ani na územnom pláne mesta nefiguruje. Je, je v možnosti tú normovú ulicu oproti 

tomuto terajšiemu zakresleniu, lebo myslím, že je, sa počítalo v geometrickom pláne 6 m 



šírkou. Je možnosti poprípade rozšíriť o 2 metre ešte, že, že by bolo v šírke 8 m a z tej by vedel 

tak aj pán Čech vsúvať, alebo, alebo ísť s autom do svojho dvora, ako aj ostatní majitelia 

priľahlých, priľahlých týchto pozemkov. Ďakujem pekne. Jaj a snáď ešte tá druhá, keď, keď 

budeme hlasovať o obchodno verejnom súťaži, tak pokiaľ ste prečítali materiál tak je tam 

písané, že potom bude, kto vyhrá tak potom dodatočne bude určený, že, že o ktoré pozemky 

vedľajšie ešte má sa starať, ako komunikáciu. Ja si myslím, že tam by bolo teraz v ochodno 

verejnom súťaži určiť, že o ktoré priestory by sa mal starať, aby, aby vedel ten dotyčný, čo ide 

do osobno verejného... obchodno verejného súťaže vedeli, že prakticky do čoho ide, alebo čo 

si berie na krk. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Capák. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

No ja si myslím, že Peter Čech pozná dobre ako vyzerá pozemok a môj názor je taký, on má 

také isté právo sa prihlásiť do obchodnej súťaže ako každý iný. A ja keď svoju záhradu 

predávam, alebo niekto z nás, tiež sa nie veľmi pýtate nie suseda „ujo bude sa vám to páčiť, 

alebo nie?“ Tak aj tu je to podľa mňa tak. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len nadviazal na kolegu Bekeho. Prvá vec, ktorá teda je naozaj 

v rozpore, je to rozpor, vlastne predaj toho pozemku s územným plánom, ktorý s pohľadom 

teda spätne naozaj stojí za to a v decembri sme sa k tomu nejakým spôsobom, nejako sme sa 

tým spôsobom nezaoberali. Druhá vec je, zdá sa mi netradičné, ale neznamená nerealizovateľné 

spojiť architektonický návrh objektu v danom pozemku s verejnou súťažou na predaj toho 

pozemku. Tá kombinácia je netradičná, netvrdím, že nerealizovateľná, mám výhrady voči váhe, 

teda tej architektonickej náležitosti resp. tej architektúry ako takej, ale to je vec, to je moja 

osobná záležitosť. Myslím si, že je to veľmi nefér voči cene, ale dobre a ďalšia vec prečo 

nebudem hlasovať za to, aby sa v takejto forme pozemok predal je ten, že na decembrovom 

zasadnutí som mal zásadnú pripomienku a to, že navrhoval som, aby pán Čech mal priamy 

prístup na svoj pozemok a v náčrte bolo vyznačené, akým spôsobom si to predstavujeme, 

s ktorým pán Čech aj súhlasil priamo tu na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, takže zdá sa mi 

to z tohto pohľadu, trocha, trocha zavádzajúce a nekorektné v zmysle toho čo sme sa tu 09.12. 

dohodli a podpísali sme si to. Takže ja budem hlasovať proti, hlavne kvôli tomu, že to 

nekomunikuje s tým, čo sme si 09. 02. dohodli. Ďakujem pekne.. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

09.12. pardon. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Myslím, že Karol Kováč to povedal za mňa, tie dôvody, ako nie som proti riešeniu tejto časti 

predajom, alebo prenájmom, proste nejakým riešením, ale aby sme niekomu neublížili, to 

znamená, aby sme niekomu nezabránili v stup na jeho pozemok. Aby sme aj s tým nemali 

v budúcnosti prípadné súdne spory, aby sme si ich nenabaľovali a presne na predošlom 



zastupiteľstve bolo, bolo dané, že kde by mala byť tá hranica toho pozemku a na tejto mapke je 

to trošku ináč takže. A tiež pomer cena a návrh v kombinácii sa mi nezdá, takže z týchto dvoch 

dôvodov to nemôžem podporiť. Ďakujem. 

 

Ďakujem pekne. Ja neviem či mám takú informáciu, ale keby to bolo ešte podľa návrhu pána 

Čecha tak ten pozemok sa zníži tak, že tam ostane už nejakých 200 m2. Keď mám takú 

informáciu a to je také rozkúskovanie, že komu to potom predáme neviem. Neviem, ešte pani 

prednostka bude reagovať a ostatní vyčkajte chvíľu. Dobre? Pani doktorka Vnenčáková 

dostanete slovo, keď sa všetci poslanci vyjadria. Dobre?  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ja by som len rada reagovala na pána Bekeho, ktorý tvrdí, že tento návrh je v rozpore 

s územným plánom. My sa nezaoberáme výstavbou Ulice normovej! My sa zaoberáme 

predajom pozemku, ktorý je určený podľa územného plánu na výstavbu. Jeho časť. Čiže aj 

komisia výstavby to tak isto posúdila, bude to posudzovať aj stavebný úrad v územnom konaní. 

My teraz... ja neviem tvoj návrh smeruje k tomu, aby sme jestvujúcu mestskú komunikáciu 

Normovú ulicu zbúrali? ...A to je hospodárne? 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Skúste sa prihlásiť všetci. Každý dostane slovo hej. Ešte niečo? 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Nie. Nie vďaka. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre pán poslanec Capák s faktickou. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ja len vám poviem, ja som to zažil na vlastnej koži, že sused chcel časť môjho pozemku. On 

chcel prednú izbu z domu odkúpiť bo on sa nedostane dozadu. Ako nehnevajte sa, ja som 

povedal, nech mňa dá neviem na aké súdy. Prečo ja mám predávať časť domu, lebo on si to 

nejako tak zle poriešil. Mal myslieť predtým na to, ako tam bude chodiť, keď staval garáž. Nie, 

teraz ja som povinný mu odpredávať? Sa nehnevajte a prepáčte, keď dovolím, do... dovolíte. 

Pani doktorka samozrejme ja verím, že si robíte svoju prácu a určite veľmi dobre, ale to je také 

trošku nefér, aj voči nám, ešte aj dávať mesto na súd a neviem čo, ako ja neviem, či toto je 

správna voľba, keď to je raz pozemok mesta. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Tu už sme na súde? Lebo o tom nevieme! 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Tak nie, ale čo to nám prišlo meilom? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Už sme hej? Vynikajúce, ešte sme ani neodsúhlasili nič a už sme na súde, ale.... 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Mailom nám prišlo. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Uhm, ale na mesto nie? Zatiaľ? 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Len poslal?  

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Áno, takže.... Pán poslanec Kováč s faktickou. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja by som len reagoval na pani prednostku v tom, že či teda preložiť, alebo nepreložiť 

inžinierske siete predpokladá v rámci toho, pretože tá Normová ulica, tu nejde o to, skôr či 

dodržať, alebo nedodržať územný plán a ja možno trocha odbočím, súvisí to s tým, že nemáme 

vlastného architekta mesta, ktorý by teda stanovil nejaké pravidlá riešenia tohto v zmysle 

územného plánu. To toľko k tomu bodu, tej vašej reakcii, takže nie je to košér voči územnému 

plánu, ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanech Lach. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja by som sa chcel vyjadriť nie k pozemkom, ale k obchodnej súťaži priamo. Keď som sa pohral 

s kalkulačkou a s podmienkami obchodnej súťaže, tak mi vyšlo, že takto stanovené podmienky 

nie sú transparentné, alebo jak by som to nazval. Lebo jedna časť súťaže – suma, je absolútna 

hodnota, u ktorej nie čo diskutovať, dá sa určiť poradie. Ale nejaký, súťaž nejakých 

architektonických riešení, alebo jak je to tam pomenované je vec vyložene subjektívneho 

posúdenia a podľa počtu účastníkov súťaže sa môže stať, teoreticky, nehovorím, že sa to stane, 

môže sa stať, keď budú dvaja účastníci, že vyhrá ten, kto ponúkne až o 7 000 eur nižšiu sumu 

na odkúpenie pozemku. Pri troch účastníkoch sa môžu tieto nožnice roztvoriť na 10 000 eur 

a pri vyššom počte bude stúpať táto suma. Hej, čiže, ja osobne budem hlasovať za obchodnú 

verejnú súťaž až potom, pokiaľ tam budú zmenené tie podmienky, že rozhodujúca bude len 

a len cena a vtedy pán Čech môže úplne transparentne sa zúčastniť, nemôže sa vyhovárať nikto, 

že nejakým spôsobom bolo obmedzené právo mesta predať svoj majetok a na druhej strane nie 

je obmedzenie, alebo nemôže sa nejakým spôsobom stať, že bude zmanipulované právo 

ostatných ľudí s tejto obchodnej súťaže zúčastniť a očakávať nejaký férový výsledok. Čiže to 

je môj názor. Ďakujem za pozornosť.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No ja začnem tým, že teda, či je to hospodárne presmerovať novú ulicu. No ak sa na to pozeráme 

čisto ekonomicky, tak nie je. Keď sa pozrieme na strážnu vežu, tak čisto z ekonomického 

hľadiska ju opravovať nie je, nie je hospodárne, ekonomickejšie by bolo ju zbúrať a predať ten 

pozemok niekomu. Ale keď.... ak bereme..... sa pozeráme na, na mesto Rožňava nielen 

z ekonomického hľadiska, ale aj z hľadiska toho, že je to historické mesto, so 700 ročnou 

tradíciou, tak, tak treba brať v úvahu nie len ekonomickú stránku. Druhá vec je, ja sa chcem 

poďakovať kolegovi Zolimu Bekemu, že si dal tú námahu a pozrel si územný plán a teda za 

týchto podmienok, že... v žiadnom prípade nemôžem hlasovať za predaj v tejto podobe, lebo 

by som hlasoval proti územnému plánu. A ak, ak chcete, ak tu niekto silou mocou chce predať 

tie pozemky, tak najprv by mal podať návrh na zmenu územného plánu, a keď, keď ho zmeníte, 



budete mať väčšinu no tak potom môžete si hlasovať za zmenu, ale potom, potom aj tak ja 

nebudem hlasovať, ale v tomto prípade ako hlasovať za predaj pozemkov, keď územný plán 

hovorí, že tam má byť komunikácia, to je ako, by som povedal taká rožňavská vlastizrada. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ja by som sa len rada spýtala pána Bekeho, či si všimol tú vynechanú šírku v časti, kde hovorí, 

že územný plán hovorí, že má ísť Normová ulica. Všimol si si pán poslanec? A vieš akú má 

šírku súčasná Normová ulica? Presne takú istú.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ja, ja hovorím na šírku. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Tak,  ale prečo hovoríš, že je to v rozpore s územným plánom. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Lebo tá ulica nie je tam zakreslená v územnom pláne, kadiaľ chodí... 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ktorá, ktorá existuje? 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ktorá existuje teraz a tá vôbec... 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Teraz ju treba preto zbúrať? 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Tá vôbec nie je ako na území 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ale my sa ňou nezaoberáme, tou ulicou, my sa zaoberáme pozemkom medzi touto ulicou 

a medzi ďalšou časťou pozemku, ktorá je vyčlenená na možno niekedy plánovanú Normovú 

ulicu. My sa nezaoberáme Normovou ulicou. Je tam, je tam s geometrickým plánom vyčlenená 

šírka 6 m. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Len kvôli, kvôli vjazdu, alebo povolenia vjazdu acholem pána Čecha navrhovaná parcela, alebo 

geometrický plán už bol znížený teraz, lebo aby, aby sme vyhoveli, ale aj, ani tak sa nevyhoveje, 

lebo, lebo nie je možné, acholem prístup ako na jeho pozemok. Pokiaľ by sa rozšírila Normová 

ulica, ktorá sa nachádza ako na územnom, alebo je .... evidovaná na územnom pláne mesta, tak 

v tom prípade by vedel veselo vojsť do svojho dvora a tak isto, tak isto aj ostatní majitelia 

budov, alebo parciel, ktorí sa nachádzajú acholem vyššie od neho. A na druhej strane, tak 

možno je to, je to aj trošičku tým, že ja  osobne som vyrastal na Krásnohorskej ulici, ktorá je 

najstaršia ulica acholem tu v Rožňave a nehovorím, že ...... treba tam acholem postaviť, čo už 

som počul z niektorých úst, že ozdaj nechceš postaviť, nechcem postaviť, ale nech sa vytvorí 

tam ako väčší prospech a, a len chcem dobro acholem mestu väčšiu plochu predať. A je, je 

v možnostiach aby, aby zastavali bola vytvorená acholem front ulici bývalej Krásnohorskej 

ulici. Druhá otázka, alebo druhý krok bude, že keď niekto kúpi a bude chcieť acholem postaviť, 

tak to bolo acholem v takom, v takej podobe postavené, aby to tam zapadlo do centra mesta. 



Do, do, medzi, medzi pamiatkové acholem domy. Takže, takže zato vravím, že ja nie som proti 

obchodnému verejnému súťažu, ale treba potom vyhlásiť aj na, alebo pojať do toho aj tú druhú 

parcelu, čo nie je momentálne, čiže tú 223/1. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec.... 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

A či je to úsporné tak ja neviem ti povedať či je to úsporné acholem z hľadiska. Vy viete, máte 

vyčíslené, že koľko by to stálo? Vie niekto povedať, alebo dať nám na papieri, že koľko to stojí 

toto alebo tamto? Nevidel som takéto niečo, jedine toľko som videl, že čo sú ako inžinierske 

siete, alebo čo sú siete, tak tie vedú cez Normovú ulicu, ktorá je nakreslená, alebo ktorá sa 

nachádza na územnom pláne, terajšom územnom pláne mesta. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán inžinier Porubán viete nám niečo povedať ohľadom toho územného plánu tam lebo sú tu 

nejaké dohady. Skúste do toho aj vy vniesť trošku svetla. 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Dobrý deň prajem. V tej grafickej časti územného plánu je zakreslená táto časť presne tak, ako 

v katastrálnej mape.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ale ako, čo to znamená? 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

To znamená, že ako katastrálna mapa nezodpovedá skutočnému stavu. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kuhn s faktickou nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No, čiže povedané tak trochu jednoduchšie máme 2 Normové ulice, jednu vyasfaltovanú, ktorá 

je v rozpore s územným plánom a v rozpore s katastrálnou mapou a potom máme katastrálnu 

mapu a územný plán, ktorý hovorí o územ.... Normovej ulici v historických líniách, ktorá ale 

defakto neexistuje. A teraz otázka je, že, že čo ideme, čo ideme s týmto urobiť. Ja si myslím že 

naši predkovia boli, boli celkom rozumní, keď tú Normovú ulicu urobili tak, aby z nej bol 

prístup do tých, všetkých tých pozemkov, ktoré sú zadné dvory domov z námestia a nejde len 

o nehnuteľnosť pána Čecha, ale aj tých ďalších a preto si myslím, že by sme mali sa pokúsiť 

obnoviť Normovú ulicu a potom tie zvyšné pozemky, či tam bude Culbov dom alebo tam bude 

niečo iné to je druhá vec, ale toto by bolo podľa mňa racionálne riešenie. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán Porubán chceli ste ešte?  

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Grafická časť tejto časti je ako smerná časť, ktorý ako eee....eeee....územný plán...územný plán 

grafickej časti je smerná časť, nakoľko že územný plán neni, je vyhotovená na základe 

katastrálnej mapy, ale au..... neviem vytýčiť tie veci. Takže to ako mesto môže riešiť samotným 



goedetem, ale predmetný pozemok o čom rozhodujete, tak neni ani pod skutočnou cestou, ani 

pod cestou, ktorá je existuje na...existuje v katastri.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

No nie. 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

To je nepresnosť, nepresnosť územného plánu.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Teraz sa opýtam, neviem ja teraz tak, filozofická otázka. Keby ste boli odsúhlasili priamy predaj 

pánovi Čechovi tak tá ulica je dobre potom? ...Potom Normová je dobre tam kde je. 

Pán poslanec Ocelník s faktickou. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ako už som povedal, nemám problém s predajom pozemkov pokiaľ to bude v súlade so 

všetkým a eeee, som eee, postoj pána Bekeho, že sa zaoberá aj tou Normovou existujúcou, ktorá 

v podstate, defakto existuje dejure neexistuje. Treba sa aj s tým zaoberať, takže v prvom rade 

by bolo vysporiadať celé okolie a potom sa zaoberať nejakým predajom ďalším.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Capák. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ja si myslím, že mali by sme jednoducho dôjsť k hlasovaniu a vidíte s týmtom, koľkí sme sa 

prihlásili máme čo rozprávať, ešte skôr tu je pani od rána a aj ona má už hlad určite a keby nám 

povedala niečo k tomu. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec nie je problém, len podľa rokovacieho poriadku musíte skončiť diskusiu vy 

poslanci a potom dostane aj prísediaci tu potom slovo. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pán primátor za slovo. Kvôli motivácii vrátim sa teda k náležitostiam. Ako to niektorý 

z mojich kolegov povedal v podstate sa nejedná ani tak o problematiku územného plánu, áno 

i keď teda pri ponuke predaja tohto pozemku sa malo vychádzať z tohto hľadiska a musím sa 

aj ja otvorene priznať, že 09.12. keď sme o tom rokovali tak som prehliadol, resp. 

nerešpektoval. Územný plán je z roku 2009. Riešil toto územie filozoficky tak, ako ho riešil 

a predaj týchto pozemkov, resp. aktivity mesta by sa mali riadiť v zmysle tohto územného, 

územného plánu. Či je zakreslený onak, alebo inak, či sedí v zmysle tohto, mal by sedieť na 

geodetických mapách, ktoré k dispozícii vtedy boli, je to otázkou formálnou. Podstatou tohto 

je, že predaj tohto pozemku naozaj mal vychádzať z filozofie územného plánu. Ale pre mňa to 

nie je až taká nosná vec problematiky tohto predaja. Ja poviem, ja som hlasoval za žiadosť pána, 

alebo teda, áno, za žiadosť pána Čecha ako trut podnik. Ako my sme sa na minulom mestskom 

zastupiteľstve dohodli na nejakej forme, o nejakom priestore a o nejakom potenciálnom tvare 

toho pozemku a jeho umiestnenia a na mestské zastupiteľstvo, resp. na dnešné mestské 

zastupiteľstvo prišiel úplne iný návrh. Takže nakoľko, ten návrh, ktorý som predložil nie pán 

Čech ho predložil, ale ja 09.12. na mestskom zastupiteľstve, s ktorým pán Čech súhlasil, som 

považoval za podklad pre to, aby sme pripravili materiál na rokovanie k dnešnému mestskému 

zastupiteľstvu. Preto je môj postoj tak negatívny a preto k týmto veciam sa takto staviam. Mňa 



prekvapuje a zaráža viac menej aj mňa aj mojich kolegov, stíska sa otázka, koho je vlastne 

záujem potom tieto veci riešiť a o čo mu vlastne ide. Ďakujem pekne za priestor.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pani prednostka ešte zareaguje. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Nejdem reagovať k tomu záujmu, alebo niečomu takému, ale k tomu návrhu, o ktorom hovoríte 

vy pán Kováč. Ten návrh, keď si otvoríte tú situáciu mal byť taký, že teda nebude vynechaná 

žiadna plánovaná Normová ulica. A to by bolo v súlade s územným plánom? Čiže tu keď je 

vynechaná šírka 6 m hovoríte, že je v rozpore, v návrhu, ktorý ste vy odsúhlasili s pánom 

Čechom nebola vynechaná žiadna šírka na Normovú ulicu, ktorá je zakreslená v územnom 

pláne. Tak teraz čo je v súlade s územným plánom. Nemohli sme predložiť tento návrh, 

chápete? Pretože, ten pozemok bol úplne na hranici s nehnuteľnosťami pána Čecha, tam nebolo 

nič vynechané. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kováč kľudne reagujte. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Aby to bolo zaznamenané, ďakujem vám pekne. Ja opakujem o dvoch rovinách. Pri prvej rovine 

som priznal, že na minulom zasadnutí mestského zastupiteľstva som opomenul územný plán, 

priznávam, ale hovorím o nejakej dohode, ktorá tu bola urobená, na základe ktorej mal byť 

tento návrh pripravený. Mal som za to, že keď pán Čech podpísal ten návrh, ktorý graficky bol 

pripravený a bol vám položený na stôl a založený do materiálov, že to je ten predpoklad toho, 

alebo podklad k tomu, aby sa urobil nový geometrický plán. Toľko. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne. Prakticky teraz som všimol, že ešte som ostal acholem tam na diskusný 

príspevok, ale každopádne by som potvrdzoval naďalej, že do obchodno verejnej súťaže by sa 

malo, alebo navrhujem zaradiť celú parcelu 223 ako, s tým, že Normová ulica sa ponechá tam, 

kde aj pôvodne voľakedy bolo a ja si myslím, že keď sa rozšíri ako.... podľa terajšieho 

geometrické... oproti terajšiemu geometrickému plánu tá Normová ulica na 8 m. Aj pán Čech 

pristúpi k tomu, že uvoľní cestu čo, čo prakticky čo má s tým prístre...prístreškom pred 

Baníkom zakúpené. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Balázs 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
No. Odznelo tu toho strašne veľa. Ja by som prvé reagoval na kolegu Bekeho. Takže keď kolega 

Beke navrhuje predaj celého pozemku 223/1, 2, 3 takže kolega Beke navrhuje momentálne 

hlasovať o predaju pozemku pod cestou, ktorá je vybudovaná v meste. Dobre tomu rozumiem? 

 

Áno. 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 



Takže si predáme pozemok pod vybudovanou cestou. Nad týmto by som sa už trošku zamyslel. 

Že, že kam smerujeme, ale dobre to iba taká poznámka teraz takto na rýchlo. Stará Normová 

ulica. Veľmi pekná myšlienka a viem si to aj živo predstaviť, určite by to pekne vyzeralo, celá 

tá ulica od námestia by sa predĺžilo, ale sa skúsme zamyslieť nad tým, že povedať aj slovo B. 

Škrabeme tuná na havarijné stavy peniaze, na havarijné stavy škôlok, škôl, vyberáme úvery 

na...polmilónové úvery na opravy striech, aby do škôlok, škôl nezatekalo a potom ideme 

prekladať siete, ideme asanovať, tzn. búrať jestvujúcu, vybudovanú asfaltovú cestu, ideme 

stavať novú Normovú ulicu, tzn. to nie je len natiahnutie asfaltu, to je kompletne projekt, 

výstavba novej Normovej ulice, hej, ktorá tam je naplánovaná, ktorú nevieme a potom ideme 

predať ten pozemok vedľa potoka, kde predpokladám, že ten potok má dáke ochranné pásmo 

atď., atď. Takže skúsme povedať aj to B, že skade na to zobereme peniaze. Ja nie som stavbár, 

že sa buchnem po bruchu, koľko 800 000, 1 200 000. Koľko je za búranie, asanáciu, cestu, 

budovanie novej, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže iba si tak búcham po bruchu, takže teraz tu 

veľmi súhlasím s kolegom Kováčom, že vlastne nemáme hlavného architekta. A my teraz tuná 

13 poslanci z rôznych oborov od učiteľov cez všetky, všetky obory sú nás tu, my sa pasujeme 

do úlohy architekta tuná zrazu my sme hlavní architekti 13 Rožňavy a tým pádom prichádzame 

k ďalšiemu bodu čo kolega Kuhn tu hovoril, že je mesto so 700 ročnou tradíciou. A keď vedenie 

mesta dá do podmienok súťaže, že sa má posúdiť aj architektonický návrh, tak kolega Lach 

povie nie, len peniaze. Musíme sa aj voči tým ľudom pozrieť do očí, že len peniaze nazaujíma 

čo tam bude, či taká istá budova ako na druhej strane medzi daňovým úradom a, a Baníkom, či 

tam bude také, nezaujíma nás len peniaze či dostaneme o 20 000 viac alebo 10 000 menej 

ostatné nás nezaujíma. Takže tu by som sa nad tým zamyslel a reagoval by som na kolegu 

Lacha, keď niektorý deň sme na túto tému rozprávali, kde je v obchodnej súťaži posledná 

klauzula. V prípade, že, v prípade, že nevyhovuje v podstate žiadny z návrhov, tak komisia má 

právo odmietnuť všetky ponuky s tým, že nikomu nemá povinnosť žiadne náklady s týmto 

súvisiace nahrádzať. Takže je ten, tento bod vo verejnej obchodnej súťaži si treba všimnúť. 

A potom je to už na tej zodpovednosti vedenia mesta, komisie, poslancov, kade koho, že, že 

ako to celé dost...dopadne, ale tak jak kolega povedal , že Kuhn, že mesto s viac ako 700 ročnou 

historickou tradíciou, tak zase trošku by sa patrilo vidieť, že kto tam čo plánuje, plánuje robiť.  

Teraz pri predaji pozemku by som sa chcel opýtať, ja zase nie som stavbár, máme tu viacerých 

stavbárov, právnikov, pri predaji pozemku nás musí zaujímať...pomôžte mi prosím 

vás...územný plán? Nie pri výstavbe a schvaľovaní budov, ktoré s tam budú stavať, alebo 

pozemku, alebo nie vtedy nás má zaujímať územný plán pri predaji pozemku? To nad tým, ja 

nie som stavbár ani právnik, takže by som toto prosil ozrejmiť od niekoho. Takže, takže na túto 

otázku by som poprosil odpovedať a, a hovorím Normová ulica je krásna myšlienka, celý tento 

bod vznikol pred už, už, že, dlho diskutovaný bod vznikol z toho, že je tam jeden pozemok, 

s ktorým nič nerobíme, nič nerobíme. Prší a chodíme tam po členky v blate. Chodia tam autá, 

neviete vystúpiť z áut lebo tam je mláka a z tohto vznikol, nikto tu nepovie jeden návrh na to, 

že vyčleňme 300, 400 tísíc, čo tam urobíme, čo tam bude, s takýmto návrhom nikto neprišiel. 

Len tu ideme odkrajovať z pozemkov takto, hentak, onak, takže súhlasím s kolegom Bekem, že 

nás by teoreticky ani nemuselo zaujímať, že aký veľký pozemok predáme, lebo my by sme celý 

pozemok mohli predať a pán Čech by si potom musel s novým vlastníkom, alebo sám so sebou 

riešiť to, že čo tam bude ďalej robiť a s mestom a s historikmi, že čo tam postaví. Ja si myslím, 

že aj pán Čech je v podstate obyvateľom Rožňavy a aj preto nás zaujíma, má tu podnikateľské 

aktivity, budovy, nás zaujíma, že, že vlastne ako on ďalej bude fungovať, takže ten pozemok sa 

orezáva z jednej, z druhej, z tretej strany, no len, len dakde už to orezávanie musí zastať a na to 

sme tu poslanci, aby sme sa rozhodli, že kde to orezávanie zastane. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne, pán poslanec Capák s faktickou. 



 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Toľko veľa rôznych vecí sme už tuná povedali a počuli k tomu. Vráťme sa k obchodnej verejnej 

súťaži. Veď to je férová vec, môže sa tam prihlásiť každý z nás Rožňavčanov ba aj mimo 

Rožňavy a to čo sa bude stavať, však na to je architekt, keď povie áno, my vieme do toho 

zasiahnuť? Asi nie? Ja neviem kto z nás je tak školený, takže tiež príde odborník a povie či to 

pasuje alebo nie.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kossuth nech sa ti páči. Možno by si vedel odpovedať aj pánovi Balázsovi, nato, 

že v tej komisii výstavby ste boli a ste tam fakt na slovo vzatý odborníci, lebo ste tam aj 

architekti. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Toto by som chcel využiť. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa ti páči. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Takže ďakujem za slovo. Vážení kolegovia jedným, z jednou vecou čo musím súhlasiť 

s Karolom Kováčom, že by sme mali mať zodpovedného človeka, ktorý by nám otvoril oči kus 

viac. Áno, berem to. Ale musím vám oponovať všetkým, kto vyvolal toto, kto vyvolal to, aby 

sa odkrojilo z pozemku. Mesto, mestský úrad sme zaviazali tým, aby vypracoval geometrický 

plán, znížilo výmeru, po druhé, kto zaviazal mestský úrad za to, aby urobili VO, kto? My všetci, 

alebo poniektorý z tadiaľto, tak my robíme si aj z ľudí z mestského úradu, ja som tu robil, ja 

viem čo to je. My robíme z týchto ľudí fackovacích panákov. Nehnevajte sa na mňa, musím to 

povedať. Ja si myslím, že tieto veci, ktoré tu odzneli pred tým, že dajme vypracovať verejnú 

obchodnú súťaž boli vypracované, abo, abo ten podnet bol podaný z nás a kvôli 

transparentnosti, hej, aby neboli dajaké problémy. Áno zúčastniť sa môže hocikto, ja si myslím, 

ja si myslím, že fakt zachádzame úplne, úplne dakde do detailov a niektoré veci, ktoré teda my 

neovplyvníme my by sme teda momentálne teraz len...ja budem hlasovať za odpredaj toho 

pozemku, lebo tak sme sa dohodli. Nechcem porušiť nikdy to, čo sa dohodneme na komisii, ale 

ďalšie veci sú v rukách štátnej správy a našich, teda, zástupcov, ktorí zastupujú aj štátnu správu, 

teda výstavby. V územnom pláne vedia riešiť veci, pamiatkari sa vedia ku tomu vyjadriť, 

neriešme už architektonické veci, ale vráťme sa k tomu, že my sme zaviazali mestský úrad aby 

dali vypracovať tieto veci. Však my sme ich teda ako poverili týmto, tak neznehodnocujme .... 

ich prácu prosím vás pekne. Vrátime sa k tomu a týmto až môžem, teda dať aj podnet na to, že 

aby sme ukončili toto hlasovanie a vráťme sa k meritu veci, vráťme sa k tej verejno obchodnej 

súťaži, odpredaj pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem vám. Ukončím diskusiu aj takže za pánom Bekem sa už nehláste dobre? Nie lebo tak 

sme sa dohodli pán poslanec, že tí, ktorí sú ešte prihlásení dohovoria...... 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Ale hlasovať musíme. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Dobre tak dajme....lebo ja som....chcel dať možnosť, tým ktorí sú tam dohovoria. Dobre, 

hlasujte o ukončení diskusie. A potom samozrejme tí, ktorí sú tam budú ešte diskutovať ďalej. 

Áno však ja som pani doktorke povedal, ona je trpezlivá dáma, musí vyčkať. Pozná, aké sú 

zákony. Za ukončenie diskusie za 8, proti boli 4 a jeden pán poslanec sa zdržal. Dobre. Takže 

pán poslanec Lach. Ešte vás chcem upozorniť, je zbytočné sa prihlasovať už aby sme nemiešali 

poradie. Ďakujem, že ste ma pochopili. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Čiže ďakujem za úvod k môjmu príspevku, ktorí mal predo mnou diskutujúci kolega Kossuth. 

Keďže som hovoril o tej obchodnej verejnej súťaži, tak dávam poslanecký návrh na zmenu 

obchodnej verejnej súťaže – podmienok. Bod 3 vypustiť celkom a jediné kritérium bude výška 

sumy ponúkanej za odpredaj. Podľa toho, čo je tam v tomto materiáli, čiže tá parcela, ktorá je 

podľa geometrického plánu určená, nech teda ide do obchodnej verejnej súťaže, kde bude len 

jediným rozhodujúcim kritérium cena, aby to bolo objektívne a merateľne, aby nás nikto 

nemohol podozrievať z toho, že sme nejakým spôsobom upravili podmienky súťaže tak, aby sa 

dali subjektívnym spôsobom hodnotiť, ale aby to bolo objektívne. V zmluve, máme tam aj 

zmluvu, návrh zmluvy, samozrejme prispôsobiť tú zmluvu tomuto a z tej zmluvy vypustiť tam 

tú pokutu 10 000 eur za nezačatie stavby, lebo v utorok som bol na prednáške v Baníckom 

múzeu a pamiatkarka tam spomenula, že na tej parcele tam stál dom, kde by bolo veľmi dobré 

vykonať archeologický prieskum a máme v blahej pamäti, že kvôli archeologickému prieskumu 

nám stála rekonštrukcia námestia pol roka. Hej, takže to je ďalšia okolnosť, ktorá by teda tú 

pokutu nejakým spôsobom mohla ovplyvniť, no a potom ďalšia vec, že vyhlasovateľ si 

vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy. Nie komisia pán kolega, ale vyhlasovateľ, čiže už 

tam nebude komisia rozhodovať o tom, že či príjme alebo neprijme výsledky súťaže 

vyhlasovateľ a to je mesto Rožňava. Ja osobne mám skúsenosti s obchodnými verejnými 

súťažami, z úrovne mesta, nebudem to tu rozvádzať. Ďalšia vec ma teda úplne prekvapuje, 

prečo chcem, aby to bolo len na základe ceny verejná obchodná súťaž. Pred chvíľou sme 

rozhodovali o FOWER-i, ktorý má byť stavba v blízkosti pamiatkovo chránenej budovy, 

v ochrannom pásme pamiatkovej zóny a nadobúdajúceho, alebo teda kupcu, sme nezaväzovali 

nijakými podmienkami, že čo tam má stavať, jak tam má stavať a tu chceme architektonickú 

súťaž. Tam sme ju nepotrebovali. Tak preto myslím si ani tu nie je na mieste. Čiže poslanecký 

návrh je jak som vravel. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre pán poslanec, kým ostatní diskutujú ty si to sformuluj, lebo sa ťa budem pýtať potom 

ešte raz, aby si to vedel potom plynulo povedať. Dobre? 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

No to bude sranda ale..... 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Tak ešte chvíľku budeš mať čas. Pán poslanec Kováč nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Skúsime. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne za priestor. Chcem, ešte raz sa chcem vrátiť k tomu, čo som povedal vo 

svojom predchádzajúcom príspevku a to, že 09.12. som naozaj opomenul na vplyv územného 

plánu na navrhované riešenie, ale a to chcem zdôrazniť, myslím si, že pokiaľ sa na tomto fóre 



na niečom dohodneme, tak by to malo platiť a pokiaľ náhodou dôjde k nejakým zmenám, 

patrilo by sa aby predkladateľ návrhu alebo poslanci boli minimálne písomne informovaní 

o tom, že.... Priatelia, to čo sme prijali v peknej atmosfére, alebo v dusnej atmosfére na jednaní 

neni veľmi košér s viacerými vecami, ale patrí sa zo slušnosti napísať, že nebude to tak lebo, 

lebo, lebo a bolo to emotívne. Považujem to za úplne bežné. Ja, keď sa na obchode s niekým 

dohodnem, je úplne bežné a normálne, že keď to nejde, tak to proste oznámim, že to nejde 

a vybavená záležitosť. Takže to je prvá vec, ktorú som chcel povedať. Druhá záležitosť, na 

ktorú chcem upozorniť je, tento spor, alebo táto pra by nebola vznikla, keby nebola tá žiadosť 

o ten, o tú kúpu toho pozemku. Ten samotný pozemok, ako tam je vyčlenení na predaj je podľa 

môjho názoru v rozpore s územným plánom a stále si myslím a dávam za pravdu 

predchádzajúcim diskutérom v tom, že pokiaľ by bolo jasné, o akú masu v rámci architektúry 

a aký spôsobom to chceme riešiť a máme to vyriešené. Je veľmi jednoduché predávať 

jednotlivé alebo celý ten pozemok až po potok Drázus kompletne nám v tomto smere naozaj 

chýba tá základná myšlienka a to je,  čo s tým, ako s tým a prečo s tým a na základe to potom 

rozoberať. To, že paralela v súvislosti s nejakými inými pozemkami, kde sme nechceli vidieť 

architektúru, alebo sme predali pozemky bez toho, aby nás táto vec zaujímala je určite namieste. 

Je to otázkou toho, že naozaj nemáme človeka, ktorý by nám túto vec povedal. Ďalšia záležitosť, 

kde chcem pánovi Balázsovi reagovať na tú odbornú záležitosť. Predpokladám, že v prípade, 

že sa mýlim ma pán Ing. Porubán opraví, každá stavba, ktorá je realizovaná, ktorá dostane 

stavebné povolenie, musí byť v súlade so schváleným územným plánom. To je zo zákona 

a myslím si, že to je to najdôležitejšie, ktoré je .....to je rozhodujúce pre to aby sa stavby 

realizovali, resp. aby sa stavby plánovali. Ďalšia vec je, že pani prednostka má úplne pravdu 

v tom, že tá Normová ulica tak ako tam je tých 6 m možno v roku 2009 v súvislosti s nejakými 

náležitosťami, ktoré boli prijaté v rámci územného plánu vyhovovala. Ja si nepamätám presne, 

kedy pán Čech realizoval výstavbu daných objektov a predostrel projektovú dokumentáciu na 

schválenia celý svoj zámer v rámci predaja samotného pozemku, alebo teda zbytku 

nehnuteľností, ktoré na tom pozemku boli, ale som presvedčený o tom, že schválením výstavby 

jeho objektu a schválením zámeru jeho výstavby bolo, vyplýva pre mesto záväzok a ťarcha 

toho, rešpektovať, rešpektovať a výjsť v ústrety je ho podnikateľskému zámeru, nakoľko sme 

ho schválili a odsúhlasili predaj pozemku na ten zámer, ktorý mal. Takže toto sú tri veci, 

o ktorých si myslím, že by to bolo potrebné tento materiál, alebo tento predaj vôbec vo 

všeobecnosti neschváliť. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No ja začnem tým, že zareagujem na kolegu Kossutha. Ja som bol od začiatku proti predaju 

tohto pozemku a to bolo vlastne úplne prvýkrát, ja neviem či to sú dva tri roky, keď bol zámer, 

ž sa tam postaví nejaká tržnica jednoposchodová, alebo také niečo a už vtedy som povedal, že  

mesto by najprv malo konzultovať s architektom nejaký, alebo architektmi a a pamiatkarmi, čo 

by bolo vhodné, ako na tom mieste stavať, aby sa stanovili pravidlá, že čo to má byť. Či to má 

byť moderná stavba, ale to má byť pokus o, o nejakú obnovu historického objektu a pod. a to 

som v tom čase teda ešte netušil, že  podľa územného plánu by tam mala byť tá Normová ulica. 

Čiže, čiže stále si myslím, že najprv by mesto malo konzultovať s architektom a pamiatkarom, 

alebo architektmi a pamiatkarmi, malo by buď rešpektovať územný, schválený územný plán, 

alebo ho zmeniť najprv, keď chce nejaké pozemky predávať, ktoré sú v rozpore s územným 

plánom. Ja osobne som za to, aby sa obnovila Normová ulica tak ako bola, ako je v územnom 

pláne. Áno nebude to, určite to nebude lacné, aj preto, že si nemyslím, že by to mala byť 

asfaltová ulica, keďže je to v historickom centre mesta a keďže sa postupne začalo 



s rekonštrukciou námestia a dúfam, že sa bude pokračovať, aj keď to bude trvať ešte asi dlhé 

roky a, a preto by to mala byť dlažba a nie asfalt a to bude ešte drahšie, ale stačí sa ísť pozrieť 

do nejakých iných miest, a napadá ma kde som bol nedávno Bardejov, Levoča, Banská 

Štiavnica, tam si to centrum a aj priľahlé uličky, nejde len o to jedno námestie, ale aj priľahlé 

uličky ako snažia dať do poriadku a robia tam dlažby a obnovujú tie, tie staré uličky, staré 

zákutia. Pokiaľ ide o náklady na búranie cesty, tým by som si nerobil starosti, pretože keď ten 

pozemok potom predáme pod tou súčasnou cestou, čiže najprv by sme museli samozrejme 

obnoviť Normovú ulicu, ako je v územnom pláne, čo by stálo nejaké peniaze a potom by sme 

predali ten pozemok aj s tou, tým zvyškom asfaltovej ulice s tým, že to už by riešil vlastník tej 

nehnuteľnosti, či si tam nechá ten asfalt, alebo ho vybúra a čo urobí, čiže to by neboli žiadne 

náklady a z predaja toho pozemku by sme uhradili vlastne časť nákladov, neviem, netrúfam si 

odhadnúť, aká by bola cena toho pozemku na ktorom kedysi teda stál Curbov dom a, a priľahlá 

teda nejaký dvor, nehnuteľnosť, nejaká záhrada, tak z predaja tej nehnuteľnosti, teda toho 

pozemku by sa uhradili časť nákladov na obnovu pôvodnej, pôvodnej Normovej ulice a, 

a môžeme pokračovať ďalej. Časom by si zaslúžila trošku obnovu aj tá, aj tá ulička z námestia, 

ktorá potom pokračovala do, do Krásnohorskej ulice. Neviem, neviem, či aj tá ulička má nejaký 

názov od námestia, alebo tá ulička, Krásnohorská začínala vlastne až od križovatky zrejme. 

Čiže tak by som si predstavoval ja....starostlivosť o jedno, jedno historické mesto, v ktorom 

som sa narodil a napriek tomu, že som z neho na niekoľko rokov odišiel, tak si myslím, že si, 

že si zaslúži, aby sme sa k nemu nesprávali tak macošsky ako, ako sa k tomu, ako sa k nemu 

správali vládcovia v 50, 60 rokoch 70 rokoch, keď veľká časť historickej Rožňavy bola zbúraná. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pán kolega. Ešte by som odporúčal všetkým vám zájsť do galérie na výstavu Rožňavy 

a pozrieť sa na Normovú ulicu. A na také myšlienky by ste prišli potom, že čo ste tu povedali, 

že... A druhá vec, že sa chcem spýtať pán poslanec toto všetko čo si povedal s rozpočtu mesta 

hej. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Áno. Ja netvrdím, že to...netvrdím, že tento rok... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre, dobre nič viac. Áno to si povedal.... 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Netvrdím, že tento rok. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

To si povedal, ja som len toto chcel počuť z rozpočtu mesta. Dobre. Ja som len to chcel počuť. 

Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Balázs mal ku mne nejaké tie poznatky voči môjmu 

názoru. Acholem ja len toľko by som chcel povedať k tomu, že kto ide do osobno verejného 

súťaža tak si myslím, že pozná daný stav, že do čoho ide a neviem, že prečo ma, prečo mesto 

má zbúrať ulicu a preložiť inžinierske siete. Vieme, že tie inžinierske siete vedú v starej 

Normovej ulici, že nie na tom pozemku je kde teraz je acholem cesta, ale pokiaľ ide tam niečo 

tak, tak, ten, ten kto vysúťaží, alebo kto ide do súťaže tak pozná, že čo ide kupovať, alebo, že 

čo chce kupovať. A keď kúpi tak samozrejme jeho záležitosťou je, aby učinil tak so svojím 



pozemkom potom, ako, ako chce. A pokračovaním tak potom by som skúsil sformulovať môj 

poslanecký návrh na, čo sa týka na rozšírenie, zmeny rozšírenia predávanej plochy 

a v podmienkach obchodne, obchodno verejnej súťaže v bode 5 uviesť priamo, že v, o čo sa má 

starať súťažiaci po vysúťažení. Či je to 5 m2 alebo 500 m2. Nie je to jedno a môže to ovplyvniť 

chcieť sa zúčastniť niekoho v súťaži. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

A ešte pani prednostka zareaguje a potom dáme ešte slovo pani doktorke Vnenčákovej. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Pán poslanec prosím ťa, všimni si v návrhu na uznesenie bod č. 3. Je to tam presne na metre 

a je to aj v geometrickom pláne. A hovorili sme o tom aj na finančnej komisii, kde si sa 

zúčastnil. ...áno. a táto parcela... Ale v návrhu na uznesenie pán Beke. Nie v súťažných 

podmienkach.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Celkom tá predná strana materiálu. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Úplne prvá strana, kde je aj erb mesta  

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Krycí list, erb mesta, mesto Rožňava. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková  
Áno. Nemáš? No, ide o túto parcelu, o ktorú sa potom má starať, všetci majú zriadené vecné 

bremeno, všetci vlastníci nehnuteľností. 

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre ďakujeme pekne teda. Pani doktorka Vnenčáková vy máte ešte posledné slovo a potom 

ideme hlasovať.  

 

p. JUDr. Martina Vnenčáková 

Dobrý deň vážení prítomní. Ďakujem vám za slovo. Bližšie? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Skúste trošku bližšie si dať k ústam mikrofón. A keby ste bola tak dobrá postaviť sa, aby vás aj 

kamery všetky videli.  

 

p. JUDr. Martina Vnenčáková 

Takže po rozsiahlej diskusii ďakujem vám opätovne za možnosť vyjadriť sa k tomuto návrhu. 

V prvom rade by som asi mala predložiť plnú moc v tej súvislosti, že nekonám sama za seba, 

tak ako to tu bolo na, vyprezentované na minulom mestskom zastupiteľstve, ale konám za pána 

Petra Čecha, ktorý mi teda udelil plnomocenstvo. Mám ho tu prítomné, mám ho predkladať, 

alebo to nie je potrebné pán primátor? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Páni kolegovia? Môžte pokračovať pani doktorka. 

 



p. JUDr. Martina Vnenčáková 

Takže dňa 01. 12. 2016 bol predmetný bod programu stiahnutý za tým, s tým prísľubom, že 

budú ďalšie, vami predkladané návrhy reflektovať na požiadavky môjho mandanta a to 

minimálne v tom rozsahu, že mu bude zabezpečený prístup zásobovacími vozidlami do jeho 

polyfunkčnej budovy. Vzhľadom k tomu, že aj dnes predkladaný materiál nereflektuje na túto 

požiadavku môjho mandanta a tento prístup mu opätovne je upieraný, žiadam vás a teda prosím, 

aby ste o tomto pred....o tomto návrhu nehlasovali. Verejná obchodná súťaž, tak ako vám je 

predložená, skutočne nijakým spôsobom nezabezpečí riadne zásobovanie polyfunkčného 

objektu zo strany môjho mandanta a v tejto súvislosti si vás dovoľujem upozorniť na 

poznámku, ktorá sa už na liste vlastníctva č. 3001 nachádza a to o tom, že pán Peter Čech začal 

súdne konanie voči mestu Rožňava o určenie vecného bremena práva prejazdu motorovými 

vozidlami – zásobovacími cez, cez konkrétne parcely a teda aj cez parcelu, o ktorej, o ktorej 

budete o chvíľočku rozhodovať. Predmetné vecné bremeno je zakreslené geometrickým 

plánom pani Ing. Viktórie Vajdovej a zároveň je v našom návrhu, samozrejme nejde neodplatné 

vecné bremeno, to v žiadnom prípade, za každých okolností pán Peter Čech si uvedomuje svoje 

povinnosti voči mestu, je ochotný znášať náhrady, ktoré s týmto súvisia, ale žiada, aby mu 

neboli upreté jeho práva, takže bude to odplatný prevod a zároveň v tomto našom návrhu, ktorý 

už teda je na tunajšom súde pod číslom 5C14/2017 sa spomína aj jeho povinnosť riadne sa 

starať o pozemky, cez ktorých prejazd bude mať právo. Takže ďakujem vám za pozornosť, čo 

by, čo sa týka vami prezentovaných námietok ohľadom otázky ceny a tak isto sme to počítali 

niekoľko krát. Máme za to, že predmetné obchodné podmienky nebudú transparentné do 

budúcna, ale to je iba názor. Čo sa týka predkladanej kúpnej zmluvy, už dnes vieme povedať, 

že minimálne článok 1 nedokážete splniť, pretože nemôžete žiadnemu budúcemu záujemcovi 

garantovať to, že sa tento pozemok nenachádza v súdnom spore, alebo nie sú tam ďalšie práva 

tretích osôb.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

A to je krásny prístup. Ja fakt na koniec musím zhodnotiť celé, že, že škoda, že ste v tých prvých 

bodoch neprijali to, že priamym predajom pánovi Čechovi, lebo taký pokoj by tu bol, dostane 

to on hej, žiadny problém nie je, Normová ostane Normovou, pán Čech možno vybuduje aj 

starú Normovú hej, lebo bude sa spolupodieľať na výstavbe novej Normovej, budem... Ja 

dokončím najprv pani doktorka a potom budete reagovať vy. Dokončí aj starú Normovú, čiže 

môj názor bol škoda, že ste to neprijali vtedy a bol by pokoj a pán Čech je spokojný a mohol 

a možno, ste mi to vytýkali, že budem ironický, ale teraz budem, ste mu to mohli aj takto 

zadarmo zobrať. Prepáčte, ale je toto môj názor a na ten názor ja mám právo. Nech sa páči 

reagujte. 

 

p. JUDr. Martina Vnenčáková 

Nikto nechce nič zadarmo, ale chcem podotknúť, že nedospelo by to až do takejto situácie 

pokiaľ by zo strany mesta bol pán Čech prizvaný k vytyčovaniu toho geometrického plánu. 

Takýto prísľub, podľa mojich informácií, zo strany vašich, z vašich úst pán primátor dostal, že 

bude prizvaný ku geometrickému zameraniu tejto parcely.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán Čech nemal možnosť absolútne žiadnu? Lebo rozumiete ma už sme teraz ukrojili, teraz 

ďalšie metre ukrojíme a ostane tam už 200 m2, potom zase ukrojíme a potom príde o pol roka 

sem žiadosť, že tak mohol by tieto malé fúziky odkúpiť a tu by sme už mohli predať, lebo tak 

už to nemá aj tak hodnotu. Ale je to, nie ja budem rozhodovať, sú tu poslanci na to fundovaní 

a tak ďalej a každý môže mať svoj vlastný názor. Ja si myslím, že ten vjazd sme pánovi Čechovi 



neupreli, ani do budúcna nebude upretý hej a ja ľutujem, že tam náklady.... Ešte to som sa chcel 

spýtať pani doktorka to zásobovanie skade je do tých obchodov?  

 

p. JUDr. Martina Vnenčáková 

Zásobovanie máte na mysli ktorých konkrétnych. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Tak on má to obchodoradie. 

 

p. JUDr. Martina Vnenčáková 

Jednoznačne....pardon. Sú tam prevádzky Vijofel, tá je zásobovaná snáď najčastejšie ráno o 5 

v pondelok, utorok a piatok a tam prichádzajú zo zadnej strany tak, ako ste povolili v rámci 

kolaudačného rozhodnutia, teda regionálny... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nepovolili sme zásobovanie. 

 

p. JUDr. Martina Vnenčáková  
Teda regionálny úrad verejného zdravotníctva. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Tak to je už iné. 

 

p. JUDr. Martina Vnenčáková 

Sa vyjadroval. Toto vyjadrenie je súčasťou a prílohou kolaudačného rozhodnutia a bolo v ňom 

reflektované v rámci tohto kolaudačného rozhodnutia, kde sa jednoznačne píše, že polyfunkčná 

budova pána Petra Čecha bude zásobovaná vchodom zozadu. 

 

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

..... dobre, dobre, dobre, dobre. Mohli ste sa, mohli sme sa prihlásiť, všetci sme sa vyjadrili hej, 

treba potom samozrejme niekedy do budúcna, neviem či ste boli sa pozrieť zozadu na ten dvor, 

treba sa aj pozrieť, aká je šírka toho dvora. Dobre? A prečo je tá šírka taká. No. Takže sme to 

uzavreli, každý sme si povedali svoje. Nech sa páči pán poslanec Lach zaznel od teba tu 

pozmeňujúci návrh takže dávam ti slovo. Trošku času sme ti nechali na vypracovanie tohto 

návrhu. Nech sa páči prednes ho. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Čiže máme uznesenie, tak uznesenie opraviť. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje bod 

1 podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemku, kde jediná podmienka bude cena 

a tak ďalej. Tu nie je čo meniť. Bod 2 vypustiť pokutu. A bod 3 nechať. A samozrejme 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Čiže by sme zmluvu opravili podľa toho, keby len čisto bola len cena. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach  
Tak áno podľa tohto uznesenia vypracovať podmienky obchodnej verejnej súťaže na novo. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Tie by ostali len akurát cena by bola rozhodujúca potom nie....nie 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Áno vypustiť tam tie ďalšie, tam ten koeficient a toto, lebo keby som to začal celé čítať tak tu 

budem kým tieto 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nie, nie, nie, nie, len to čo by si chcel zmeniť. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

A samozrejme, že kúpnu zmluvu, zase v znení kúpnej zmluvy prispôsobiť tomu, že článok 2 

vypustiť tú pokutu a prispôsobiť ju verejnej obchodnej súťaži, kde jediná rozhodujúca 

podmienka je výška ponúkanej sumy. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Podľa tvojho, len chcem ako trošku uľahčiť ostatným, všetko ostáva, hej, len ten 

architektonický návrh stade vypadne hej, hej. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach  
Áno a zbytok sa prispôsobí tomu že tam.... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Bude len cena a, a tá kúpna zmluva sa len potom prispôsobí a musí sa opraviť a prepísať. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ešte jedna vec je, to je viac menej taká otázka, že keď je tu ten fakt, ktorý som nevedel? Takto 

vedel som, lebo som dostal meil, ale neviem teda dosah, že ako náhle je vedený súdny spor a je 

to zaznačené v katastri, môžeme my predať? Že či tu, tu ako nesedíme zbytočne a ne...zbytočne 

si tu neplácam pečeň, dávam návrhy keď, celé to je... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ako to je právnici? 

Čiže poznámka, aby to každý videl, že sa vedie súdny spor. Predať sa to môže hej, pani doktorka 

je tak? Nie som ja právnikom, ale je tam poznámka, predať sa môže, ale je tam poznámka, že 

keď ja si to kúpim, ja budem vidieť, že niečo ste vymysleli. Dobre.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Tak potom trvám na svojom poslaneckom návrhu. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre, tak tu o nič vlastne nejde, len akurát o architektonický štúdiu, návrh sme z toho 

vynechali, ostáva len cena, opraviť kúpnu 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Obchodná verejná súťaž bude jediná podmienka výška ponúkanej ceny. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Metre štvorcové všetko sa zachová, všetko len architektúra vypadne. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 



Všetko, všetko, všetko tak. Áno a ešte vypustiť bod 2 tú zmluvnú pokutu za každý rok. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre, porozumeli sme tomu všetci? Asi áno. Dobre hlasujeme za návrh pána poslanca Lacha. 

Áno tak. 

Za tento návrh ste boli 5, proti ste boli 2 a 4 ste sa zdržali. 

Jaj pán poslanec Beke ty si mal nejaký návrh ešte, aby sme ani teba nevynechali z toho. 

Poprosím ťa. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Skúsim. Čiže navrhujem schváliť podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku 

v k.ú. Rožňava novovytvorenej parcely 223/3 s výmerou aká je acholem geometrickým plánom 

a rozšíriť aj s parcelou 223/2 a 223/1 čiže, čiže v celosti tú parcelu 223/1 eeee 223 a, a v bode, 

v bode 5 uviesť, prosím? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Prosím neprerušujte pána poslanca. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Bod v podmienkach obchodno verejného súťaže bodu, bodu, kde to je tam. Proste v bode 5 

v podmienkach vyšpecifikovať priamo, o ktorú parcelu sa má starať súťažiaci.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ešte pán poslanec?  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Toľko mám. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pani hlavná kontrolórka chce zareagovať 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ak dovolíte, ja by som len chcela upozorniť, že pri tomto poslaneckom návrhu treba uviesť aj 

výmeru aj cenu, lebo táto cena určená znaleckým posudkom je na inú výmeru určená. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Zapnime mikrofón pánovi poslancovi. .....Áno, áno. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Keďže sú tu acholem právnici, chcem sa spýtať, takže aké riešenie je možné nájsť na to, aby, 

aby išlo do verejno obchodného súťaža acholem celá parcela? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Asi odmerať a.... Pani hlavná kontrolórka bude odpovedať dobre? 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Keďže ja som toto upozornenie povedala, tak aj doplním, že bez zamerania geometrickým 

plánom a znaleckým posudkom nevieme túto cenu momentálne určiť. To je prvá vec a druhá 

vec by som len upozornila na to, že v prípade odpredaja tejto parcely vlastník má právo ohradiť 

si tento pozemok a nakladať s ním ako so svojím. Čiže zamedzíme prístup k budove bývalej 



ZUŠ-ky. Neviem, či je to v záujme obyvateľov tohto mesta, aby sa táto parcela takto odčlenila, 

alebo, alebo zamedzila prístupu k tejto budove. K torzu Normovej. Lebo? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Poprosím do mikrofónu dobre? Lebo potom  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Hovoríme o parcele 223/2. ....je to na vás. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

To je vec názoru. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Čiže..... 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Jednosmerná 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

.....Teraz je nechaná na zásobovanie, tým pádom k ZUŠ-ke sa, povedzme si úprimne 

nedostaneme, keď sa tento pozemok predá. 

 

Dostaneme jednosmerne......spýtaj sa Peťa akú šírku má nákladné auto.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Páni poslanci, ja by som vás chcel upozorniť – dodržiavajme rokovací poriadok dobre? ...jasne. 

Pán poslanec ešte, čakáme aby, lebo kolegovia nevedia zatiaľ, za čo majú hlasovať, lebo to sa... 

lebo. 

 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Čo sa týka acholem terasy tak samozrejme keď acholem keď dôjde k tomuto....tak...súhlasí 

pravdepodobne súhlasí aj pán Čech s takýmto prístupom, alebo keď bol tuná to na zasadnutí 

niečo také acholem spomínal, takže že určite. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Počúvajte. No a teraz stop, dobre? Toto zastupiteľstvo vediem ja, dobre? Ja som dal slovo 

pánovi poslancovi Bekemu, aby povedal svoj poslanecký návrh. Pán poslanec skončil si? Páni 

kolegovia, chcem sa spýtať, viete za čo budete hlasovať? Nie. Tak pán poslanec ešte raz skús 

formulovať, za čo budú poslanci hlasovať a koho ja vyzvem, ja vyzvem. Ja na to, mám na to 

právo, zatiaľ mi to vyplýva nejaký čas, takže. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ja som ani nepovedal, že.... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nie tebe to hovorím pán poslanec. Pánovi poslancovi Balázsovi som to povedal. Nie tebe. Tebe 

som dal slovo, tak aby si kľudne mohol dokončiť svoj poslanecký návrh. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 



Čiže by som dal acholem svoj poslanecký návrh acholem s tým, že po rozšírení ulici 

chistorickej Normovej na o 2 m, rozšírené, rozšíriť predávanú plochu, čo sa týka parcely 223. 

Samozrejme nemám štvorcové metre. Pokiaľ je to dôležité acholem bolo, je to na rozhodnutí 

acholem poslancov, či schvália alebo neschvália. A čo sa týka acholem bodu 5, zatiaľ je tu 

písané to, že úspešný uchádzač sa v kúpnej zmluve zaviaže, že sa bude starať o verejné 

priestranstvo nachádzajúce sa v tesnej blízkosti predávanej nehnuteľnosti, ktoré bude v kúpnej 

zmluve vyšpecifikované. Bude ho udržiavať v čistote a stave aby bol zabezpečený prejazd 

s motorovými vozidlami a v zimnom období bude odstraňovať sneh a poľadovicu. Ja si 

myslím, že tuná to acholem, je potrebné uviesť priamo o čo sa bude starať. Lebo nie je jedno či 

sa má starať o historickú Ulicu normovú alebo teraz čo je na územnom pláne, na či, či, 

vyasfaltovanú ulicu, alebo o čo Krásnohorskú ulicu čo je vedľa? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Počkaj pán poslanec to už nie je diskusia to je tvoj návrh, na mňa nepozeraj ja nemôžem 

formulovať za teba.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Rozumiem. Zato vravím, že treba vyšpecifikovať konkrétne, že o čo sa bude starať. Nie 

dodatočne. Čiže tu v podmienkach. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Všetko? 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

To by bolo všetko. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Opäť sa pýtam, či viete za čo budete hlasovať kolegovia? Alebo môžeme hlasovať? ....Takže 

môžeme potom hlasovať? Dobre spýtal som sa 2-krát alebo 3-krát. Pán poslanec môžem dať 

hlasovať potom už? Nebudeš ďalej pokračovať? Lebo.... Tak ale pán poslanec si žiadal 

prestávku, lebo aby vedel naformulovať, alebo aspoň by mu niekto pomohol s naformulovaním 

poslaneckého návrhu. Tak skúste sa dohodnúť, mne je to jedno, ja dám aj 15 minút, ja vám dám 

aj hodinu. Vy sa dohodnite. Ja som schodný. ..... Takže vy, vyhlásime obedňajšiu prestávku 

a tým... 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Čiže o všetky pozemky, ktoré sú okolo acholem predávané. Bez tej cesty. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Aha takže potom hlasujte, keď vidím, že ste pochopili tak... ktoré sú naokolo tak si povedal 

hej? Máme zapísané pani kolegyňa? Môžeme potom hlasovať? Nech sa páči hlasujte. Tak.... 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Aj tak neprejde takže to je jedno. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Kolegyne pochopil. Nech sa páči hlasujte. Takže za 2, proti boli 8, no nestihol som aaa tu sú 

nehlasovali 3. Dobre. Takže vlastne môžeme, nebol ďalší poslanecký návrh? Dobre, môžem 

čítať celé znenie potom. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje po 

1. podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku v k.ú. Rožňava, novovytvorenej 



parcely, parcelné číslo 223/3 zastavaná plocha s výmerou 350 m2 vytvorené geometrickým 

plánom číslo 3/2007 zo dňa 03.02.2017, vyhotovený Ing. Tiborom Takáčom, Geoplan, 

Šafárikova 116, Rožňava s najnižším podaním vo výške 23 800 eur. V článku 6, ods. 3 návrhu 

kúpnej zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 10 000 eur za každý začatý rok omeškania, zriadenie 

vecného bremena právo prechodu a prejazdu motorových vozidiel cez pozemky v k.ú. Rožňava, 

parcelné číslo KNC 223/2 zastavaná plocha s výmerou 20 m2 a novovytvorenej parcely číslo 

KNC 2274/3 zastavanej plochy s výmerou 228 m2 podľa geometrického plánu číslo 3/2017 zo 

dňa 03.02.2017 vyhotoveného Ing. Tiborom Takáčom. V prospech vlastníkov nehnuteľností, 

parcelné čísla už ak dovolíte nebudem teraz čítať všetky. Ďakujem. Hlasujte. 

Hlasovalo 13 poslancov. Za návrh boli 7, proti boli 5 a 1 pán poslanec sa zdržal. 

Chcem sa spýtať môžeme vyhlásiť teda obedňajšiu prestávku? Môžeme? No preto sa vás 

pýtam. Ja posedím ... ja posedím. Lebo teraz je čas na občanov. Vy musíte sa vyjadriť, ja som 

vám povedal pred chvíľou, keď poviete prestávka ja ju vyhlásim. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Pokračujme do 13 a potom uvidíme, keď je občan tak dáme priestory. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ideme kolegovia... Ideme do 13 hodiny, keď sa tu objavia občania, opýtame sa samozrejme do 

13.30 dovtedy môžeme rokovať a po 13.30 pôjdeme na obed? ...... Kolegovia prosím ste 13 

dohodnite sa ja v pohode vyhlásim nechcem ja nikoho obrať o nič, ani o čas, ani o obed, stále.... 

Dobre tak do 13.00 keď nepríde nám žiadny občan, alebo 13.03, alebo 13.05 tak potom pôjdeme 

na obed dobre? Dovtedy budeme rokovať. Ďakujem pekne. 

 

16/8 STEFFE Rožňava, s. r. o., Páterova č. 8, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho 

prenájmu pozemkov mesta a zriadenie vecného bremena na pozemky mesta. Otváram diskusiu 

nech sa vám páči kolegovia. Neevidujem žiadny diskusný príspevok, prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru priameho 

prenájmu časti pozemkov mesta v k.ú. Rožňava. Keď mi to dovolíte nebudem to celé čítať 

dobre? Ďakujem za pochopenie, nech sa páči hlasujte. Stihol si. 

Za 13, proti 0, zdržalo sa 0 ďakujem. 

 

16/9 Slovenská pošta, a. s., Partizánska 9, Banská Bystrica – priamy prenájom pozemku mesta 

na umiestnenie poštovej a odkladacej schránky. Nech sa páči. Otváram diskusiu. Finančná nám 

ktorú alternatívu navrhovala? Takže budeme hlasovať za alternatívu č. 1 finančná komisia? 

Možme? Za alternatívu č. 1. Ukončujem diskusiu. Návrh na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave schvaľuje alternatívu č. 1 – nebudem to čítať celé. Nech sa páči. 

Za12,  proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. 

 

Nech sa páči, odovzdajte mikrofón občanom nášho mesta. Chcel by som vás poprosiť občania 

nášho mesta ako ste prišli, alebo neviem či ste skupinka, alebo všetci ste osobitne, zoberte si 

mikrofón a nech sa páči do 13.30 vám dávame priestor, aby ste mohli nejaké svoje námety, 

alebo požiadavky nám povedať, nech sa páči.  

 

Občan mesta 

Dobrý ja som tu za.... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Skúste mikrofón zapnúť a poprosím vás trošku k ústam bližšie. 

 



Občan mesta 

Haló, haló. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Tak, haló, haló. Dobre, vynikajúce, ide.  

 

Občan mesta 

Môžem? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Áno.  

 

Občan mesta 

Tak mi sme tu v podstate prišli celá skupinka kvôli tomu istému problému, ide o občanov 

sídliska pri kasárňach. Riešime momentálne problém výstavby telekomunikačného stožiara 

firmy TELEKOM na našom sídlisku. Keďže na začiatku, v podstate celý príbeh sa začal tým, 

že bola so strany TELEKOM-u na našu stranu vedená požiadavka dať anténu na bytovku. 

Keďže to sme odmietli po čase sa rozhodla firma TELEKOM spolu s firmou Eurobus, ktorá jej 

prenajala parcelu na svojom pozemku, vystavať tento teleko..., telekomunikačný stožiar asi 10 

m od našich bytoviek. Keďže v rámci územného konania sme neboli fyzicky prítomní, podali 

sme odvolanie. To odvolanie nám bolo zamietnuté, keďže na nami navrhované.... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Problémy? 

 

 

 

Občan mesta 

...protipodnety, tzn. ohrozenie zdravia človeka z toho dôvodu, že ten telekomunikačný stožiar 

má byť blízko pri obytných budovách bol zamietnutý. Následne bolo pred 2 týždňami stavebné 

konanie, na ktorom sme sa už my ako občania sídliska zúčastnili aj fyzicky, podali sme znova 

námietky s tým, že sa to podá hlavnému hygienikovi, ale keďže u nás sú normy nastavené tak 

nešťastne a od roku 1992 boli 10-násobne zvýšené, že jednoducho, ja som hovorila dneska aj 

s pani oblastnou hygieničkou z Košíc, ktorá mi povedala, že na základe týchto noriem ona 

jednoducho musí schváliť stavbu tohto stožiara. To znamená, že my sme prišli ako občania 

mesta, ktorí tu platia dane a snažia sa niečo, poprosiť, či by mesto nemohlo vstúpiť do toho 

procesu, pretože firma Eurobus nemieni odstúpiť od zmluvy, má, sú tam nejaké sankcie a firma 

DELKOM, ktorá zastupuje firmu TELEKOM jednoducho povedala, že oni sa snažili aj niekde 

inde stožiar umiestniť, ale jednoducho toto je pre nich najlepšie riešenie a pričom vieme, na 

základe informácie zo stavebného konania, že tento vysielač má hlavne pokryť Brzotín tak 

neviem, prečo je na úz..., na katastri územia Rožňavy. Jednoducho bude mať 3 smerové antény 

a bude to žiariť priamo k nám na bytovku. Ako viete to sídlisko pri kasárňach má plechový plot, 

je tam taký menší technologický kontajner a tam bude 30,5 metrový stožiar pri našich 

bytovkách stáť. Tak sa pýtam, či jednoducho my nevieme niečo urobiť, my sme v tomto smere 

zúfalí, pretože normy nepustia a hygienik to povolí. A potom už stavebný úrad ako zástupca 

mesta, jednoducho nám bolo povedané, že to schvália. Tak nevieme, čo by sme..... Ako jediná 

takáto vec, ktorá by sa dala riešiť, ale neviem či to stihneme, je petícia, pretože v meste Prešov 

sa na základe petície občanov podarilo uzákoniť nejaký regulatív umiestňovania vysielačov 

v meste a je tam podmienka, že musia byť aspoň 500 m od obytných budov. U nás to bohužiaľ 

nie je. U nás nám bolo povedané na stavebnom úrade, že náš územný plán povoľuje stavbu 



týchto stožiarov aj priamo v obytnej zóne. Ja si myslím, že v Rožňave ešte nie je žiadny taký 

telekomunikačný stožiar a pri 10 m od bytovky 30,5 m stožiar jednoducho to nemôžme 

akceptovať. Pretože tieto účinky sú nie len čo sa týka žiarenia nám bolo povedané, že to je ako 

mobilný telefón. Ale mobilný telefón ja dokážem vypnúť a dať od seba preč, ja dokážem aj 

wifinu si doma vypnúť aj to nám bolo povedané aj mikrovlnka, ale tento stožiar nám bude 7 

dní v týždni 24 hodín denne 365 dní v roku svietiť rovno do okien. A nič, a my nič proti tomu 

nebudeme môcť urobiť. Je pravda, že tieto štúdie sú len od 96 roku. Oni, oni sú, že tieto účinky 

sú dokázané, ale tie štúdie nie sú natoľko relevantné, aby sa nimi nejaký, nejaké normy 

a vyhlášky zaoberali. Jedine v krajinách na západ od nás sa snažia aspoň takto riešiť. Tak chceli 

sme my poprosiť mesto, neviem či ešte niekto z mojich susedov bude mať niečo k tomu, ale 

aspoň.... Áno všetci sme v rámci toho istého problému. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Mňa to úplne prekvapuje, že také niečo tu má byť v Rožňave, lebo ja ako primátor vôbec 

neviem o takomto. Dobre no tak o všetkom úplne neviete hej a hlavne  o takýchto veciach, keď 

niečo má vyrásť na nejakom inom pozemku, čo  sa netýka mesta, lebo ono keby sme to mali na 

svojom pozemku, tak vieme hej. Určite ani nie som, ja tiež nie som zástanca takého niečoho, 

lebo keď sa budeme, alebo rozpamätáme, rok je tomu naspäť, v Krásnej Hôrke tiež nejaký 

takýto problém bol hej. Tam niekde tiež mala nejaká opacha vyrásť hej, takže z pozície mesta 

ja neviem ešte pán Ing. Porubán, viete nám niečo k tomuto, alebo viete mi niečo k tomu 

povedať? Lebo ja môžem tiež vstúpiť do jednania samozrejme aj s Eurobusom a tak ďalej na 

mojej úrovni a sami viete, aj pochopíte, že zase zákony ani ja nemôžem hej, ale, ale zase z mojej 

pozi.... No ja som nevedel o tomto hej. Škoda, že ste mi, škoda, že ste mi to aspoň nenaznačili, 

ale chvalabohu to ešte nevyrástlo hej, lebo vieme sa potom dohodnúť a vieme právne pozrieť, 

dobre, možno aj tá petícia pomôže atď., ale je to pre mňa úplne nová informácia, že také niečo 

by malo vyrásť. Pán Porubán. Darmo sa smejete pane, ale ja tiež o všetkom nemôžem vedieť, 

viete čo je na cudzom pozemku. To ako nehnevajte sa fakt, že..... 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

V roku 2015 navrhovateľ podal žia.., návrh na územné rozhodnutie, umiestnenie stavby. 

Územné konanie prebehlo. Vtedy, neviem či prítomní, ale z tejto lokality obyvatelia sa odvolali. 

Vtedy ako krajský stavebný úrad konštatoval, že nez.., keď odvolatelia sa nezúčastnili osobne 

predmetného ústneho pojednávania, nie je chybou stavebného úradu, v konečnom dôsledku 

fyzická účasť na ústnom pojednávania v územnom konaní nie je povinnosťou účastníka 

konania, ale jeho právom. Vyhodnotil aj vaše hodnotenia, ako, ako predmet odovl.., ako člán..., 

čo ste ako predložili ako články a tak ďalej, tak isto konštatoval, že čo je uvedené v článku 

stavebný úrad nevie ohodnotiť, jemu je relevantné ako stanovisko hygienika. Na základe toho 

potvrdil  rozhodnutie o umiestnení stavby. Následne žiadateľ podal žiadosť na stavebné 

konanie, ktoré prebieha aj v tomt..., v tomto čase. Stavebné konanie nie je ukončené, bolo ústne 

pojednávanie spojené s miestnym šetrením, kde ste ako naniesli námietky. Stavebný úrad je 

povinný vyhodnotiť vaše námietky. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Teraz pán inžinier z tohto celého čo vyplýva? Povedzte mi ešte.  

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

V tomto čase stavebný úrad vyhodnocuje námietky účastníkov konania. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



A ako to vieme vyhodnotiť? Lebo to, ja sa priznám, keby som ja tam býval, ja by som tiež 

nesúhlasil s tým, aby mi dáka opacha tam vyrástla. No to v žiadnom prípade.  

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Vyhodnocuje na základe podkladov, čo mám všetko a potom rozhodnem. Ja zatiaľ ako, 

nakoľko, že ako.... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Čiže teraz, chcem tak povedať, že keď sa mesto, alebo stavebný úrad rozhodne, tak sa to povolí 

a to tam vyrastie a budeme tomu tlieskať potom všetci, alebo ako, alebo vieme tomu nejako 

zabrániť potom, lebo keď je to, vraj to má byť pre Brzotín tak nech si to berú do Brzotína ako 

čo ma to zaujíma. Hej. Brzotín sa o Rožňavu nestará. 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

V dokumentácii nie je uvedené nikde, že to je pre Brzotín.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Uhm. 

 

Občan metsta 

Môžem vstúpiť. Ja len pani Jašeková sama sa vyjadrila na stavebnom konaní, boli sme 

účastníkmi, že tá anténa, ktorá bude smerovať na Brzotín je najdôležitejšia, preto bude to 

vykrývať hlavne Brzotín, nie Rožňavu, lebo tvrdila nám celý čas, že to je pre nás. Tak len toľko 

som chcela.  

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

A teraz zase ja vstúpim do toho, že vieme našim občanom týmto pomôcť? Lebo to nie len o nich 

sa tu jedná o nejakých 200 ľudí tam, ale o nás celú Rožňavu. 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Zatiaľ prebieha konanie. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Uhm. 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Takže stavebný úrad rozhoduje. Ja nemôžem dopredu povedať, že ako rozhodne stavebný úrad. 

Musíme vyhodnocovať všetky podklady a na základe toho rozhodneme. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

A môžeme sa stretnúť aj pred tým, ako by sa rozhodlo nejak nehovorím, že nesprávne, alebo 

by sme  povolili? Môžeme sa predtým ešte stretnúť, lebo potom keď sa vydá také povolenie..., 

dobre samozrejme treba rešpektovať zákony, lebo proti tomu ani my nemôžeme ísť, ani oni, ani 

ja hej, ale možno nejaký, nejaké možno ešte stretnutie. Neviem, lebo tak ako to urobili v Krásnej 

Hôrke, možno inde to urobili, lebo fakt, teraz ja vstúpim do jednania určite, lebo teraz to ma 

trápi a keď to má byť pre Brzotín vraj, ja neviem, keď vy hovoríte, že tvrdíte, že by to malo byť 

pre Brzotín, tak nech si to berú do Brzotína. A prečo práve v areály Eurobusu a práve pri 

bytovkách. Nie je to na vás, lebo to neberte na seba, lebo to nie vy ste rozhodli hej, len trošku 



možno aj Eurobus sa chrapúnsky ku tomu postavil tým, že on bude z toho inkasovať no. Lebo 

zase neverím, že keby ku nám na mesto to prišlo, že by sme tu všetci tlieskali tomuto.  

 

p. Ing. Ferenc Porubán  
Konanie nie je ukončené. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Uhm. 

 

p. Ing. Ferenc Porubán  
Vyhodnocujeme ako podklady, námietky, až následne budeme rozhodovať. Takže ja neviem, 

neviem teraz dopredu povedať verdikt stavebného úradu. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Baláž nech sa páči. 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem pekne za slovo. Tiež si myslím, že asi nikto z nás čo tu sedíme a sme Rožňavčania by 

30,5 m stožiar, ktorý vyžaruje asi nechcel mať v blízkosti svojho obydlia. Áno z jednej strany 

je to súkromný areál, z druhej strany máme stavebný úrad, ktorý tieto veci posudzuje. A jedná 

sa o 30,5 m, zase musím konštatovať, že nie som stavbár, ale, ale, ale to zmení výzor celého 

okolia, kde ten stožiar bude stáť. Takže ja neviem, v prvom rade by som asi ako poslanec mesta 

poprosil občanov, ktorí tam bývajú, aby, aby nám pomohli v tomto, lebo oni musia začať dajakú 

petíciu, alebo ničím, ale určite by nikto z nás nechcel mať takýto stožiar pri svojom dome. 

Takže ja si myslím, že je na nás, alebo na pánovi primátorovi, na stavebnom úrade, aby jak, ako 

sa dá sa tejto veci pomohlo. Zmeniť, premiestniť, dať niekde inde. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

To som nevedel. A pán inžinier 30 m stožiar by to mal byť?   

 

p. poslanec Peter Džačár 

30,5. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Lebo 30,5 to je zhruba výška Rožňavskej veže. Plus 7 ešte hej a už máme Rožňavskú vežu. 

Zhruba. 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Neviem vám presne povedať výšku. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre. Dobre. Vážení, skúsme to takto urobiť, lebo to je nová informácia aj pre mňa, dobre? Ja 

si tieto veci všetky preverím, preverím si veci ohľadom Eurobusu a ostatných vecí, ako tam je, 

dobre? A keď budeme vedieť nejaký výsledok, alebo ešte pred tým, ako sa rozhodne stavebný 

úrad, tak môžeme sa stretnúť u mňa ako zástupcovia, nemusíte prísť 200, ale možno toľkí 

prídete. Porozprávame na tú tému, že čo vieme robiť, lebo veľmi dobre viete a iste ma 

pochopíte, že aj, niečo je aj v mojej moci, ale zase nie som všemohúci hej. Zase tiež nemôžem 

proti niečomu ísť, aby náhodou ešte mesto za to dostalo niečo také, čo nemá. Ale možno sa to 

vyargumentuje, možno budeme vedieť nejaké riešenie urobiť, lebo zatiaľ ani ja som nevedel. 

Neviem kolegovia, vy ste vedeli o takomto niečom? Ja, ja nie určite. .... Hej, ale to je teraz 



vedľajšie dobre? Takže skúsime to preveriť, stretneme sa, dobre a ja vám skúsim nejakú novú 

informáciu dať hej. Možno, že to bude aj počas toho budúceho týždňa potom, ale niekedy len 

pri konci. Neviem, závisí od toho ako sa budú chcieť so mnou stretnúť ostatní zástupcovia. 

Dobre? Ako viem, že som vás v tejto chvíli ne...ne..., vlastne neupokojil a neuspokojil, ale 

určite sa stavať zatiaľ nebude, lebo ešte nie je to vyjadrenie naše, hej tak, takže.... 

 

Občan mesta 

Môžem ešte na chvíľku? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Samozrejme, však reagujte. 

 

Občan mesta 

Lebo určite tento problém, bude sa len ďalej gradovať, pretože to je len samozrejme prvý 

stožiar, je tu ešte Orange, je tu ešte O2. Chceli sme sa spýtať akou formou by mesto prijalo tú 

petíciu, čo sa týka zmeny územného plánu, aby jednoducho v obytnej zóne, tak ako je regulatív 

mesta Prešov, je k nahliadnutiu na internete, urobila sa zmena územného plánu s tým, že  aspoň 

tých 500 m, by bolo jednoducho nepovolené stavať takéto stožiare pri, v rámci obytných zón. 

Oni to majú krásne urobené, fakt, ako v rámci mesto Prešov im vyšlo v ústrety na základe 

petície, len ide o to, ako by sme mali formulovať túto petíciu, aby sa to jednoducho zbytočne 

nenaťahovalo. My to už asi, v rámci toho, by sme nestíhali. Ale ako by bolo najlepšie 

formulovať túto petíciu v rámci zmeny územného plánu, alebo ešte máme v rámci toho nášho 

stožiara spisovať petíciu. Ale aby sme potom nanovo, lebo ja som sa rozprávala s tou pani 

z Občianskej iniciatívy Prešov, povedala, že mobilný operátori teraz zbroja proti tomu a snažia 

sa súdiť, pretože oni to majú na súde ďalej, pretože jeden stožiar bol postavený a snažia sa im 

tam namontovať ďalšie antény. Tak aby sme jednoducho, lebo vieme súdiť sa, viete ako pracujú 

súdy u nás ,to je zase na dlhé lakte, len ide o to, aby ten stavebný úrad potom aj rešpektoval 

rozhodnutie súdne, lebo vravela, že sa už im už stalo, že ani stavebný úrad im nerešpektoval tie 

súdne rozhodnutia. Potrebujeme, a keď nám mesto vyšlo v ústrety, sme radi, že ste takto sa 

k tomu postavili, aby sme vedeli čím najskôr petíciu najprv na stožiar, potom petíciu v rámci 

zmeny územného plánu, lebo to by bolo najlepšie na základe zmeny územného plánu by sa to 

dalo riešiť. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Myslím, že povedia právnici, že aj aj by bolo dobre. No urobme to týmto spôsobom dobre? 

Lebo o tom vieme rozprávať, preveríme si tieto skutočnosti, dobre, aj ja ako osoba, aby som 

vedel o týchto veciach, budem kolegov informovať poslancov, že v akom štádiu to je, aj vás, 

keby ste boli tak dobrý nechali tu na seba nejaký kontakt s kým sa môžeme spojiť potom dobre? 

Aby sme si tieto nové skutočnosti vydiskutovali a možno fakt spolu vymyslíme aj ten typ tej 

petície atď. aby to bolo v súlade so všetkým, dobre, lebo tak aj tu sú právnici, vedia ako to 

napísať, dobre? Aby to bolo aj, spĺňalo aj jedno aj druhé potom, lebo v tejto chvíli teraz rýchlo 

ani ja neviem rozhodnúť, lebo bude ešte stavebný úrad, s nimi musíme rozprávať, tam neviem 

ešte hej, takže ak vás v tejto chvíli aspoň trošku upokojím týmto hej, tak ja verím tomu, keby 

mala byť petícia ja budem prvý tiež, ktorý to podpíše a verím tomu, že aj kolegovia. No tak 

nechceli by sme takéto niečo. A viem, že to je nejaký nový fenomén teraz tie, stavba týchto 

stĺpov, no ale. Pán Capák, pán poslanec Capák a pán poslanec Kováč sa ešte hlásia. Nech sa 

páči. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 



Ja si myslím, že úplne občania z tej oblasti môžu rátať so všetkými poslancami, že by sme boli 

schopný rýchlo zmeniť VZN v prospech vás a druhá vec neviem, či je to v právomoci, alebo 

nie, to by nám vedel pán povedať Porubán. Jednoducho vy máte možnosť nejak to pozastaviť? 

Že nie, vydať také rozhodnutie alebo ako to je. Keď to možno by nám ešte pomohlo. 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Ešte raz môžeme opakovať, teraz v tomto čase prebieha konanie. Ja ako pracovník stavebného 

úradu nemám právo povedať prejedukovací výsledok. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Čiže pán inžinier, vy aj samozrejme musíte dodržiavať stanoviská, musíte dodržiavať lehoty 

hej, no len teraz to je taký, ja nie som právnik, že čo, čo sa s tým dá niečo robiť, nemusím byť 

právnikom, možno stavebný úrad neviem.... Dobre to by sme, to je na dlhú debatu dobre? My 

si to celé preveríme, lebo to bola nová skutočnosť aj pre nás, aj pre kolegov a tak ako som 

povedal, keď vás veľmi pekne poprosím, nechajte tu jeden kontakt na vás a my vám určite 

behom budúceho týždňa zavoláme potom v akom štádiu to je, čo sa s tým dá robiť, možno, 

nieže možno, kolegom dám preveriť v iných mestách ako to urobili, môžeme, pozrieme sa na 

ten Prešov, ale trošku ma tam zarazilo, čo vy ste povedala, že vidíte, že už, už je to na súde. 

Ono teraz nepovoliť, teraz zase mesto sa bude súdiť, no určite v prospech obyvateľov my 

musíme pracovať aj mne ide o vás hej, nie nejako, nejako 

 

Občan mesta 

Ak môžem ešte na chvíľočku, je veľmi je problematický pokiaľ to bude stáť sa ďalej s tým 

trápiť, lebo oni sami povedali. Najlepšie je zabrániť tomu, aby vôbec tento stožiar stál. Pretože 

je ešte možné v rámci toho ak sa aj stožiar postaví, ešte sa tam vydáva kolaudačné rozhodnutie, 

robia sa merania a sami vieme, že ako sú, je niekoľko publikácií Telekomu, Orangu, nikomu 

nič neškodí, nič nie je problém. Oni nemôžu povedať, že je to, je to na trhu ešte len 20 rokov, 

sami vieme, že tieto technológie sme prehltený a my si ešte postavíme stožiar, ktorí nás bude. 

Ja nemám šancu ten stožiar vypnúť. Ja si nepoviem, že, ja si mobil vypnem, dám ho od seba, 

doma si povypínam všetko, ale stožiar mi určite nevypne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Máte pravdu. Ani Černobyľ neškodil. A máme ho tu, umierame všetci. Takže, dobre? Ak, ak 

vás môžem týmto ešte raz upokojiť, dobre, nechajte ten kontakt, ozveme sa, kolegom dám tak 

isto echo aby vedeli o tom dobre a keby mala fakt vzniknúť aj nejaká petícia spýtame sa, že či 

áno, či urobiť, má to zmysel, ja myslím, že áno, tak skúsime to spolu s vami spracovať, napísať 

do takej formy ako je a verím tomu, že aj ostatní obyvatelia Rožňavy prispejú k tomu, aby, aby 

sa zabránilo... Keď vieme zabrániť tomu. Ja neviem no, ja by som tiež nechcel keby som tam 

býval. Nieže tam, inde keď bývam by som nechcel, no! Dobre? Nechajte tu kolegyni potom 

ten, ten kontakt na vás potom. Nech a páči ďalší, ktorí ste mimo tohto stožiaru.  

.....Jaj prehliadol som, prepáč mi to. Pán poslanec Kuhn, pán poslanec Kováč a pán poslanec 

Beke. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem spýtať, aký stožiar to máme na budove mestského úradu? Čo je to za vysielač? A či 

mesto má prehľad o iných takýchto vysielačoch na území mesta, lebo mám pocit, že, že ich je 

viacej a sú aj na budovách bytoviek. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Neviem pán poslanec, vieme ti to zistiť, ale ja ti to neviem teraz povedať. U nás máme vysielač 

UPC. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Nepotrebujem odpoveď okamžite. Len myslím si, že treba riešiť túto vec komplexne a viac ......, 

že takéto vysielače už máme na území mesta.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

No však jasne, ale bude to treba aj s vašim prispením. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja som sa chcel pána Ing. Porubána opýtať, dokedy tam je tá lehota? Teda pretože tam určite 

nejaký detlain je zákonom stanovený. To myslím, že od toho sa treba odraziť. 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Bolo ústne pojednávanie, kde sa pozbierali všetky podklady. Teraz vyhodnocujeme tie 

podklady a na základe ako uzne..... ako rozhodneme, že ako ďalej. Tu už neni lehota. Kým.... 

musíme spracovať tie podklady. To je ako pre nás, aj keď stihneme to ako do týždňa ako, ako 

bude náš ďalší krok známy. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Počkajte. Zo zákona nevyplýva žiadna lehota teraz voči stavebníkovi? Stavebník môže čakať 2 

roky na to, kým vy zhodnotíte všetky náležitosti? 

 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Nie, platí všeobecný zákon, že ako od podania žiadosti stavebný úrad má rozhodnúť do 30 dní, 

v zložitých prípadoch do 60 dní.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Dobre a teraz sa pýtam, kedy uplynie tých 60 dní od podania žiadosti? To je ten detlain, ktorý 

potrebujem vedieť. Lebo stavebník po uplynutí 60 dní, vy budete musieť ako úrad vydať to 

rozhodnutie a my chceme vedieť koľko máme času na to, aby sme ešte niekde apelovali, niekde 

zbrojili, niekde sa snažili niečo dosiahnuť pred tým, ako začnú stavať tú vežu. 

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Neviem vám na to odpovedať, lebo ako keď došlo aj k prerušeniu tak sa všetko ako, ako, počas 

ako, čas prerušenia konania nezahŕňa do lehoty, takže neviem na to odpovedať. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

No pre, lebo pre, pre občanov a pre prácu mestského úradu bude podstatné povedať tento 

dátum, pretože keď to uplynie budúci týždeň v utorok, tak asi veľmi málo sa v rámci toho dá 

urobiť, lebo keď sa im vydá stavebné povolenie tak je to potom naozaj na dlhé lakte a tak ako 

občania Prešova sa budú ťahať, tak budeme sa, budú sa možno aj občania by.. vedľajších 

bytoviek a rodinných domčekov teraz tam ťahať súdne, pretože nič im nepomôže. V rámci 

tohto  v zmysle mojich vedomostí stavebného zákona a v zmysle vedomostí, ktoré teda mám ja 

doporučujem občanom veľmi rýchlo zbrojiť, to znamená okamžite keď sa dá televíziu volať, 

apelovať na dodávateľov, apelovať na Telekom, apelovať krížom-krážom hore, dole. Proste 

teraz okolo toho robiť virvar, tým pomôžete hodne mestu, ktoré bude mať výbornú 

východiskovú pozíciu na to, aby ...lepšie vyjednávaciu pozíciu, ale prosím vzhľadom na to, že 



nemáme dedline a pán primátor vás bude kontaktovať telefonicky, ktorý dátum to je netreba 

váhať ani minútu a pozvať televízie hlavne komerčného charakteru, občan za ušami, alebo 

podobné relácie, aby okamžite prišli a robili okolo toho takéto veci. Na mnohých to pôsobí 

veľmi pozitívne, ale pozor nesmú ukazovať do televízie stavebné povolenie. 

 

Občan mesta 

Môžeme, keď ešte na chvíľočku, pokiaľ viem v tomto môžem poopraviť pána zo stavebného 

úradu. Pani Ing. Breznenová dostala naše námietky, a tieto námietky budú poslané na hygienu, 

to znamená aby sa k tom ešte vyjadrila v rámci stavebné konania. A oni na to majú 30 dní. 

Viem, že ešte sa to bude len posielať, tak predpokladám, ale to je samozrejme, to je  šibeničný 

termín, lebo za 30 dní sa toho veľa nedá urobiť.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja na to upozorňujem hlavne kvôli tomu, lebo stavebný úrad je viazaný stavebným zákonom 

a lehotám. My nemôžme uprieť snahu zamestnancov, resp, vykonávajú svoju prácu. My si 

musíme ustriehnuť lehoty. Pokiaľ si ustriehnete lehoty a ustriehneme si lehoty. Pokiaľ nie 

budeme búchať hlavou do múra a obijeme maximálne omietku a hlavy si. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Beke.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne. Ale ja taktiež na tú lehotu som sa chcel opýtať. A teraz už sa vysvitlo, že čo 

ako je.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre ja sa opýtam na tú lehotu. Nechcime aj od neho hej, pretože má tisíc spisov, aby presne 

vedel lehotu práve toho spisu, to nechcite od neho, takže ja vás budem informovať ako vám 

som sľúbil, vás, poslancov, tak isto vás občanov, dobre? Že koľko nejakého času máme a určite 

aj ja nejaké telefonáty urobím, čo sa s tým dá urobiť. No lebo s niečím sa dá niečo urobiť, 

s niečím sa už nedá urobiť, možno sa dá ešte, takže teraz v tomto momente nevieme, ale zase 

dobre je, že ste prišli takúto vec oznámiť, že takéto niečo tu má byť. Určite by boli sme vedeli 

o tom, keď to má byť na nejakom pozemku našom mestskom. Možno to veľmi dobre urobili, a 

šikovne to už robia, že to dávajú na pozemky spoločností, súkromníkom atď. hej, lebo tam už 

môže napríklad ten proces spustiť a môže to ísť možno rýchlejšie, ja neviem ja nie som 

odborníkom, ale asi to je... Neviem. No len asi to je lepšie, keď je to v záhrade nejakého 

súkromníka. Pravdepodobne. Dobre, zatiaľ asi, asi toľko. Ale ďakujem vám veľmi pekne, že 

ste prišli a oznámili nám túto skutočnosť.  

Ďalej ešte pán poslanec Kováč ešte chcel diskutovať.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja len veľmi stručne a veľmi krátko. Add 1 zase absencia hlavného architekta mesta, ktorý 

v rámci tohto to muselo prejsť cez ruky a druhá vec, ja by som chcel požiadať stavebný úrad aj 

napriek tomu, že to je mimo jeho kompetencií, aby o takýchto veciach minimálne informoval 

primátora mesta, resp. prednostu mesta, že takáto opacha sa niekde stavia, lebo ako medzi nami 

ženami 30 m veža a s úsmevom si ju schváliť, ako je dobre, lebo zákon to umožňuje, ale zase 

na druhej strane  je tu nejaké morálne právo voči občanom, alebo povinnosť voči občanom a tá 

jasne velí, chlapci tu je 30 m veža, tak s tým niečo skúsme robiť, lebo ja ako stavebný úrad 

s tým nemôžem robiť nič. Ďakujem. 

 



p. primátor Pavol Burdiga 

Je to názor každého, no vieš ... Nech sa páči ešte je tu ďalej? 

 

Občan mesta 

Dobrý deň prajem Lucia Černáková. Bola som tu 01.12., myslím bolo posledné zasadnutie, na 

ktorom som bola prítomná. Zaujímalo by ma, aký je aktuálny stav možno nejakého 

preverovania okolností, ktoré súvisia s výstavbou, alebo teda následkami výstavby haly pri 

Kalteneckri. Nakoľko som bola len veľmi stroho informovaná a vlastne neviem či sa niečo 

zistilo, či sa to nejakým spôsobom posunulo. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Máme správu hlavnej kontrolórky, takže. Neviem pani hlavná kontrolórka môžeš aspoň. Aj ju 

budeme čítať, lebo ju budeme čítať, lebo je tam nejaké nové zistenie, len škoda, že si nespytujú 

svedomie, tí ľudia, ktorí môžu za to.  

 

Hlavná kontrolórka 

Áno. Ja mám takýto bod programu. Preverila som vlastne podmienky, za akých sa tam mala 

robiť tá rekonštrukcia, resp. výstavba.  Zamestnanci mestského úradu boli aj na mieste činu 

odfotiť vlastne tú plochu, ktorú vy hovoríte, že je nejaká zdevastovaná. Nenašli sme  

v stavebných podkladoch, ani nejakých povoleniach, žiadnu podmienku vybudovania 

parkoviska, resp. výstavby nejakej zelene. Bola to len asi zrejme ústna, ústna dohoda, alebo 

ústny prísľub. V podmienkach na udelenie stavebného povolenia, resp. kolaudácie nič také tam 

uvedené nie je. 

 

 

Občan mesta 

Čo to teda pre nás znamená v tomto prípade, vzhľadom na to, že.... 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

No nemôžme, nemôžme žiadať investora o dodatočné nejaké dobudovanie, alebo splnenie 

nejakých záväzkov, ktoré odzneli ústne. Mesto, mesto ho nemôže zaviazať k plneniu niečoho, 

čo nebolo predmetom stavebného konania. 

 

Občan mesta 

To znamená, že akýmkoľvek spôsobom, je niečo prisľúbené, alebo ummm, no povedzme, že 

prisľúbené ako benefit za strpenie stavebných prác a, a úprav a v skutočnosti to, že ani nebola 

akceptovaná petícia a teda náš nesúhlas ako taký nie je rešpektovaný v podstate 7 rokov, takže 

vlastne, to že nikto z kompetentných a teda ani mesto zúčastnené, ani firma predmetná 

a priznávam, že ani obyvatelia v tom čase neurobili žiaden záznam. To, že tam tí ľudia prítomní 

boli, že to odznelo, to je vlastne irelevantné a teda akým spôsobom sa k tomu môžeme dopátrať. 

Mám teda urobiť to, že mám vyžiadať ústne svedectvá týchto prítomných ľudí? 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

No viete, to by ani pred súdom neobstálo. Aké ústne svedectvo. Mesto nebolo viazané 

k ničomu. Keď tak investora sa pýtajte.  

 

Občan mesta  

Čo sľúbil. No ale to sú otázky, to je otázka mestského pozemku, čiže v podstate ja pre 

Kaltenecker nie som priamym účastníkom konania. Tak ako nás mesto vlastne vylúčilo 

vzhľadom na to, že nie sme majiteľmi týchto pozemkov, takže v podstate my síce užívame 



diskomfort, ktorý nám týmto vznikol, ale nemáme žiadne právo sa do toho nejakým spôsobom 

zakomponovať a nejakým spôsobom to riešiť, aby sme vôbec mohli tam žiť normálne? Akým 

spôsobom teda môžeme postupovať? Jednoduchý príklad, moja rodina je celkom dobrý vzor 

toho, ako zle sme dopadli. My sme, ja bývam na Zakarpatskej 4, to je najbližší vchod ku 

Kalteneckru. Výstavbou novej haly nám zastavali prístup ku garážam, ja teraz chodím s 2 

malými deťmi po ceste, okolo mňa jazdia ľudia tak, ako jazdia. To je zážitok, o ktorom by sa 

dalo dlho rozprávať. Čiže v podstate my akým spôsobom sa môžeme brániť? Buď môžeme ísť 

hore kopcom ku hornému parkovisku Kalteneckra a idem po blate, po ľade, po snehu. Minule 

sme sa, sme tam spadli, alebo môžem obísť tú halu riadne po ceste a zase dochádzame k tomu, 

že je  to nebezpečné, tam nie je chodník, ja nemám ako inak s tými deťmi ísť. Neviem si ísť 

sama ráno pre auto do garáže, nechať 2 malé deti doma – jedno je v jasliach, druhé v škôlke 

a to som len ja. Teda 3x 34 bytov. Čiže a to je jedna vec a druhá vec je, že to parkovisko je 

v takom stave, ako pravdepodobne pracovníci mestského úradu zaznamenali, čiže mi tam každý 

deň jazdíme autami, teda čo môžeme robiť aby sme túto situáciu zlepšili? Musíme to upraviť 

na vlastné náklady? Z čoho iného teda máme vychádzať? Mali sme za to, že teda keď bola pani 

Repaská, ako zástupkyňa mesta prítomná, mali sme za to, že teda nejakým spôsobom to bude 

zaznamenané. Evidentne nebolo. Ona si to, ona síce odsúhlasila, že si toto stretnutie pamätá, 

ale v zapätí odišla preč z mestského úradu. Čo teda navrhujete? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Len k čomu sme boli my viazaný, mestský úrad.  

 

 

Občan mesta 

To je dobrá otázka. Mám za to, že keď sú to mestské pozemky a my sme obyvatelia tohto mesta 

a podnikateľ, alebo teda pán Kováč vtedy zastupoval podnikateľa, aktuálne teda neviem v akom 

sú vzťahu, podnikateľskom, pracovno-právnom, ale keď to vtedy bolo tak odprezentované, tak 

všetci obyvatelia majú za to, ako si to pamätajú, že to tak má byť. A teda čakáme na to 5 rok. 

Tá petícia z 2010 nebola prijatá, bola zamietnutá. Pozemky boli odpredané, pretože bolo to bolo 

naviazané na rozpočet mesta a teda, čo my z toho budeme mať. Okrem toho diskomfortu, ktorý 

vznikol. Nemáme ani pivo zadarmo, ani nič.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kováč skús sa vyjadriť k tomu, bol si priamo zainteresovaný tam. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za priestor. Ja by som to rozdelil tú záležitosť v rámci pomoci do dvoch rovín. 

Prvá rovina je rovina legislatívna, tzn. že došlo tam k záberu verejných priestranstiev a v rámci 

záberu verejných priestranstiev ešte sú doklady za akých podmienok dotyčný mohol záber 

verejných priestranstiev urobiť a v akom stave následne ho mal odovzdať. Tieto doklady 

predpokladám, že k dispozícii sú a môžu, môžu napomôcť v časti  riešenia týchto problémov 

s tým, že  aj napriek tomu, že sa majiteľ zmenil, riešenie zostáva na tú istú spoločnosť. Čo sa 

týka samotného chodníku okolo Kalteneckru, o ktorom rozpráva pani občianka tak jedná sa 

o to, že ešte môžete požiadať stavebníka, tzn. firmu, aby vám vydala, pokiaľ vám chce vyjsť 

v ústrety, aby vám dovolila nazrieť do stavebných denníkov a zápisov z kontrolných dní, 

v ktorých sa uvedené skutočnosti môžu a nemusia sa nachádzať. Ešte toľko môžeme urobiť 

v tejto veci.  

 

Občan mesta 

To znamená, oni by mali, či teda mám zistiť, či mali povinnosť postaviť tam chodník? 



 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pokiaľ je dohoda interného charakteru medzi stavebníkom a zhotoviteľom vtom, že teda tento 

chodník sa mal realizovať, tak je to posledný doklad, v ktorom by to teoreticky ešte mohlo byť 

zaznačené. To znamená, buď zápis zo stavebného denníka bude poznámka, že na základe 

stretnutia s občanmi je teda takýto zámer a k tomu sa zaväzuje stavebník a niečo sa bude robiť, 

alebo existuje zápis v stavebnom denníku, v ktorom je  táto skutočnosť na základe  podnetu 

mestského úradu, alebo podnetu zhotoviteľa, teda stavebníka zapísaná. Takže požiadať majiteľa 

o nahliadnutie do archívu, o nahliadnutie do stavebných denníkov a do zápisov z kontrolných 

dní na stavbe. 

 

Občan mesta 

V poriadku. To znamená, budem komunikovať s podnikateľom v tejto veci a súčasne si teda 

vydiskutujem aj tú údajnú bezzápachovú ... technológiu. To potom vyriešime my ako 

obyvatelia. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Čo sa týka bezzápachovej technológie, ja som teraz reagoval na, na parkovisko, reagoval som 

na trávnik, reagoval som na ten chodník, o ktorom rozprávate. Čo sa týka zápachu, neviem či 

som hovoril o inom riešení, ak áno, tak poprosím vás pripomeňte. Jediné riešenie je naozaj 

prizvať certifikovanú firmu, ktorá na základe svojich meraní je schopná vám dať do ruky 

doklad, na základe ktorého môžete žalovať Kaltenecker, že teda  prekročuje normy, resp. 

prekračuje parametre, ktoré mu hygiena dovoľuje, resp. úrad verejného zdravotníctva. Osta ... 

Akékoľvek iné subjektívne stanoviská toho typu, že je tam zápach môžu byť stále odvrátené 

písomne tým spôsobom, že  stavba je postavená v zmysle stavebného povolenia, technológia je 

zrealizovaná v zmysle povolenia zdravotníkov obvodného úradu, teda hygieny ako takej a tým 

pádom sme nedospeli k výsledku a úspechom. Pamätám si obdobnú záležitosť na obchodnom 

centre v Rožňave, Alej Jána Pavla II., kde sa okolití občania sťažovali na, ns hluk z klimatizácie 

a vzduchotechniky, pozvali si odborníkov certifikovaných, ktorý zmerali požadovanú hladinu 

hluku vo vytipovaných hodinách a dosiahli u investora nápravu. V prípade pachu treba urobiť 

to isté.  

 

Občan mesta  

Takže to zaplatíme my a ešte na jednu vec som sa chcela opýtať, keďže teda toto bude  ako som 

v decembri povedala na dlhé lakte. Máme možnosť, to je grant, ktorý som spomínala dávnejšie, 

požiadať o grant 1. Stavebnej sporiteľne, na základe ktorého by sme mohli urobiť nejaké drobné 

úpravy v tejto oblasti a tie by boli do výšky  max. 5 000 eur. O takýto grant, ale musí požiadať 

mesto, takže  my ako občania  v tomto smere nie sme zase komunikačným partnerom, avšak 

autorom projektovej dokumentácie a vykonávateľom by už potom boli tretie osoby. Čiže mesto 

by už do toho potom inak nebolo zakomponované. Akurát by získalo ten benefit, že by plochy 

boli upravené, čiže vlastne to čo....ak sa mi to nepodarí vyriešiť s Kaltenecrom, čo 

nepredpokladám, že sami podarí, keďže pol roka komunikujem a zatiaľ bez úspechu, takže ak, 

ja by som bola rada, ak by sme mohli rozbehnúť ten grant. Ten grant je od roku 2016 na 3 roky 

a teda do roku 2019, čiže by som bola rada, ak by sme o tom mohli začať hovoriť, ak by sme 

o tom vôbec mohli začať uvažovať, akýmkoľvek spôsobom, aby som vedela, či si my samy 

aspoň tam môžeme niečo urobiť a či nám to môže dať, takáto finančná spoločnosť nejakú. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Teraz takto. Teraz takto. Asi to ostane na nás, lebo je to našou povinnosťou ste naši občania hej 

a to, že nedodrží niekto slovo hej a asi jeho slovo stojí za niečo, nechcem to vulgárne tu povedať 



hej, ostane to na nás na mesto hej a ja asi si budem pokladať za povinnosť, aby sme to urobili. 

Chcem sa vás spýtať ešte, že čo je tam potrebné u vás urobiť, aby ste boli ako tak spokojní. To 

znamená, celá cesta ako je tam, aj s parkoviskami so všetkým samozrejme vyasfaltovať, to mi 

poviete, alebo aspoň časť? 

 

Občan mesta 

Upraviť ta, aby sme po nej mohli chodiť ako po rovnej, pretože tie výtlky sú po tejto zime opäť 

hlbšie, to je obvyklí problém. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

No to jasne, to sú všade tie výtlky a budeme ich opravovať hej. 

 

Občan mesta 

Ten koniec, ktorý teda nebo dorovnaný, pretože tam bola... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Uhm, uhm. 

 

Občan mesta  

Podnikateľ dal dole tú vrchnú vrstvu ako sme v decembri hovorili a už nedorovnal, čiže tam je 

skok asi 2 cm. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre, dobre, ja sa pôjdem na to pozrieť. Potom? 

 

Občan mesta 

Obyvatelia očakávajú, že okrem teda úpravy tej parkovacej plochy sa upraví prístup z dolného 

na horné par... z parkoviska, ktoré je pred bytovými domami na parkovisko pri Kalteneckri, aby 

sa nejakým spôsobom uľahčil prístup ku garážam. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

To znamená nebol tam chodník nikdy? 

 

Občan mesta 

On je tam vychodený. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Vychodený, ale chodník je ten, ktorý má pekne všetko. Hej nebol tam, preto hovorím, keď 

poviete chodník áno chápem, ideme ďalej. Dobre čiže od tejto dolnej časti tým vyšliapaným 

hore, vyjsť hore na to vrchné parkovisko, ktoré je vedľa Kalteneckru. Hej? 

 

Občan mesta  

To sedí. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre, ďalej. 

 

Občan mesta 

Nechceli sme tam plechovú stenu, to bolo ešte v čase, keď sa predkladala petícia, tak 

plechová.....je tam betónová, ale bolo teda prisľúbené, že tá betónová plocha nebude 



nevzhľadná. Mňa napadlo vzhľadom na to, že deti miestnej základnej umeleckej školy ak sa 

nemýlim, robili nejaké maľovanie na nejaké steny pri Kalteneckri a ešte na nejakých miestach. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

V Kalteneckri vo vnútri, áno, áno. 

 

Občan mesta 

To ani nevidieť z ulice. Možno by nebolo zlé, takto túto stenu pomaľovať, ale nejakým 

estetickým spôsobom, pretože máme záujem posadiť si tam brečtan, resp. inú popínavú rastlinu 

tak, aby to potom, keď jedného dňa ten brečtan narastie aby to nejak pekne vyzeralo. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Uhm. 

 

Občan mesta 

Ale kým ten brečtan narastie to netrvá rok, to nie je....... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Jasne to je, to je všetko v poriadku a je pekné, že by sme to pomaľovali, ale potom bude ten 

brečtan tak nám to zakryje, ale aj tak by sme museli pýtať nejaké povolenie od toho majiteľa 

hej, že to môžeme pokresliť. Čo nevidím v tom nejaký problém, lebo tak keď sme aj dnuká 

robili, len či by to malo zmysel to pekne pomaľovať a potom to zasadiť brečtanom. 

 

Občan mesta 

No ale kým tam ten brečtan vyrastie, nech to nejak vyzerá, už keď jazdíme po dierach to je taký 

súbeh takých malých okolností a plus úprava zelených plôch, ktoré sú za bytovými domami. 

Už so to konzultovala s..., už som to konzultovala a bolo mi napríklad povedané že, to čo sa 

robí v niektorých komunitných združeniach, že sa urobí napr. malé kompostovisko, alebo malá 

záhradka, kvetinová záhradka, čokoľvek, tam je staré pieskovisko, detské pieskovisko sa veľmi 

nevyužíva, pretože za 14, 12, 14 je nové upravené ihrisko. Toto by sme vedeli upraviť, možnosti 

tam sú.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre. Takže, takže máme plochu hej aj s cestou, máme chodník, máme betónovú stenu, máme 

nátery, máme brečtan, ďalej. 

 

Občan mesta 

To je v podstate....neviem o tom, nespomínali obyvatelia, že by sa bolo niečo ďalšie 

vyžadovalo, resp. prisľúbilo, tak. Nevyžadujú nič ďalšie, my nepotrebujeme nič navyše. Tam 

ide o to, že pred 5 rokmi sa niečo povedalo a ostalo pri sľuboch. 

 

p. primátor Pavol Burdiga  
Takže toto sú tie sľuby, ktoré  vám tam obyvateľom niekto sľúbil.  

 

Občan mesta 

Áno, ale ich plnenie pomerne navýši životný komfort. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre, dobre, to čo ste spomínali to, ten projekt, ktorý ste hovorili zo sporiteľne, neviem, nie 

je tam žiadny problém, zastavíte sa u nás, budeme o tom hovoriť, dá sa to urobiť, však ako keď 



mesto vie vstúpiť do toho a vieme si pomôcť tak to urobíme. A ja nevidím iné východisko, aj 

tak ostane to, že my mesto to budeme musieť zatiahnuť za tých darebákov, ktorí možno to mali 

urobiť, hej a neurobili to a sľúbili vám to hej, že budeme to musieť zaasfaltovať, možno tú stenu 

vám upravíme hej a aj tie chodníky teda pravdepodobne vo vlastnej réžii to budeme musieť 

urobiť. Ale to s kolegami poslancami potom dohodneme, aby ste boli spokojní a tá všeobecná 

spokojnosť, aby pri vašich bytovkách asi bola. Ja to ináč nevidím, lebo nevidím to ináč, lebo 

takto sa budete vy chudáci ťahať s Kalteneckrom, neviem kým, neviem kým, aj tak to budeme 

musieť pravdepodobne asi spoločne vyriešiť.  

 

Občan mesta 

Budem veľmi rada a z pozície zástupkyne vlastníkov všetkých týchto bytov urobím všetko, čo 

je v mojich silách, aby som mohla byť nápomocná, aby sa to pohlo čo najrýchlejšie vpred. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre, takže kvôli tomu projektu sa zastavte u nás, ale aj u mňa, porozprávame sa o tom, aby 

sme mohli tie kroky, lebo to zbytočne budeme si tu vypisovať, mailovať a budete aj na 

Kaltenecker, tam sa zmenil už majiteľ atď. a vidíte, niektoré veci, ktoré nás vtedy žiadali tu 

v roku 2011 ešte stále nie sú splnené, podpísané. Hej takže je tu toľko vecí, takže 

pravdepodobne asi vyjdeme vám v ústrety, aj kolegovia a skúsime to zveľadiť tam, aby ste boli 

aj vy spokojný a právoplatnými občanmi nášho mesta. Dobre? 

 

Občan mesta 

Budeme veľmi radi, ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči kolegovia. Pán poslanec Kuhn a pán Balázs ešte k tomu. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem pán primátor, ja budem rád, keď teda bude mesto vyjde v ústrety obyvateľom týchto 

bytoviek, ale treba si povedať, že v tomto prípade pochybili aj nejakí zamestnanci mesta. 

Pretože podľa toho, čo tu zaznelo, alebo bývalí zamestnanci mesta, lebo podľa toho, čo tu 

zaznelo, bol zástupca mesta prítomný na tom a mal asi urobiť nejakú zápisnicu a malo sa to 

dostať do zmluvy. Totiž oni si nepria.....Kaltenecker si nepreja....pardon neprenajal pozemky 

od obyvateľov tej bytovky, ale prenajal si, alebo vzal si do výpožičky, do podnájmu, neviem 

ako sa to hodno....riadil.....ako právne to bolo usporiadané, ale, ale tie pozemky boli mestské, 

ktoré využíval pri rekonštrukcii a v zmluve malo byť uvedené, že, že tie pozemky a to by malo 

mesto žiadať ako vlastník tých pozemkov, že tie pozemky budú uvedené buď do pôvodného 

stavu, čo je niekedy taká formulácia pôvodný stav, že, že keď, je keď je nie celkom rovná cesta, 

tak urobia nie celkom rovnú cestu, alebo, alebo proste nadefinovať, že, že teda mesto, mesto 

chce, nie že obyvatelia budú chcieť, ale mesto do tej zmluvy, mesto má zmluvný vzťah, že keď 

dá k dispozícii pozemky na  rekonštrukciu, tak, tak potom požaduje, aby sa to urobili. To že, to 

že firma nedodrží zmluvné podmienky je ďalšia vec, to, to potom by sa riešilo cez súdy a tak 

ďalej, ale minimálne mesto by malo v tej zmluve mať jasne stanovené, že, že dobre, my vám 

dáme k dispozícii pozemky, ktoré potrebujete k rekonštrukcii a vy ich uvediete po skončení do 

takéhoto stavu. Čiže tu zlyhali niektorí zamestnanci, alebo bývalí zamestnanci mesta a, a mesto 

tým pádom by malo vyjsť v ústrety občanom. Tak ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Tak. Presne tak. Presne tak. Skús si prečítať uznesenie z roku 2011, za čo si aj ty hlasoval 

a zatiaľ stále ešte nie je uzavreté. Zaujímavé čítanie to bude. A hlasoval si za to. No poďme 

ďalej. Pán poslanec Kosshúth. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Pán primátor ja chcem len pripomenúť, že si povedal, že 13.30 končíme, takže. Technická. 

Navrhujem obedňajšiu prestávku. Ukončiť všetky diskusné príspevky. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Balázs ešte dokončí. 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
Takže len otázka, že ako to mohlo byť skolaudované, keď tieto veci neboli dotiahnuté, ktoré, 

ktoré keď je to napísané v stavebnom denníku, že sa to dá do pôvodného stavu, vybuduje sa 

chodník, alebo dakde kde je stopa, ako to bolo skolaudované, to je jedna vec. Druhá vec, keď 

môžeme pána primátora, jak sa už aj pán primátor vyjadril vlastne o spoluprácu na tom grante 

tak, tak určite to mesto privíta, lebo vlastne budeme šetriť peniaze z nášho rozpočtu a keď 

náhodou to nevyjde, aj tak by sme mali uvažovať, teraz nebolo by dobré keby to bol taký 

precedens, že dakto keď bude tuná chodiť každé zastupiteľstvo a búchať po stole a všetko 

splníme, to možná že by nebolo najideálnejšie, ale ten chodník, ktorí tuná pani spomínala, ktorý, 

ktorý ide okolo cesty smerom ku Kalteneckru tam naozaj nie je. Sú tam garáže a je logické, že 

vlastne keď dakto auto odparkuje do garáže, tak sa potrebuje od garáže peši dostať, alebo peši 

po to auto ísť, alebo do toho Kalteneckra, alebo reštauračných zariadení, takže možno by sme 

mohli nad tým chodníkom tam mohli do budúcna rozmýšľať, že by tam dajaký trebalo 

vybudovať. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre dajme posledný príspevok už dobre? Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja súhlasím s pánom Balázsom. Podľa môjho názoru je jasne pri prešetrení malo vyplynúť, že  

z povolenia na záber verejného priestranstva bolo povinnosť stavebníka tá a tá a tá a bolo, malo 

byť vecou toho, či je skontrolované alebo nie a mali byť info informovaní občania, že teda 

stavebný úrad eviduje nesplnené náležitosti alebo splnené záležitosti. Veľmi, veľmi súhlasím 

s tým, že kolaudačné rozhodnutie bolo vydané tak, ako bolo vydané. Podmienky vydania 

kolaudačného rozhodnutia má na starosti stavebný úrad a predpokladám, že v týchto 

podmienkach mnohé z týchto vecí boli, väčšina týchto vecí. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Chcem sa spýtať ešte máte nejakú otázku na pánov poslancov? Nie. Dobre ďakujem vám veľmi 

pekne. Takže môžeme dať teda obedňajšiu prestávku. Povedzte si čas. Dobre takže teraz je, 

teraz je 13.40 takže 14.40. Dobre? 

 

BUDÍČEK – priamy prenájom pozemku mesta to je bod 16/10. Otváram diskusiu, nech a vám 

páči kolegovia. Kolegovia... Pán Kováč skúste mi vyčistiť obrazovku. Tak nech sa páči môžete 

sa hlásiť do diskusie tí, ktorí chcete. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Chcem sa spýtať pani prednostky, aké sú výhody, nevýhody tých dvoch alternatív, teda 

výpožička alebo prenájom.  



 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Výpožička je bezplatné užívanie majetku mesta a prenájom tak je tam to euro navrhnuté. Čiže 

to je odplatné užívanie. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže ich zodpovednosť za, za udržiavanie  je rovnaká. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Áno.   

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec ešte, lebo svietiš nám tu! 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA   
Nie. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Toľko hej, dobre. Nemá nikto iný. Uzatváram diskusiu. alternatíva 1 je hej? Komisia...dobre. 

Takže návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje alternatívu č. 1 

zverejnenie zámeru priameho prenájmu časti pozemku zapísaného na LV číslo 3001 k.ú. 

Rožňava, parcelné číslo ... ak dovolíte nebudem celé čítať. Je tu, je tu nájomné na užívanie 

premetu zmluvy je vo výške 1 euro ročne. Páči sa hlasujte. Milan nemáš kartu asi, máš ju? 

Opačne si ju mal asi. 

Takže za 10, proti 0, zdržalo sa  0. 

 

16/11 Peter Vojtechovský, Páterova 35, Rožňava – žiadosť o zmenu výšky kúpnej ceny. 

Finančná, podnikateľská neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť. Otváram diskusiu, 

nech sa páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave schvaľuje zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva č. 174/2016 zo dňa 29. 09. 

2016 v časti výšky kúpnej ceny zo 7 eur na m2 na 12 eur na m2. Pri kúpe pozemku KNE 1872/6 

zastavaná plocha s výmerou 88 m2 od Petra Vojtechovského, bytom Páterova 35 Rožňava. 

Nech sa páči hlasujte. 

Za 0, proti 8, zdržalo sa 0. Ďakujem.  

 

16/12 Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 92/2014. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. 

Ukončujem diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

schvaľuje zmenu uznesenia MZ č. 92/2014 nasledovne: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

schvaľuje priame postúpenie výkonu práva poľovníctva na pozemkovom vlastníctve mesta 

s celkovou rozlohou 1 992,40 ha v poľovnom revíry č. 45 Rožňava. Opäť ak dovolíte nebudem 

celé čítať. Náhradu vo výške 1 euro za ha na rok, to je  celkom za 1 992,40 eur ročne. Nech sa 

páči hlasujte. 

Za 7, proti 4, zdržal sa 1 pán poslanec. 

 

17. bod. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok mesta a riešenie škody na 

majetku mesta. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Finančná odporúčala schváliť materiál. 

Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí 

s trvalým upustením od vymáhania pohľadávok v celkovej výške 36 794,56 eur uvedených 

v dôvodovej správe a zvýšenie škody na majetku mesta vo výške 2 572 eur uvedenej 



v dôvodovej správe podľa odporučenia škodovej komisie pri Mestskom úrade v Rožňave. Nech 

sa páči hlasujte. 

Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. 

 

Bod č. 18. „Ďurova chata“ – informatívna správa a návrh na riešenie. Nech sa páči, otváram 

diskusiu. Komisia výstavby berie informatívnu správu na vedomie, odporúča aby sa mesto 

Rožňava zaoberalo myšlienkou zachovania, opravy a využívania lokality Ďurova chata. 

Odporúča, aby pracovná skupina, ktorá bola vymenovaná primátorom mesta vypracovala návrh 

záchrany Ďurovej chaty pre občanov mesta, turistov a pre ďalšie generácie. S faktickou pán 

poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pán primátor ja by som ešte chcel poprosiť, keby k tým podkladom potom boli aj vyjadrenie 

statikov, alebo jedného statika. K tej konštrukcii stavebnej tak, ako je. Nevšimol som si ho 

v zozname komisie, ktorá tam bola na obhliadnutiu. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

No osobne, osobne špecialistu statika sme tam nemali. Mali sme len zástupcov komisie 

výstavby tam. Špecialista statik tam nebol.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Stálo by za zváženie jeho názor počuť na túto celú záležitosť. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Balázs s faktickou. 

 

p. poslanec  Ing. Juraj Balázs 
Ja len jednu poznámku k celému, že z historického hľadiska je to, je to jeden známy objekt ten 

Ďurov laz v strede Mestských lesov Rožňava, takže je možné, že by trebalo zvážiť dať to do 

verejnej súťaže. Finančná komisia neodporúčala a zvyšok asi dopovie kolega Lach. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem, pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Neviem, či táto komisia bola vymenovaná na základe dohody o ukončení zmluvy o výpožičke 

alebo na základe toho podnetu, ktorý som ja dal k Ďurovému lazu. Lebo ako náhle, a keď to 

bolo z, z ako na p...na základe tej dohody, mal tam byť zástupca poľovníckeho združenia, keďže 

sa jednalo o ukončenie výpožičky. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Na základe Mestského zastupiteľstva bola vymenovaná komisia. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Prosím. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 



Áno. A potom ma mrzí, že som v tej komisii nebol ja, keďže som upozornil na ten stav, ktorý 

je. To akože na začiatok, na úvod. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Tak najbližšie. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ale...som proti tomu, čo tam komisia navrhuje, predať túto chatu. Ja osobne si myslím 

a nakoniec sme sa zhodli aj v komisii výstavby, že chatu v žiadnom prípade nepredávať 

a vzhľadom na to, že je tu nejaký zámer, alebo taká snaha o vybudovanie prímestskej rekreačnej 

zóny, tak tak logicky vyplýva, že máme objekt, ktorý nie zbúrať, nie predať, ale dať ho do 

správy, alebo teda prenajať ho mestským lesom, na ktorých území teda, území mestských lesov 

sa tento objekt nachádza. A keďže mestské lesy majú svoj rozpočet, aj príjem každoročne, tak 

z tohto príjmu časť vyčleniť na rekonštrukciu tej chaty tak, aby mohla znovu slúžiť na rekreačné 

účely. No a výšku toho štandardu, tej rekonštrukcie otázka už potom posúdenia, alebo nejakého 

spracovania tej projektovej dokumentácie. A návrh na uznesenie teda si dovolím predniesť. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zámer priameho prenájmu nehnuteľnosti v k.ú. 

Rožňava zapísaným na LV 3001. Za 1. pozemok parcel...., parcela, parcelné číslo 6 074/1 

o výmere 3 361 m2 zastavená plocha a nádvorie. Za druhé chata, súpisné číslo 2 286 postavená 

na pozemku, parcela kataster nehnuteľností, evidencia podľa C č. parcely 6 074/2 o výmere 250 

m2 na dobu neurčitú pre Mestské lesy Rožňava, s. r. o. zo sídlom Rožňava Huta podľa § 9A, 

odst. 9, písmeno C zákona 138/1991 Zb. o majetku obci z dôvodu, že  nájomca má prenajaté aj 

okolité pozemky, na ktorých vykonáva svoju činnosť. Mestské zastupiteľstvo ukladá za prvé, 

zabezpečiť zverejnenie zámeru na úradnej tabuli a stránke mesta a za druhé zabezpečiť 

prerokovanie štúdie na rekonštrukciu chaty komisii výstavby, územného plánovania atď. čiže 

toto je môj poslanecký návrh, ako s touto chatou naložiť. Verím, že nájdem podporu na tento 

môj návrh medzi vami kolegovia poslanci. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem, nech sa páči ďalší. Keď nemá nikto iný návrh uzatváram diskusiu. Pán poslanec len 

na margo toho, čo si povedal, tak tú pracovnú skupinu sme tam vyslať museli. Ja to ako sa 

hovorilo o zbúraní, hej, po tom tvojom videomateriály prišiel ..... Ja sa priznávam, že som tam 

hore nebol takže, preto som vám to objasňoval, že keď niečo musí ísť dole a je schátralé tak to 

musí ísť dole, pretože ani jeden z vás nie je zodpovedný za to, ale len ja. Som rád, že komisia 

bola hore, boli tam odborníci hej, na slovo vzatý, aj keď to tam statik nebol, ako som pánovi 

poslancovi povedal. Povedali túto správu. Som rád, že je tak, takže s týmto tvojím návrhom tak 

isto súhlasím, pretože tak isto by som to nedovolil predať. Ja by som to uznesenie v žiadnom 

prípade nepodpísal, pretože keď to nie je v takom stave, ako to bolo prezentované tak, tak 

nemusí to ísť na predaj. Ja som diskusiu uzavrel, prepáč, takže skús to ešte raz. No však teraz.... 

zámer to bude zámer zatiaľ, skús v skratke nám to zhrnúť, aby sme vedeli, za čo budeme 

hlasovať potom. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer priameho prenájmu nehnuteľností zapísané na LV, 

parcelné čísla, výmery sú tam. Mám to opakovať? Netreba.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Myslím, že celé nie, pochopili to kolegovia, bolo to naformulované profesionálne.  

  

p. poslanec Ing. Ján Lach 



Nie. S tým, že.... Kvôli tomu, že nájomca má prenajaté aj okolité pozemky a teda zabezpečiť 

zverejnenie zámeru na úradnej tabuly tak, ako to ukladá predpis a zabezpečí prerokovanie 

štúdie chaty v komisii výstavby.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre. Ešte pre vašu informovanosť, ja som vydal taký pokyn, že kvôli bezpečnosti sa všetky 

otvory, ktoré sú tam všetko sa zabední, osadia sa výstražné tabuľky atď. hej a nafotí sa celý ten 

stav, ktorý tam je. Boli ste už hore, takže... dobre super. Takže máme tu konateľa mestských 

lesov. Všetko bolo tak urobené ako sme, ako sme povedali, takže aspoň z časti je to zabezpečené 

tak, ako to má byť. Nech sa páči hlasujte. 

Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. 

 

Rožňava – výstavba 10 obecných nájomných bytov s nižším štandardom. Otváram diskusiu, 

nech sa páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave schvaľuje zámer výstavby obecných nájomných bytov s nižším štandardom 

a v prípade vyhlásenia vhodnej výzvy sa uchádzať o nenávratný finančný príspevok 

z európskych štrukturálnych fondov a investičných fondov, prípadne iných verejných zdrojov. 

Nech sa páči, hlasujte. 

Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. 

 

Bod č. 20 vydávanie novín Rožňavčan v roku 2017. Dôvodovú správu vám nejdem čítať, je 

tam, môžete si ju preštudovať. Tí, ktorí ste tu boli na komisiách, ste dostali, myslím že takú 

informáciu, v rámci ktorej viete vyjsť. Takže nech sa páči otváram diskusiu. ja maximálne 

môžem toľko povedať, že v septembri sme mali ten prvý pokus vydať takéto nejaké tlačivo, 

alebo ako to mám nazvať. Aj to musím povedať, že sa to v očiach Rožňavčanov celkom páčilo. 

Hlavne tá staršia generácia nás aj oslovovala, aj za mnou osobne boli dôchodcovia, ale aj iný, 

hej, že sa im páčila táto forma vydávania tohto, tohto periodika. Sú tam informácie, ktoré sú 

vlastne preklopené zo stránky webovej našej. Finančné prostriedky sme zatiaľ ušporili na 

kultúre, články, ktoré sa tam robili, tak robili to dievčatá naše vo voľnom čase, doktorka 

Mičudová, aj naša kultúrna referentka. Je to vlastne skúšobný model, ktorý sa zatiaľ osvedčil, 

je celkom dobrá odozva na to, dostáva sa to do, do rôznych domácností, takže je už na nás 

potom, či budeme v tomto pokračovať, či sa budeme v tomto zlepšovať. Možno taká informácia 

na porovnanie. Rozprával som sa s pani primátorkou z Revúcej. Oni doteraz vydávali Revúcke 

listy. Mali komplet od redakčnej rady, mali ľudí na vydávanie toho, tlač, roznosenie novín atď., 

zhruba ich to stálo okolo 20, 22 000 euro ročne. Tak isto, tak isto po zhodnotení všetkých týchto 

nákladov prešli na tento spôsob, na tento spôsob vlastne vydávania novín. Takže tie Revúcke 

listy týmto, nechcem povedať zaniknú, ale bude už tam to mať ako názov Revúčan, u nás 

Rožňavčan a je  to v x mestách sa to robí takýmto spôsobom. Čiže je na vás, na vašom posúdení, 

či v tom budeme pokračovať, alebo to, alebo to pôjde do utratenia. Nech sa páči pán poslanec 

Ocelní...pán poslanec Balázs najprv. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Áno, musím konštatovať, že, že táto forma informovania občanov v poslednej dobe v našom 

meste chýbala. Odhliadnuc od posledných pár mesiacov sú, je množstvo internetových médií, 

kde sa dozvieme informácie, rozvíja sa v poslednej dobe mestské televízne štúdium, štúdio, ale, 

ale hlavne jak si pán primátor povedal pre, pre starších občanov, vlastne takéto, takáto forma 

informovanosti chýbala. Finančná komisia jednoznačne vlastne odporučila na  4 stranách 

v tomto periodiku, tohto Rožňavčana, na Rožňavčana nájsť peniaze v rozpočte a bola tam jedna 

pripomienka, že minimálne jedna strana z tých 4 bola v maďarskom jazyku. Takže, takže túto 

podmienku sme si dovolili k tomu priložiť. Ďakujem. 



 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. Pán poslanec Ocelník nech sa ti páči.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Neviem, či som veľmi dobre pochopil, z týchto materiálov, o čo to vlastne ide. Ide o vydávanie 

novín, alebo inzerovanie v nejakom inom plátku?  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ako sa tomu dá, pani doktorka.  

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Ja by som to, ja by som to len trošku doplnila. Keby sme vydávali noviny samostatne my ako 

mesto, potrebovali by sme k tomu nejakú tlačiareň, nejakú redakčnú radu a proste všetko to, čo 

obnáša vydávanie nejakých novín, alebo nejakého periodika. Vzhľadom k tomu..... 

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Janka ja ťa preruším, prepáč. Tieto veci ja viem, možno že lepšie ako ty, takže toto mi nemusíš 

vysvetľovať. Otázka znela či je to vydávanie samostatných novín, alebo inzercia. Ako som 

pochopil, je to inzercia.  

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Je to inzercia, áno. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Takže nemusíme to viacej rozvádzať. Tieto veci ovládam veľmi dobre. Ďakujem za odpoveď. 

Takže v tom, lebo ja som hľadal registračné číslo aj pri..., aj na registrácii príslušných úradov. 

Nenašiel som, takže som pochopil, že to zrejme nebudú samostatné noviny, bude to len inzercia. 

Ďalej z materiálu nie je jasné preklad do maďarčiny, koľko bude stáť a to znamená, že keby 

sme to teraz schválili, tak to môže byť kľudne aj 10 000 hej. Lebo mi schválime a nevieme čo, 

hej. Takže .... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec, keď môžeme postupne bude ti pani doktorka odpovedať. Hlásila sa, hlásila sa. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

No dobre. Nat...áno. Dobre....  

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

No takto. Čo sa týka prekladu do maďarského jazyka na finančnej komisii sme hovorili o tom, 

že by to mala byť jedna strana  A3. Čiže spolu 4 strany, 3 slovenské, 1 strana preložiť do 

maďarského jazyka. Ja som si robila taký prieskum, koľko stojí preklad do maďarského jazyka, 

takže strana A3, takto A4, ktorá má,  je normostrana má 1 800 znakov, hej. A3 má dvojnásobné 

množstvo. Je to od 30 do 34 eur. Hej, závisí, kto to bude prekladať. Čo sa týka prekladania tu 

v Rožňave priamo taký preklad robí pani Vodová, ktorá nám doposiaľ prekladala niečo, čo bolo 

potrebné v rámci úradu. Nakoľko ona je veľmi pracovne vyťažená, takže ja som s ňou hovorila, 

ona žiaľ nemôže tento preklad vykonať v tomto roku 2017 tak, ako potrebujeme. Najskôr s ňou 

vieme uzavrieť spoluprácu v roku 2018. Čiže do maďarského jazyka momentálne takého 

človeka, ktorý je, ktorý má na to osvedčenie, že môže prekladať do maďarčiny. Ty si sa pýtal 

na cenu. .....ti odpoviem. 

 



p. poslanec Roman Ocelník 
Dobre, dobre už myslím, že už sme sa k tomu dostali si hovor...si spomínala. 

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Takže 34 x 12. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Hej, hej dobre, čiže vlastne všetko okolo čo si povedala to ma v podstate nezaujíma. Len tá 

cena ma zaujímala. 

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Dobre 408 eur.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Dobre, to znamená, že aj povinné výtlačky vyplývajúce zo zákona bude zrejme riešiť vydavateľ, 

alebo mesto? 

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

My nemáme redakčnú radu. My to máme formou inzercie. Dodávame články pre vydavateľa, 

ktorý .... 

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Dobre, to znamená, že povinné výtlačky, recyklačný fond a tieto veci rieši....  

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Komplet rieši petit. Áno vydavateľ. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Áno. Niekto.  

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Áno.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Samozrejme, dobre. Samozrejme budem hlasovať proti, ale vy čo budete hlasovať za, doporučil 

by som ešte si do toho zakomponovať aj tú cenu, cenu za preklad, aby to bolo jasné.  

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Ale to je jasné v materiály. Preto tam je, že plus náklady na preklad, lebo keď vychádzal 

materiál do mestského zastupiteľstva, nevedeli sme ešte cenu prekladateľstva.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 
No ale teraz už vieme nie? 

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

No, preto som ti to, preto som to teraz povedala.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 
A ja preto to žiadam zakomponovať. Dobre, ďakujem, toľko. 

 



p. primátor Pavol Burdiga 

Poslanec Capák s faktickou. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ja si myslím, že je dobre, keď sa aj do maďarčiny preloží, tak nie každý z tých starých ľudí vie 

a už, ži či to bude toľko stáť alebo toľko, však toľko azda zvládneme spolu. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Laco. 

 

p. poslanec Mgr. Arpád Laco 

Dobre ďakujem. Ďakujem pekne za slovo. Ja už vychádzajúc zo svojho funkčného obdobia ako 

poslanec aj svojho fyzického veku, zažil som viackrát vydávanie určitých novín, zánik novín, 

znovu vydávanie novín už v jednej či v inej podobe, v rôznych podobách, ale vrelo viem 

podporovať túto myšlienku vydávania takých, týchto noví, takouto formou, lebo len na 

porovnanie určite aj vy sta sa stretli, že koľko je tu obcí v okrese Rožňava, ktoré dávno majú 

už či, prepáčte.....prepáčte. Ktoré či už štvrťročne, polročne v rôznej podobe vydávajú takéto 

veci, takže ja si myslím, že také mesto ako Rožňava z viacerých hľadísk, čo aj sám pán poslanec 

Balázs, pardon, pred chvíľou povedal je vítané. Chcel by som ešte upriamiť pozornosť na jednu 

vec o tom, tým v maďarskom jazyku vychádzajúcej jednej strane. Ja by som vrelo vedel 

doporučiť, že v prípade možnosti, situácie alebo danej udalosti, aby nebol to len čistý preklad, 

ale môže sa stať, že tu žijúca maďarská národnostná menšina má nejaké oslavy, či kultúrneho 

charakteru, podobné, nejaká udalosť, ktorá si zaslúži, aby bolo v novinách, tak aby sa tam 

dostalo. Keď bude príspevok, niekto pošle, aby sa bolo zverejnené, aby nebolo len držané sa 

toho, že musí byť všetko len doslovný preklad. Lebo naozaj môže byť udalosti, ktoré si zaslúžia 

pozornosť, aby boli zverejnené v maďarskom jazyku. A druhá vec, keď som dobre pochopil 

z tohto materiálu, keď som to prečítal, náklady a že vychádza raz mesačne, hlavné vychádzanie 

bez júla a augusta, však keď som dobre tomu rozumel, že tá sezóna letná taká, vieme aká, že 

tam sa neplánuje júl, august. Tak mi to vyšlo totiž financie, i keď sa píše, že raz mesačne, ale 

tak my to vyšlo. Tak toľko, ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pán poslanec. S faktickou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Blázs 

Prepáčte, opomenul som jeden fakt. Finančná komisia odporučila vydávať 12 mesiacov. Práve 

v lete, keď je najviac tých akcií, tak práve preto v týchto mesiacoch nemá zmysel vynechávať 

vydávanie, takže 12 mesiacov, rok má 12 mesiacov, 12 výtlačkov. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pani doktorka chceš reagovať? 

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Ja by som chcela to trošku upresniť. Keď ste si dobre prečítali uznesenie, tak tieto noviny by 

mali vychádzať pokiaľ to schválite od 01. marca a keď si vypočítate medzi marcom 

a decembrom to máte presne tých 10 mesiacov, pretože zmluva sa bude podpisovať len na 1 

rok, to znamená od 01. marca teraz do 31. 12. 2017. Nová zmluva na rok 2018 sa potom už 

bude podpisovať od januára do decembra a tam bude des, dvanásť tých čísel. Čiže kvôli tomu 

je, teraz je 10, lebo 12 by nevyšlo v žiadnom prípade vzhľadom k tomu, že máme deficit, hej, 

za tento mesiac február a január. Takže tak na upresnenie. 



 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pani doktorka. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som troška upriamil pozornosť kolegov poslancov na, na 

tento koncept z hľadiska vôbec novín ako takých. Mne z tohto materiálu neni jasné a zrejmé, 

aké médium to bude, pokiaľ by to malo byť informačné médium toho typu, že bude na celých 

3 stranách napísané 24. 2. bude konaní jarmok, 23. bude basketbalový turnaj, 27. bude 

pingpongový turnaj, 26. budú vystupovať nejaká Lúčnica, 30. Actores poriada divadlo a tak, 

tak dobre, je to inform....sú to informačné noviny. Jakmile sú tam ale nejaké články, nejaké 

príspevky, ja pre objektivizáciu, doporučujem sa pozerať na to mé, médium tak či tak ako na 

noviny, to znamená, mala by tam byť redakčná rada, v ktorej teda budú ľudia zastúpený 

vyvážene, aj politicky, aj občiansky, aj záujmovo a táto komisia potom bude rozhodovať, táto 

rada bude rozhodovať, aké články a ktoré články tam pôjdu, aby sme sa vyhli rôznym spôsobom 

skrytej, či už otvorenej propagácie čohokoľvek. Takže myslím si, že pokiaľ, alebo kohokoľvek 

ďakujem. Myslím si, že pokiaľ sa jedná o to vydávať takúto záležitosť, pokiaľ ten prieskum 

ukazuje objektívne, že o to je záujem, ja myslím, že informovanosti sa netreba brániť, ale na 

druhej strane treba jasne zadefinovať ako to budú noviny, o čom tie noviny budú, kto bude 

rozhodovať, aké články tam bude, na základe akého mandátu, preč atď., atď. Takže myslím si, 

že myšlienka novín je naozaj dobrá, ale v rámci objektivizácii informácie doporučujem 

postupovať normálne ako pri tlačovom médiu so všetkými náležitosťami, ktoré s tým súvisia. 

A toto by som doporučil dať aj do ukladacej časti tohto materiálu, resp. uzneseniu tohto, 

k tomuto bodu rokovania. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Chcem sa ťa spýtať. Pán poslanec videl si celé noviny už, alebo ako to mám nazvať? Videl si 

už?  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Mal som ich vidieť? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Áno mal si ich vidieť. Teraz som povedal, keď si dobre počúval od septembra sa už vydávajú.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Vydávajú sa ako príloha iného denníka.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

No.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

No a slúžia ako propagácia. Ale mne sa tie články tam nepáčia. Príklad, neber si to osobne, 

v krčme je taká stávka  u nás, že na každej fotke, ktorej ťa uvidia vypijú poldeci. Len medzi 

nami, hej ako neber to osobne, takže tu ide práve o to, čo tam chceme mať, čo tam chceme dať 

a akým spôsobom to bude. Takže toto mi ide o tú objektivizáciu. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Tak to viem, viem páni poslanci, že o to ide pán poslanec a podľa seba súdim teba, hej, takže 

možno ty by si bol na mojom mieste, tak si na každej neviem nultej pravdepodobne. Mňa by 

takáto vec vôbec v živote ani nenapadla. Ale je to tvoj názor, alebo váš názor. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Áno, ber to tak prosím pán primátor, že  aj tvoju osobu chránim, pretože ak by to mali byť 

objektívne tlačit..., tlačovina objektívna, tak aj obyvatelia, aj tie informácie, ktoré sú tam, sú 

objektívneho charakteru a či budeš na každej fotke, alebo nie je to teoreticky jedno, ale 

prechádza to systémom, ktorý nie je kontrolovateľný, a ktorý nie je transparentný ako 

v normálnych redakčných radách v novinách. Však tu to je veľmi jednoduché. Ustanovme 3 

ľudí, 5-ich, ktorí sa na to dohliadnu, aby tam bolo všetko, aby to bolo objektívne, aby to bolo 

aj zľava aj sprava, aj kriticky aj objektívne, aj nejaké príspevky, aj odpovede na tie príspevky, 

nech je to vyvážené, nech to má kultúru. Ja nie som proti, práve naopak, som za to, aby o tom 

občania boli informovaní, ale nech to má nejakú štábnu kultúru.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Čiže doteraz hovoríš, že to vôbec nemá štábnu kultúru.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Áno doteraz hovorím, že je to na nízkej úrovni a keď si sledoval, alebo keď sleduješ, pri tvojich 

povinnostiach možno áno, možno nie, Transparenty International teraz vydalo zaujímavú 

správu, z ktorej sa môžeme poučiť. Veľmi, veľmi rozumná, veľmi priehladná o tom, ako tá 

tlačovina, či už bude ako reklamná príloha, alebo akákoľvek má vyt...nie že má vyzerať, 

doporučujú ako má vyzerať aby bola objektívnym, objektívnou tlačovinou. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Ocelník.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Ja sa len chcem ešte vyjadriť k distribúcii, na čo som pozabudol. Samozrejme tie noviny som 

videl, ale v Nadabulej som ich nedostal ani 1 krát. Možnože neviem kolega Kossúth, či má 

nejaké skúsenosti s tým, býva neďaleko, či to dostal či nie, ale ja som to nedostal a pritom každý 

druhý deň dostanem hŕbu všelijakých reklamných letákov, ale toto som skutočne nedostal. Tak 

len toľko poznámka k distribúcii.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Pán kolega Kováč niečo teda nadškrtol. Naozaj je v záujme mesta a nás 

poslancov, aby tie informácie boli vyvážené a objektívne. Ešte raz, pozor, nehovorím, že 

doteraz neboli. aby sme sa nechytali zbytočne za slovíčka, ale kolega spomínal Transparency 

International, ktorí si urobili prieskum. Budem citovať z tej správy: až 3/4 mestských novín sú 

skôr propagandou, ako novinami. Z toho dôvodu ak sa pamätáte kolegovia prechádzajúce 

noviny, ktoré boli vydávané mestom, aj rušili a bolo to uznesením mestského zastupiteľstva. 

Tak urobme radničné noviny, ktoré, ktoré sú vydávané na Slovensku v rôznych samosprávach 

podľa zistení Transparency International deformujú skutočnosť. Sú vydávané jednostanne, hej, 

až 3/4 mestských novín sú skôr propagandou ako vyváženým, objektívnym spravodajstvom 

a ak som dobre pochopil pani Mičudovú o to nám ide, aj z vašich slov pán primátor, takže plne 

podporujem informovanie Rožňavčanov takýmto spôsobom. Áno je to chytré a veľmi si vážim 



takýto múdry krok – šetrenie financií, forma inzercie je múdry krok, ale ako hovorí pán kolega 

Kováč informácie, musíme sa vyhnúť tomu, aby náhodou nejakým nedopatrením neboli ako 

hovorí Transparency International propagandou. Takže v záujme tohto aj ja budem podporovať 

zriadenie a skonštituovanie vyváženej, podotýkam, redakčnej rady, aby informovanie 

o udalostiach v meste a, a spravodajstvo, poprípade nejaká, nejaká publicistika bola vyvážená 

a objektívna. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke  

Ďakujem pekne za slovo. Som rád, že konečne pristúpila aj Rožňava, alebo mesto na vydávanie 

takýchto novín. Iste sa pamätáte, že za 2 cykly poslanectva viackrát som orodoval za o vydanie 

novín rožňavských. Bolo vždycky povedané, že mesto má svoju webovú stránku, nie je nutnosť 

vydávania takýchto novín, alebo publikácií. Občania však aj za tú krátku dobu kvitujú 

vydávanie takejto publikácii abo vidíme a počujete aj vy a o čom rozprával aj pán primátor, 

ostávajú však pre nich a aj pre nich aj dôležitejšie veci a to informácie a informácie aj 

o narodení detí, sobáše a úmrtí, taktiež postrádali aj články v maďarskom jazyku, lebo ževraj 

žijú tuná to aj občania maďarskej národnosti. Čo sa týka prekladu však neznamená, že doslova 

litery musí byť, doslova, doslovný preklad publikácií. Sú dosť maďarských podujatí, o ktorých 

je možné informovať občanov. Stačí pozrieť na vysielanie maďarskej relácie rožňavskej 

televízie, že akcie sú neúrekom a toľko, že všetko ani sa nezmestí do tých 15 minút vysielania. 

Tu je možnosť a priestor, aby poprípade dozvedeli občania takmer o všetkom čo sa deje 

v meste, alebo aj v blízkom okolí mesta. Nikde nie je napísané, že musia byť články 

v maďarskom jazyku len od človeka preloženého, ktorý má na to certifikát. Myslíte si, že, že 

sú občania maďarskej národnosti nejak, nejak podradnejší než, než slovenskej národnosti, že 

nevedia písať po maďarsky? Sú tu na to aj vysokoškoláci, ktorí majú mat...tieto skúšky, alebo, 

alebo osvedčenia a taktiež, ktorí učia maďarský jazyk v školách, škôlkach alebo na stredných 

školách. Čiže aj oni sú schopní napísať článok do novín, netreba to dávať prekladať osobe, 

ktorý má na to cetifikát. Takže ja osobne som rád, že konečne dôjde acholem k takémuto. No 

snáď by sa dalo acholem porozmýšľať o tom a, a, aj, aj, keď som, keď som hovoril 

v predchádzajúcich rokoch tak je to trošičku, alebo ja osobne tak cítim, že je to hanbou pre 

okresné, pre jedno okresné mesto, že nemá svoje noviny, keď trebars taká menšia dedina ako 

Lúčka, kde sú kde je nejakých 150, 200 ľudí, alebo obyvateľov, alebo iné obce vydávajú 

samostatne, samostatné obecné noviny. Myslím, že ani Rožňava nie je taká neschopná, že by, 

že by nevedela z toho rozpočtu čo má k dispozícii na jeden rok, vydávať takéto noviny. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Tu trošku nám uniká, uniká pointa, pardon, nechcem rušiť telefonický hovor. 

Dobre. Tu nejde o to, že dediny na okolí majú svoje noviny a my nemáme a teraz sme nejaký, 

hej, zaostalý, alebo ja neviem, nechceme informovať. Pozor tu nejde o, o tento spor, alebo o túto 

myšlienku. Ak sa dobre pamätáme, prečo sme rušili rožňavské noviny, ešte raz, aby sme sa 

vyhli jednostrannému informovaniu. Tu nezaznel ešte ani raz hlas proti vydávaniu takéhoto 

periodika formou inzercie, ale zaznievajú tu racionálne, po skúsenostiach z celého Slovenska 

názory, o tom, že tieto informácie majú byť vyvážené. Nech sa páči kolegovia, všetci sme 

vybavený technikou, stojí to 3 sekundy, hlasnetruby.transparency.sk. Nič vás to nestojí, 5 



sekúnd námahy, pozrite si ľubovnianske noviny, signál, index informovania dobrý, bánovské 

žiadny, hej, tam ide o to aká, aká informácia, aká kvalita tých informácií je. Či sa informuje iba 

o činnosti radnice, alebo tam má priestor aj iný názor. A takto sú hodnotené periodiká z celého 

Slovenska. 100 najväčších miest, 100 najväčších samospráv na Slovensku. Pozrite si to a naozaj 

je to horúca téma týchto dní na Slovensku, ako vyzerajú radničné noviny. Noviny, ktoré 

vydávajú či obecné úrady, alebo mestské úrady, či to má byť jednosmerná informácia doslova 

hlásna trúba niekoho, alebo to má byť vyvážený, vyvážená informácia s prístupom všetkých, 

ako kolega hovoril zľava sprava, všetkých názorov. Takže toto poďme riešiť nie to či, či a ako 

vydávame. Naozaj nie je problém vydávať po maďarsky. Ja by som bol rád keby sme aj po 

rómsky, keby sme našli nejakého človeka čo vie po rómsky písať, aby to bolo naozaj každému, 

každému prístupné. Ešte raz to gro problému sa skrýva v tom, aby tie informácie za tie peniaze  

neboli jednostranné, ale aby boli vyvážené. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Ešte jedna menšia pripomienka. Na dnešnom zasadnutí odoznela taká informácia, že látame, 

plátame havarijné stavy, nemáme peniaze, čiže toto by som chcel teraz trošku aplikovať na 

tento konkrétny príklad. Jednak na jednej strane, že tento plátok, alebo táto inzercia by slúžila 

možnože aj niekomu na svoju predvolebnú propagandu, alebo čo, ale na druhej strane treba 

vziať do úvahy, že to bude stáť zopár tisíc eur, ktoré neviem či máme v kase, alebo nemáme, 

ale sú tu aj dôležitejšie veci, ktoré treba riešiť, sú tu doslova havarijné a akútne. Niekoľko krát 

som žiadal mesto Rožňava, aby opravilo pred Budovateľskou 39 a myslím 37 sú asi 20, alebo 

30 cm výtlky hlboké, býva tam množstvo starých ľudí, dôchodcov o paličkách, majú tam 

strašný problém prejsť. Myslím, že toto by ich viacej potešilo, ako nejaký inzertný plátok 

v schránke za tie peniaze, za tie isté peniaze. Takže je skutočne na zváženie či im budeme dávať 

maľovanky do schránky, alebo im opravíme cesty a chodníky, aby vedeli stade prejsť. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs  

Kolega Ocelník Roman, ja som sa snažil ako prvý prihlásiť do debaty a sa prihovoriť k tomu 

a spomenúť zámerne ten internet, lebo som viac menej očakával, že ty tento krok pojmeš ako 

konkurenciu tvojim stránkam. Sú podľa mňa celkom ináč zamerané, úžasne informujú ľudí 

tých, ktorí majú prístup ku internetu, mladší ľudia, ktorý keď si sadne do roboty, alebo doma 

ku tomu počítaču, tak sa na tvoje stránky pozrie, ale zámerne som použil slovo, že niektorí 

starší ľudia, niektorí starší ľudia hovoria po maďarsky, alebo veľa starších ľudí hovorí po 

maďarsky, preto, preto som spomenul tú stránku minimálne jednu po maďarsky, že netreba to 

brať ako konkurenciu. A zámerne som na začiatku hovoril, že tento druh dajakého 

informovania u nás chýba. Ak som celý čas postrehol, alebo vlastne tie články, keď vychádzali 

tak väčšinou to bolo o tom, že informovať, preto som spomenul, že prečo júl, august vynechať, 

lebo pôvodný návrh bol taký, že len 10, nie 12, keď v júli, v auguste je najviac akcií. Takže toto 

by malo byť viac menej o faktoch, alebo dakom konštatovaní. To, že pán Burdiga je práve 

primátorom a sa na tých fotkách tam objaví, je primátorom, takže, takže, dajak, dajak, už to 

prirodzenou cestou sa tam asi.....ja teraz nechcem obhajovať to, že, že keď sa tie noviny zvrhnú 

na dajakú propagandu, ale, ale skúste pochopiť tú počiatočnú myšlienku, doteraz tu neboli 

noviny žiadne a zatiaľ 10 príspevkov z tej druhej strany stola je o tom, že prečo nie, alebo ako, 



ako, ako, ako to...... No nie, pardon, dobre, dobre tam bolo, že formu, redakčnú radu a, 

a podobné veci.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Poprosím ťa pán poslanec, keď ty si hovoril vypočul ťa. Dobre? No, ale to potom sa prihlás 

a povedz...... 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Nebol zámer, nebol zámer, hej takže. Skúsme pochopiť aj tú jednu, tú kategóriu obyvateľstva, 

ktorá naozaj ten internet si nevie otvoriť.  Nemá ten internet a, a možná, že raz do mesiaca aj 

ten obyvateľ Rožňavy, ktorý si ten internet nevie otvoriť, má právo na dajaký prístup 

k informáciám a je to aspoň takýto krok, že na 4 stránkach s niečo objaví a dostane niečo do 

ruky raz do mesiaca, takže trošku tolerancie možná že by som poprosil. Vieš, keď sa pozrieme 

na tvoju stránku, mne napríklad strašne vadilo, kde očakávaš od technických služieb, že ti 

odhádžu sneh od domu, ktorý vypluhovali, takže, takže neviem ........ , že sa takéto veci 

neobjavia, lebo aj ja musím ráno vstať a to čo mi technické služby vypluhovali pred dom, rátam 

s tým, že to musím odhádzať, ale vďaka technickým službám potom vieme pekne zísť dole 

autom a premávať sa v meste. Takže možno, že troška zobjektizova, trošku objektívnejšiu 

informáciu, predpokladám, že toto periodikum dá objektívnu informáciu. Prinese, alebo aspoň 

čo sa udialo, alebo čo sa plánuje v meste uskutočniť a, a nemusí to byť o propagande, hlavne 

o tom, čo sa deje. Ďakujem pekne.  

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Ocelník s faktickou.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Aby som dokázal nadviazať na debatu musel som použiť faktickú, aj keby to bolo na dlhšie. 

Pán poslanec určite si tvoju prácu vážim áno, avšak je dosť smutné, že sa snažíš nejaký, nejaký 

tvoj názor preniesť na mňa a akože je to moje vyjadrenie. Ja rožňavsk....ja tú inzerciu 

nepovažujem v žiadnom prípade za žiadnu konkurenciu a toto tu rozvádzať nebudem, ako aj 

stránky všetky, ktorých som držiteľ tých domén. O tomto ja sa tu nemám dôvod baviť. Dôvody 

prečo som proti v tejto forme je nemožnosť transparencie, alebo možná netransparentnosť po 

prvé a po druhé finančné prostriedky, keďže ja som svojvoľný, alebo nezávislý poslanec, nie 

som na nikom závislý áno, takže ja som sa tak rozhodol, že treba opraviť tie diery a keď budú 

prebytočné peniaze, keď bude toto mesto úplne v poriadku, môžeme vydávať aj týždenník, 

nemám s tým problém. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Capák. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ja vám tak poviem, ja som možno staromódny v tom trošku, ale ja si rád zoberiem do ruky 

noviny, aj knihu dodnes a keď dovolíte spýtam sa..., ešte tak vám poviem, v mojich očiach už 

ktokoľvek tu bude primátora, raz dvakrát sa objaví na tých stránkach. No iba si myslím možno, 

že tí aj občania si to tak ako čakajú, že tam niekto z nás možno poslancov vždy bude, alebo 

primátora niečo, že čo sa dialo v meste. A sa spýtať chcem ešte pána primátora, že pán primátor, 

ja keď môžem, že už sa stalo, že vy ste príklad, zadal, že  toto tam dajte do novín? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

To neviem, a preto som povedal, že mňa by to v živote ani nenapadlo, preto hovorím, že podľa 

seba súdim teba. Ale už keď ti môžem takto skočiť do reči, tak ja budem veľmi rád, keď páni 



kolegovia poslanci pomôžu v tom, pomôžu zlepšiť tie, tie, tie noviny, hej. To že pán poslanec 

povedal, že som na každej stránke, tak ti si z 12 hodín 5 hodín na obrazovke pri mestskom 

zastupiteľstve a nepovie nikto nič. Takže ja budem rád, keď budeme spolupracovať, hej, keď 

tak isto urobí sa nejaká rada, budete cenzurovať tie články, ktoré tam idú a nech idú také vonku 

ako treba. Ja s tým nemám žiadny problém, nemám problém s rožňavskou televíziou, s týmito 

tlačovinami. Len proste nevyužívajte moju osobu na to, hej, že som tam na niektorej fotografii. 

Dohodnime sa, je, sme jedným z najtransparentnejších miest na Slovensku, mne o to ide, aby 

sme aj naďalej boli, že nehľadajme nejaké zámienky na to, ale zlepšime to, keď sa to píše na 

stránkach Transparenty okej, zriaďme komisiu, ale vás vyzývam, že sa toho zúčastňujte potom, 

hej, keď sa rozhodne o tom, pretože tieto noviny, ktoré sa vydávajú majú aj nejaký ten čas, keď 

sa presne to musí odoslať a ja s tým nemám absolútne žiadny problém. Vôbec žiadny problém, 

len nezneužívajte moju osobu na to, hej, že ja by som sa tam mal vytŕčať. Ja nemusím byť vôbec 

absolútne nikde. Bol to len nejaký dobrý nápad. Musím aj to povedať, že áno kvito....pardon, 

povedať, že ani jeden z vás nepovedal, že ste proti vydávaniu týchto novín, lebo nepovedali ste 

to, maximálne pán poslanec Ocelník, takže kvitujem aj to a keď si nastavíme nejaké podmienky, 

hej, nie som absolútne vôbec proti tomu. Len potom  spolupracujte s nami. Prepáč pán poslanec 

Capák, že som ti skočil do reči. Môžeš pokračovať potom.  

 

 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ja som len to chcel, že ja si myslím, že to je dobre, že sú tie noviny. To, títo ľudia to ocenia, si 

zoberú do ruky, prečítajú v kľude. Ja vám poviem na rovinu, moja mama si ich zoberie radšej 

ako nejaký internet, keď zoberem osobne. A už či tam bude poslane Balázs, alebo Roman 

Ocelník, alebo Karol Kováč, alebo pán primátor no tak to patrí k tomu dianiu v meste a ja 

neviem, zatiaľ nemám pocit, že by to bolo prehnané, že ne jedna z našich osôb je tam 

preferovaná. A dúfam, že ani nebude.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre. Všetko? Pán poslanec Balázs faktická. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Kolega Ocelník ja ne......neber to, akože útočím na teba ja chodím na tvoje stránky, rád si ich 

pozriem, veľmi dobre informujú, čo sa deje, strašne operatívne informuješ o tom, že sú úžasné 

tie stránky, len toto periodikum má podľa mňa iné smerovanie. Nie je konkurenčné iné to je, 

iná kategória a čo sa týka výtlkov na technických službách, tak áno, dozorná rada bola tento 

týždeň, tiež som sa pýtal na túto vec, že ako s výtlkmi tohto roku. Samozrejme nemôžme od 

technických služieb očakávať, že budú v mrazoch opravovať výtlky, lebo vlastne to sa odrazí 

na kvalite. Takže akonáhle to počasie dovolí, tak vlastne technické služby sa pustia do, do opráv 

havarijných stavov a idú. A idú a robia, takže, takže to neber ako útok, len ja si myslím, že 

myšlienka je dobrá. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

S faktickou pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Chcel by som požiadať kolegov, aby tá diskusia nebola o osobných útokoch, ale k meritu veci, 

teda k bodu, ktorý prerokovávame. Nechcem tu navrhnúť ukončenie diskusie, lebo sa to nepatrí, 

ale asi budem musieť, pokiaľ to bude takýmto spôsobom ďalej pokračovať. Ďakujem.   

 



p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Ocelník s faktickou. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Pán kolega Balázs ja som ťa poprosil, že fakt neriešme tu nejaké osobné záležitosti a ja som ich 

ani neriešil. Ty si s tým začal. Ako budeme tu do večera a zajtra od rána. Nie pán kolega, prosím 

ťa, tieto veci si môžeme povedať pri pive, alebo bárs kde, ale toto, tu asi nepatrí, hej. A už 

druhýkrát si vytiahol to pluhovanie, áno. Tak ja mám dom a dostaneme sa aj ku výtlkom. 

Možno sa budem prihlasovať dookola.... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec nevieme to tak urobiť, že do toho rôzneho by sme to dali a teraz k novinám? 

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Nie, nie, nie. Nie, nie teraz. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Prepáč. Prepáč. 

 

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Bývam na ulici, kde sú domy len z jednej strany. Z druhej strany je potôčik. Ide pluh, ale on nie 

do potôčika nasype, ale pred moju bránu. Tak radšej nech nepluhuje, pokiaľ tam niekto 

nerozmýšľa. O tomto to bolo, áno. A druhá vec výtlky. Áno ja viem, že to sa nedá robiť, keď 

mrzne, ale ja to žiadam už aspoň 3, 4 roky. 3, 4 roky a medzitým predpokladám, že bol aj deň 

bez  mrazu. Takže pán kolega Balázs poprosím ťa neriešme tieto veci a nevkladaj do mojich 

úst tvoje nejaké myšlienky, že sú to moje názory. Mňa nechaj tu, ja som si svoje povedal. 

Dobre?  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Hawk. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 
Ďakujem. Presne pán primátor dobre si to povedal.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Super. Dobre, ďakujem pekne. Už som snáď aj zabudol, čo som chcel povedať, ale snáď si 

spomeniem. Dobre, tak by sme sa mohli aj teda snáď vrátiť k meritu veci, to by bolo asi 

prospešné. Predložený materiál 16/, či čo sme 20 pardon, hej tak, mám inú kartu otvorenú. 20. 

Dobre. Hospodársky a finančný dopad na rozpočet mesta 4 800 eur plus náklady na preklad 

jednej strany do maďarského jazyka. Tu nám niečo bolo povedané, aké budú náklady, ale pán 

kolega Beke veľmi správne pripomenul, že to nemusí ísť cez normostranu, ak nájdete 

vysokoškoláka so štátnicou z maďarčiny a tam sa teda predpokladá, že by tá maďarčina už 

mohla byť na úrovni a naozaj to môžu byť aj jeho redakčné príspevky. A práve preto, aby sme 

neboli iba otrockými preklápateľmi článkov z internetu do tlačených novín, skonštituujme 

redakčnú radu a zachránime tým transparentnosť, veľmi správna pripomienka pán primátor, 

vyváženosť, o to sa očakáva od informácií, aby sa nestali hlásnymi trúbami ako uvádza 



Transparency International. A naozaj tu na mieste zvážme, aký bude reálny finančný náklad 

takéhoto periodika. Lebo ne, nemáme to tam ešte presne finančne vyšpecifikované. V akej 

podobe to bude? Bude to normostrana? Dobre. Koľko budeme platiť, je to komerčný produkt, 

preklad normostrany líši sa cena. Komu, za akých podmienok to dáme prekladať. Alebo či to 

dáme prekladať vysokoškolákovi z..... so štátnicou z maďarčiny. Čiže máme tu niekoľko 

nejasností a áno, bolo správne podotknuté, že .... Ja sa obávam, že rozprávam sám pre seba, ale 

tak dúfam, že to divákom nevadí. Budem pokračovať. A teda máme tu niekoľko nejasností. 

Finančné náklady, objektivita, lebo tieto veci ešte nie sú jasné v momente predloženého návrhu. 

Tieto veci si ujasnime, aby sme mohli spokojne hlasovať za to, že chceme našich občanov 

objektívne informovať. Ak budú tieto náležitosti splnené, keby som mohol hlasovať, 10 krát 

zahlasujem. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Páni poslanci, keď dovolíte, ja už by som dal návrh na stiahnutie tohto bodu. 

Dobre? A dostane sa to potom naspäť do komisie a, a stretneme sa kvôli tomuto a budeme 

rozprávať o tom, hej, že čo tam dáme, lebo niektoré veci sa potom tam navýšia a to už nie je  

4 800, ale to už bude viac, hej, a to ja vám už nepodpíšem potom, hej. To ja vám už nepodpíšem, 

to proste, to už nie. Hej, takže ak dovolíte, dajme hlasovať za stiahnutie tohto bodu. Tak preto, 

lebo, lebo. Tak som sa rozhodol, ja môžem dať tiež návrh, nemusíte, však samozrejme keď sa 

neodsúhlasí, budeme rozprávať ďalej. Len toľko všelijakých názorov tu zaznelo a ja opakujem 

zase u mňa transparentnosť je na 1. mieste, to veľmi dobre viete, nie preto stojíme, tak ako 

stojíme. Takže stiahnime, budeme sa rozprávať o tom, vymyslite nejaký model, možno keď to 

celé spočítame to bude mať 11 000 euro, možno bude len 2 000 euro a, a potom s rozhodnete 

a potom ten správny gombík si zatlačíte podľa vašej vôle. Nech sa páči hlasujeme o stiahnutí 

tohto bodu z rokovania. 

Vynikajúce no vidíte. Za 7, proti 6, zdržalo sa 0. Ani netrebalo ukončiť diskusiu. Takže...  

 

21. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava – žiadosť o súhlas so zaradením Katolíckej 

materskej školy blahoslavenej Zdenky, dobre čítam bl.? Dobre? Nieže urazím niekoho, Kósu 

Schoppera 22 v Rožňave do siete škôl a školských zariadení SR a jej následným zriadením od 

01.09.2017. Nech sa páči, otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, nie ešte sa prihlásil pán 

poslanec Bischof, nech sa ti páči.  

 

p. poslanec  Mgr . Matúš Bischof 

Ospravedlňujem sa. Ďakujem za slovo, dneska nejako technika nespolupracuje spolu so mnou. 

Na rokovaní komisie som mal otázku a mám ju vždy v momente, keď schvaľujeme iného ako 

mestského zriaďovateľa školského zariadenia, či môže zo zákona mestské zastupiteľstvo takýto 

projekt potopiť. Zámerne som použil takéto slovo, či mi máme nejaké páky urobiť taký krok, 

že nejaký iný subjekt ako mesto si chce zriadiť školské zariadenie a my poslanci hlasovaním 

môžeme takémuto plánu zamedziť? Nedostal som na rokovaní komisie odpoveď v zmysle, 

ktorá by ma uspokojila a zámerne túto otázku dávam ešte raz do  pléna aj pred kamerami, aby 

bolo povedané, pretože začínam mať pocit, že informácie neodstávam v podobných prípadoch 

rovnaké a teda rád by som dostal informáciu aj takto pred kamerami. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pani doktorka, aby dostal správnu informáciu pán poslanec. 

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Takže 25. 01. sme dostali žiadosť od Rímsko-katolíckej cirkvi, biskupstvo Rožňava ako 

budúceho zriaďovateľa materskej školy o súhlas so zriadením a zaradením takejto materskej 



školy do siete. Keďže mestské zastupiteľstvo je orgán, ktorý môže, alebo teda schvaľuje, dáva 

súhlas na to, aby sme vyhoveli tejto žiadosti, alebo aby sme tej žiadosti nevyhoveli tak pán 

poslanec ty si dostal od pána Ing. Nemčoka odpoveď, že áno, pokiaľ mesto sa rozhodne, že 

takýto druh zariadenia nepotrebuje, kľudne môže dať stanovisko, ako sa rozhodne 

zastupiteľstvo. Čiže, k tejto žiadosti, ktorú si predkladá biskupstvo na Ministerstvo školstva je 

potrebný súhlas mesta Rožňava na to, či áno mesto súhlasí s tým, aby sa takáto škola alebo 

zariadenia zriadilo, alebo nie. Je na každom z vás samozrejme, ako sa rozhodnete, pretože tu je 

slobodná vôľa každého poslanca, ale je táto možnosť práve zastupiteľstvo má túto kompetenciu 

vlastne súhlasiť, resp. nesúhlasiť. Preto je potrebné stanovisko mesta. Keby to nebolo potrebné 

tak tieto subjekty by nežiadali od mesta a od poslancov stanovisko k takému niečomu, ako je 

zaradiť do siete, resp. vyradiť zo siete. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

To znamená pani doktorka, že 13 poslancov môže potopiť Rímsko-katolícku cirkev, alebo 

žiadosť o tento súhlas. 

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Takto. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Toto zaznelo. 

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Slovo potopiť neviem je to veľmi slengový výraz, ktorý by som radšej tu nepoužila. Jedná sa 

o to, že sa máte rozhodnúť, či áno dáme súhlas, dáte súhlas, alebo nie, nedáte súhlas. Slobodnou 

vôľou sa rozhodnete. Ostatné je na Ministerstve školstva, ktoré vlastne bude potom toto vaše 

stanovisko posudzovať. Ale je to v kompetencii zastupiteľstva.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec budeš reagovať? Nech sa ti páči faktická. 

 

p. poslanec  Mgr . Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Práve preto som tie dve otázky položil takto pred kamerami, aby sme, aby 

sme si boli pekne na čistom a istý. Takže ďakujem vám za odpoveď, len ja si pamätám aj časy, 

keď tie informácie boli aj mierne iné. Takže preto aj tá motivácia na otázku. Dobre dostal som 

informáciu na otázku, ktorá bola v zmysle áno, nie. Dostali sme, ďakujeme, rozhodneme sa. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Tie informácie boli ako z mesta boli nejako iné? Alebo od niekoho iného?..... Nech sa páči 

ďalší, keď chcete diskutovať k tomuto bodu. Keď nie uzatváram diskusiu, prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zaradením katolíckej materskej školy 

bl. Zdenky, bl. Zdenky, Kósu Schoppera 22, Rožňava do siete škôl a školských zariadení SR 

a jej následným zria...zriadením od 01.09.2017. Nech sa páči hlasujte.  

No nepotopilo sa to, dobré to je. 

Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. 

 

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie tejto žiadosti – 

Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave.  Bod číslo 22. Otváram diskusiu, 

nech sa vám páči. Neevidujem nikoho k diskusii, uzatváram diskusiu, prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby mesto Rožňava predložilo 



žiadosť o nenávratný finančný príspevok k výzve s kódom IROP pre projekt s názvom 

Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave. Ukladá, ukladací vám nečítam 

a schvaľuje spolufinancovanie mesta Rožňava, pre žiadosť o nenávratný finančný príspevok 

s názvom Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave vo výške minimálne 5% 

z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný príspevok maximálne však 

25 000 eur. Nech sa páči hlasujte. 

Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. 

 

Bod č. 23 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovanie projektu 

mestom Rožňava v projekte cyklochodníka z Aleje Jána Pavla II. Do priemyselnej oblasti 

a všešportového areálu kúpaliska. Nech sa páči otváram diskusiu. uzatváram diskusiu, prečítam 

návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby mesto Rožňava 

predložilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výzve s kódom IROP pre projekt 

vybudovania cyklochodníka v meste Rožňava a schvaľuje spolufinancovanie mesta Rožňava 

5%-né, pričom konkrétna výška splufinancia... spolufinancovania bude upresnená. Nech sa páči 

hlasujte. 

Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. 

 

24. ročná zmluva o dielo č. 131/2016 uzavretá medzi mestom Rožňava a firmou Brantner 

Gemer s. r. o. Rimavská Sobota na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov – rok 2016 – vyhodnotenie plnenia. 

Nech sa páči, otváram diskusiu. Tlač, tlač. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za slovo. Najskôr trocha z iného súdku. Ja som použil možno porovnanie na 

hrane v bode o novinách použitím tvojho mena, ale opakujem ešte raz, pre mňa, tak isto ako 

pre väčšinu ľudí, ktorí sledujú toto dianie, ktorí sa zapájajú do tohto diania záleží na tom, čo sa 

v meste deje, akým spôsobom. Aktivita tvojej osoby, ako primátora, je chvályhodná, pretože sa 

naozaj snažíš mať čo najviac informácií, snažíš sa aktívne zapájať do čo najviac činností, ktoré 

teda môžeš, príp. si to delíš ako pot.., ako uznáš za vhodné v rámci svojho času, aby väčšina 

občanov tohto mesta bola uspokojených, aby boli vybavené ich žiadosti. Máme rozdielne 

názory na, na riadenie tohto mesta, ale to neznamená, že keď tu sa neurobí uznesenie, že za 

týmto nestojím, práve naopak som jeden možno z tých ľudí v tomto poslaneckom grémiu, ktorý 

vždy obhajuje aj napriek tomu, že hlasuje proti, alebo nesúhlasí s mnohými vecami s tým, že 

pokiaľ sa veci schvália, tak stojím za svoj...za primátorom a za uznesením tohto mestského 

zastupiteľstva. Takže toto na margo toho.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

To čo som povedal, bolo len vyslovene nato, aby sme si tu doma povedali o čom objektivizácia, 

objektivita novín je a o čom by mala byť, aby sme nedali šancu ľuďom, ktorí sa do toho radi 

zapárajú a šprtajú do toho rukami, nohami, zubami ja neviem čím, že nie sme objektívni. Takže 

to bola poznámka na hrane, ale o mňa. 

Ďakujem, ale chcem sa vrátiť k tomu Brantnerovi. Bol som zrušení v diskusii pán primátor sa 

rozhodol, že ten bod nechá stiahnuť a mal som pocit, že to visí vo vzduchu a som veľmi nerád, 

keď veci visia vo vzduchu a potom sa z toho vytvárajú rôzne názory. Ďakujem za priestor, 

a teraz k Brantneru. Ja by som chcel požiadať v tomto smere a možno dať do, do dokladacej 

časti. Vidím, a predpokladám, že väčšina z nás to vidí, vidím veľké rezervy v separácii zberu 



ako tak...v separácii odpadov ako takých. V separácii odpadov ako takých. Ja by som chcel 

poprosiť mnoho miest v rámci ZMOS-u má veľmi dobré skúsenosti z buď propagandou, resp. 

s oslovovaním občanov, alebo nejakým iným spôsobom, skúsme v rámci tohto osloviť niekoho, 

kto by nám pomohol, akým spôsobom zlepšiť a zvýšiť separáciu zberu a občanov naučiť lepšie 

s odpadmi nakladať tak, aby v konečnom dôsledku náklady na  komunálny odpad, pretože tú 

zmluvu s Brantnerom nezmeníme, boli čo najnižšie. Takže ja by som do ukladacej časti dal, ak 

by to teda bolo možné, aby mesto požiadalo o pomoc, prípadne o informácie iné mestá v zmysle 

nápomoci pri ummm nie propagande, pomôžte mi nájsť slovo, nie propagácia, nie to je všetko 

o tom, že mi niečo... Napadne ma, príp. ostanem pri informovaní tom, že šetríme vlastné 

finančné prostriedky, keď dôkladnejšie separujeme zber ako taký. Ďakujem pekne, toľko som 

chcel k tomuto bodu.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem iba spýtať pána Šalamona, z tej tabuľky separované z... separovanie zbieranej 

zložky došlo k veľmi dramatickému poklesu v zbere opotrebovaných pneumatík v roku 2016 

oproti predchádzajúcim rokom, najmä tomu 2015. Či k tomu je nejaké vysvetlenie, že  ak... 

alebo či, či to...len sa chcem uistiť, že nie je dôvodom to, že sa tie pneumatiky vyhadzujú niekde, 

niekde ilegálne. 

 

p. Ladislav Šalamon 

Ďakujem pekne za slovo. K tým opotrebovaným pneumatikám. Zmenil sa zákon o odpadoch 

ako isto veľmi dobre viete platí 79 z roku 2015 a opotrebované pneumatiky je občan povinný 

odovzdávať do zberni, a do zberni vlastne k týmto... pneuservisov, do zberového dvora je to už 

ako zakázané, nakoľko vznikli OZV a títo výrobcovia, alebo aj servisy........ Bez bezplatne 

môže  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Lacko mikrofón trošku k ústam bližšie dobre? Ba on má zapnutý len... Je, je zapnutý, len bližšie 

si to daj k ústam. Tak. 

 

p. Ladislav Šalamon 

Takže tieto pneumatiky neskončia tam, kde si myslíte, že by to ako malo ísť ako no. No to sa 

nedá zaručiť, ale, ale obyvatelia to môžu zobrať preč či predajcom, alebo opravárom čo menia 

pneumatiky. Toľko mám. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. Nech sa páči ďalší, keď sa hlásite. Keď nie uzatváram diskusiu, poprosím pána 

poslanca Kováča, skús nám ešte raz upresniť čo budeme dávať do tej ukladacej časti.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakuje. Takže ja by som bol rád, keby v ukladacej časti sme schválili – ukladá mesto riešiť, 

alebo teda ukladá mesto požiadať o pomoc iné mestá v rámci ZMOS, kde majú dobré 

skúsenosti so separáciou zberu s cieľom zaisť...znížiť náklady formou separácie zberu. Znížiť 

náklady na komunálny odpad formou separácie zberu. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Ďakujem, nech sa páči hlasujte. Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem veľmi pekne a teraz 

prečítame celý návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie 

vyhodnotenie plnenia ročnej zmluvy s firmou Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota za rok 

2016 a samozrejme aj s ukladacou časťou, ktorú ste odsúhlasili pred chvíľou. Nech sa páči 

hlasujte. 

Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. 

 

25. koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017. Nech sa páči, máte priložený 

materiál, máte chodníky priložené, ja by som vám len toľko chcel povedať, tí ktorí ste neboli 

na komisiách, že keby ste odsúhlasili túto koncepciu opráv chodníkov, to je zhruba asi tá 

čiastka, ktorá bola minulý rok vynaložená na chodníky, t. j. zhruba cirka do nejakých 80, 90 do 

100 tis. euro, tak, tak by sme mali aspoň tieto chodníky, ktoré boli zatiaľ uvedené v havarijnom 

stave spravené. Samozrejme zo dňa na deň vyskakujú ďalšie, ale, ale takto by sme ich mali 

pokryté už. Pán poslanec Kováč, otváram diskusiu. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne, ja by som dal návrh, aby sme doplnili zoznam chodníkov na opravu, resp. 

budovanie nových chodníkov. Chodníky, ktoré spomínala občianka v okolí Kalteneckru. 

Ďakujem pekne. 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem. Nech sa páči ďalší. A to bude výstavba chodníka. Si oprav. 

 

Treba postaviť.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Teda aby boli vz... v zozname týchto vecí. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán Šalamon chcem sa opýtať, my čo, keď sme toto robili to sú len opravy tam, nie? Je tam aj 

výstavba nových chodníkov? Nie je tam. 

 

p. Ladislav Šalamon 

Nie to sú len opravy. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Aha tak. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ale máme zoznam na výstavbu chodníkov. 

 

Máme uznesenie. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Tak ja viem, že možno to nesúvisí s tým. Dobre okay, dobre, takže výstavbu nového sťahujem, 

ale v rámci tohto tu opravu chodníka, aby sme to teda v zmysle toho čo chceme a deklarovali 

sme im, že im chceme pomôcť, či už cez tú sporiteľňu, alebo nejakým iným spôsobom 

v budúcnosti, myslím, že by to tam mohlo byť.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Opravu tej plochy tak.  



 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Opravu tej plochy tak. Uhm. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Capák faktická. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ja by som veľmi uvítal, keby sa mohla urobiť oprava chodníka na Šafárikovej ulici od hotelu 

Empres po zlatníctvo a od Kocky po ľavej strane až po malý trh, lebo sú tam opäť jamy, tak to 

by bolo v centre mesta dobre mať prvé. Už rekonštrukcia či sa to nazýva, alebo oprava neviem, 

ale to by bolo dobre.  

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kováč s faktickou. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem nie. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec, pán zástupca nech sa ti páči. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem, ja by som poprosil kolegov mali sme túto domácu úlohu od novembra, či od začiatku 

decembra svojím spôsobom pripomienkovať, aby sme zachovali už tú korektnosť, lebo podľa 

mojich vedomostí a informácií nedošla žiadna pozmeňujúca alternatíva, alebo doplňujúci 

návrh, takže nechajme voľný priebeh tomu, čo bolo schválené, bolo to prezentované, že sa to 

urobí a na ďalšie stretnutie pripravíme zoznam chodníkov, ktoré plánujeme v tej ďalšej etape, 

alebo doplnenie tohto zoznamu. Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Určite to neznamená to, že to čo je tu, je to len sväté písmo. Aj keby niečomu došlo aj 

k asfaltovaniu, tak samozrejme môžete sa prihlásiť, dať ďalšie tie námety, budeme lebo určite 

nie sú to všetky tie chodníky, už ja viem teraz hej, že ešte by trebalo nikde, len je to určite 

nejaký investičné náklady. Sú na to peniaze, chceme to každopádne urobiť, preto som vám 

hovoril, že týmto sa už vykryje veľmi veľa, keď aj toto sa zaasfaltuje tohto roku. To neznamená 

to, že nemôžte dávať, kľudne aj ďalej rôzne, nie výtlky, ale proste tieto opravy, ktoré treba 

robiť. Sú ešte aj iné chodníky, takže možno budeme na ďalšie zastupiteľstvo, alebo na ďalší rok 

potom tvoriť ďalšie opravy. Preto som hovoril, že tých chodníkov je nejakých 50, 56 km tak 

máme čo robiť. Pán poslanec Lach, nech sa ti páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja len toľko, že samozrejme budem hlasovať za tento materiál, ale rád by som hlasoval aj za to, 

že budeme schvaľovať asfaltovanie ciest v Hornocintorínskej, Krátkej a tak podobne. V hornej 

časti mesta, aby tam, že nie oprava chodníkov, ale vôbec, aby bol asfalt na cestách, aby mohli 

ľudia chodiť už nie po blate, ale po asfaltke. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Veľmi dobrý nápad pán poslanec, ale keď si spomenieš, neviem koľko zastupiteľstiev dozadu 

najprv ich musíme odkanalizovať. Pretože tú asfaltku my urobíme hej, prídu nejaké 3-4 dažde 

a asfaltku máme tam kde sme ju nechceli mať. Čiže, my sme už oslovili firmu, ktorá pracuje na 

odkanalizovaní, nebude to jednoduché, hej čiže budeme musieť urobiť. To isto sa jedná napr. 

o Krásnohorskú, kde pán poslanec Beke býva, tam tak isto by sme chceli asfalt, ale najprv ju 

musíme odkanalizovať, aby tá voda mala kde stiecť a tak by  sme mohli asfaltovať. Ja viem sú 

to akútne prípady, ja som ich tiež prešiel tam s obyvateľmi, len musíme to odkanalizovať. Vieš, 

že sú to dosť strmé tieto, tieto ulice hej, ale musíme tam niečo vymyslieť s tou vodou a odviesť 

tú vodu do Drázusu. Takže toto je tá prvoradá úloha, ktorú my musíme urobiť, a tak môže ísť 

ten asfalt, lebo. Ja verím tomu, že aj tí to potrebujú a možno, obyvatelia určite, ale my ešte viac, 

ktorí tam chodíme, tzn. zber smetí, technické služby atď. atď. Čiže my by sme potrebovali, 

keby sme vedeli úpravu tých ciest robiť po asfalte ako po týchto všelijakých cestách. Však to 

sám veľmi dobre poznáš ako je, tak si stade no. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Keď už sa jedná o odkanalizovanie, tak nedá mi aby som nezmienil 

o cestách na Rožňava bani. Tam už vyše 10 rokov sa zaoberá s tou témou a vždycky bolo 

povedané, že, že keď už ako vodovod sa acholem natiahne a odkanalizovanie, už všetko je 

urobené, ale ešte stále sa nezaoberá s tou cestou, pričom mňa mnohí zastavujú taktiež ako 

ohľadom tej Rožňavskej bani na, na tých jednotlivých kolóniách a sú, sú tam aj veľké jamy, 

kde autá sa poškodzujú a žiaľ bohu nepomôže len vy vykliesť tie jamy, ale malo by dôjsť 

k nejakému inému riešeniu. No a čo aj spomínal pán primátor Krásnohorskú ulicu, nie za to, že 

tam bývam, ale fakt mnohí ľudia acholem stamaď chodia a poprípade aj teraz predvčerom som 

práve hlásil aj mestskej polícii aj vedúcemu kanali...útvaru kanalizácie, že mi volali telefonicky 

ľudia, že sa vytvoril ...a veľká diera v strede ulici. Išiel som pozrieť na to a fakt kanál, poklop, 

čo už orodujem možno druhý rok, že je spadnutý, alebo že môže prepadnúť, tak teraz ak sa 

uvoľňuje, ako uvoľňujú mrazy tak už sa ukázalo a už je tam 30 cm diera. Je životu nebezpečné, 

môže tam nejaké decko zapadnúť, alebo večer nie je tam tá časť akurát osvetlená, môže hocikto 

do toho stúpiť a môže dôjsť k úrazu. Žiaľ bohu volal som predvčerom, včera ešte, ešte s tým 

nebolo robené nič, tak neviem na čo sa čaká, kým tam prepadne auto, alebo niekto, niekto 

zapadne do toho kanála. Dobre by bolo promptne riešiť aj túto situáciu. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne, nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje koncepciu opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017 

v meste Rožňava podľa predloženého návrhu a stanovenia poradia opráv chodníkov. Nech sa 

páči páni kolegovia hlasujte. 

Schválené to bolo, len boli tam 2 pozmeňováky myslím že. Karol aj ty si mal? Treba, treba 

zakričať, keby náhodou prehliadnem lebo...vieš, lebo to už... Dobre, takže boli tam 2 návrhy. 

Takže najprv bol návrh pána Kováča asfaltovať, alebo urobiť vysprávky na tej ploche pred 

ulicou Zakarpatskou? Zahrnúť do oznamu, takže skúsme zahlasovať dobre? Nevadí, budeme to 

mať odhlasované. Už keď kompletne nepôjde tak...dobre. prepáč pán poslanec, len vieš to. Za 

10, proti, 0, zdržalo sa 0. Dobre takže budeme to mať zapracované a bol tam ešte pán Capák 

tvoj poslanecký, tzn. vyložiť dlažbou od bývalej, bývalého...od Kocky takpovediac, lebo. Až 

po malý trh?...... Tak my sme to už vtedy chceli, lebo toto nám sponzorsky sme dostali túto 

dlažbu po Kocku, len tá dlažba tak určite už takou dlažbou aspoň, ktorá tam bola. Síce nie veľká 

suma tam bola, ja neviem koľko, nie je tu už pán riaditeľ nejakých 5,6 tis. euro to stálo myslím, 

len tá dlažba hej a samotná ešte práca. Dobre, ale môžeme to zahrnúť, však, ale každopádne 

dajme to, dajme to dlažbou dobre? Lebo to sa... Tak.... No ale.... Vieme kedy to bude, lebo ja 

sa stále trošku rozpamätám na slová pána poslanca Kuhna, ktorý mal pravdu, možno že v živote 



už nebude taká výzva tu na také niečo hej. Ja dúfam, počul som, že by mohlo byť niečo, bolo 

by dobré, keby to bolo, no neviem. Lebo je to liaty asfalt tam. Liatym už vyspravovať nevieme, 

už len normálnym asfaltom, takže môžeme to vyspraviť, ako nie je problém. Dajme dobre, 

dajme vyspraviť a uvidíme či to bude potom liaty asfalt, alebo bude zámková dlažba. Keď 

budeme dobre stáť s tým, hej, zakúpi sa dlažba, položí sa, keď nie vyspravíme aspoň. Dobre? 

Tú plochu hej. No. To 100%-ne, to 100%-ne. Dobre? Takže dajme aj opravu potom od Kocky 

po malý trh potom. A od Empresu po námestie potom, dobre? Podľa...tak ja už by som po 

náme.. už keď, to už po námestie až celkom hore po maflašarok už urobiť. Dobre. Máš hej? 

Nech sa páči zahlasujme. 

Nie, my máme dohodu s pánom poslancom, že nebude betónovať, že keby treba tak dáme mu 

radšej asfalt a bude asfalt, to. Ale určite iniciatíva je dobrá. Takže za bolo 10. Ďakujem. A pán 

poslanec Lach ešte ty si mal tú...., nechcem zabudnúť ani na teba. Ako nie návrh si to dával? 

Tak ja by som povzdychol, keby to tam bolo určite, no ale...možno sa toho dožijeme. No. Dobre 

a za komplet už nebudeme hlasovať, lebo sme to mali odhlasované. Dobre? Ďakujem pekne. 

 

26. správa o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2016. Takže prichádza svetlá chvíľka aj 

nášho pána Ing. Hanuštiaka, náčelníka mestskej polície. Nech sa ti páči. Celý deň tu čakáš, tak 

si to zaslúžiš. 

 

p. Ing. Róbert Hanuštiak 

Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, páni poslanci, dámy, páni v súlade s uznesením 

mestského zastupiteľstva č. 201 z roku 2000 predkladám správu o činnosti mestskej polície za 

rok 2016. Správa je chronologicky rozdelená od najhlavnejších úloh, ktoré boli uložené pre 

mestskú políciu uzneseniami mestského zastupiteľstva, ďalej úlohy vyplývajúce zo zákona 

a kalendárneho plánu až po bežnú činnosť našej mestskej polície. Musím skonštatovať, že úlohy 

uložené pre mestskú políciu uzneseniami mestskej, mestského zastupiteľstva  boli všetky 

splnené. V rámci činnosti mestskej polície činnosť vychádzala zo zákona 564 z roku 91 Zb. 

o obecnej polícii a ďalej z kalendárneho plánu, ktorý ste schválili. Tieto úlohy boli tak isto 

splnené. Spomeniem niektoré zaujímavé veci, ktoré sme riešili. Celkovo sa na činnosti mestskej 

polície v uplynulom roku podieľalo 951 hliadok, zamerali sme sa hlavne na plnenie úloh 

prevencie, kde sme spolupracovali s deťmi, s mládežou. Bolo to orientované ako i na poúčanie 

a preškolenie detí z pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky formou hravých 

súťaží, ale tak isto aj formou prednášok a besied, kde sme zvyšovali právne vedomie tejto 

skupiny obyvateľov. Celkovo v uplynulom roku mestská polícia riešila 2 709 priestupkov, čo 

je o 503 priestupkov menej oproti predchádzajúcemu roku. Môžem s radosťou skonštatovať, že 

až o 290 priestupkov menej bolo v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. To sú 

tzv. dopravné priestupky, kde sme sa ako vodiči na území nášho mesta zlepšili. Čo sa týka 

priestupkov, ktoré vyplývajú z VZN mesta, tzn. z tých nariadení, ktoré schvaľujete práve vy, 

tam sme riešili celkovo 909 priestupkov. Aj v tejto oblasti došlo k poklesu o 179 priestupkov, 

takže aj v tejto oblasti sme čiastočne zodpovednejší, no stále máme pred sebou výzvu, lebo 

máme nezodpovedných držiteľov psov medzi sebou, kde sme riešili aj o,  celkovo 135 

priestupkov vlani, čo je nárast o 9 priestupkov oproti predchádzajúcemu obdobiu. V tejto 

činnosti budeme pokračovať aj naďalej. Zrejme ani vy, ani občania, ani my nie sme spokojný 

s tým, ako vyzerá naše mesto po roztopení snehu a už viacerí psičkári vám môžu povedať, že 

v tejto oblasti sme nekompromisní a siahame tam na maximálne možné sankcie vtedy, keď 

niekto neuloží do kontajnera na zmesový komunálny odpad alebo na psie exkrementy to, čo ich 

psík zanechal na ulici. Ďalej pokračovali sme aj  v odchyte túlavých zvierat, kde sme odchytili 

celkovo 96 zvierat, z toho 74 zvierat bolo uložených do karanténnej stanice a následne do 

útulkovej časti, 22 zvierat bolo vrátených ich majiteľom. Pretože máme málo parkovacích miest 

snažíme sa odstraňovať vraky z týchto parkovísk. Aj tu sa nám podarilo za uplynulý rok 



odstrániť až 19 vrakov z našich parkovísk. Celkovo môžem skonštatovať, že úlohy uložené pre 

mestskú políciu boli splnené. Musím však aj povedať, že potýkame sa aj s problémami, ale to 

nie je oblasť len v rámci nášho mesta, alebo nie je to problém len nášho mesta, je to 

celospoločenský problém, kde narážame na nízku vymožiteľnosť práv u, alebo žiadnu 

vymožiteľnosť práva u nízkopríjmových skupín obyvateľstva, ktorí, žiaľ bohu nás 

zamestnávajú najčastejšie. Hej, ale s tým neviete pomôcť ani vy, ani, ani my. Snažíme sa 

v rámci Združenia náčelníkov mestských obecných polícií konzultovať, hľadať spôsoby 

riešenia, ako ďalej a čiastočne sa nám aj darí, ale hovorím, toto je celospoločenský problém. 

Možno môžem aj povedať, že v rámci mestskej polície v uplynulom roku odišiel jeden náš 

kolega, našiel si iné zamestnanie. V tomto roku bolo vypísané výberové konanie a táto naša 

práca je taká zaujímavá, že sa nám neprihlásil nikto, nikto hej. Ďakujem za pozornosť. Pokiaľ 

máte otázky mile rád ich zodpoviem.  

 

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne pán inžinier. Nech sa páči otázky. Pán poslanec Kuhn sa bude iste pýtať, nech 

sa ti páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 

Mám jednu otázku, alebo, možno že to bude komplex takýchto podotázok. Stretol som sa za 

posledné mesiace s niekoľkými ľuďmi, ktorí sa sťažovali, že sa snažili vo večerných hodinách 

dovolať na 159 a nikto to nedvíhal. Máte nejaký prehľad o tom, koľko telefonických teda... 

V prvom rade sa chcem spýtať, že či, či tá 159 je dostupná 24 hodín, alebo je to obmedzené 

časovo, prípadne či je to presmerované na štátnu políciu po nejakom čase a či máte nejak 

vyhodnot, nejakú štatistiku, že koľko teda podnetov telefonických bolo prijatých a koľko 

nezodpovedaných hovorov, neviem či sa to zobrazuje. Akože bežne človek, keď má mobil tak 

má informáciu, že má nejaké nezodpovedané hovory. Či teda máte informáciu, koľko je takých 

telefonátov, keď sa človek nedovolal.  

 

p. Ing. Róbert Hanuštiak 

V tejto oblasti vzhľadom k tým počtom, ktoré má mestská polícia nie sme schopný zabezpečiť 

nepretržitú prevádzku 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Preto úzko komunikujeme s Policajným 

zborom SR, snažíme sa vyhodnotiť najčastejší nápad v oblasti trestnej činnosti, priestupkov 

iných správnych deliktov a na základe toho sú obsadzované aj služby mestskej polície. Pod 

mojím vedením sme dosiahli to, že v nepravidelných intervaloch sa nám darí už slúžiť od 

pondelku až do nedele, nie je to však nepretržite. V pracovných dňoch slúži mestská polícia 

vrátane hliadok od 6.00 hod do 22.00 hod. Väčšinou v nočných hodinách je potom už len 

príslušník na stálej službe, ktorý prostredníctvom kamerového systému sleduje priestory mesta 

a prijíma tieto hovory. Pokiaľ však dôjde k nejakému ochoreniu, ktoré už nevieme objektívne 

vyriešiť tak, aby mohol niekto nastúpiť do tejto nočnej služby, tak môže sa stať, že sa títo 

obyvatelia po 22 hodine, nedovolajú ku nám. Žiaľ bohu z technických možností nie je možné 

zaznamenávať tieto hovory. Riešime to aj s kolegami informatikmi, aby sme mali telefón, ktorý 

zaznamenáva tie hovory. Je to jednoducho mechanická práca. Zodvihne ten hovor, zapisuje do 

knihy prijatých hovorov a jedine takto si evidujeme hovory. Slúžime však už aj v sobotu a skoro 

každú druhú, niekedy, tento mesiac napríklad aj každú nedeľu. Preto, aby sme ušetrili 

prostriedky presmerovávame si hovory, ktoré prichádzajú na telefón na mobilný telefón, ktorý 

má hliadka vonku. Aby sme ušetrili toho človeka, ktorý sedí dnu no. Snažíme sa, ale je nás 

málo, za tie peniaze ľudia pracovať nechcú. Stačí taká odpoveď? 

 



p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 

Áno ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Džačár s faktickou. 

 

p. poslanec Peter Džačár 

Ďakujem za slovo. Dovoľte mi, aby som sa z tohto miesta ako predseda komisie verejného 

poriadku poďakoval mestskej polícii za ich prácu v roku 2016. Ja si myslím, že všetci vidíme 

ich prácu, že sa podstatne, podstatne zlepšila, vidno ich na tých uliciach a ja si myslím, že ako 

tu povedal pán náčelník, v takom počte akej slúžia a že sa nikto nehlási, vďaka im za tú ich 

prácu. Ešte raz ďakujeme. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďalší do diskusie. Pán poslanec Capák. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ja by som chcel trošku sa sčasti možno ospravedlniť, alebo povedať pánovi Hanuštiakovi, že 

som tak doslova menovite povedal, že chodí istý pán policajt tam buzerovať občanov. Ale keď 

tak pozerám po 2 mesiacoch, ktoré prešli ono musíme zase povedať, že ani jedna náprava 

nestačí. Dá sa tam lístok, dá sa pokuta, bohužiaľ sú ľudia, ktorí sú takí, akí sú, a to ne... akože 

nepomáha, takže trošku možno som ublížil vtedy svojim názorom na to, že... To je v ľuďoch 

a keď to opakovane, a opakovane ako robí, že nechá auto tam, alebo hentam a je tam jasné, že 

komunikácia, už aj dostal pokutu a nič, zase to len tam nechá, tak to ja neviem, jak to už....aj ja 

ako by som riešil s takým. A, ale to nechám do diskusie za tie psíky, výborný nápad, hovoril 

som s pani hlavnou kontrolórkou a by som to tam v tom do diskusii ešte dal. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne, nech sa páči ďalší. Keď nie uzatváram diskusiu. Pán inžinier ja sa tak isto 

chcem poďakovať za prácu aj tvoju, ale samozrejme tvojich policajtov, tiež fakt sú viditeľný, 

len škoda, že je takýto enormný záujem o týchto policajtov, že budeme mať čo robiť na 

výberovom konaní, aby sme vybrali no. Ale ja dúfam, že sa prihlásia, dúfam, že nájdeme 

človeka. Dobre, takže prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na 

vedomie správu o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2016. Nech sa páči hlasujte.  

Za 8, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. 

 

Bod č. 27 plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2017. Opäť poprosím náčelníka 

mestskej polície. 

 

p. Ing. Róbert Hanuštiak 

Takže opäť ďakujem za slovo. Predkladám plán činnosti mestskej polície na rok 2017. Tento 

plán je spracovaný v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva číslo 130/2013, ktoré mi 

ukladá súčasne so správou za predchádzajúci rok predkladať aj plán činnosti na nasledujúci rok. 

Plán je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti je textová časť, kde sú spomenuté hlavné úlohy, 

ktoré nás čakajú. V druhej časti prílohovej je kalendárny plán, kde sú úlohy špecifikované aj 

podľa dátumov, pokiaľ vieme predpokladať dátum tejto udalosti. Stručne môžem spomenúť, že 

okrem takých bežných úloh, získali sme projekt na rozšírenie kamerového systému, takže po 

dlhej dobe sa nám podarí rozšíriť kamerový systém aj na sídlisko, ktoré sme nemali pokryté, to 

je sídlisko P. J. Šafárika. Ďalej vymeníme niektoré zastarané kamery. Pretože nás je tak 

pomenej a máme problémy v určitých oblastiach, ako je Rožňavská baňa a severná časť mesta 



usilujeme sa o získanie tzv. rómskych občianskych hliadok. Možno ste zaregistrovali, že už 

prebehlo v médiách, že s podporou aktivít úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity 

bude vypísaný takýto projekt, tak pracujeme na tom, aby sme boli pripravený, keď táto výzva 

vyjde, aby sme sa do nej zapojili. Súčasne v tomto roku, alebo v tomto mesiaci sme pokusne 

vyskúšali zapojiť do tejto činnosti našich aktivačných pracovníkov. Možno ste už v tomto 

týždni niektorý stretli ľudí, konkrétne sú to 2 aktivačný pracovníci, ktorí majú na sebe 

žltozelenú vestu s názvom abo s nápisom Občianska hliadka. Dohodli sme sa s, so sociálnym 

odborom aj s kolegom, ktorí má aktivačných pracovníkov na starosti cez úrad práce, že 

pokúsime sa vybrať dovtedy, kým získame tento projekt takých ľudí, ktorí budú nám aj 

každému občanovi nápomocní práve v týchto krízových lokalitách, kde nám takýto 

neprispôsobivé občania znepríjemňujú život. Zatiaľ je to nástrel, buďte, chcem vás požiadať 

aby ste boli zdržanlivý k ich hodnoteniu. My sme ich dostali len tak bez toho, žeby sme mali 

šancu ich preveriť akí sú. Takže sú na ulici tretí deň aj s cestou takže... Neviem, neviem fakt 

akí sú, bolo to len stručné preverenie, nástrel. Pokiaľ sa osvedčia budú pracovať ďalej, pokiaľ 

nie budeme pracovať na tom, aby sme vybrali ďalšie osoby, až kým sa nám podarí získať tento 

projekt, čo sa nám dúfam podarí. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

ďakujem pekne. Nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Tradične sa vyjadrujem k problematike mestskej polície, pretože poriadok a čistota mesta a tak 

isto dodržiavanie VZN je jedna z tých vecí, na ktorých mi prioritne záleží. Ja mám 

v poznámkach napísané navrhnúť, aby sa zvýšil počet mestských policajtov o 2, pretože ten 

trend tam udržiava, resp. mám poznačený, že na tento rok by bolo fajn, teda aby sme o 2 

mestských policajtov bolo, teda bolo viacej a myslím si, že do plánu činnosti pokiaľ sa podarí 

nejakým spôsobom zatraktívniť tú pozíciu v mys...po mysliach občanov a budú sa hlásiť na túto 

pozíciu, ja by som navrhoval do plánu činnosti na tento rok rozšíriť o 2. Mimo toho jedného 

miesta ešte o 2 mestských policajtov, aby teda ten dohľad bol. Dostal som odpoveď na to, ten 

kamerový systém. Som veľmi rád teda, že pán náčelník reflektuje na to, že treba vymeniť nejaké 

kamery a že sa rozšíri na  toho P. J. Šafárika. Dúfajme, že v ďalších rokoch budeme rozširovať 

tú sieť aj do ďalších častí. Tak isto som rád, že odpovedal mi na otázku, ktorú som mu nepoložil 

ohľadom, ohľadom práve aktivít splnomocnenca vlády na rómsku otázku. Je to projekt, ktorý 

naozaj stojí za to, aby sme ho sledovali a poprosím pána náčelníka aby nás informoval o stave 

veci. No a tretia vec, teda štvrtá vec, ktorú som chcel je, myslím si, že ten plán, ktorý tu je 

v hlavných úlohách dodržiavanie platných ustanovení VZN, viem si predstaviť a možno mi pán 

náčelník, na to bude vedieť odpovedať, aby sa tak ako, tak ako štátna polícia sa zameriava 

v jednotlivých oblastiach, v jednotlivých časoch na, na nejakú činnosť, aby sa aj mestská 

polícia povedzme v jednotlivých mesiacoch zaoberala viacej plnením ustanovení niektorých 

VZN, napr. v lete ohľadom reklamy, tie psie exkrementy to si vravel, že teda máte v merku po 

celý rok, ale možno takýmto spôsobom viac sa zamerať v jednotlivých mesiacoch na plnenia 

VZN-ka, VZN-iek, zber odpadu a ja neviem biologického, s tým sme mali chvíľku problém, ak 

si dobre pamätám. Proste zaoberať sa takto tematicky, užšie potom je..., plnením jedným VZN. 

Takže toľko by som doporučil ja k činnosti mestskej polície na rok 2017. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán náčelník.  

 

p. Ing. Róbert Hanuštiak 



Ďakujem pán poslanec za podporu. Berieš mi moje myšlienky, len žiaľ bohu, musíme sa vrátiť 

na zem. Hej, ja pokiaľ som nastúpil, mal som taký zámysel, aj mám stále, aby sme dosiahli ten, 

taký reálny, alebo racionálny prepočet priemeru na Slovensku, ktorý je 1 policajt na 1 000 

začatých obyvateľov, alebo aj na 1 000 obyvateľov. Tzn., že u nás by to vychádzalo 18-19 

policajtov na súčasné mesto. Lenže teraz ste schvaľovali rozpočet a ja tak isto som realista, 

pretože náklady na zvýšenie 2 pracovných miest, by sa neodzrkadlili len v mzde a výstroji 

týchto policajtov. Malo by to vplyv aj na ďalšie technické vybavenie, ale najmä na priestorové 

vybavenie. Tie priestory, v ktorých sa nachádzame, už aj z hygienického aj reálneho ľudského 

hľadiska nepojmú viac policajtov. Jednoducho už sme na hrane. Ktorí ste boli u nás, tak viete, 

že sedíme v 3 kanceláriách, máme 1 WC spoločné a 1 sprchu a pokiaľ ten policajt má tú prácu 

vykonávať dobre, musí mať aj určité priestory na to, aby si mal kde odložiť svoju výstroj, kde 

spísať úradný záznam, samozrejme, kde urobiť svoju hygienu. Takže zatiaľ som realista. Sme 

schopní tieto úlohy splniť zatiaľ aj v týchto počtoch. Ja hovorím tú víziu naplnenia mestskej 

polície mám pred sebou a tlačím ju na nejakých 18 ľudí a budem veľmi rád, keď to bude, ale 

skúsme sa zatiaľ držať pri zemi. Ja som presvedčený, že tento rok by to nebolo racionálne. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za priestor. Ja som len chcel náčelníkovi 2 veci. To, že priestory nám 

nevyhovujú evidujeme dlhodobo, ja predpokladám, že nesedíš na vavrínoch a že sa nejakým 

spôsobom snažíte aj v rámci vedenia mesta tieto veci riešiť. Očakával som, úprimne povedané, 

nejaký návrh konkrétny, že máte niečo vysledované, aby sa to rozšírilo, pretože, pretože je 

možné, že budúci rok, možno že aj tohto roku vyjdu financie tak, že si budeme môcť dovoliť 

ďalších 2 policajtov, takže myslím, si že toto by stálo za to zvážiť a ešte zas na vedenie mesta 

to predniesť aj pred poslancami a druhá vec, ktorú som v tejto súvislosti chcel povedať, poviem 

až v bode rôzne, lebo mi to teraz vypadlo a musím si to nájsť v poznámkach ale určite sa k tomu 

ešte vrátim, pretože nemalo by to zostať len na tom. Takže priestory určite by bolo treba zvážiť, 

rozšíriť, aj komisia je tu k dispozícii, treba sa poobzerať a neostať na tom. Jo už viem, tá vízia 

moja bola 23 policajtov, ak si dobre pamätám, s tým, že by sa posilnil operačný, operačný, 

operačné oddelenie, operačný systém o 2 teda aby to bolo širšie a 24 hodinové, takže už viem 

a v súvislosti s tým samozrejme to rozšírenie tých priestorov. Ďakujem pekne. Dávam do 

pozornosti. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave schvaľuje plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2017. Pán poslanec, nebol 

tam žiadny nejaký návrh extra od teba do ukladacej časti, či bol? Aby sme sa nemuseli vracať.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pokiaľ tie iniciatívy, o ktorých hovorí pán náčelník sú teda súčasťou toho, tzn. program 

splnomocnenca vlády pre Rómov pokiaľ je teda súčasťou toho programu, pokiaľ je súčasťou 

teda tá nová renovácia, resp. doplnenie nových kamier súčasťou tohto tak je to v poriadku. Ja 

by som dal na zváženie, aby sa mesto, vedenie mesta a mestskej polície vážne zamyslelo nad 

tým, kde teda umiestnime mestskú políciu v krátkej dobe, aké možnosti by boli na to, aby sme 

dosiahli optimálny počet v zmysle teda nejakých priemerov, resp. plánov bezpečnosti, ktoré tu 

sú v rozhraní 20-23 policajtov mestskej polície. Ďakujem pekne. Toto by som dal do ukladacej 

časti.  



 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre tak budeme hlasovať za ukladaciu časť. Porozumeli ste tomu, čo pán poslanec Kováč 

povedal do ukladacej časti? Máme napísané, alebo ešte raz budeme, lebo bolo to dosť dlhé, 

však? Dobre vieme kolegovia. Nech sa páči hlasujte za ukladaciu časť a potom budeme za celý 

plán hlasovať. 

Za 8, proti 0, zdržali sa 2 páni poslanci.  

Takže ideme za celé. Návrh na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje plán 

činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2017 aj s ukladacou časťou, ktorú ste odsúhlasili. 

Nech sa páči hlasujte. 

Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 

 

28. návrh na zakúpenie vozidla na prepravu osôb pre Mestské lesy Rožňava s. r. o.. Nech sa 

páči otváram diskusiu. Materiál máte priložený, prešlo to komisiami. Finančná odporúčala 

zakúpiť toto vozidlo, pretože tí, ktorí máte trošku prehľad o tom, tak je už po 12 na zakúpenie 

toho vozidla pomaly. Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja su... budem hlasovať za aj v bode 28 aj v bode 29 za to, aby sa teda posilnilo, len by som 

chcel požiadať dozornú radu z tohto miesta, a zároveň možno by to bolo zaujímavé do 

ukladacej časti, nech posúdi dozorná rada, aby sa pripravil nejaký materiál modernizácie 

priemyseln...priemyselného, aj autoparku ale vôbec strojov, náradí, teraz rýchlo ma nenapadá, 

aký to je. Strojného parku, ďakujem pekne, strojného, autoparku s víziou do roku 2018 ako 

takého, aby sme, aby sme v prípade pri schvaľovaní, resp. pri rokovaní o pláne o rozpočte na 

rok 2018 uvažovali o možnostiach modernizácie mestských lesov ako takých. Obdobne, 

obdobné záležitosti pat... patrí, aj z môjho pohľadu aj pre technické služby a nakoľko nie je ten 

bod, tak by som doplnil len tú modernizáciu, plán modernizácie mestských lesov do roku, na 

rok 2018 aby bol zahrnutý. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa páči diskusia beží. Ukončujem diskusiu. Budeme hlasovať za ukladaciu časť, ktorú 

navrhol pán poslanec Kováč. Treba vám ju zopakovať? Budeme modernizovať mestské lesy, 

nech sa páči, hlasujte. 

No za 9, proti 0, zdržalo sa 0. 

Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo Rožňava schvaľuje zakúpenie vozidla na prepravu 

osôb + ukladacia časť, ktorú navrhol pán poslanec Kováč. Nech sa páči, hlasujte.  

Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 

 

29. návrh zakúpenia nákladného vozidla pre Mestské lesy Rožňava s. r. o.. Opäť je to identický 

materiál, identické veci. Je to potrebné každopádne. Otváram diskusiu. Pán poslanec Lach sa 

nám prihlásil. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Nechcel som diskutovať v oboch prípadoch, lebo sú viac menej totožné, len sa jedná o účel 

využitia toho vozidla. Fakt je ten, že technika je zrelá na výmenu, prevádzka vozidla na 

prepravu je, osôb je už, by som povedal na hranici rizika a dozrel teda čas na tú výmenu 

a myslím si, že bude treba hľadať možnosť cez fondy niečo a keď nie, tak potom rozmýšľať 

nad tým, že hlavne tu predchádzajúce vozidlo, čo sme hovorili na prepravu osôb aj za cenu, že 

z vlastných zdrojov, zdroj...zdrojov to uhradiť celé. Lebo tam už niet čo otáľať. Dobre ďakujem 

za pozornosť.  



 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem, nech sa páči ďalší. Keď nie uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo... Mali sme tu nejaký návrh na uznesenia. Nemal si nič hej. Už som si 

to tak zvykol vieš, že spýtam sa radšej. Návrh na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo  v Rožňave 

schvaľuje zakúpenie nákladného vozidla prostredníctvom eurofondov. Nech sa páči hlasujte.  

Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.  

 

30. plán činnosti Mestského televízneho štúdia, s. r. o. Rožňava – schválenie. Otváram diskusiu 

k tomuto bodu programu. Dneska nám zasadala aj dozorná rada. Nepoviete nám niečo nového? 

A je tu áno. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Tak, tak ako si aj povedal pán primátor dneska ráno sme zasadali, 

takže na základe nášho rokovania môžem konštatovať, že dozorná rada odporúča schváliť 

mestskému zastupiteľstvu plán činnosti mestskej televízie. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Nech sa páči, chce ešte niekto reagovať? Jasne, pán poslanec Kuhn a potom 

pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA 

Ja chcem iba oceniť to, že mestské televízne štúdio zvýšilo počet repríz Rožňavského magazínu. 

Tým je väčšia šanca, že ľudia sa dostanú k tomu, aby si to pozreli. Je to krok správnym smerom. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja by som chcel požiadať týmto pánov poslancov o podporu plánu tohto 

činnosti na budúci rok. Pán predseda dozornej rady veľmi skromne povedal, čo sa teda deje na 

dozornej rade mestskej televízie. Ja by som troška obšírnejšie, aby ste boli informovaní. 

Dozorná rada vďaka aktivitám predsedu aj konateľky spoločnosti zasadá pomerne pravidelne 

a častejšie ako bolo zvykom, nakoľko tá symbióza snahy dostať RVTV z červených čísel, do 

čiernych čísel a ešte do modrých a potom vyššie je veľmi enormná vďaka teda aktivitám pani 

konateľky, aj vďaka teda prispeniu členov dozornej rady. Tak som si prihrial polievočku. Chcel 

by som ďalej informovať o tom, že tento plán je ambiciózny hlavne v tom, že rožňavská 

televízia si za jeden z hlavných cieľov uzniesla, zvolila, určila, určila to aby op... aby sa vrátila 

k tomu, aby teda oslovila čo najväčší počet rodín a občanov tohto mesta. Aby ponúkla tak 

atraktívny program a spôsob sledovania rožňavskej televízie, ktorí bude zrozumiteľný a ktorí 

umožňuje každému občanovi sa jednoducho dostať k tomuto vysielaniu a v rámci tohto 

vysielanie získal informácie tie, ktoré očakáva od rožňavskej televízii, nielen čo sa týka udalostí 

kultúrnych a športových, ktoré sa udiali, alebo prezentácie nejakých, ale zároveň aj 

z komerčných nejakých činností, ktoré tu sú a má tam aj nejaký komerčný zámer rožňavská 

televízia. Ďalej tým, akým spôsobom začala fungovať sa vytvára veľmi dobrý marketingový 

priestor, tzn., že je tu možnosť ponúknuť produkt pre miestnych podnikateľov, ale aj 

podnikateľov, ktorí majú záujem prezentovať sa v rožňavskom regióne, v okrese Rožňava pri 

prezentácii svojej činnosti a svojich produktov, čo zase umožňuje RVTV zvýšiť príjem za 

reklamu a za ďalšie činnosti, ktoré sú tam. Ďalej rožňavská televízia nezostáva len na tom, aby 



vysielala a pripravovala spravodajské relácie, ale zároveň, zároveň sa snaží využívať na 

maximum svoju techniku a poskytuje rôzne služby občanom mesta v digitalizácii, resp. 

v ďalších iných činnostiach, ktoré sú, ktoré teda umožňuje technika rožňavskej televízii a ďalej 

by som chcel upozorniť kolegov a zase na aktivity rožňavskej televízie a dozornej rady, kde sa 

snažíme vysielanie dostať do digitálnej formy a rozšíriť ho na, na celé územie mesta aj bližšieho 

regiónu vďaka teda aktivitám pána primátora a v spolupráci s firmou, ktorú tu nebudem 

menovať, aby sme jej nerobili reklamu. A chceme týmto spôsobom dosiahnuť to, aby tá 

sledovanosť bola čo najvyššia a zároveň, aby aj kvalita tých programov bola čo najvyššia. Ja 

predpokladám že mestské televízne štúdio, resp. rožňavská televízia ústami konateľky bude jej 

činnosť prezentovaná, resp. vyhodnocovaná aj polročne, takže predpokladám, že takto o pol 

roka zistíme, že napríklad sledovanosť rožňavskej televízii, ktorá je v súčasnosti odhadovaná 

na 3 800 štyr....3 000 domácností bude v priebehu pol roka navýšená o ďalšie percentá, ďalšie 

domácnosti, čo je pre nás výborným číslom, nakoľko ten trend je opakujem z červených čísel 

sa dostať do čiernych a potom do modrých čísel a postaviť rožňavskú televíziu kvalitatívne 

niekde inde. Ja to hovorím, alebo teda rozhodol som sa, si takýto veľký kus z času vášho zobrať 

preto, pretože  patrím, alebo patril som aj patrím k tým ľudom, ktorý negatívne sa stavali 

k rožňavskej televízii v tej činnosti, ako vykonávala do určitej doby. A bol som jeden z tých, 

ktorý teda boli za to aby sa komercionalizovala táto záležitosť, tzn. aby sa vyslovila verejná 

súťaž, na to, kto bude, kto bude realizovať vysielanie, vysielanie z mestského zastupiteľstva 

ako takého. Konečne sme našli partnera, hovorím o dozornej rade, v konateľke, ktorá 

pochopila, alebo teda chápe veľmi rýchlo a veľmi jednoducho, že sa jedná o podnikateľský 

subjekt, ide o RVTV s. r. o., ktorý sa ako podnikateľský subjekt musí správať a musí vykazovať 

voči mestu túto podnikateľskú činnosť v zmysle toho, že teda zveľaďuje majetok mesta, resp. 

je prínosom pre zveľaďovanie majetku mesta a pre meno mesta ako takého. Takže ešte raz 

chcem požiadať o podporu v tomto smere a potom o hodnotenie polročnej činnosti, či sa nám 

tie výsledky podarilo dosiahnuť a aké máme úspechy v tomto smere. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pán poslanec za zhrnutie tohto materiálu, myslím, že keď ste hovorili už 3, alebo 2 

z dozornej rady tak je miesto aj pre 3. Nech sa ti páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Ráno sme sa dosť nevyrozprávali. Ďakujem. Len, len ja som si ráno robil poznámky, alebo 

v podstate všetci, len by som doplnil jednu vec, že sa rozhoduje medzi 2 spôsobmi šírenia 

televízie, ak sa dobre vyjadrím, a to analógovým spôsobom je teraz cez UPC, ale dá sa do 

budúcna, od 01.07. má byť UPC, UPC digitalizované a je tam jednorazový poplatok asi okolo 

10 000 eur, predmetom jednania je táto suma, alebo terajší tento dvbt signál šírenia, do ktorého 

zapadajú aj najbližšie obce. Tzn., keď v Rožňave je cez, akurát kolega hovorí, že nechytá, 

chytáme všetci, tak jak pán primátor zvykne spomínať svoju malú anténku, takže, takže 

chytáme to všetci, takže cez 7 000 domácností, cez 7 000 domácností v Rožňave okolo 2,5 až 

3 000 domácností v okolitých obciach, je to jeden obrovský potenciál, ktorý, ktorý plánuje 

mestské televízne štúdiu využiť. Áno pochvalne sme sa ráno vyjadrili, že rastú príjmy z reklám. 

Mestské televízne štúdiu je že vraj na facebooku, ja iba preto, že nechodím tam a, a mestské 

televízne štúdio rastie, takže určite to nie je zásluha dozornej rady, ale, ale tešíme sa, že rastie. 

Takže, takže ďakujeme. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Tak keď naša konateľka nie je vzrastovo najvyššia, ale rastie. Dobre takže ďakujem pekne za 

tie slová, ktoré padli na RVTV, to už dávno sme nepočuli, dobre sa to počúva a dúfam, že to 



pôjde aj do budúcna tak a spolupráca bude naďalej taká istá, ako je. Pán zástupca nech sa ti 

páči. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Aby...Každému ste poďakovali pripájam sa tak isto, snáď sa zabudlo na to, že je to aj vďaka 

rozpočtu a tým pádom ďakujem tým, ktorí podporili rozpočet.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem, nech sa páči ďalší. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje plán činnosti Mestského televízneho štúdia, s. r. o. 

Rožňava. Nech sa páči hlasujte. 

Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne.  

 

31. harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2017. Materiál máte priložený, 

otváram diskusiu. dátumy sú jasné, dátumy komisií. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje harmonogram zasadnutí orgánov 

mesta Rožňava roku 2017. Nech sa páči hlasujte. 

Za 11, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.  

 

Prichádza naša pani hlavná kontrolórka, aby sme ju nevynechali dneska bod 32/1 správa 

z kontroly parkoviska na Zakarpatskej ulici, ako to bolo zmluvne ošetrené , čo má stavebník 

urobiť, či môže mesto vymáhať škodu. Nech sa páči pani hlavná kontrolórka. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová  

Ďakujem pekne za slovo. Takže z časti ja už som nejakú informáciu z tejto správy dala, keď tu 

bola pani ako občianka. Ale ešte pre takú širšiu informáciu. V mojom materiály máte uvedené, 

že ako, ako bola táto stavba v roku 2011 povolená, ktoré stavebné objekty boli súčasťou tohto 

stavebného povolenia a taktiež, že pre užívanie stavby stavebný úrad dal kolaudačné 

rozhodnutie, ale konštatoval, že nie sú dokončené terénne úpravy, ale v areály pivovaru a nie 

mimo areál. Čiže to, čo pani, alebo tí občania sa dožadujú to nebolo súčasťou ani kolaudačného 

rozhodnutia, ani stavebného povolenia. Máte pripojenú fotodokumentáciu, ktorú urobili naši 

zamestnanci mestského úradu, čiže už sme, myslím si, že odznelo, k tejto téme tu už odznelo 

toho až, až. Ja nemám nič k tomu ďalšie dodať. Nech sa páči ak máte nejaké otázky. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa páči. Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Otázka je len jedna a to z tých zistení, ktoré sú tu, či vieme právne 

pomôcť občanom a vytvoriť nejaký tlak na, na súčasného majiteľa, aby sa tieto náležitosti 

splnili, pretože sú súčasťou stavebného povolenia a pokiaľ občianka rozprávala napr. o objekte 

120 sadové úpravy, ktorých súčasťou bolo realizovať aj zatrávnenie, resp. pládnre okrasných 

drevín, ktoré by mali ten múr civilizovať, resp. skrášľo....zušľachťovať, potom sú tu vodné 

stavby, ktoré teda, ktoré výkopy boli teda schvaľované a mali uviesť terén do pôvodného stavu 

atď., atď., či teda vieme s týmto pomôcť občanom a vytvoriť nejaký právny tlak. Ďakujem 

pekne.  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová  

No snáď by vedúci odboru životného prostre.., teda výstavby pán Porubán vedel na to 

odpovedať. To čo sa týka tých stavebných objektov, tak to je vec obvodného úradu, alebo 



okresného úradu životného prostredia a tie sadové úpravy sa týkali, ako som už hovorila, alebo 

terénnych úprav v areály pivovaru a nie mimo areál. Ale keď chce pán Porubán nech sa páči. 

Ja viem, ale ja hovorím o tých sadových úpravách.  

 

p. Ing. Ferenc Porubán 

Vždy je vec stavebníka ako rozhoduje, rozhodnem či stavbu uskutočňuje, v akom rozsahu. Keď 

určité stavebné objekty nepotrebujem k užívaniu svojej stavby, tak nie je potrebné aby 

realizoval.  

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

No poďme ďalej. K tomuto bodu sa hlási ešte niekto do diskusie? Keď nie uzatváram diskusiu, 

prečítam návrh na uznesenie. Pani hlavná kontrolórka všetko z tvojej strany hej? Dobre. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu z kontroly parkoviska na 

Zakarpatskej ulici. Nech sa páči hlasujte. LTT sme áno. 

Za 8, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem veľmi pekne.  

 

32/2 správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru HK za rok 2016. 

Nech sa ti páči pani doktorka. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová   
Áno. V súlade s § 18, f odsek 1, písm. e zákona369 z roku 1990 zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

útvaru za rok 2016. Moja práca aj útvaru sa vlastne riadila schváleným plánom kontrolnej 

činnosti na 1. polrok roku a 2. polrok roku 2016. Napri, aj mimo plánu kontrolnej činnosti sa 

vykonávali kontroly na základe podnetu poslancov, resp. aj z vlastného podnetu. Okrem 

výkonu kontrolnej činnosti útvar aj ja som teda vykonávala kontrolu vybavovania sťažností 

a petícií, výkon iných odborných činností, ako sú spracovanie odborných stanovísk 

k záverečnému účtu, k návrhu rozpočtu, tak isto súčinnosť pri vypracovaní interných smerníc 

a VZN. Všetky kontrol....všetky správy o kontrolnej činnosti boli predložené na zastupiteľstve, 

o všetkých ste boli informovaní. Máte tu prehľad napriek tomu, čo sa v roku 2016 

skontrolovalo, máte to podľa organizácie, príspevkové, s majetkovou účasťou mesta, mestský 

úrad a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tiež tam máte uvedené, že okrem kontrol bolo 

prevedených 7 podnetov, ktoré boli na zastupiteľstve uložené. Okrem toho tie stanoviská 

k záverečnému účtu, k rozpočtu, ako aj čerpaniu návratných zdrojov financovania v roku 2016. 

Vypracovali sa zásadné, zásady kontrolnej činnosti mesta Rožňava a metodicky pomáhame 

našim subjektom teda v bežnej činnosti, môžem konštatovať, že nedostatky, ktoré sa zistili 

v priebehu kontroly nemali taký závažný charakter, aby mali za následok podanie nejakého 

trestného oznámenia, resp. žeby sme zistili nejaké vážne nedostatky finančného charakteru. 

Myslím si ale, že kontrolná činnosť má v prvom rade preventívne opatrenie a prispieva vlastne 

k znižovaniu možnosti vzniku nejakých nedostatkov, alebo porušovaní právnych predpisov. 

Myslím si, že spolupráca aj s obje...so subjektmi kontrolnými aj poslancami je na dostatočnej 

úrovni, je dobrá, takže predpokladám, že aj do budúcna to takto bude. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pani doktorka, otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Capák. 

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

Ja som mal možnosť diskutovať s pani hlavnou kontrolórkou na tému psy v meste a práve 

výborne nám skonštatovala aj ona, je, mám tuna práve známku psa, ktorý, keď je v meste 



Rožňava má okrúhly štítok, ale práve na štítku nie je rok, za ktorý je zaplatená  daň. To si 

myslím, keby bolo, ako sme rozprávali, to by pomohlo mestským policajtom. Pretože, keď 

mestský policajt vidí obrázok psíka, neviem či tá kamera ide, či to môžem ukázať, alebo nie. 

Abo. Tak.  

..... Zobral som z nášho psa. Dovoľ aby som to mohol ukázať, lebo si myslím, že to by pomohlo, 

neviem nech to posúdi aj pán Hanuštiak, alebo policajti mestský, lebo behá tu veľa psov, ale 

keď takto vidím psa, ktorý nemá štítok, už je podozrivý, že je asi túlavý a druhá vec, keď by 

tam bol rok radšej, ako ten psík tam nakreslený, veľkým 2017 tak by bolo jasné, áno tento pes 

má zaplatenú daň. A to by pomohlo a pes, ktorý by to nemal, tak by mohol byť zobraný do 

útulku a samozrejme keby sa našiel aj majiteľ, by sa vyhlásil, že zobral im pes, alebo samotný 

majiteľ, ktorý má záujem, by si toho psíka prišiel zobrať a je povinný zaplatiť tú známku abo 

daň, až tak sa mu vráti naspäť. Že túto jednu vec som chcel v diskusii a ešte niečo....nie asi. Jaj 

ešte, to je ťažko tuná do toho zboru mestskej polície to som chcel ešte povedať, viete to je dosť 

nepríjemná robota, ja sám uznám, že nie je to ružová práca chodiť a dávať pokuty a veľa ľudí 

tam zazerá na nich hej. Možno aj preto nechcú ísť tam do...jaj pardon ešte. Pani kontrolórka, že 

aj ty niečo k tomu povieš. To my sa tak stretneme občas pre .....no. Dobre.  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len pánovi poslancovi Capákovi chcela vysvetliť, že tá 

známka, o ktorej si hovoril, tá má evidenčný charakter. Čiže známka sa vydáva podľa zákona 

o podmienkach držania psov. Čiže každý držiteľ, alebo chovateľ psa je povinný ho zaevidovať 

na mestskom úrade do evidencie psov. Nie za každého psa sa platí daň. Hej, pretože máme 

vodiacich psov, tam sú daňovníci oslobodený od platenia od dane, potom myslím, že psy, ktorí 

sú z útulku tam tiež je oslobodenie od dane. Čiže toto má len evidenčný charakter. Mestský 

policajt nemôže uložiť pokutu držiteľovi, alebo vlastníkovi psa za to, že nemá zaplatenú daň za 

psa. Toto sa riadi podľa iného zákona o správe daní, čiže nemá táto známka, teda keď je na nej 

vyrazený rok, nemá to nič spoločné s platením daní.  

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény  

Ďakujem postačuje? Sú nejaké ďalšie nejaké pripomienky, otázky k tomuto materiálu, ktorý je. 

K správe o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  mesta za rok 2016. Pokiaľ tomu tak nie je 

ukončujem rozpravu a diskusiu. Dávam hlasovať. Kto je, kto berie na vedomie túto predloženú 

správu. Poprosím. Ďakujem. 

Hlasovalo 8 poslancov, všetci za. 

 

Bod č. 32/3 správa hlavnej kontrolórky o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2016. Nech sa 

páči.  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová  

Za rok 2016 bol v centrálnej evidencii sťažností, ktorý sa vedie na útvare hlavnej kontrolórky 

mesta zaevidovaných 6 sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov a 3 petície v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 

neskorších predpisov. Prijatých bolo 6 sťažností. 1. sťažnosť na zneužitie právomocí verejného 

činiteľa pracovníka mestskej polície. Táto sťažnosť bola z dôvodu vecnej príslušnosti 

odstúpená na Okresné riaditeľstvo PZ, Odboru kriminálnej polície. 2. sťažnosť na umiestnenie 

spomaľovacích prahov na sídlisko Juh Rožňava, bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

Sťažnosť na riaditeľa Technických služieb Rožňava Ing. Deménya. Sťažnosť bola prešetrená 

a konštatovaná, že bola neopodstatnená. Na zlý, sťažnosť na zlý stav cesty na Klobúčnickej 

ulici. Sťažnosť bola prešetrená a ako čiastočne bola hodnotená ako opodstatnená. Sťažnosť na 

zamestnankyňu mesta Rožňava prešetrená ako neopodstatnená a na postup správkyne dane 



sťažnosť prešetrená ako neopodstatnená. V roku 2016 boli doručené 3 petície občanov mesta 

a to petícia za opravu cesty vedúcej k zariadeniu pre seniorov. Mestské zastupiteľstvo 

prerokovalo túto petíciu a nevyhovelo petícii. Druhá sa týkala odvolania poslanca mestského 

zastupiteľstva, ale toto nebolo v kompetencii mestského zastupiteľstva predloženú petíciu 

vybaviť. A tretia bola za zrušenie prevádzky baru. Nebolo v kompetencii mestského 

zastupiteľstva, tak isto, túto petíciu vybaviť. Okrem toho občania veľakrát prídu s rôznymi 

sťaž..., teda považujú to za sťažnosť, s podnetmi. Za rok 2016 bolo podaných 16 takýchto 

podnetov. Nespĺňali síce podmienky zákona č. 9, ale napriek tomu sa prešetrili a vybavili 

v zákonom stanovenej lehote ako iné podania. Sťažnosti sa vybavovali priebežne v zákonom 

stanovej lehote v spolupráci s vedúcimi odborov a pracovníkmi mestského úradu. Všetko 

z mojej strany. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény  

Ďakujem pani hlavnej kontrolórke za predloženú správu. Nech sa páči priestor pre vás, diskusia. 

Neevidujem žiadne príspevky, dávam teda hlasovať. Uzatváram diskusiu, dávam hlasovať. 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vybavovaní sťažností za rok 2016. Nech sa 

páči. 

Hlasovalo 9 poslancov, všetci za. Ďakujem. 

 

Bod č. 32/4 správa z kontroly hospodárenia Centra voľného času Rožňava za rok 2015 so 

zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri nakladaní s finančnými 

prostriedkami. Poprosím pani kontrolórku. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová  

Táto správa bola, alebo táto kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej 

činnosti na 2. polrok 2016. Bola zameraná vlastne na kontrolu, máte uvedených, uvedené akých 

smerníc, akých zákonov. Na kontrolu platných zmlúv, na kontrolu inventarizácie pokladne, 

inventarizácie majetku, kontrolu účtovných dokladov, kontrolu autoprevádzky a kontrolu 

osobných spisov zamestnancov. Záver bol, boli 4 zistenia. Porušenie zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám, kde sa nezverejňovali zákonom stanovené informácie. Po 2. 

neprerokovanie vzniknutej škody z dôvodu nezaplatenia faktúr v lehote v škodovej komisii. 

Nedodržiavanie internej smernici o prevádzke motorového vozidla, keď sa náklady pre 

odberateľov neúčtovali v zmysle zásad, alebo cenníka a mesačne sa nesprávne vyhodnocuje 

spotreba pohonných hmôt v služobnom motorovom vozidle. Je potrebné posledný deň 

v mesiaci dotankovať nádrž na pohonných hmôt doplna, aby výpočet spotreby bol objektívny. 

Po ukončení kontroly kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenia týchto nedostatkov. 

Týka sa to aj tej autoprevádzky, keď vlastne bol aktivovaný program, program, ktorý je aj na 

mestskom úrade, aby sa jednoducho cez GPS sledovala, sledoval pohyb služobného 

motorového vozidla, tým pádom aj dočerpanie pohonných hmôt a priemerná spotreba. Takže 

nech sa páči ak máte otázky. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Nech sa páči priestor na otázky, návrhy. Neevidujem, uzatváram diskusiu. dávam návrh. 

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu z kontroly hospodárenia Centra voľného času  

Rožňava, za rok 2015 so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri 

nakladaní s finančnými prostriedkami. Nech sa páči hlasujte. Ďakujem. 

Hlasovalo 9 poslancov, všetci zobrali správu na vedomie. 

 

Bod č. 32/5 správa z kontroly dodržiavania Zmluvy o výpožičke chaty Ďurova osada. Poprosím 

hlavnú kontrolórku. 



 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová  

Áno. Zmluva o výpožičke bola uzatvorená s Občianskym poľovníckym združením Rožňava 

12. 08. 2004. Predmetom výpožičky bola nehnuteľnosť, tzv. Ďurova osada. Pri odovzdaní 

stavba bola v schátralom stave a nespĺňala  účel využitia, čo bolo uvedené aj v zmluve. 

Vypožičiavateľ bol oboznámený s vtedajším stavom predmetu zmluvy, v akom ho preberá. 

Nehnuteľnosť bola vypožičaná na dobu neurčen...neurčitú. Okrem iných, vypožičiavateľ sa 

zaväzoval, že prispeje na opravu chaty a priľahlých pozemkov sumou 25 000 korún ročne. Toto 

ustanovenie zmluvy sa neplnilo, keďže do predmetnej nehnuteľnosti neboli preinvestované 

určené finančné prostriedky. Podľa vyjadrenia predsedu poľovníckeho združenia pána Borziho, 

členovia združenia vykonali zbúranie budovy bývalej maštale, nakoľko bolo životu nebezpečné 

ju tam ďalej nechať, alebo užívať. Toto zbúranie bolo konzultované s vtedajším vedením mesta. 

Keďže počas trvania zmluvy došlo ku krádeži dažďových odkapov, odkvapov a poškodeniu 

strešnej krytiny, poľovníci zabezpečili opravu strechy a doplnenie strešnej krytiny, aby sa 

zabránilo zatekaniu strechy. Z dôvodu opakujúcich sa vlámaní sa ďalšie rekonštrukčné práce 

na tejto stavbe nevykonali. Zamestnanec požičiavateľa, tzn. mestského úradu, mal vykonávať 

raz ročne prehliadku predmetných nehnuteľností a mal prevziať vykonané práce, čo sa malo 

potvrdiť písomne zápisnicou. Prehliadka zo strany vypožičia... požičiavateľa sa nevykonávala 

z dôvodu, že žiadne práce sa nevykonávali. Podľa ustanovenia zmluvy mal vypožičiavateľ 

povinnosť vrátiť predmet výpožičky, ak ho prestane užívať. Dňa 15. 03. 2016 bola podpísaná 

dohoda o skončení platnosti a účinnosti zmluvy o výpožičke. O fyzickom odovzdaní a prevzatí 

predmety nehnuteľnosti sa mal spísať protokol. Protokol nebol vyhotovený. To je konštatácia 

k tomu, čo som mala preveriť. Nech sa páči ak máte otázky. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem pani hlavnej kontrolórke. S týmto objektom a s týmto priestorom sme sa dneska už 

zaoberali. Nech sa páči otázky. Pán inžinier Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach  

Síce voči pani kontrolórke to nemám otázku, ale skôr bude otázka, ako sa bude ďalej nakladať 

s touto, s týmto zistením pani hlavnej kontrolórky, keďže tam bolo konštatované zanedbanie 

povinností. Čiže to je skôr otázka potom na iných, nie na pani kontrolórku. Ďakujem za 

pozornosť.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

My sme sa práve menili, takže neviem teraz. Prepáč. Budem....pozriem sa na ten materiál, 

porozprávam sa s pani hlavnou kontrolórkou a budeme ťa informovať o tom, že... A tak to 

nevadí, však je to ten bod hej a, a dáme ti potom odpoveď, že čo sa s tým dá robiť a koho 

môžeme my potrestať, alebo či sa dá potrestať, lebo už niekedy, neviem kedy sa to podpisovalo, 

ale...alebo vymáhať škodu, dobre? Pán poslanec Balázs nech sa ti páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Mal by som len jednu poznámku tuná, trošku treba rozlišovať medzi údržbou a investovaním 

do objektu. Nikto nemôže očakávať, že chatu v takomto stave v lese jedno, jedno občianske 

združenie v podstate zrekonštruuje. Bolo vymenované od pani kontrolórky čo všetko bolo na 

týchto objektoch robené. Ja sám som tam chodil ročne kosiť, takže, takže bavme sa o údržbe 

nie o investovaní dobre? To že mesto sa s týmto svojím objektom dlhé roky nezaoberalo je 

jedna vec, ale o údržbe nie o investovaní. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ďalší. Páni keď chcete ešte rozprávať. Neevidujem 

nikoho, uzatváram diskusiu prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

berie na vedomie správu o dodržiavaní Zmluvy o výpožičke chaty Ďurova osada. To je Ďurova 

osada, či chata? Tak sa to volá oficiálne, hej? No naučím sa to, naučím, naučím. Nech sa páči 

hlasujte. 

Za 9, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem. 

 

32/6 informácia o zriaďovaní vecného bremena na majetku mesta. Pani doktorka nech sa ti páči. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová  

Ďakujem pekne. Takže v podnetoch bola mi uložená nejaká, alebo taký dotaz bol, aby som 

preverila, či na 1. polrok 2017, či sú ťarchy na majetku mesta kalkulované a zaplatená. Máte 

tam genézu rozpísanú v podstate ako je to v smernici zohľadnené a snáď len toľko, že do roku 

2010 sme vecné bremená dávali bezodplatne ako mesto. Čiže až potom prišlo k tomu, že urobil 

sa nejaký vzorec, nejaká smernica na to, aby sme vecné bremená neposkytovali bezodplatne. 

Samozrejme, že s týmto dopredu nemôžme kalkulovať, lebo je to otázka žiadateľa o zriadenie 

vecného bremena a tak isto mesto momentálne nemá prehľad o všetkých ťarchách, ktoré má na 

svojom území, alebo na svojom majetku, ak tieto nie sú zaevidované v katastri. Takže 

s takýmito ťarchami nevieme kalkulovať dopredu do rozpočtu, ako v príjmovej časti. Všetko. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem, nech sa páči diskusia. Uzatváram diskusiu, čítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie informáciu o zriaďovaní vecného bremena na 

majetku mesta. Nech sa páči hlasujte.  

Za 8, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. 

 

Máme tu podnety pre hlavnú kontrolórku, nech sa páči. Pán poslanec Kováč a potom pán 

poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč  

Nie som si istý, či tento podnet, ktorí poviem je teda v kompetencii pani hlavnej kontrolórky. 

Jedná sa mi o to, že by som bol rád, keby sa prešetrila, prešetrila efektivita pedagogickej 

činnosti na Centre voľného času v Rožňave. Uvediem dôvod. Centrum voľného času vyvíja 

aktivity, ktoré by som zhruba podelil na 2 veľké skupiny. Aktivity, ktoré vytvára v rámci 

základných škôl a pri základných školách v rámci rôznych záujmových krúžkov a mimo, mimo 

základných škôl, kde teda pracovníci CVČ pracujú, alebo teda realizujú sa v rôznych, rôznych 

krúžkoch. Mám pocit, že množstvo detí, ktoré tieto krúžky navštevuje, resp. ktoré jednotlivý 

pedagógovia získali v zmysle, v zmysle nejakej efektivity práce je veľmi slabá. Tzn., že je málo 

detí v týchto krúžkoch. Neviem teda či to je podnet pre vedúcu odboru školstva alebo pre 

kontrolórku ako takú, ale dovolil som si ho uviesť, pretože som nevedel. Takže... 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová  

Pán poslanec môžem aj ja odpovedať. To isté. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč Kováč 

Ďakujem. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová  



Lebo vlastne súbežne s našou kontrolou prebiehala aj kontrola zo stany vedúcej odboru školstva 

a presne sa zameriavala na efektivitu. Čiže rieši sa to, ale dáme ti písomnú odpoveď 

v spolupráci s pani Mičudovou. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre ja to. Pán poslanec aj ti si si to všimol, ale aj my. Je to pretrvávajúci problém, nejdem to 

tu rozvíjať pred obrazovkami, ale verím tomu, že nájdeme, nájdeme schodné riešenie, pretože 

ani nám sa nepáči tá práca v tom, takže dostaneš určite odpoveď na to. Dobre?  

S faktickou? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Áno faktickou jednou. Ak by bolo potrebné pomôcť, rád pomôžem, je to oblasť, ktorá mi je 

srdcu blízka. Ďakujem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre, ja myslím, že budeme žiť s tým, hej, že ťa zavoláme k tomu. Máme tu už aj pani vedúcu 

odboru školstva, rozprávame sa o CVČ. Pán poslanec práve rozprával o tom, že tá činnosť nie 

je taká ako je. My sme mu tiež povedali, že to už dlhodobo sledujeme, hej, a práve teraz s pani 

hlavnou kontrolórkou robíte nejaké kroky. Bolo by dobré, a ja by som vás chcel poprosiť, 

obidve dámy, keby ste do toho vlastne pozvali aj pána poslanca Kováča, dobre? Pomôže nám 

to každopádne pri tom riešení problému. My máme už nejaké riešenia, vymýšľame nejaké veci, 

hej, ale samozrejme to konečné riešenie bude aj tak tu na zastupiteľstve. Ale dáme ťa do obrazu 

určite potom, dobre?  

Ja si myslím, že netreba, netreba, nie, nie. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

...pri kontrolórke však to sa teraz .... 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Áno, áno, áno. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balazs 

Chcel by som sa zamyslieť, opýtať, dať návrh pani kontrolórke ohľadne technických služieb. 

Je to podľa mňa dosť veľká zmena. Mení sa tam po dlhých rokoch pán riaditeľ, dajaké obdobie 

ak dobre viem tam bude pôvodný pán riaditeľ fungovať s novým, či by nestálo na zamyslenie 

urobiť personálny audit ohľadne používania techniky, PHM, prípadne sa, či sa potom následne 

nezamyslieť nad štruktúrou technických služieb. Takže, takže by som navrhoval urobiť dajakú 

takú hlbšiu internú kontrolu v technických službách, aby sme mali  dáku východziu pozíciu. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ale v rovine hlavnej kontrolórky.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Myslím, že áno. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Uhm. Čiže neprizývať na audity atď. externé firmy atď.. 



 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

No zvážme ja.... 

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ja by som.... Tak isto my sme sa spolu o tom rozprávali, nebude to tajomstvo pre ostatných, 

hej, lebo obidvaja to chceme a ja to tak isto chcem, hej, že urobme to v rovine hlavnej 

kontrolórky, uvidíme výsledok a potom budeme pokračovať, že či pristúpime k nejakému 

kroku ešte ďalej, hej, pretože ja si myslím, že hlavná kontrolórka naša je zdatná v tom a bude 

nám vedieť pomôcť v tom, či treba ďalšie kroky, alebo nie a tento, táto východisková správa 

bude dobrá pre nás, ale bude dobrá aj pre nového pána riaditeľa technických služieb.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Tak, tak, tak, tak. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová  

Ja by som vás poprosila pán poslanec, alebo poprosila by som ťa, dáme to na 2. polrok do plánu 

kontrolnej činnosti, lebo to je hlbšia kontrola. Hej podnet to viem urobiť zo zastupiteľstva na 

zastupiteľstvo, ale takáto kontrola bude pravdepodobne dlhšie trvať, žeby sme to dali na 2. 

polrok. Do toho júna aj nový riaditeľ sa potrebuje zorientovať. To je môj návrh. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Neviem či, či by to nemalo byť trošku súvisiace s tou výmenou teraz tam ako, ako dajaký 

štartovací, štartovacia méta, štartovací stav takže, takže určite by som preferoval radšej prvý 

polrok, keby sa aj natiahla tá kontrola, ale, ale, ale.... 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová  

Dobre, budem sa snažiť.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Vieme, máš v pláne, v pláne svojej činnosti niečo také, ktoré vieme zameniť za toto? Pretože 

ja tiež by som chcel, že čím skôr, hovorím, je to východisko aj pre nového riaditeľa, ale aj pre 

nás určite.  Lebo vieš, druhý polrok je už také, že no.... 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová  

4 jedálne máme, teda no všetky základné školy, školské jedálne a jedna kontrola teraz sa končí, 

takže môžeme to, môžeme sa dohodnúť, ale lehotu dáme do najbližšieho zastupiteľstva? 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

Ideál, to by bolo príliš ideálne, ale skúsme. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Keby, keby náhodou, keby náhodou nie hej, lebo to je určite, my zasa nechceme len bežnú 

kontrolu tam hej, ale trošku hlbšie hej, že to bude trvať, ale max. keď nie do toho, ale do toho 

ďalšieho no.  

 

Skúsi pani kontrolórka, keď sa podarí podarí,...  

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Ale druhý polrok nedávaj tam. 

 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 

...keď nie, nič sa nedeje v podstate také strašné, počkáme si potom, ale keby sa podarilo dobre 

by bolo. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kováč faktická. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja som len chcel požiadať pani hlavnú kontrolórku, aby skúsila zmeniť priority na tento polrok, 

a nakoľko to odznelo v čo najkratšej dobe urobiť ten audit ďakujem.   

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa páči ďalší. Ďakujem pekne, uzatváram tento bod. 34, 35 otázky poslancov, diskusia 

poslancov, nech sa vám páči.  

Pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

ja mám na začiatok jednu jednoduchú otázku, nepamätám si to úprimne povedané nehľadal som 

v materiáloch, predpokladal som, že dostanem rýchlu odpoveď tuto. Škôlka v Poschovej 

záhrade je vyradená už? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nie. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč  

Ešte nie je vyradená, dobre. Ďakujem pekne. Ďalej by som pokračoval, keď sme pri odbore 

školstva. Zaujala ma výstava fotografií, o ktorej pán primátor rozprával, ktorá je v súčasnosti 

k dispo...ktorá je v súčasnosti prezentovaná v galérii Múzea mesta Rožňava ako takého. 

V súvislosti s tým by ma zaujímalo či vieme vytvoriť nejaké, alebo či máme nejaké páky na to, 

aby, aby sa na hodinách dejepisu venovalo viacej miesta histórii mesta ako takého, resp. že by 

deti boli vedené k lokalpatriotizmu aj prostredníctvom hodín dejepisu. Tzn. potreboval by som 

niečo podrobnejšie, lebo mám nejaké informácie matného charakteru. Pán primátor môže pani 

vedúca odboru dať informáciu? 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Jasne. Samozrejme, kľudne, kľudne, len škoda, že práve tvoj kolega odišiel dejepisár. No. 

 

p. PaedDr. Janka Mičudová 

Ja by som najprv na tú prvú časť, čo sa týka výstavy, ktorá momentálne prebieha v Baníckom 

múzeu. Chcela by som vás informovať, že všetky základné školy, ktoré sú v našej 

zriaďovateľskej pôsobnosti, žiaci od 5. po 9. ročník sa tejto výstavy zúčastnia. Som veľmi rada, 

že to majú umožnené spolu s výkladom. Tzn., že ku každej fotografii a ku všetkým udalostiam 

dostanú odborný výklad zamestnancov baníckeho múzea. Máme presný harmonogram škôl, 

ako sa zúčastnia jednotlivé ročníky s pedagog....s pedagógmi. Tzn., že vlastne každý žiak, ktorý 

absolvuje 5.-9. ročník má možnosť sa dozvedieť o histórii mesta, čo je určite veľký prínos pre, 

pre tieto deti. To je jedna časť. Ďalšia časť – na 1. stupni v oblasti regionálnej výchovy, ktorá 

prebieha na niektorých školách v rámci školského vzdelávacieho programu je práve zaradená 



téma Rožňava, teda moje rodisko, kde vyučujúci venujú dostatočný priestor na to, aby 

oboznámili deti jednak s históriou Rožňavy, ale aj so súčasnosťou. A potom v rámci 2. stupňa 

základných škôl v oblasti dejepisu sú pripravované témy práve, práve k, o Rožňave. Jedná sa 

o to, že je to v rám... Takto, návrh nového školského vzdelávacieho programu by mal byť do 

budúcnosti 2 hodiny dejepisu týždenne. Zatiaľ tento návrh je ešte len v pripomienkovom 

konaní, neprešlo to. Ale naši učitelia v rámci dejepisu už boli rýchlejší ako ministerstvo školstva 

a vlastne venujú počet hodín práve výučbe o meste Rožňava. Každá škola to má individuálne, 

takže neviem ti presne povedať, či to bude 10 hodín Rožňava, 12,15 atď., ale určite to je tam 

zakomponované.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Áno aj ja mám tiež tak isto správu, lebo som sa rozprával aj s tými usporiadateľmi tej výstavy. 

Deti tam chodia a dokonca ešte si nespomenula, že sme museli zapožičať aj ozvučenie už, 

pretože je tak enormná návšteva žiakov. Takže kvôli žiakom sme aj zapožičali tak chvalabohu 

našlo to, našlo to zmysel. Pán poslanec ešte ďalej, alebo si prihlásený? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Áno ešte ďalej. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Dobre. Dobre. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja som len položil otázku a chcel som odpoveď. Jedná sa mi hlavne kvôli tomu túto informáciu 

a chcel by som požiadať odbor školstva ako teda orgán výkonný v tomto smere zriaďovateľa, 

aby dohliadol na túto záležitosť, resp. aby sme sa tomu venovali v súvislosti aj s tým, že ten 

extrémizmus má v súčasnosti hodne silné chápadlá, hodne vecí sa okolo toho deje a bol by som 

rád, keby deti v tom mali jasno a dostali tie informácie aj z hľadiska, alebo v súvislostiach 

s dejinným vývojom a kde lepšie to propagovať, prezentovať ako v dejinách mesta Rožňava 

kde nielen teda otázka Židov a vysťahovania Židov z tohto mesta, ale aj mnohé iné príklady 

tohto mesta v rámci haranič... v blízkosti hraníc Maďarska a Slovenska hovoria o týchto 

záležitostiach. Takže to by som bol rád. Ďakujem pekne.  

Rád by som, teraz neviem či to je podnet, ale rád by som bol, keby sme sa spoločne zamysleli, 

príp. vedenie mesta, pokiaľ by aktivizovalo sa v týchto náležitostiach, neviem, ako v tomto 

smere postúpiť, ale nakoľko sme tu v kolégiu, tak by som sa chcel poradiť, myslím si, že stálo 

by za zváženie vytvoriť jedny služby mesta Rožňava, v ktorej by boli všetky aktivity 

podnikateľského charakteru zamerané na služby poskytované, alebo teda poskytovateľné mestu 

Rožňava vrátane mestských lesov združené do jedného podniku. Je to myšlienka, možno nie 

nová, je to myšlienka možno oprášená z nejakých z nejakých starších čias, ale myslím si, že by 

stálo za to a teraz otázkou je  na základe akého podnetu, by sme mohli toto robiť. Či už na 

základe podnetu mestského úradu, alebo na základe poslaneckého podnetu. Myslím si, že by 

stálo za zvážiť, za, za čas venovaný tomu zvážiť vytvoriť teda jeden spoločný podnik, ktorý by 

sa staral o majetok mesta kompletne o mestské lesy, o technické služby, o zázemie atď. atď.. 

Takže toto by som dal do plénu na návrh.  

Ďalej v zmysle tej činnosti, možno sa opakujem, ale opätovne po tých skúsenostiach, ktoré 

mám, bolo to spomínané a bol by som veľmi nerád, keby to zapadlo prachom, že technické 

služby môžu v rámci nejakej svojej činnosti pomôcť pri, pri riešení otázky parkovania v meste 

jednoduchým farbením vodorovného dopravného značenia parkov, teda označení parkovacích 

miest. Bol by som veľmi rád, keby vedenie mesta v tomto smere vytvorilo priestor, resp. na 

túto otázku pritlačilo, aby sme aj takýmto spôsobom pomohli riešiť parkovacie miesta nielen 



na sídlisku Juh, ale aj na ostatných sídliskách, resp. obytných lokalitách mesta ako takého, 

pretože po skúsenostiach, ktoré máme sme zistili, že teda tieto farbenia umožnia zvýšiť počet 

parkovacích miest podľa mojich odhadov až o 20%, čo je teda významná položka hlavne na 

sídlisku Juh, na Vargovom poli, na sídlisku P. J. Šafárika. Takže toto by som dal do pozornosti, 

aby sme sa na to v nasledovných jarných, letných mesiacoch zamerali v rámci réžií technických 

služieb ako takých. Ďakujem. Zatiaľ z diskusie všetko. Ďakujem pekne za priestor. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec Kosshút. 

 

p. poslanec Ľudovít Kossuth 

Ďakujem za slovo. V podstate som si pripravil niektoré body, ktoré chcem teda predostrieť 

a viac menej sú to veci, ktoré sa opakujú. Už dneska som spomenul tú, to, tú bývalú školu. 

Poprosím vás skúsme venovať tomu dáku pozornosť. Ja osobne sa dakedy hanbím, keď sú 

voľby v jakom stave vyzerá tá budova, budova, jednoznačne tá strecha je v úplne dezolátnom 

stave. To sa nedá furt len podkladať dačo pod to, treba tomu, na to vyčleniť dajaké buď 

peniažky, alebo dajakou formou proste pristúpiť k tej oprave tejto budovy. Nechceli by sme, 

aby to ľahlo popolom. To je jedna vec.  

Ja som predtým tak isto tuto vystupoval na zastupiteľstve a, a dožadoval som sa o, o učinenie 

dajakej, dajakej opravy, čiastočnej rekonštrukcie lávky cez rieku Slanú. Jeden čas sme nevedeli 

vôbec vlastne o čo sa jedná, že či to je majetkom mesta. Áno je to majetkom mesta, poprosím, 

aby sme aj na to dajako dozreli a, a dajakým spôsobom vytvorili, vytvorili pre tých peších 

bezpečný prechod cez tú Slanú. Tým, ktorí, ktorí peši v rámci prechádzky, alebo v rámci cesty 

do mesta využívajú túto, túto lávku a túto komunikáciu. Jedná sa tam o dajaké výmen podlahy, 

dajaké nátery by si to žiadalo, aby, nie je to bohvie čo, ale, ale dobre by bolo venovať tomu tiež 

pozornosť.  

Ďalej by som chcel upriamiť pozornosť na, na tú komunikáciu a to hlavne, bolo to spomenuté 

tu už kolegom Bekem – Rožňava baňa Nadabulá. Bolo sľúbené jednoznačne, že po, po 

kanalizácia a po teda inžinierskych sieťach, ktoré boli plánované, keď sa to dokončí tak sa 

pristúpi k náprave alebo vysprávkam, a takým súvislým asfaltovým povrchom, nakoľko tieto 

komunikácie boli narušené, jednoznačne klopenie je zlé, pešo je tam ťažko prejsť, voda stojí, 

nedá sa odviesť, niet kde odviesť. Tak isto by som upriamiť pozornosť, lebo mal som jednu 

návštevu na, na túto, na cestu, cestu do tej papierničky, detto to isté. Išiel tam plyn, čiastočne 

kanalizácia, narušilo sa to, vyzerá to tak, jak to vyzerá. Tiež by som poprosil tak kolegov, ako 

vedenie mesta, aby sme, aby sme prihliadli na to, že tam tiež žijú dajaký ľudia, ktorý, ktorý teda 

sú platcom, alebo podieľajú sa na daniach okresného mesta a platia tu dane do tohto mesta . 

Jednu vec ešte by som chcel spomenúť. Ten nešťastný vodovod, teda na, v mestskej časti 

Nadabula, aj v teda na Rožňavskej bani tam sa urobila kompletná rekonštrukcia, lebo tam došlo 

k veľkým únikom, tam sa vymenili tie potrubia, proste je to opravené, ale v Nadabulej 

vodovodné vedenia idú po súkromných pozemkoch sú 40 ročné. Tam je týždenne minimálne 

raz porucha a neprajte si vidieť tú vodu, keď vám neodkalia a pustia vám to do starých vetiev 

po tej rekonštrukcii. Odchádzajú spotrebiče, hrozná voda, ktorá tečie, umyť sa v tom sa nedá, 

nebodaj ešte dačo na varenie použiť dlhú dobu. To je také, také, také gro, ktoré som, mal som 

aj jednu milšiu, teda pripomienku, ale, ale kolega môj odišiel a chcel som mu k tým meninám 

skutočne poblahoželať všetko najlepšie Romanom, lebo je asi zaťažený na mňa, alebo aj na 

súdruhov z technických služieb. Ja pokiaľ je to možné tak a pokiaľ niekto má také ťažké srdce 

na nás na zamestnancov a na súdruhov na technickom, na Technických službách mesta 

Rožňava, tak nie je to, chcem sa teda ospravedlniť všetkým tým obyvateľom, pokiaľ to príjmu, 

príjmu, že totižto, keď jediná údržba nie je to napriek, nerobíme to nikomu napriek, alebo 

nárokom že by sme, že by sme vtiahli pred vstupy ten sneh. Je to v podstate len z toho titulu, 



že ten sneh sa kopil, kopil a ten pluh na tých strojoch nie je, nie je teda šrégom, možno otáčať, 

je to možné len ťahať, ale do jednej strany. Takže pokiaľ on to nepochopil, on si ľahne, urobí 

takú fotomontáž akú urobil, tak ja, ja mu fandím, je to, je to človek, ktorý do všetkého sa vyzná, 

ba dokonca robí zo seba už aj zverostrážcu, lebo na internet vyhodí padli rany smerom na 

Betliar, vybehol rýchlo, išiel riešiť, no aby nedoriešil, aby nedopadol dajak, neviem ak môže 

dopadnúť aj ináč, lebo ináč my tam nepoľujeme tam, že kde on chodil neviem. Ale už taký aký 

je, no neviem. Ešte snáď toľko, konkrétne čo sa týka Nadabulej, možno že ma videl  mňa  a keď 

je taký zaťažený na mňa, nepatrí sa hovoriť o veciach keď niekto tu nie je. Trebalo by mu dať 

priestor, aby sa možno bránil, no ale ešte musím do...doplniť, alebo dokončiť túto myšlienku, 

že v skutočnosti už nebolo koho meniť, nebolo koho meniť a Nadabula zostala visieť. Nedalo 

my aby som nesadol do toho mechanizmu, alebo do toho traktora a nevytiahol Nadabulu. 

Takže, keď ma videl mňa, no keď má ťažké srdce bohužiaľ ľutujem, ale aj tak. Ešte raz prajem 

mu k tým meninám všetko najlepšie. Ešte takú malú perličku, keď dovolíte. Náčelník mestskej 

plícii, polície svoju, svoj teda ako zhodnotenie odstúpil myslím, že veľmi kvalitne všetka česť 

im, im robote a vykonanej práci, skutočne je to na úrovni aj  teda jeho podanie a myslím, že sa 

stotožnil s tým, že, že nájsť človeka, nájsť človeka na pozíciu v dnešnej dobe aj u nich aj, aj na 

technických službách je veľmi ťažko. Keď som spomínal spätne na zastupiteľstvá, že to 

hodnotenie je veľmi nízke prichádzame na to a bohužiaľ sa na to vy, sa nás to výsostne týka. 

Ťažko vieme zabezpečiť ľudí, ťažko vieme  prijať ľudí a je to asi aj tým. No ale podľa nášho, 

nášho premiéra ľudia nechcú robiť ani za 1 300 eurá mesačne, tak neviem kde to, kde to sú také 

platy, lebo tuto v Rožňave, tuto v Rožňave bohužiaľ nie.  Jedna perlička ešte predsa len mi 

zostala. Neviem kto, prišli na nás sťažnosti, že sme skatovali niektoré stromy, stromy konkrétne 

na, na sídlisku, kasárenské bytovky kde sú. Sú to skatované stromy pod elektrickým vedením. 

Ľudia dobrí ja som to išiel pozrieť, ja som sa zhrozil. Neurobili sme to my, urobili to elektrárne 

podľa môjho vedomia údajne neviem, ale keď to už tak urobili, tak mohli hneď vyrezať ten 

strom od, od zospodu odrezať a likvidovať ho. Je to, je to zarážajúce je skutočne. Odfotiť a do 

....... dať, toľko. Ešte nie dosť, ešte, ešte by som chcel upriamiť pozornosť na štartovacie jamy, 

ktoré sú pred toho času hygienou obojstranne vykopané. Minulý rok to už bolo vykopané, 

vykopané, neohraničené, neopáskované, neolavičkované v tom čase, keď sme, keď sme kosili. 

Ten stav nenastal, ako že je pretrvávajúci k náprave nedošlo, neviem kto to tam drží. Ja neviem, 

chcel by som poprosiť kto, vie dačo o tom buď na referáte výstavby, aby ich vyzvali, aby sa 

učinila dáka náprava, lebo za chvíľu aj kosiť budeme druhý raz keď budeme aby to tam neostalo 

takto neohraničené, ešte raz neolavičkované, neviem kto je dodávateľ, za akým účelom to je, 

ale takto to nemôže byť, takto to nemôže byť. Ďakujem, že ste ma vypočuli. Možno že som fakt 

prekročil svoj diskusný príspevok. Ďakujem ešte raz. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakuje pekne pán poslanec. Určite Roman ti bude odpovedať počas, vlastne cez svoju stránku, 

to si píš. Pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ďakujem za slovo. Keď už sme tu pri takých požiadavkách, alebo teda možnosti dávať 

pripomienky, tak chcel by som požiadať, alebo upriamiť pozornosť mesta na to, že na 

Hrnčiarskej ulici v zime, keď napadá trošku viac snehu a sa vyhrnie, tak je tam problém 

s parkovaním potom, vlastne ani nie že s parkovaním, tam je skôr problém potom udržiavať tú 

ulicu, lebo parkujú ľudia pred domami. Bolo by tam dať tabuľu zákaz státia, aby na tom úseku 

od Hrnčiarskej 1 asi po Hrnčiarsku 8, 10, aby bola zabezpečená možnosť zimnej údržby. To je 

jedna vec a ďalšia vec. Rožňavská veža je asi 400 rokov symbolom mesta. Pri poslednej 

rekonštrukcii sa nám podarilo to, čo za 400 rokov nie. Jak sa kotvilo lešenie tak sa nekotvilo do 

tých omietnutých častí, ale do tých rohových, kde sú vlastne kresané kamene a teraz sú tam 



také biele plomby, ktoré tak fajne svietia hejže. Veža vyzerá jak keby bola muchotrávka. Tak 

do budúcna asi bude treba keď sa budú nejaké objekty vo vlastníctve mesta opravovať, tak 

dohliadnuť aby sa neurobili takéto škody, alebo takéto lapsusy, lebo fakt, že to je ako, no 

nevyzerá to dobre. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Myslím, že pánom poslancom skús potom zareagovať, ale to kotvenie lešenia musí byť niekde 

kotvené a tak že, no dobre.. Jasne. Vieme o tom aj probléme, čo ty si hovoril, lebo som hovoril 

tam s obyvateľmi. Čudujem sa, že neboli za mnou, lebo vtedy vehementne sa toho dožadovali, 

že tabuľu a tak ďalej. Ja som im vysvetľoval, aký je u nás postup, že sa to dostane na komisiu 

a kde kade, ale čudujem sa, že stále je problém s tou ulicou, lebo na v Rožňave máme plno ulíc, 

všade si, všade je plno snehu, všade si to vieme odpratať, aj na Košicekej, netýka sa to teba, 

lebo ty úplne to je v pohode tam u teba, len vyššie. Všade si to vieme odpratať, na Košickej tak 

isto, je tam milión áut, 100 000 krát viac ako na tej ulici Hrnčiarskej, hej, vieme sa sústrediť 

a dohodnúť, krásne stojíme na kraji, premávka na Košickej ide, na Vargovom poli tak isto s pani 

hlavnou kontrolórkou som sa pýtal a tam je to zaujímavé, že a 4,5 auta prejde a plus ešte 

električka s metrom a neviete sa tam dohodnúť. Nie ty, lebo ty bývaš poniže hej. Čudujem sa 

aj tým susedom tam, lebo to sú len fakt susedské vzťahy, aby zastal normálne, možno že ten 

sneh si odpratal, lebo myslím, že v lete až, až taký veľmi, taký veľký problém nie je ten 

nevyskočí, hej, že, že je to fakt len v ľuďoch. Neviem, nie som odborníkom, je tu Peter, možno 

on povie, alebo dopravný inšpektorát, či sa tam dá tabuľa a že či sa tá tabuľa vyrieši niečo. 

Neviem, neviem, ale preto som hovoril aj tým pánom, ktorý nás oslovovali spoločne, keď sme 

tam boli, že ten materiál, alebo neviem tá žiadosť, ktorá má prísť, príde ku nám už je tu hej. 

Takže poslali ju, Peter bude doručená ku vám určite, určite sa ku tomu.... Prosím? Zase príde, 

zase príde, lebo napadol sneh teraz. Zase príde a uvidíme, že čo povie aj dopravný inšpektorát 

na to atď., atď., lebo myslím, že ani ja a ani ty Janko nerozhodneš o tom, či tá tabuľa tam musí 

byť. Viem, že aj ľudia pochopili, ale proste taký je postup no. Škoda, že sa nevedia tí ľudia tam 

dohodnúť na tom. Ja viem, že je to úzke, len, len. Vieme, boli sme tam obidvaja. Ešte skúste 

dať slovo kolegovi Lachovi. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach  

Sa vedeli dohodnúť susedia, tak iste ti nenačnem túto tému a nechcem pomoc mesta, aby to 

vyriešila teda. Vyrieši richtár, hej ak sa hovorilo, že na dedine richtár musí riešiť veci, lebo sa 

susedia nevedia dohodnúť. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Áno ja som rád, že som, že som tam bol, len sa bojím, že tá tabuľa či vyrieši niečo. Lebo tú 

tabuľu nedajbože odsúhlasia, že tam bude, buchneme ju tam, no a potom poďme mestská 

polícia, hej príďte tam a teraz sused jeden, druhý, tretí sa bude dožadovať pokutujte toho. 

Budem pokutovať toho ten zas bude hovoriť, že prečo nie jeho, no fantázia, fantázia. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Poznám to. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Áno. Náčelník chcel si niečo ešte? 

 

p. Ing. Róbert Hanuštiak  

Som len doplniť tej veci. Tam nie je treba žiadnu tabuľu, tam to vyplýva to zastavenie a státie 

zo všeobecnej úpravy cestnej premávky. Tie vozidlá by tam nemali stáť, ale na poslednom 



zastupiteľstve ste ma aj ty pán poslanec aj Roman, Milan žiadali, aby sme boli tolerantní 

v týchto veciach hlavne tej časti. Takže, no to sa nedá hej, pred zákonom je každý rovný 

a pokiaľ nás tam pošlete my tú svoju prácu urobíme na 100%, ale nedá sa, že raz mi to vyhovuje, 

raz mi to nevyhovuje. Skutočne sa musíte dohodnúť medzi sebou. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Len je tu tá žiadosť, takže počítajte s tým opäť komisia, budete musieť tam buď vy ísť, lebo 

vysvetliť to ľuďom. Keď je tu tá žiadosť každopádne ju musíme vybaviť, takže ja vás poprosím 

dobre, vyjdite v ústrety tým ľuďom, vyjdite hore, keď nepôjdem ja Jankovi Lachovi poviete, 

on pôjde s vami. Pán poslanec tak je? Zájdeš s nimi, zavoláš ich tam tých pár ľudí a skúsiš im 

to vysvetliť, hej, lebo jedna značka nevyrieši celý problém tam susedov, dobre? Ideme ďalej, 

pán poslanec Capák.  

 

p. poslanec Mgr. Milan Capák 

K tej značke, ja neviem kto podal tú žiadosť? Ale nemám im povedať 15.01.2016 som túto 

žiadosť dával ja a veľmi pred...bol proti tej značke zákaz státia pán Lányi. V tom čase ešte tam 

ako nemal trvalý pobyt, ale už vtedy bol proti tomu a súčasne aj Peťo Szabó už sa mi vyjadrili, 

že snáď nie toto tuná do tejto ulici, čo a ľudia, ktorý tam bývajú a prešlo to komisiou a už vtedy 

vlastne Peťo Džačár povedal, že to by celé Vargové pole takmer mohlo byť potom 

označkované. Aj preto to neprešlo už vtedy pred rokom.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Je to je... Podnet občana treba vybaviť každopádne. Poprosím vás dajakú komisiu. Pán poslanec 

Kováč nech sa ti páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za slovo. Takže k dvom témam. Zabudol som v rámci tej mojej, tej mojej 

iniciatívy zlúčenia alebo teda vytvorenia jednotnej firmy na spravovanie mestských 

nehnuteľností a hnut... teda hnuteľností ako takých ešte na dve veci. Chcel by som požiadať 

riaditeľov obidvoch, obidvoch firiem, tzn. mestské lesy aj technické služby aby spolupráci so 

zriaďovateľom, resp. s vedením mesta v spolupráci s dozornými radami veľmi vážne uvažovali 

o pláne modernizácii techniky, ako takej a o pláne zefektívnenia činnosti ako takého v rámci 

svojej činnosti, nakoľko x krát tu bolo konštatované, že technika je zastaraná a nevyužívať 

k týmto náležitostiam len, len fondy európskej únie i keď tieto určite sú zdrojom financií ako 

takých, ale využívať vlastné prostriedky, resp. využívať prostriedky, ktoré sú k dispozícii, aby 

sme považovali prostriedky z európskej únie za vec, ktorá nám pomôže skvalitniť, resp. zvýšiť 

úroveň o jeden level vyššie a nie, aby to zostávalo na tom, že sa budeme spoliehať na fondy 

európskej únie. Takže opakujem ešte raz, vyzývam riaditeľov technických služieb a mestských 

lesov v spolupráci s dozornými radami a vedenia mesta, aby sa zaoberali plánom modernizácie 

strojného vybavenia a autoparkov v rámcových plánoch ako si určia, maximálne do roku na 5 

rokov ako takých.  

A k tomu kotveniu, pán primátor to načal ja to len v podstate dokončím. Samotná práca na 

výmene krytiny, lebo nešlo o rekonštrukciu, išlo o výmenu krytiny na strážnej veži, si 

vyžadovalo, si vyžadovalo opatrenia v zmysle teda výstavby lešenia ako takého, ktoré, ktoré 

z hľadiska statického neumožňovali, bohužiaľ, žiadne iné riešenie len takéto nepríjemné 

kotvenie v tých častiach, ktoré boli, ktoré sú v súčasnosti označené tými nešťastnými bodkami 

a ktoré v priebehu času tak či tak zmiznú v priebehu 2, 3 rokov, pretože ten materiál takýmto 

spôsobom vplýva, alebo teda spolupracuje s okolitým ovzduším. Samotná statika lešenia, 

samotné lešenie, konštrukcia lešenia, ktorá bola použitá je komplikovaná v zmysle tejto 

výstavby aj v, alebo komplikuje celú, celé to riešenie aj vzhľadom na priľahlú loď studentského 



kostola a zo statického hľadiska ide o naozaj o komplikovanú priestorovú konštrukciu. Takže 

to kotvenie bohužiaľ aj pritom, že sa racionalizovalo bolo na hrane a používali sa priestory tak, 

aby sme nezničili kompletne fasádu. Okrem iného tam hrozil, využívali sme doslova do 

písmena tieto kamenné rohy z toho dôvodu, pretože tie kotvenia v omietkach boli náročné 

v tom, že pokiaľ by sme to ukotvili na nesprávnom mieste mohlo sa kľudne stať, že odpadne 

niekoľko m2 omietky do ktorej to kotvíme, a to by bol ešte horší ten vzhľad tej strážnej veže, 

tak sme hľadali naozaj kompromisy a tie riešenia. Možno, že ste si všimli výstavba toho lešenia, 

demontáž nie, ale výstavba toho lešenia trvala dlhšie ako normálne zvykne byť práve kvôli 

tomu, že sme dbali na to, aby realizátor tohto lešenia vyhľadával tie miesta v spolupráci so 

statikom precízne tak, aby nedošlo k takýmto porušeniam. Bohužiaľ nevyhli sme sa na 

niektorých miestach, ale, ale snažili sme sa nejakým spôsobom takto dať dokopy a opakujem 

ešte raz, ten materiál, ktorý tam je v priebehu 2-3 rokov zanikne s fasádnou omietkou. Bol 

špeciálne vybraný a špeciálne schválený. Ďalšia vec je, chcem upozorniť občanov, že teda 

bohužiaľ, alebo našťastie samotná strecha nebude mať takýto krásny medený odlesk 

donekonečna, aby si nemysleli, že to je, že to je chyba materiálu, alebo že to je nejaký lacný 

fejk. Vďaka teda Krajskému pamiatkovému ústavu sme použili, a vďaka teda ochote mestského 

úradu a mesta Rožňava ako takého, bol použitý, použitý štiepený šindeľ originálneho 

charakteru, ručne štiepaný si môžem dovoliť. Vy, vy...vyberal sa veľmi dôsledne, dômyselne 

a tento zmení patinu v priebehu roka, možno v priebehu 2 rokov, takže stmavne do pôvodného 

charakteru, ale občania sa nemusia báť, životnosť tohto šindľa je odhadovaná v zmysle použitej 

technológie na úpravu toho šindľa, ktorá bola použitá a využitá v spolupráci s jednou 

nemenovanou firmou, ktorá bola ochotná nám tieto veci pomôcť riešiť nad 50 rokov. Takže 

teoreticky by sme mali 50 rokov mať tieto veci v poriadku. Jediná vec, ktorá je a ktorá sa 

vyžaduje je údržba tohto jedným špeciálnym náterom, ktorého cena našťastie nie je veľká, raz 

za 2 roky, aby sa tá tam životnosť dodržala. Takže pokiaľ mesto má zaujímavého dodávateľa 

tejto veci, keď chce niekto si zachovať 50 ročnú strechu drevenú. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Pán inžinier za vyčerpávajúcu odpoveď. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs  

Hádžem do pléna zase dajakou formou breinstormingu, že sa treba strašne zamyslieť nad tým 

spoločným podnikom, lebo napríklad Mestské lesy sú platcom DPH, Technické služby nie. 

Mestské televízne štúdio zatiaľ, Technické služby sú, Mestské televízne štúdio nie napríklad. 

Technické služby sú príspevková organizácia, kým tieto dve sú obchodné spoločnosti, 

spoločnosti s ručením obmedzeným. Treba sa nad týmto zamyslieť, že aké by boli benefity zo 

spoločného podniku a aké zase opačne mínusy.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Pán poslanec kováč s faktickou.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja sa ospravedlňujem, my sme to s kolegom Balazsom niekoľko krát teda načali túto tému, 

mojou otázkou bolo a nerád by som, aby to nejak zapadlo je, že či to, kto by to mohol 

inicializovať, pretože neni problém. Sme, myslím si teda minimálne ja, ak teda pán kolega bude 

súhlasiť v spolupráci s pánom Balazsom, sme to v krátkej dobe inicializovali s tým, že by sme 

mohli načrtnúť nejaký model tohto celého. Teoreticky. 

 

 

p. primátor Pavol Burdiga 



Všetko? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Faktickú som mal. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ešte niekto bude mať, lebo pán poslanec Beke sa nám prihlásil. Trošku musí byť aj humoru na 

záver. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Nieže náhodou. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Ale určite máš vážne veci, ktoré máš napísane to ti nechcem odobrať.  

 

p. poslanec Zoltán Beke  

Neviem, neviem. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Nech sa ti páči pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Potom sa uvidí na konci. 

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Takto už budeme počuť nie vidieť. 

 

p. poslanec Zoltán Beke  

Páni kolegovia nemusíte sa báť, až tak mám len jeden príspevok. Ale na jednu stranu hej. Chcel 

by som sa dotazovať na jednu vec, ktorej som nadniesol na septembrovom zasadnutí a dodnes 

som si nevšimol, že by sa niečo dialo s mojím vtedajším  návrhom. A vzhľadom na čas z našej 

strany v Rožňave, ani sa nebude diať zavčasu. Dostal som v emaily jednu správu zo strany 

Sendely Joldy Gábora, v ktorej vyhodnocuje svoju činnosť o spoluprácu s partnerskými 

mestami. V septembri som poukázal na to, že s mestom Szerencs sme podpísali družobný styk, 

k podpisu došlo zo strany Szerencs 27.11.1991, t.j. pred 25 rokmi. S piatym obvodom Belvaros 

Lipotvaros v Budapešti sa podpísala taká istá zmluva 27.3.1997, t.j. pred 20 rokmi. Zvykom 

bol, zvykom bolo, že na počesť okrúhlych výročí sa uskutočnili také slávnostné zasadnutia 

a slávnostný podpis zmluvy o ďalšej spolupráci. Na slávnostné zasadnutie osláv spomínaných 

výročí tento krát by malo byť iniciované zo strany mesta Rožňavy.  Preto som navrhol 

v septembri, že na polcestí jednotlivých výročí, čiže vo februári, keď je prvá mienka o Rožňave 

v donočnej listine maďarského kráľa Ondreja tretieho, respektíve v marci, aby sa konala táto, 

táto oslava, alebo slávnostné zasadnutie. V správe pána poslanca 5 obvodu poukazuje na 

stretnutí poslancov z Rožňavy, ktorého ste sa viacerí zúčastnil, že bolo prejednávané  aj to 20, 

20 ročné jubileum družobného styku. Žiaľ, ja neviem o tom, neboli sme informovaný o dianí 

okolo tohto jubilea, ani na decembrovom ani na dnešnom zasadnutí. A keďže sme už na konci 

februára tak sa mi zdá, že sa nezaoberá s mojou pripomienkou a návrhom. Bol by som sklamaný 

a bola by to aj hanba Rožňavy, keby sa znovu konalo slávnostné posedenie v mesiaci jún na 

festivale Bellfest 2017 v Budapešti prv a až tak v Rožňave, poprípade v septembri v rámci dní 

mesta lebo predpokladám, že možno vtedy acholem chce mesto acholem to osláviť. Čo je, ale 

podľa mňa pozde. Ja si myslím, že na odbore kultúry je dostatok platených pracovníkov na to, 



aby sa také veci vysledovali a riešili zavčasu. O tom ani nehovoriac, že upozornenie na výročie 

s Báčka Topoľou  bolo zabudnuté aj mnou, ktoré bolo taktiež minulý rok. Ďakujem pekne, keď 

by bolo možné niečo hovoriť na túto tému.  

 

p. primátor Pavol Burdiga 

Môžem? Pán poslanec určite sme nezabudli na teba, určite sme na to výročie nezabudli. Ja som 

s Gáborom rozprával o tomto. Mali by sme sa stretnúť začiatkom marca, hej a budeme ťa 

informovať, aké programy sú a možno sa budeš veľmi čudovať aké sme vymysleli, pretože už 

prebiehajú rozhovory, dohovory, teraz je potrebné aby bola návšteva. Ja som sa teraz zaoberal 

tým, aby sme pripravovali zastupiteľstvo, to je prednejšie, hej, ale určite sme nezabudli a kým 

tieto dohovory a tieto veci nie sú dohodnuťé, dohodnuté, tak nemám ti čo povedať, hej, lebo, 

lebo nemám ti čo povedať, ale my sme tieto veci načrtli, my si voláme, sme v kontakte, hej, 

budúci týždeň určite nie, ale na ten ďalší týždeň ja sa chystám do Budapešti, možno na 1 alebo 

na 2 dni sme dohodnutí aby sme sa porozprávali o týchto veciach, ktoré my sme si už dopredu 

povedali a ako budú termíny, že či to bude najprv na Nyáryi festival alebo to bude potom na 

dni mesta to už závisí na našom spoločnom dohovore, čiže hanba pre mesto Rožňava určite 

nebude. Nebudeš sa musieť hanbiť, ani obyvatelia, ani vy poslanci za to. Veľmi dobre viete, že 

keď sú takéto veci ja vás informujem, budete môcť ísť aj vy, ja vás pozývam, keď sú dni našich 

partnerských miest, odozvy sú rôzne nechcem to teraz komentovať, takže určite ťa budeme 

informovať, hej, ale zatiaľ ešte nebolo o čom.  

Nech sa páči ďalší. Keď nemá už nikto diskusný príspevok, dovoľte aby som aj tento bod 

uzavrel, poďakoval sa vám za vaše diskusné príspevky, pretože sú dôležité aj pre nás, pre mesto, 

pre technické služby, vznikajú tu rôzne nápady, takže ešte raz opakujem, je to dôležité aby aj 

do budúcna to takto bolo. Dovoľte, aby som sa vám všetkým poďakoval, mojim kolegom 

z mestského úradu, vám, mojim kolegom poslancom za dnešné mestské zastupiteľstvo. Je to 

krásny maratón. Ešte keby sme boli vydržali 4 minúty tak je to presne 9 hodín, čo sme tu sedeli. 

Myslím, že veľa vecí sme dneska vyriešili, doriešili, odhlasovali, takže ešte raz ďakujem veľmi 

pekne a prajem vám príjemný zvyšok dnešného večera.  

  

 

  

 

 

Pavol    B u r d i g a          JUDr. Erika  M i h a l i k o v á  

primátor mesta                      prednostka MsÚ 
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