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Zápis
ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE DŇA 01.12.2016

p. .........
Dobrý deň všetkým prajem. Hneď na úvod dnešného mestského zastupiteľstva by som chcela
poprosiť pána primátora, aby vymenoval do funkcie riaditeľa Spojenej školy pani riaditeľku,
ktorá vlastne získala dôveru a bola navrhnutá Radou školy pri Spojenej škole. Na základe
návrhu rady školy v súlade s § 3 ods. 2 zákona 596/2003 o štátnej správe školstve a školskej
samospráve. Takže, pán primátor, poprosím... magisterku ... magisterku Zuzku Hamelyiovú,
aby si menoval do funkcie. Nech sa páči. Áno, od dnešného dňa.
p. Hamelyiová
.............: Vážený pán primátor, vážené zastupiteľstvo, pan doktor. Ďakujem za vašu dôveru a
budem sa snažiť túto funkciu vykonávať, čo najlepšie .... / Prejav v maďarskom jazyku/
Otvorenie
p. Burdiga, primátor mesta
Takže, po tejto milej udalosti asi začneme aj pracovať, aby sme sa nezdržiavali. Takže vážení
poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní, podľa § 12 zákona Slovenskej národnej
rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, otváram 16.
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období. Vítam poslancov
mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, riaditeľov príspevkových organizácii, konateľov
obchodných spoločností, prednostku mestského úradu, vedúcich odborov mestského úradu a
všetkých prítomných. Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie
písomne a včas pozvaní. Z celkového počtu trinástich poslancov je prítomných - ja vidím len 11
- teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa.Svoju neúčasť ospravedlnili pán
poslanec Ocelník, pán poslanec Beke. Dúfam, že prídu. Za overovateľov zápisnice menujem
pána zástupcu primátora pána Keménya a pána magistra Arpáda Laca. 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 súlade a
... 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
schválené. Pokiaľ námietky boli podané rozhodne o nich mestské zastupiteľstvo hlasovaním po
vyjadrení prednesených overovateľmi. Oznamujem, že zápisnica zo zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 29. 9. 2016 bola overovateľmi podpísaná.
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Otvorenie
p. Burdiga, primátor mesta
Vážení poslanci predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené
v pozvánke. Má niekto z poslancov pripomienky k predloženému programu, alebo chce
niektorý bod doplniť, alebo ubrať? Nech sa páči, otváram diskusiu. Pán poslanec Karol Kováč.
p. Kováč
Dobrý deň pán primátor. Vážené dámy, vážení páni, ja by som dal návrh, pokiaľ by sa nenašla
iné – technické - lepšie riešenie v súčasnosti stiahnuť z rokovania bod 16.7, nakoľko sa dneska
... prišli na stôl fakty, kde je možnosť predať tento pozemok; samozrejme, za určitých
podmienok, ktoré by spĺňali požiadavku pána Čecha, aj verejného obstarávania – ako takého.
A preto - nakoľko sme to prejednali s pani prednostkou a s pánom primátorom, navrhujem,
aby sme tento bod stiahli a pripravili túto záležitosť v zmysle nejakých ... dohôd. 16.6.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, skúsme... skúsme to teraz aspoň vysvetliť, aby poslanci vedeli, že kvôli čomu sa
to sťahuje...
p. Kováč
Môžem? Mám na to priestor? Ďakujem pekne. Jedná sa o to, že v tomto bode je pripravený
návrh na predaj pozemku, ktorý tam dispozícii je pod číslom ..... Jedná sa o bod 16.6. V tvare
takom, akom je spôsobuje ťažkosti pri zásobovaní a znehodnocuje podnikateľské, možnosti
pána Čecha, v rámci podnikania a ďalších prevádzok ako je Medek a Parket plus, ktoré tam sú.
S tým, že našli sme kompromisné riešenie, ako tento pozemok zatraktívniť a ponúknuť ho na
predaj, samozrejme, za podmienok, ktoré určí... na ktorých sa dohodneme, ktoré určí teda
mestské zastupiteľstvo, ako také, vo verejnej súťaži. Rád by som ale nemám technickú
možnosť vám ukazovať ....
p. Burdiga, primátor mesta
Máš ten ...
p. Kováč
... u pani prednostky je ten náčrt, s tým že s tým, že...
p. Burdiga, primátor mesta
...Chvíľu, my ti ho vyhľadáme...
p. Kováč
Ďakujem pekne. Je tu aj konkrétny návrh, ku ktorému by som bol veľmi rád, keby sa vyjadril aj
pán Čech, ako zainteresovaný v tejto záležitosti. Či by riešenie nového geometrického plánu v
tomto návrhu, alebo v tomto charaktere mu vyhovovalo alebo nie? Respektíve či by
zabezpečilo jeho požiadavky na zásobovanie jeho... jeho prevádzok, respektíve aj prevádzky
Medek a ďalších?
p. Burdiga, primátor mesta
Poď ... buď tak dobrý na kameru to dať ... aby to bolo nahraté.
p. Kováč
Ďakujem pekne. Ďakujem za pomoc, technickú. Vyznačený pozemok - nazvime to červenou
farbou - je predmetom bodu jednania mestského zastupiteľstvo 16.6. Ide o verejnú obchodnú
súťaž na odpredaj tohto pozemku. Aby sme zachovali... aby sme zachovali všetky dobré
susedské vzťahy a zároveň aby sme zachovali podmienky prevádzky všetkých tých nájomníkov

a všetkých tých majiteľov pozemkov a prevádzok, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch, ktoré teraz vyčleňujem perom 221/1 221/10 atď., atď., - navrhujem, aby sme geometrickým
plánom upravili pozemok určený takýmto spôsobom na predaj do verejnej súťaže a to tak, ako
ukazujem tužkou, ako je to modrou farbou vyznačený. To znamená, týmto spôsobom, aby sme
zachovali odtiaľto vstup... priamy vstup z existujúcej cesty do... do zázemia budov pána Čecha,
prístup k záložni, ktorá tu momentálne ... s tým, že na tesno k terase, tento pozemok takýmto
spôsobom vyčleniť geometricky a ponúknuť do verejnej obchodnej súťaže na predaj. Toto je
zámer a na základe toho si myslím, že by sme tento bod mali stiahnuť, aby sme to mohli
pripraviť korektne. Nejaké otázky? Ja by som, ak dovolíte - neviem pán primátor, či je to
v možnosti ... poprosil pána Čecha vyjadriť sa k tejto záležitosti, nakoľko je iniciátorom.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, dajte mu mikrofón. Poprosím vás - ak ťa môžem, familiárne, Peter obyvateľ mesta
Dobrý deň prajem páni poslanci ďakujem za slovo som rád, že vlastne došlo aspoň k takejto
dohode akú sme tu načrtli v podstate ja nie som voči predaju pozemku len bolo to trošku som
to považoval za úder pod pás, tak ako to bolo pôvodne nakreslené nikto sa so mnou nechcel
baviť, nikto si ma nechcel vypočuť. Takže som rád, že aspoň teraz v poslednej chvíli to vieme
ešte možno napraviť. Takže v podstate s týmto môžem súhlasiť trošku aj tu mi trošku vadí to
natesno s tou terasou, ale už toto by sme nejak prežili. Keď tam ten zadok hovorím tam sú
celkom smrteľne vážne za ...........prebiehalo a nevedeli by tam vôjsť do toho dvora plnenie, to
nie je niečo, že ja chcem len tak ..... a namietať voči niečomu takže stručne toľko v tejto chvíli.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, ja by som sa k tomu chcel vyjadriť môžeš samozrejme reagovať, kto s tebou nechce
rozprávať za mnou si nebol, najprv ja ja som neskákal do reči, dobre. S kým si rozprával, 2. vec
mám také informácie, že si sa nezúčastnil ani jednej komisie kde si sa mohol zúčastniť a mohol
si toto povedať, hej ja mám aspoň takéto informácie, pretože už tento materiál by sa potom
takto dostal myslím do zastupiteľstva, lebo nie je to zlý návrh aspoň z mojej strany, ale keď
nevieme o tom, čiže preto hovorím že radšej tieto slová nepoužijem nikto sa so mnou nechcel
rozprávať, hej to by bolo trošku za vlasy pritiahnuté, hej. Lebo ja určite za mnou si nebol
takže....
obyvateľ mesta
Áno, je to pravda pán primátor za tebou som nebol, oficiálne v podstate som nebol na meste
za nikým to je pravda. Pani prednostke som spomínal ešte v júli, že keď to budú zameriavať
lebo som počul že sa odsúhlasil teda, aby sa vypracovali podmienky toho predaja, žeby mysleli
na moje zásobovanie tak bolo povedané, že v poriadku nejak to urobíme, ale potom už som
len počul zákulisné veci, že šak sa tam osobným autom dostane, to a keď nie tak nech si to
zariadi. Takže takéto boli zákulisné veci, ale neviem to potvrdiť, že to skĺza do roviny jedna
baba povedala.
p. Burdiga, primátor mesta
No ... no preto to hovorím, že radšej to nechajme tieto tieto veci, lebo tých 6 metrov tak či tak
bolo vynechaných, hej my nie sme ja si myslím ani s kolegami so všetkým 13 poslancami, že by
nebol nejaký kompromis len najbližšie ťa poprosím, že keby si mal záujem o niečo, tak tieto
komisie sú stále verejné, tam hocikto môže prísť hocikto povedať o tomto niečo, aby sa ten
príslušný materiál do zastupiteľstva už dostal napríklad s takými pripomienkami ako ty si chcel

lebo teraz ja nehovorím že je pozde, lebo určite nie je pozde lebo určite nie je pozde, ale tie
komisie zaujmú celkom iné nejaké stanovisko čiže len do budúcna lebo určite môže ešte nastať
takéto niečo veľmi pekne by som ťa chcel poprosiť potom.
obyvateľ mesta
Ešte keď môžem, chcel som sa zúčastniť lebo považoval som za najpodstatnejšie komisiu
výstavby, ale v bode komisia výstavby som si neprečítal na internete, že sa bude prejednávať
moja námietka, aj keď sa prejednávala aj keď sa spätne pozriete na internete ani teraz sa
nespomína tá moja námietka voči tomu predaju, takže som sa nezúčastnil, lebo keď to nebolo
bodom programu tak som sa nemohol zúčastniť.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, ale ten bod bod sa prejednával myslím, že na onom dobre ako ja vidím, že máš pri sebe
právničku a vieme, že právnici sa týkajú každého dlžňa nechajme to, hej.
obyvateľ mesta
Posledná veta, treba si pozrieť bod z komisie výstavby nespomína sa tam, že sa bude
prejednávať moja námietka tak som sa preto nezúčastnil,
p. Burdiga, primátor mesta
Ale tento bod sa bude prejednávať aj sa prejednával
obyvateľ mesta
Ale nebol v programe, takže jednoducho, o tom hovorím...
p. Burdiga, primátor mesta
Jasne, jasne, jasne .... nechajme to, lebo hovorím, že máme pri sebe právnikov a tí sa chytia
všetkého takže. Nech sa páči poslanci je ešte diskusia rozprávajme. Dobre keď nie, návrh
zaznel ideme ďalej. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Myslím si, že je to kontraproduktívne, keď tento 1 bod predaja stiahneme a ďalšie body 7 8,
kde sa jedná o ten istý pozemok o predaj pánovi Čechovi necháme a o prenájom pánovi
neviem Motikovi priamy prenájom necháme a budeme ich prerokovávať takže buď potom
treba stiahnuť všetky alebo ani 1 alebo môj návrh je skôr taký, že pri bode 6 prerokovať všetky
tieto 3 body a nech sa uvedené strany zúčastnia na jednu vec by som tu apeloval bavíme sa o
majetku mesta všetci 13. poslanci zastupujeme obyvateľov mesta a a keď sa rozhodlo pred
troma mesiacmi alebo dvoma či koľkými, že sa ten pozemok predá tak ja budem najradšej,
lebo pán Čech je mojím susedom, takže ja sa s ním dennodenne viackrát stretávam takže ja
budem najradšej keď bude uspokojený aj on, ale potom možnože, by bolo najlepšie predať
celý pozemok, lebo nám tam bude zbytočný hocijaký pásik nitka toho pozemku, ktorá tam
zostane len tuná celý čas si myslím, že sa bavíme o cene pozemku, keď je, keď zastupujeme
obyvateľov mesta predávame jeden jeden pozemok, tak nech sa nájde dajaká relevantná cesta
na určenie ceny toho pozemku a a ja budem najradšej hovorím keď keď to kúpi pán Čech, lebo
my sme susedia, len nájdime tomu takú formu tým pádom že my z toho pozemku urobíme
100 m² tak v podstate záujemca nebude tak naozaj potom možnože bude hodnota toho
pozemku 10 EUR ale, ale hlavne nech sa hľadá kompromisné riešenie takže navrhujem buď
nech sa prerokujú všetky 3 body v jednom alebo potom nech sa stiahnu všetky 3 body.
p. Burdiga, primátor mesta
Poprosím nejaké vyjadrenie pani prednostka.
p. Mihaliková, prednostka MÚ

Ja by som chcela reagovať na pána poslanca Balázsa my dáme vypracovať nový geometrický
plán na základe tohoto tohoto návrhu pána Čecha ktorý mi bol teraz predložený pokúsime sa
teda vtesnať do tých 370 m² budeme to konzultovať aj s komisiou výstavby samozrejme aj s
pánom Čechom v prípade no neviem ako voľným okom keď sa na to človek pozrie ťažko
povedať či tá výmera bude zachovaná alebo nie čiže potrebujeme v každom prípade najprv
s geodétom konzultovať túto vec. A neviem potom čo s tou terasou vo vlastníctve pána Čecha.
p. Balázs
Mne nejde o výmeru pozemku mne ktorý sa predá mne ide o výmeru toho pozemku, ktorý
zostane, načo nám ako mestu ten pozemok bude nám ho netreba nech buď so susedmi pán
Čech si ho kúpi dostanú do podielového spoluvlastníctva nech sa nájde na to riešenie, ale nám
ten zvyšok pozemku je zbytočný, čím bude ten zvyšok väčší o to väčším o to zbytočnejším nám
je, takže takže ... myslím si, že je to otázka na na susedov tam pána Čecha neviem Parkett plus,
čo sa tu spomínalo nech sa na to hľadá riešenie, ale nech nám tam zostane, čo najmenej, lebo
nám je to zbytočné, aby sme to udržiavali starali sa o to bezcenné pozemky, ktoré budú len
medzi dákými chodníkmi alebo ...
p. Burdiga, primátor mesta
Chcem poprosiť, že skúste dodržiavať dobre faktickú a diskusný príspevok lebo potom niekomu
povolím viac niekomu menej a niekto si to môže potom nárokovať ďakujem pekne za
porozumenie. Pán poslanec Bischof.
p. Bischof
Dobrý deň. Ďakujem za slovo tak ja dávam návrh na stiahnutie bodov 16 6, 16 7, 16 8 ďalej
stiahnuť z rokovania dnešného Mestského zastupiteľstva bod 6 VZN o vylepovaní plagátov,
keďže došli ešte emailom nejaké ďalšie pripomienky, ktoré by bolo vhodné zapracovať.
..................... poprosil by som kolegov a ctené zastupiteľstvo aj pán primátor vás o jeden taký
malý ústupok ak by to bolo možné. Dávam návrh na prerušenie mestského zastupiteľstva
rokovania o 15. Aby teda kamery RVTV sa mohli presunúť na na akciu na koncert, ktorý sa
začína o 18. nechám na zvážení a nech to prejde hlasovaním takže tieto 3 veci odomňa v tejto
chvíli ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Práve ste mi to s prepáčením vybral z úst, nezáleží to na mne, záleží to na vás či skončíme do
15 ja som to s pánom ............ konzultoval asi pred dvoma mesiacmi aj sme rozprávali o tom,
že vtedy bude Mestské zastupiteľstvo aj on povedal, že sa skúsi ku tomuto prispôsobiť,
neviem ako vy budete reagovať na to hej, ja by som bol tiež rád keby sme skončili trochu skôr,
bude na vás, bude na vás. Dobre, nech sa páči ďalej pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem pekne za slovo ja len na dovysvetlenie veľmi dobre rozumiem pánovi Balázsovi a
súhlasím s ním aby sa tieto náležitosti, ktoré spomenul vyriešili pre to, aby mesto v tomto
prípade malo, čo najmenšie starosti s pozemkami, ktoré sú tam, aby tam neboli zbytočné
fliačiky rozhádané kdekade po meste maximálne s tým súhlasím. Zámerom toho, čo sme, čo
som teda vyvolal v rámci tohto jednania v rámci týchto bodov je, aby sme ale jasne tu
zadefinovali, ktorú čásť tohto pozemku, a preto chcem aby sa vyčlenilo geometrickým plánom
...... súhlasíme, aby bola zastavaná a zvyšnú časť vydefinovať samozrejme ako prístupovú
komunikáciu v ktorej keď to zákon umožňuje by sme znemožnili akúkoľvek výstavbu na to, aby
sme zabezpečili prístup pre vlastníkov a nájomcov nehnuteľnosti, ktoré s týmito pozemkami

susedia respektíve s ktorými súvisia, toľko.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, ďakujem pekne nech sa páči ďalší keď máte ešte s faktickou pán poslanec Džačár, za
ním s faktickou pán poslanec Capák nech sa vám páči.
p. Džačár
Ďakujem za slovo. Ja nemám nič proti tomu ale už pred dvoma mesiacmi sme schválili
obchodnú verejnú súťaž boli 2 mesiace na to, aby sa toto všetko urobilo ten bod nemusel ísť
potom do zastupiteľstva a nemusel sa sťahovať tak troška už treba žiť s tým mestom a vidieť,
čo sa deje, čo sa odsúhlasilo hneď trebalo na to reagovať a nie teraz znova ideme niečo
schvaľovať sme niečo schválili a zase nie sú pripravené veci k tomu. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
A až potom, pán poslanec Capák.
p. Capák
Veľmi dobre zareagoval kolega Džačár je to tak, len trošku s tým plánom nie tento plán sa mi
zdá, že sme vtedy odsúhlasovali sú tu asi iné rozmery. Ja nie som si istý, ale asi je to tak.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec žiadny plán sme nedsúhlasovali, ešte vtedy ešte nebola ani geometrická .... nič
nič nič nebolo ešte
p. Capák
Čo sa týka, mojich očí však určite tam ja by som to nechal všetky tie 3 body, podľa mňa jasná
vec že sa urobí v prospech pána Čecha tak aby tam vedel parkovať aj nákladným autom.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ja by som poprosil pani prednostku, aby to potvrdila moje slová ak sú pravdivé my nehovoríme
o tom, že nechceme verejnou súťažou predať tento pozemok my ho chceme len opraviť
geometrickým plánom. Takže verejná súťaž áno je odsúhlasená, chceme odpredať tento
pozemok len ho chceme upraviť geometrickým plánom.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Pokiaľ ide o tvar pozemku, o výmeru pozemku v podmienkach obchodnej verejnej sútaže to
musí byť úplne jasne uvedené čo predávame, akú to má výmeru, číslo parcely, ten pozemok už
musí tam byť presne špecifikovaný čo v tomto momente nie je možné keďže sa bude meniť tá
celková celkový tvar pozemku a výmeru nevieme tak isto.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, nech páči ešte chce niekto, rozmýšlajte ešte dovtedy, ja by som tiež chcel zaradiť za
bod číslo 3 poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mali sme tam pána poslanca Keména
keby sa zastupiteľstvo nevedelo zísť ani po mojom zvolaní ani po zástupcovom tak bol tam 3
poslanec, ja tam tento bod navrhujem dať za bod číslo 3. Nech sa páči ďalší keď sa chcete
vyjadriť keď nie uzatváram diskusiu ideme hlasovať, dobré, o každom jednom návrhu, takže
prvý bol návrh pána poslanca Kováča, ja ťa poprosím aby si ho interpretoval aby som niečo
nevynechal a nepridal k tomuto, nech sa ti páči. Aby sme vedeli samozrejme za čo budeme
hlasovať.
p. Kováč
Navrhujem stiahnuť z rokovania bod 16. 6, za účelom upraviť geometrický plán. Nie čo bude

učiť, akú plochu... budeme predávať pozemok, mám určiť plochu ak ste dobre rozumeli pani
prednostku, pozemok je na predaj len ho treba upraviť plošne, čo čo určí, geodét
v geometrickom pláne v návrhu geometrického plánu podľa ... podľa môjho návrhu, ktorý som
predložil v náčrte, preto áno, ja som ukázal na kamere grafický návrh na základe ktorého
chcem upraviť geometrický plán a na základe toho potom predávať tento pozemok vo
verejnom obstarávaní.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja som uzavrel už diskusiu takže teraz je už na vás, nech sa páči porozumeli ste všetci za čo
budete hlasovať pán poslanec skús to ešte raz zopakovať, aby to fakt tak bolo obsiahnuté ako
.... už diskusiu nebudem mať, lebo ja som diskusiu už ukončil mali ste možnosť všetci nech sa
páči.
p. Kováč
Navrhujem stiahnuť z rokovania bod 16 6, za účelom zmeny geometrického plánu.
p. Burdiga, primátor mesta
Porozumeli ste tomu? Nech sa páči hlasujte. Či sa tento bod stiahne alebo nie.
Hlasovanie
Za 7, proti 4, zdržali sa 2. Takže bod 16/6 je stiahnutý.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďalej tu bola, pripomienka pána poslanca Bischofa, takže ty asi vynecháš 16/6 dobre, ale už to
nechám na teba nech sa ti páči.
p. Bischof
Okej, takže navrhujem stiahnuť body 16/7, 16/8
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre budeme o tom, toto je prvý návrh dobre. Takže nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0. Takže vypadávajú body 16/6, 16/7, 16/8 dobre, pán poslanec nech
sa páči ďalej. Pán poslanec Bischof, dobre?
p. Bischof
Teda stiahnuť z rokovania dnešného Mestského zastupiteľstva VZN v bode 6 teda konkrétne
VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava a dopracovať návrhy.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči hlasujte, za stiahnutie bodu číslo 6 VZN o vylepovaní plagátov na území mesta
Rožňava návrh.
Hlasovanie
Za 10, proti 0, zdržali sa 3. Takže 6 nám vypadáva.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak riadna lotéria! No, nech sa páči teraz budeme hlasovať o tom či prerušíme mestské
zastupiteľstvo o 15 hodine, ale to musíte vedieť vy, či to stíhame. Neviem či budeme hlasovať
o tom alebo uvidíme keď dôjdeme k 15 hodine, hlasovať chceš? Ako ty si povedz, je to tvoj ...
p. Bischof
Uvidíme o 15 –tej ...
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Dobre. Ďakujem
p. Burdiga, primátor mesta

Taká džentlmenská dohoda o 15. Potom dúfam, že sa už nezídeme lebo skončíme o 12 .... to by
bolo najlepšie. Dobre poďme ďalej. Bol tu ešte ten môj návrh toho doplnenia toho mena za
bod číslo 3, aby sme vlastne ten zákon takže budeme hlasovať dobre o doplnení bodu číslo 3 to
je ten tretí poslanec, 3 osoba ktorá môže zvolať zastupiteľstvo v mojej neprítomnosti,
zástupcovej neprítomnosti a z vás poslancov dá meno a budete hlasovať potom zaňho. Nech
sa páči hlasujte. Či zaradíme tento bod, čo by bolo dobré ja vás prosím.
Hlasovanie
Za 13, nikto nebol proti, ani sa nezdržal hlasovania.
p. Burdiga, primátor mesta
Hlasujme komplet za celý program teraz, dobre aby sme ho schválili.
Hlasovanie
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
Konštatujem, že doplnenie materiálu do programu rokovania bolo schválené. Vážení občania v
súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave občania mesta ďalšie
osoby majú právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokovanému materiálu predsedajúci im
udelí slovo potom čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci k danému bodu je možné v
rozprave vystúpiť aj viackrát 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 výstupiť k problematike, ktorá
nie je predmetom rokovania časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút v odôvodnených
prípadoch môže byť tento časový limit predsedajúcim predĺžení, ak sa na tom uznesie
nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Do programu rokovania sa zaraďuje medzi 13
a 13.30 hodinou hneď po ukončení prestávky v rokovaniach trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh
poslanca môže byť tento limit predĺžený, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina
prítomných poslancov. Občania mesta maďarskej aj iné 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 Národnej rady Slovenskej republiky číslo 184/1992 Zb. zákonov o používaní
jazykov národnostných menšín v znení mien v znení zmien a doplnkov. Vážení poslanci v
súlade s § 9 odstavca ods. 2 rokovacieho poriadku poslanec sa považuje za prítomného na
rokovaní vtedy, keď je pritomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú čipovú
identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení. Žiadam vás, aby ste pred opustením
v rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z hlasovacieho
zariadenia v prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o
promptné riešenie, takže tú povinnú jazdu máme za sebou.

2
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave (PDF, 1,29 MB)
p. Burdiga, primátor mesta
Bod číslo 2 je to plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave, nech sa páči. Otváram
diskusiu. Neevidujem diskusný príspevok, prečítam návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo

v Rožňave berie na vedomie správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 10 proti 0 zdržalo sa 0 ďakujem pekne.

3
Informačná správa primátora mesta
p. Burdiga, primátor mesta
Bod číslo 3 - Informačná správa primátora mesta. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Rožňave dňa 29. septembra vzalo Mestské zastupiteľstvo na vedomie odstúpenie zástupcu
primátora Ing. Jána Lacha na základe jeho vlastnej žiadosti, ako aj správu primátora mesta
ustanovení Mgr. Dionýza Keménya do funkcie zástupcu primátora mesta v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 349/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov § 13b pre
funkciu zástupcu primátora môže vykonávať len poslanec Mestského zastupiteľstva. Keďže
právomocou primátora mesta je ustanoviť svojho zástupcu je prirodzené, že mu zákon
priznáva aj právomoc svojho zástupcu odvolať ide o právny úkon na ktorý je primátor mesta
oprávnený, nakoľko Ing. Ján Lach svoju žiadosť predniesol po otvorení zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Rožňave dňa 29. septembra jeho odvolanie primátorom mesta poverenie
nového zástupcu primátora je potrebné v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložiť mestskému zastupiteľstvu.
Ustanovenie paragrafu 13b odstavec ods. 4 citovaného zákona zakotvuje rozsah, v akom je
zástupca oprávnený zastupovať primátora. Primátor vo svojom písomnom poverení vymedzuje
vymedzí právne úkony na ktoré je jeho zástupca oprávnený a taktiež aj podmienky za ktorý je
tak oprávnený robiť ak aj výšku jeho úväzku. Nech sa páči diskusia. Nemáme nikoho do
diskusie, uzatváram diskusiu. No takto by sme vedeli do 15 skončiť, áno super. Návrh na
uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie informačnú správu primátora
mesta o odvolaní Ing. Jána Lacha z funkcie zástupcu primátora mesta na základe jeho vlastnej
žiadosti ku dňu 30. septembra 2016 poverený magister, poverení Mgr. Dionýza Keménya do
funkcie zástupcu primátora mesta dňom od 1. 10. 2016. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 10, proti 0, nikto sa nezdržal.

4. x1. doplnený bod č. 1
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Takže tá moja 3 ide teraz doplnená, teda poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva
v súlade s § 12 zákona Národnej rady číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Neviem kolegovia treba vám čítať celé toto, že kvôli čomu sa to deje ja si myslím, že
nie to je vec automatická ten 3 poslanec musí byť, alebo tá 3 osoba ktorá by vedela zvolať
zastupova... zastupiteľstvo. Ja poverujem pána poslanca Balázsa, keby náhodou takémuto

niečomu došlo zatiaľ nebolo také, ale predsa to meno musí byť. Nech sa páči otváram vám
diskusiu. Neevidujem nikoho prečítam vám návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave poveruje poslanca Mestského zastupiteľstva pána Balázsa Juraja zvolaním a vedením
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 1. veta ods. 3 3. veta ods. 5
3. veta ods. 6 3. veta zákona 369/90 Zb. o obecnom zriadení. Samozrejme ešte som jednu vec
zabudol pán poslanec Balázs aspoň mi povedz toľko, že áno, že či to, akceptuješ takéto niečo
bolo by dobré keby k tomu nedošlo nikdy, ale istota je istota. Skúste zapnúť mikrofón pánovi
poslancovi ešte predtým ako hlasujeme.
p. Balázs
Ďakujem za dôveru, ale dúfam, že nikdy na to nebude príležitosť, aby som mohol túto tento
bod uplatniť, takže ďakujem pekne za dôveru.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, ja sľubujem za seba a za môjho zástupcu, že budeme sa snažiť to stále potom my
zvolávať, dobre? Nech sa páči hlasujte. Tak beriem to tak áno. S manželkou som rozprával áno.
Hlasovanie
Za 9, proti 2, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem pekne.

4
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ,
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh
p. Burdiga, primátor mesta
4 - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a
prevádzku na žiaka Základnej umeleckej školy dieťa Materskej školy a dieťa školského
zariadenia zriadených na území mesta Rožňava návrh. Ja už to úplne naspamäť viem pretože to
čítam každé zastupiteľstvo, nech sa páči diskusia. Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
No, ja dám návrh hlasovať podľa alternatívy a) na všetkých predchádzajúcich zasadnutiach kde
sa toto riešilo navrhoval a len v podstate zopakujem tú základnú argumentáciu a v princípe aj
keď sa to volá dotácie teda volá sa to dotácie na žiaka a toto je dôležité, že mnohí kolegovia
mám pocit hlavne vidia to, že je to pre cirkevnú školu a je to pre je to pre súkromnú školu, ale
to je dotácia na žiaka je to dotácia na žiaka, ktorý je občanom tohto mesta ktorého rodičia
platia dane a je je úplne jedno či chodí to dieťa do školy, ktorá je štátna alebo mestská alebo
súkromná alebo cirkevná som presvedčený, že z tých daní, ktoré rodičia platia by mali dostať
rovnako každé dieťa na svoje na svoje vzdelávanie rovnakú sumu čiže 100 %, takže môj návrh
je hlasovať alternatíva a)
p. Burdiga, primátor mesta
Áno ja by som ťa chcel ešte opraviť ak môžem, aby sme mali úplne čisto v tom je to VZN o
určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy nie na žiaka. Dobre nejdeme sa chytať
za slovíčka, ja len čítam čo je presne napísané.
p. Kuhn
Môžem ťa doplniť teda, prečítaj to celé VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ materskej školy dieťa školského zariadenia

určených na území mesta Rožňava návrh. Čiže áno, je to na mzdy pre učiteľov, ale je to na to
jedno dieťa prodelené na to jedno dieťa a to dieťa je občanom občanom Rožňavy a to bez
ohľadu do akej školy chodí.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, nebudem to rozoberať lebo by som asi dlho to rozoberal s tebou... pán poslanec
Bischof. No dieťa nemá mzdu ešte pán poslanec to vieš aj ty, pán poslanec Bischof nech sa ti
páči.
p. Bischof
Ďakujem za slovo. Argumentáciou kolegu Kuhna súhlasím je to vec netreba sa čudovať tak
treba rozmýšľať, ale keďže je to asi 5 alebo ktorý krát máme tu na stole som prístupný ku
kompromisu a teda ako bolo aj povedané na komisii školskej a vyplynulo to z jej uznesenia tak
ja teda dávam návrh kompromisný, aby sme sa konečne pohli. Teda alternatíva e) to je podľa
odporúčania komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu 94 % áno.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne, ďalší s diskusným príspevkom, keď chcete keď nie uzatváram diskusiu
poprosím pána poslanca Kuhna aby nám opäť povedal jeho návrh, aby sme vedeli za čo
hlasujeme. Nech sa ti páči pán poslanec.
p. Kuhn
Takže môj návrh je hlasovať podľa alternatívy a) teda 100 percentné financovanie pre všetky
typy škôl teda aj pre súkromné a cirkevné.
p. Burdiga, primátor mesta
Porozumeli sme tomu páni kolegovia? Nech sa páči hlasujte za návrh pána poslanca Kuhna.
Hlasovanie
Za 5, proti 6, 2 sa zdržali. Takže tento bod nebol schválený alebo jeho návrh.
p. Burdiga, primátor mesta
Je tu ešte návrh pána poslanca Bischofa, nech sa ti páči buď tak dobrý nám to prečítať.
p. Bischof
Ďakujem za slovo, teda podľa predloženého materiálu, ale v alternatíve e) podľa uznesenia
odporúčania komisie vzdelávania kultúry mládeže a športu teda vo výške 94 %.
p. Burdiga, primátor mesta
Páni kolegovia, rozumeli sme návrhu pána poslanca Bischofa, nech sa vám páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 7, proti 3, 3 sa zdržali. 3/5 pokračujeme ďalej v tipovacej súťaži.
p. Burdiga, primátor mesta
Má niekto ešte nejaký návrh ako by sme mohli financovať tieto naše školy nech sa vám páči.
Lebo keď nedávate žiadnu alternatívu ideme ďalej a ostávame pri tom kde sme boli. Tak ale ja
tomu chcem len pomôcť pán poslanec ja, zúčastňuje sa no šak ja som sa ešte spýtal lebo tak
jedná sa o školy, jedná sa o viete čo, pán poslanec Kuhn to povedal takže ja som len sa chcel
spýtať že či, keď nie ideme ďalej.

5
VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej zelene – návrh na zmenu

p. Burdiga, primátor mesta
Takže 5 - Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a poriadku a správe a údržbe
verejnej zelene - návrh na zmenu nech sa vám páči. Tak keď nebol iný návrh tak zatiaľ ideme
podľa toho ako je tak zase v januári či februári keď budeme mať opäť sa rozbehneme a niečo
vygenerujete. Takže tá 5 dobre, otváram diskusiu. Neevidujem, evidujem áno, s faktickou pán
poslanec Capák, nech sa ti páči.
p. Capák
Udržiavanie zelene; ja nemám veľmi jasno, že o, čo sa jedná v tomto bode lebo ide o to aby,
ktorú zeleň a hlavne sa spýtam poviem úplne otvorene, aby autá neparkovali na zelenom s
jedným kolesom s dvomi, prípadne alebo, o ktorú zeleň v meste hej lebo toto neviem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka bude odpovedať dobre.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
V § 2 tohto návrhu alebo toto všeobecne záväzného na.... nariadenia v odseku 3 a 4 je
povedané čo je to zeleň a akej zelene sa to týka. Verejnou zeleňou sa rozumie zeleň rastúca na
verejných priestranstvách, ako aj verejné priestranstvá, ktoré sú určené správcom mestskej
zelene na výsadbu verejnej zelene. Mestskou zeleňou sa rozumie zeleň rastúca na pozemkoch
vo vlastníctve mesta.
p. Burdiga, primátor mesta
Treba jasnejšie? Pán poslanec Capák, ešte chceš reagovať pán poslanec?
p. Capák
Ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie, preto si dovolím vám ukázať kameru rýchlo, potom
poprosím ako fakt istého pána z Mestskej polície, nie šéfa mestskej polície je to Jozef Santo náš
kamarát veľký, aby už prestal roznášať tieto lístky, keďže sa jedná o zeleň mestkú na
mestských pozemkoch. Lebo tam kde to rozdáva buzeruje ľudí to už skutočne niesú mestské,
je to tak dosť na pokračovanie to jeho buzerovanie. Ako už majú z neho Ďus... Žiga má pné
zuby, Jožo Demko, aj ja som bol prekvapený keď na jednom aute si to nájdete a zvyšné 3 vedľa
stojace to nemajú a určite za to nemôže pán Robo Hanuštiak ja viem, že on nie, ale tento
expert asi áno.
p. Burdiga, primátor mesta
Môžem tie autá nemali stierače, nemali to kde dať vieš... to len na odľahčenie. Ja poprosím
pána náčelníka mestskej polície.
p. Hanuštiak, náčelník MP
Príjemný deň všetkým. Budem trošku len reagovať, ak by som to uviedol na správnu mieru tak
ako hovorila pani prednostka jedná sa o verejnú zeleň verejnou zeleňou je aj mestská zeleň
toto upozornenie je taký veľmi zmierlivý krok zo strany Mestskej polície voči našim
obyvateľom, aby sme ich uviedli na správnu mieru, že zákon 8 z roku 2009 o cestnej premávke
poukazuje na to, že je zakázané parkovať, čo i len jedným kolesom na verejnej zeleni a je to
priestupkom, keďže sme skutočne zmierliví a počítame s tým, že nie každý vie buď čítať alebo
že zabúdame na to, čo nás učili v autoškole tak len upozorňujeme týmto spôsobom obyvateľov
a našich občanov, že porušujú tento zákon a hrozí im za to sankcia konkrétne v blokovom
konaní až do výšky 50 euro ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán inžinier. Nech sa páči. Chce niekto ešte reagovať na verejnú zeleň? Pán poslanec

Kuhn.
p. Kuhn
Ja sa v tomto prípade zastanem náčelníka Mestskej polície ja sa dosť často zdržiavam
v Šamoríne u svojej sestry a tam sa Mestská polícia nepára, ak zastanete dvoma kolesami na
parkovisku a dvomi kolesami na trávniku tak dostanete papuču a pokutu takže ešte ešte
myslím, že naša Mestská polícia je v tomto prípade taká ľudomilná. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem možno pri autách nájdu nejaké iné papuče ako manželkine. Pán poslanec nech sa
páči.
p. Capák
Možno nájdu manželkin ............. nie ako ja súhlasím s vami obidvomi samozrejme pán
Hanuštiak my sme si to už vysvetľovali raz aj pán Kuhn majú pravdu, ale potom poprosím už
keď to rozdá ten istý pán policajt x ypsilon nech to dá na všetky autá. To trošku potom nech je
také férovejšie a aj samozrejme, aj keď s pokutou ale nie je to rovnaký .... ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne, možno poprosíš aj susedov, aby tie fakt stierače si namontovali lebo
priklincovať to je dosť problematické. Ďalej nech sa páči, neevidujem žiadny diskusný
príspevok, uzatváram diskusiu prečítam vám návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave schvaľuje zmenu všeobecne záväzného nariadenia udržiavanim čistoty a poriadku a o
správe a údržbe verejnej zelene na území mesta v paragrafe 3 ods. 1 písm. h) podľa
predloženého návrhu a ukladá schválené vzn na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta.
Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 13, proti nikto, nikto sa nezdržal.

6. VZN o vylepovaní plagátov na území mesta Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta
VYPADLA

7
VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta – návrh na zmeny
p. Burdiga, primátor mesta
Bod číslo 7 - 6 nám vypadla, hej? - Všeobecne záväzné nariadenie o zriaďovaní a užívaní
stanovíšť taxislužby na území mesta Rožňava - návrh na zmeny. Nech sa páči otváram diskusiu.
Nikto nechce zmenu, nikto uzatváram diskusiu prečítam návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmeny všeobecne záväzného nariadenia o zriaďovaní a
užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta v § 2 ods. 5 podľa predloženého návrhu ukladá
schválené VZN-ko uverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. Nech sa páči,
hlasujte.
Hlasovanie

Za 12, proti 1, zdržal sa 0. Ďakujem.

8
VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom
p. Burdiga, primátor mesta
Bod číslo 8 - Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým
zdrojom – návrh. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu prečítam návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie o
poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom podľa predloženého návrhu a ukladá
schválené VZN-ko uverejniť na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta. Nech sa páči,
hlasujte.
Hlasovanie
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.

9
Návrh na schválenie 5. zmeny rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových a
príspevkových organizácií na rok 2016
p. Burdiga, primátor mesta
9 - Návrh na schválenie 5. zmeny rozpočtu mesta vrátane rozpočtov rozpočtových
a príspevkových organizácií na rok 2016. Otváram diskusiu, nech sa páči, pán poslanec Bischof.
p. Bischof
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Len si ho nalistujem, malý moment. No dobre, okej. Ďakujem za
slovo, prečítam stanovisko dozornej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2016, teda stanovisko
dozornej komisie mestského divadla Aktores dozorná komisia na svojom zasadnutí dňa 23. 11.
2016 prehodnotila návrh úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie MZD Actores Rožňava na
rok 2016 a odporúča schváliť predloženú úpravu rozpočtu na rok 2016. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec. Nech sa páči ďalší. Nikto. Uzatváram diskusiu prečítam návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 5. zmenu rozpočtu mesta vrátane
rozpočtových organizácií na rok 2016 podľa uznesenia, na strane číslo 2. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 10, proti 2, zdržalo sa 0. Ďakujem.

10
Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov Mesta Rožňava – návrh na zmenu
p. Burdiga, primátor mesta
10 - Poriadok odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava - návrh na zmenu.
Nech sa vám páči, otváram diskusiu k tomuto bodu. Myslím, že tu bude treba dať nejaké

návrhy, tu je alternatíva 1. Skúste mi pomôcť v tom. Nech sa páči, pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Keď vás môžem poprosiť, dávam návrh na 26% z platu primátora. To je alternatíva 1.
p. Burdiga, primátor mesta
Už som sa zľakol, že toľko mi chcete ešte ubrať. Už sa nedá? Pán poslanec Kuhn, nech sa ti
páči.
p. Kuhn
No, keď som sa stal v roku 2010 prvýkrát poslancom, tak jednu z prvých vecí, ktorú sme vtedy
spravili s vtedajšími poslancami a myslím, že bol vtedy konsenzus v tej oblasti, sme zrušili post
zástupcu primátora na čiastočný úväzok. Vtedy mal polovičný úväzok zástupca primátora. Tak
sme to zrušili. A za tých 6 rokov má zatiaľ nikto ničím nepresvedčil, že to bolo zlé rozhodnutie a
že potrebuje mesto Rožňava, ktoré ma necelých 20.000 obyvateľov, že potrebuje zástupcu
primátora na nejaký úväzok. Čiže nemám dôvod hlasovať za.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Mňa to presvedčilo, pretože keď človek vykonáva túto funkciu, tak vidí, že
čo človek stíha v čom by trebalo pomôcť. Ja si myslím, že môj pán zástupca teraz je aj v a zistil,
že mu tej pozícii už aj dôchodcu takže strašne veľa mi vie aj týmto pomôcť a odbremeniť ma
odľahčiť ma od niektorých vecí, takže ja by som aj preto som vyšiel aj s týmto návrhom a bol by
som rád keby ste potom tie určité percentá schválili, ale to je zase len môj názor, s faktickou
pán poslanec Lach.
p. Lach
Ivan, len toľko, že Gelnica je menšie mesto ako Rožňava a má plateného zástupcu primátora na
plný úväzok. Zákon hovorí o tom, že má byť zástupca primátora, čo je úplne pochopiteľné. A ja
osobne si myslím, že je to takto dobre, že bude zástupcu, ktorý je na čiastočný úväzok.
p. Burdiga, primátor mesta
S faktickou pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
To, že niekto robí niečo zle a vyhadzuje zbytočne peniaze, nie je pre mňa argumentom, že to
tak má byť.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák, nech sa páči.
p. Capák
Teraz, bez ohľadu na to kto bude zástupcom primátora, ............ samozrejme, v našom prípade
áno, ale hlavná myšlienka moja si viem úplne predstaviť, že by sa preniesli veľa činností tohto
zástupcu primátora na poslancov, ktorý tam by odskočil návštíviť, tam navštíviť spoločnosť a už
vrchol je, keď príklad nejaký nejaká organizácia dostane z rozpočtu nulu, ale ten zástupca,
ktorý ich navštívi dostane 100 EUR za to, ako tak ja neviem či to je celkom v poriadku. Príklad
baníci viete dostali koľko? No nie veľmi veľa sa mi zdá, ale keď idete navštíviť zástupca
primátora ten dostane dá sa povedať stovku za to. Tak to už je nie veľmi fér. A žeby až toľko
bolo tých činností, tak ja neviem, ja som sa pozeral 700 eur však to je riadny plat. Tuná robia
dve ženy opäť znova poviem Gemtexte na plný úväzok za to.
p. Burdiga, primátor mesta
A to 700 eur nie je za mesiac.
p. Capák: ...

p. Burdiga, primátor mesta
Za 3 mesiace/ teda štvrťrok, čiže nejakých možno 300 necelých dostáva ten človek za to hej. Ja
ako upravujem hej, to máš pravdu, že 700 možno žena zarába v Gemtexte čo neverím tomu,
hej ale je to za 3 mesiace no. Dobre samozrejme je to návrh, každý si môže povedať, že ako to
je, ale možnože to z mojej pozície lebo to odomňa vyšlo a viem čo to obnáša a či to má mesto
20 000 alebo má 17 000, hej ja si myslím, že tá práca zástupcu primátora je dôležitá pretože ja
tiež môžem vypadnúť, tiež môžem byť chorý, môžem byť na dovolenke hej a ja si myslím, že
tento zástupca primátora preberá komplet celú zodpovednosť za chod mesta. Pán poslanec
Kuhn, nech sa ti páči.
p. Kuhn
Aby nevzniklo nedorozumenie, toto teraz nie o pánovi Keményiovi - či si to zaslúži, alebo
nezaslúži, tú odmenu. To je o tom, že či mesto Rožňava 20.000 mesto má, alebo nemá - mať
zástupcu primátora na čiastočný úväzok.
p. Burdiga, primátor mesta
Určite nie. Lebo pán zástupca, pán poslanec Keményi nie je naveky zástupcom; ani ja nie som
naveky primátorom. Takže to sa môže zmeniť. Pán poslanec Balázs, nech sa páči.
p. Balázs
Máme odsúhlaseného zástupcu primátora. Ten zástupca primátora má mal určenú svoju
činnosť; používa na to svoje dopravné prostriedky; míňa na to svoj čas a treba upozorniť na to,
že primátor je... je len človek a má nárok – tak isto, ako na dovolenku - môže sa mu stať, že
prechladne, na práceneschopnosť a ... a určite post zástupcu primátora je opodstatnený post.
A keď niekto míňa svoj vlastný čas na to, tak si myslím, že za ten jeho ča sa... a za ten jeho
výkon, ktorý tam odvedie mu prináleží odmena. To, čo sme tu robili doteraz a sme kontrolovali
v podstate dochádzku pána Lacha, bolo to pod úroveň – v podstate nás všetkých. Takže týmto
krokom by sme určite tomuto predišli - a zase by sme šetrili aj náš čas. A a myslím si, že pán
magister Keményi je,.. je dostatočne uvedomelý a skúsený na to, aby vedel, na čo svoj čas
minie, na čo nie - a že ho dostatočne efektívne pre mesto využije. Takže ja by som navrhoval
túto debatu ukončiť diskusiu a a hlasovať. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre máme poznačené, ktorý ste boli prihlásení lebo potom je ukončenie diskusie, takže
dáme čiaru pod pána zástupcu. Dobre? A potom keď ešte chceme diskutovať ale musím dať
hlasovať o ukončení diskusie, ale keď sa neukončí budeme hlasovať ďalej ja len upozorňujem
dobre na rokovací poriadok. Pán poslanec Kováč s faktickou.
p. Kováč
/123/ Mne pri tomto bode chýba vízia, pán primátor, tvoja; akým spôsobom by si využil alebo
budeš využívať pána zástupcu, aké kompetencie budú mať bude mať pán zástupca preto sa
nečudujem tejto diskusii. Chýba mi tam nejaké predstavenie toho celého. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Hmmm .. tak ja nebudem robiť, pán poslanec, akú-takú víziu ktorú ti tu budem 2 a polhodiny
prednášať, hej, ale každopádne ja som minule, keď si dával pozor dúfam, že áno tak som vám
povedal, že každopádne dostane sociálnu oblasť, cyklochodníky, zastupovanie zastupovanie
moje na rôznych kultúrnych, športových udalostiach, hej, a samozrejme bude to mať aj v
takejto pracovnej náplni. Pán poslanec Lach.
p. Lach

Ako som už hovoril, zákon hovorí o zástupcovi primátora pokiaľ má byť plnohodnotným
zástupcom a má toho primátora zastupovať tak musí byť v obraze musí vedieť, že čo sa deje o
dianí v meste a to sa nedá robiť ako ľudová umelecká činnosť hej po večeroch alebo za
ďakujem pekne. Plat a práca zástupcu primátora to je otázka ako sa nastaví, že tá funkcia je
nutná to je jasné vyplýva zo zákona a teraz ide o to len nastaviť mu pracovnú náplň tak, aby
tieto úlohy mohol plniť a aby teda ten plat za dostal za prácu. Myslím si, že všetci sa v tomto
zhodneme a to je otázka, že čo za tie peniaze bude robiť, ale nie to či treba zástupcu alebo či
teda zaslúži svoj plat, ďakujem za pozornosť.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Laco.
p. Laco
Ďakujem pekne za slovo, krátko a stručne ja si osobne myslím, že mesto Rožňava pri takomto
počte obyvateľstva, ale nie je dôležité počet obyvateľstva ale predovšetkým ....... a bohatosť
kultúrneho, spoločenského, športového života a ďalších takýchto udalostí v meste je
konkrétnych a rôznych udalosti vyžaduje mať zástupcu primátora. Poviem konkrétny prípad
môže nastať situácia, keď je zástupca primátora a obidvaja z rôznych dôvodov to jedno či
z osobných, služobných, zdravotných a podobných nie sú k dispozícii tak si myslím, že toto je
jasný dôkaz toho, že 1 zástupca primátora v tomto meste táto funkcia má svoje opodstatnenie.
Na to sú aj konkrétne prípady, toľko som chcel povedať a potvrdiť to, že naozaj je potrebné
mať zástupcu primátora ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
A tak ja si myslím, že sa nebavíme o tom, či je potrebné či nie, ani o osobe pána Keména takže
je ide tu o ten o ten plat ešte pán poslanec Kováč 9, 10 strana tohto materiálu tam máš
napísané, čo bude robiť zástupca. Pán poslanec Capák.
p. Capák
No ešte raz som si to pozrel, takže pevná mesačná suma je 596 eur, v hrubom. Odčítajte si, no
a to je dobré takto myslíte koľko 40 % no, tak neviem jednoducho ja si myslím, že zástupca
primátora by mal byť človek, ktorý si zoberie to ako z úctou túto prácu bez toho, aby mal už
pomyslenie na nejaký honoráre, áno. A to asi sa vám viacerým nezdá pretože vy ste navrhli
plat primátora ešte aj odmeny, ešte hneď v úvode ešte ani nič neurobil, takže škoda nám
debatovať na túto tému s vami mne, takže sa neurazte ja to tak vidím. Takže pán Dionýz ako
som si všimol aj za poslednom ...... ste mali najlepší finančný prospech v meste, vy ste
normálne ako športovec aj v tomto .... ako klobúk. To už treba vedieť kam sa zaradiť hej, aby
som takto vychádzal a tak isto vám na rovinu, že všimol som si vy ste aj v komisii cestovného
ruchu, ja som stade odišiel lebo som rovno povedal, že nemôžem byť odmeňovaní, keď sa
nerobí. Hej vy ste to prijal spokojne. Takže ja mám taký názor aj na vás trošku sa nehnevajte.
Ďakujem za slovo.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs, s faktickou.
p. Balázs
Chcel by som tuná upozorniť pána kolegu Capáka na to, že ako poslanec máš aj nejaké
povinnosti mal si byť členom nejakých komisií, mal si iniciovať, mal si robiť pre toto mesto pre
tých voličov, ktorí ťa volili. A najjednoduchším riešením bolo sa tej komisie vzdať a z tej komisie
odísť. Takže takže bavme sa tu o tom, že skús priložiť ruku k dielu, skús prosím ťa tvoriť, byť

prospešný pre to mesto a nielen ohovárať ľudí, ktorí okolo teba sa niečo pokúšajú urobiť.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Lach s faktickou .... Keményi bol posledný,...
p. Lach
Pán kolega, môžem? Milan, tá kritika od teba skutočne sedí. Ty si sa vzdal všetkých povinností,
okrem toho, že raz za 2 mesiace sem prísť sadnúť a trúsiť tu poznámky, hej ! Čiže žiadnu prácu
inú neodvádzaš, ale nabádaš všetkých a očakávaš, že budú za - ďakujem pekne - pracovať pre
toto mesto do roztrhania tela, podľa tvojho vzoru. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Páni kolegovia skúsme tak urobiť, lebo ja dodržiavam všetky vaše práva a tak ďalej vážim si
a ctím vás, ale ja som povedal, že pán Keményi je dovtedy, kým prišiel ten návrh od pána
Balázsa ukončiť diskusiu, aby ste sa neprihlasovali... trošku ako technicky sa to nedá urobiť, že
nie ja som zase len na džentlmenskú nejakú dohodu chcel reagovať a ste tam naskákali na
faktické ja vám to nechcem ubrať hej len keď ja urobím chybu tak sa viete prihlásiť a upozorniť
ma to takže skúste prosím, aby sme to dodržali dobre veľmi pekne vás prosím pán poslanec
Kováč s faktickou.
p. Kováč
Ja len fakticky, naozaj, ďakujem pekne za upozornenie, nedočítal som si ten materiál. Je tu
naozaj v materiáli pracovná náplň pre zástupcu primátora. Ospravedlňujem sa.
p. Burdiga, primátor mesta
Nič sa nestalo. Aj ja prehliadam veľmi veľa vecí takže. Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
No, ja chcem zareagovať na kolegu Balázsa, ja si nemyslím, že kontrola volených predstaviteľov
je pod úroveň kontrola volených predstaviteľov jedna z najdôležitejších súčastí zastupiteľskej
demokracie, keď niekomu zverujeme nejaké právomoci ale zároveň kontrolujeme ako ich
vykonávajú takže na tej celonárodnej úrovni parlament kontroluje kontruje vládu, my
kontrolujeme primátora, zástupcu primátora. Nikto nespochybňuje to, že funkcia zástupcu
primátora je potrebná a ja si teda myslím, že jeho hlavnou úlohou je zastúpiť ..... primátora v
okamžiku, keď primátor nemôže vykonávať svoju funkciu teda je buď práceneschopní alebo je
na dovolenke mimo mimo mesta alebo z nejakých iných pracovných dôvodov je mimo mesta
nemôže vykonávať funkciu a je potrebné, aby niekto v rozsahu zákonom stanovených
.....zákonom stanovenom rozsahu prevzal jeho kompetencie na tento účel nie je nevyhnutné
aby, aby mal pravidelný mesačný úväzok a a príjem, ale aby bol odmeňovaní podľa toho keď,
kedy naozaj zastupuje primátora ktorý, ktorý nemôže vykonávať túto funkciu, ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Neviem, pán poslanec Capák ty si tam bol? Nebol si tam, takže ja dám slovo pánovi Keménovi
a potom budeme hlasovať či skončím a potom ako samozrejme môžete pokračovať. Teraz. Ale
nie kľudne šak povedz, ja som to len kontroloval vieš, lebo keď je férová dohoda, že nebudeme
sa prihlasovať, tak sa neprihlásim, ale nech sa ti páči povedz čo si chcel povedať.
p. Capák
... súhlasím, s návrhom pána Kuhna toto bolo myslím on to vie tak krajšie podať ako ja
diplomatickejšie a hlavne čo, ale vá... chcem poprosiť vážení, i Ďurko Balázs aj pán Lach načo
byť v komisii keď ako šéf finančnej poviem, že som proti odpredaju, príklad pozemku a potom
na zastupiteľstve hlasujem ako šéf komisie za, ... ale ja to mám čierne na bielom a ... keď

ignoruje moje požiadavky na cestovnom ruchu načo tam mám byť vôbec, hej doslova tak
poviem menovite, tak to je.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, to bola faktická. Pán zástupca nech sa ti páči.
p. Kemény
Ďakujem za slovo. Príjemný dobrý deň prajem, ja by som sa chcel ešte raz a z tohto miesta už,
poďakovať pánovi primátorovi za dôveru vám za názory myšlienky aj za dôveru bez ohľadu na
to ako sa rozhodnete ja sa budem snažiť vykonávať túto funkciu aj na základe toho, že sa našiel
kompromis a kompetencia úloha, poslanie sú zadefinované aj nad rámec toho byť nápomocní
a prospešný a žiadam vás o dôslednú kontrolu mojej činnosti. Ďakujem za pozornosť.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán zástupca primátora. Skúsme teraz hlasovať o ukončení tejto diskusie či ju
ukončíme alebo budeme pokračovať ďalej. Nech sa vám páči, je to vo vašich rukách.
Hlasovanie
Za ukončenie diskusie k tomuto bodu ste 7, proti ukončeniu diskusie 5, a 1 poslanec sa zdržal
takže, je to schválené.
p. Burdiga, primátor mesta
Budeme hlasovať ešte o návrhu pána Balázsa, poprosím ťa pán inžinier aby si prečítal návrh,
ktorý tam je lebo musíme o ňom hlasovať.
p. Balázs
Takže je to alternatíva 1 a 26 %.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 8, proti 4, zdržal sa 1.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Ja to prečítam ešte celé: Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje zmeny v poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Rožňava
podľa predloženého návrhu a to ustanovenia paragrafu 2, odmeňovanie primátora mesta
paragraf 4, poslanecká odmena odstavec 1, § 6 odmena predsedu podpredsedu a členov
komisie ods. 1 § 8 zúčtovaní odmien poslanca je to ods. 5 a § 5 odmena zástupcovi primátora
mesta a ods. 2 podľa alternatívy číslo 1. 26%. Ale tak to sme vlastne odsúhlasili. Dobre takže
budeme hlasovať za tie zmeny, ktoré som čítal pred tou alternatívou číslo 1. Nech sa páči
hlasujte.
Hlasovanie
Za 8, proti 4, nikto sa nezdržal.

11
Návrh na odmenu za III. štvrťrok 2016 zástupcovi primátora mesta Ing. Jánovi Lachovi
p. Burdiga, primátor mesta
Návrh na odmenu za III. štvrťrok 2016 zástupcovi primátorovi...zástupcovi primátora mesta. Je
tu ešte odmena pre bývalého zástupcu pre pána inžiniera Lacha za tri mesiace, myslím, že to je
do septembra...do konca, do konca septembra. Ja tam navrhujem odmenu vo výške 1 000 EUR.

Nech sa páči, otváram diskusiu. Boli tam samozrejme rôzne udalosti, aj ja som bol na dovolenke,
takže preto tá suma podľa môjho rozhodnutia je trošku vyššia ako obvykle. Nech sa páči.
Neevidujem žiadny príspevok, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie – Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje v zmysle § 5 poriadku odmeňovania predstaviteľov volených
orgánov mesta odmenu za III. štvrťrok 2016 zástupcovi primátora mesta vo výške 1 000 EUR.
Hlasovanie
Hlasovali ste 10, za 9, proti bol 1, nikto sa nezdržal. Ďakujem pekne.

12
Návrh na odmenu za mesiace október a november 2016 zástupcovi primátora mesta Mgr.
Dionýzovi Keményovi
p. Burdiga, primátor mesta
Návrh na odmenu za mesiace október a november 2016 už novému zástupcovi primátora mesta
pánovi Keményovi. Môj návrh je tu 700 EUR. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Neevidujem
žiadny diskusný príspevok. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie - Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje v zmysle § 5 poriadku odmeňovania predstaviteľov volených
orgánov mesta odmenu za mesiace október a november 2016 zástupcovi primátora mesta vo
výške 700 EUR. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 10, za...za...za 7, proti 1 a dvaja sa zdržali. Ďakujem pekne.
13
Mestské lesy Rožňava s.r.o. – návrh na zvýšenie nájomného na rok 2016
p. Burdiga, primátor mesta
Mestské lesy Rožňava s.r.o. – návrh na zvýšenie nájomného na rok 2016. Otváram diskusiu
k predloženému bodu. Nech sa vám páči. Je tu aj konateľ mestských lesov, keď sa chcete niečo
spýtať. Pán Ing. Karol Kováč, nech sa páči.
p. Kováč
Ja chápem zámer zvyšovanie nájomného v rámci tohto, len sa chcem opýtať, či by nebolo
možné, aspoň časť týchto prostriedkov, a to je skôr otázka na...na pána riaditeľa, resp. na
zástupcov dozornej rady, investovať do nejakých technických zariadení, resp. do nejakej novej
techniky, resp. do nejakých nových objektov, aby...aby mestské lesy vzhľadom na
dobrý...dobrý...finančný...fin...dobré narábanie s peniazmi, aby mohli konečne začať nejakým
spôsobom aj vyzerať ako mestské lesy, aby teda nejakým spôsobom mohli investovať do
techniky, aby tá ťažba bola efektívnejšia a tie výsledky boli zase minimálne takéto ako teraz.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujeme. Pán poslanec, ja pri každej valnej hromade, lebo sme tam s konateľom spolu, práve
túto tému preberáme a musím sa s tebou stotožniť, lebo som tiež trošku kritikom tohto celého
stále, hej, ale ja si myslím, že pán konateľ teraz ti odpovie, to ako mne odpovie, aby sme tomu
rozumeli, pretože takisto by som chcel, aby tam bola nová technika, nové nakladače, atď.,
atď...Nech sa Ti páči, pán konateľ.
p. Hudáček

Ďakujem za slovo. Samozrejme aj ja som iniciátorom toho, aj dozorná rada, aj valná hromada,
tiež chcú, aby sa inovoval vozový park. Čakali sme, mali vyjsť nejaké výzvy, aby sme tieto zdroje
mohli nakúpiť za polovičnú cenu, alebo kvázi žeby nám polka potom bola vrátená späť ako
vratkou. Bohužiaľ, nevyšli momentálne tie výzvy, čiže budeme musieť urýchlene pristúpiť
k nákupom, minimálne zastaralého prostriedku na prepravu osôb a hľadať nejaký vhodný
dopravný prostriedok. Bohužiaľ, aj s kolegom, ktorý jazdí na starej Avii, nevieme nájsť ....... 9,
aspoň 9-miestne, ktoré by bolo do terénu, nie je momentálne na trhu. Nič také nevieme zohnať.
Čo sa týka nákladného vozidla, nákladné vozidlo tiež by trebalo vymeniť, ale nákup takéhoto
mechanizmu je v hodnote okolo 250 až 300 000 EUR. To je tiež taká položka, ktorá by bola
vhodnejšie, keby sme nakupovali cez eurofondy a máme informácie, že by mali vyjsť takéto
eurofondy, takže hneď ako prídu, budem prvý, čo bude navrhovať vo finančnej komisii a prídem
s návrhom, aby sme zakúpili nejaký takýto mechanizmus. Aj nám by bolo lepšie, keby sme mali
čo odpisovať, lebo tento vozový park je zastaralý, všetky stroje už máme viac-menej odpísané
a čo sa týka budov, no neviem, či do budov my by sme mali akože prikupovať nové budovy, my
stále rekonštruujeme postupne našu budovu, každý rok niečo do nej investujeme a čo sa týka
ohľadom ťažby, my neprevádzkujeme vo vlastnej réžii ťažbu. Ťažbu vykonávajú ťažbové partie,
ktoré sú súkromné, tzn., že oni majú vlastné stroje. Takže toľko, keď sa budete ešte niečo pýtať,
rád odpoviem.
p. Burdiga, primátor mesta
S tým, pán konateľ, si mal spomenúť aj to, o čom sa my dvaja tiež rozprávame na valnej
hromade, hej, že táto ťažba nebude naveky v týchto číslach, hej, a môžme povedať, že pomaly
končíme s tým, pretože kalamita tiež je spracovaná, takže možno nasledujúce čísla budú trošku
nižšie, ale skús ma poopraviť...
p. Hudáček
Ak by som mohol doplniť, tak naozaj my sme zaznamenali v posledných 3-4 rokoch enormnú
vetrovú kalamitu aj kalamitu podporného hmyzu. Na základe práve toho, že sme spracovávali
veľké množstvá, my sme už prerúbali ......., ktorý sme mali vyčlenený na 10 rokov, tzn., že my sa
už budeme teraz posledné najbližšie 2 roky sústrediť viac-menej len na spracovávanie ďalšej
pribúdajúcej kalamity, ale už pôjdeme rapídne, čo sa týka ťažby, dolu. Čiže ako som upozorňoval
aj po iné roky, už tie výsledky hospodárenia v budúcich rokoch nebudú až také okúzľujúce, ako
boli doteraz.... a potom mechanizmy... s nákupom novej tatrovky treba zvážiť, či budeme
nakupovať, keď aj tá preprava drevnej hmoty bude oveľa menšia. Uvidíme.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. Balázs
Pri takýchto informáciách sa vlastne možno že by bolo dobré, keby pán riaditeľ doplnil aj to, že
vlastne koľko je ten 10-ročný plán, tým pádom vieme, koľko sa ťaží za rok, alebo by sa malo
ťažiť...a vzhľadom k tomu, že kalamity musí prioritne spracovať koľko sa ťaží teraz...ako dôsledok
ťažby kalamity...a určite čo sa týka tých výziev, výzvy budú, takže určite by som sa ako poslanec
mesta, alebo neodporúčal by som sa pustiť do...do nákupu...nákupu vlastne prostriedkov
z vlastných zdrojov, tým pádom, že sme v okrese, ktorý je zaradený pre menej rozvinuté okresy,
tak bude nie 50 ale 65% dotácia, abo...zo strany Únie na k týmto prostriedkom. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem za informáciu, pán inžinier. Pán inžinier Lach, nech sa Ti páči.

p. Lach
Ako člen dozornej rady teda by som si dovolil tiež nejaké informácie poskytnúť kolegom. Ročne
tak to ten kalkulované množstvo dreva, ktoré by sa malo ročne rúbať je asi 6 a pol tisíc kubíkov.
Teraz vzťahom...vzhľadom na kalamitu, ktorá teda veterná kala...kalamita, kôrovcov je ťažba
okolo 11 000 kubíkov, čiže živiť ťažbu........... každý rok sa to hýbe, hej, tak je, by som povedal,
veľmi neefektívna, lebo čo na budúci rok jednu partiu pošleme s odstupným na Úrad práce
alebo ako...takto sa to rieši vlastne dodávateľsky a prijímajú sa partie podľa potreby ťažbové. A
čo sa týka pestovnej činnosti, vytvárame fondy na to, aby sme vedeli preklenúť, keď je výzva,
aby sme vedeli vyfinancovať pestovnú činnosť a ochranu nových porastov z vlastných zdrojov,
lebo je to refundačným spôsobom a nemá...nemajú mestské lesy problém toto vyfinancovať
a potom majú čas, kým teda štát nám uhradí z projektov tieto peniaze. No a čo sa týka nákupu
techniky, čakáme na výzvy, lebo z európskych fondov sa dá získať až 50% ceny, teda nákladov na
nákup techniky, čo je, si myslím, že je rozumné takto ako pokračovať...abo teda vyčkať, počkať
na toto pokiaľ, na výzvu pokiaľ, nie je potreba riešiť havarijný stav alebo kalamitný stav ako teraz
máme s tou Aviou. Čiže toľko asi na margo toho zvýšenia a na to, že ako sa nakladá s peniazmi
v čase hojnosti....hej...aby som teda doložil nejak tieto veci. Ďakujem za slovo.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán inžinier Kováč, nech sa páči.
p. Kováč
Ďakujem pekne. Chcel som rozvinúť túto...tento svoj názor, ktorý budem teraz hovoriť pri inej
príležitosti, ale poviem ho rád aj tu. A pre mňa je...sú Mestské lesy, s.r.o. spoločnosť s.r.o., ktorá
má vytvárať zisk a má vytvárať taký podnikateľský zámer na trhu, aby tento zisk vytvárala, tzn.,
že musí koncepčne riešiť svoj plán rozvoja, činnosti, zárobkovej činnosti a vôbec podnikania na
niekoľko rokov dopredu s výhľadom toho, či teda bude zisková, resp. zárobková, aby bola
zárobková – toto je pre mňa zmysel s.r.o.-čky. Keby sme chceli mať mestské lesy len preto, aby
sme sa starali len o vlastné, tak urobme z toho nie úplnú (???) organizáciu, ako sú technické
služby a starajme sa len o to, čo máme v regióne a vybavená záležitosť. Ale pokiaľ je to
podnikateľský subjekt, ja očakávam, že bude podnikať a bude neustále tlačiť na to, aby zarábal
peniaze. Pre mňa je tu viac tým vzorom pán Balázs, že jeho firma, proste lesnícka firma,
spoločnosť, ktorá ide, rieši, zarába peniaze, pre mňa je to isté s.r.o. Mestské lesy...či sa to volá
Mestské lesy, alebo Technické služby, alebo sa to volá ináč, v tomto prípade je to jedno, hej, ale
je to na to, aby to zarábalo. Ja som si živnosť a s.r.o.-čku nezaložil preto, aby som si upratoval
doma v kuchyni a keď už smeti sa minú, fňukal, že teda nie sú smeti, nemám čo robiť. Ale je to
preto, aby mesto malo zdroj financií a na rôzne iné možnosti, ktoré si aj takýmto spôsobom
ako...ako je v tejto dôvodovej správe uvedené, získavalo na rozvoj tohto mesta, na podporu jeho
činnosti, štruktúr, atď., atď., takže tu vidím v súčasnosti veľkú slabinu Mestských lesov ako firmy
ako takej, a preto si myslím – môžeme čakať na zdroje z Európskej únie, čakali sme tento rok,
čakali sme minulý rok a čakáme...budeme čakať budúci rok možno a tu podporujem pána
primátora – buď tu padne nejaký riadny podnikateľský zámer, alebo teda začneme sa
podnikáte...začneme sa správať ako podnikateľský subjekt a začneme fungovať a nebudeme
plakať, lebo na budúci rok naozaj kalamita nebude a čo Balázs zavre firmu, že nebude na budúci
rok kalamita, alebo čo bude robiť Balázs, keď podniká...alebo štátne lesy – neni kalamita, tak
zavrú dvere, kľúč a počkajú, kým bude kalamita? To asi nie, takže treba sa k tomu postaviť
takýmto spôsobom podnikateľsky a keď to nevieme, tak prenajmeme tú firmu a nech nám to

niekto robí za peniaze. Bodka. Takže pán primátor, moju podporu máš, buď sa tam teda nejaký
ten zámer bude a konateľ spoločnosti a dozorná rada dohliadnu na to, aby firma začala
dynamicky na trhu fungovať, alebo to naozaj prenajmime za nejaké mesačné alebo ročné
peniaze, alebo z toho urobme preddavkovú organizáciu a vybavená záležitosť. Ťažme len
dovtedy, kým sa dá, starajme dovtedy, kým sa dá, urobíme z toho lesopark a dajme to ľuďom.
Takže troška som možno prekročil mieru slušnosti, ale len chcem upozorniť na to, že pokiaľ je to
s.r.o.-čka spoločnosť s ručením obmedzeným, kdokoľvek, kto podniká, podniká kvôli tomu, aby
mal zisk, aby vytváral prostriedky, aby nejakým spôsobom fungoval, preto si myslím, že
netvrdím, že sa nezídu mestu tieto prostriedky, tých 82 000 EUR, božechráň, máme ich kde
minúť, ale myslím si, že treba takýmto spôsobom uvažovať a bolo by prehodnotiť tieto peniaze,
resp. kam tie peniaze pôjdu. Ďakujem pekne, toľko len môj názor.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach.
p. Lach
Pán...pán kolega, ako neporozumel som Tvojmu...Tvojmu príhovoru, lebo firma vykazuje teda
vyšší príjem a môže zaplatiť vyššie nájomné, čiže neviem prečo ako aj to je zlé, alebo jak to mám
rozumieť? Ale to asi bude na diskusiu po zastupiteľstve, aby sme si vyjasnili postoje. Ja som
hovoril v tom mojom príspevku, ako.... zrejme sa...zrejme sa vyjadruješ ku veciam, do ktorých sa
celkom nevyznáš...lebo pestovná činnosť je vlastne to zabezpečenie budúce...budúceho zisku
firmy. Dobre... ale to by myslím si, že to si budeme musieť vy...vy...vy....vysvetliť nie tu. Dobre,
ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
V podstate to, čo som sa chcel spýtať, už tu bolo otvorené, kolega Lach o tom hovoril, ale teda
predsa by som sa teda spýtal riaditeľa Mestských lesov, či by nebolo vhodné z tých peňazí viac
zainvestovať na tú pestovnú činnosť. Ja sa pýtam...vychádzam len z toho...nie som, nie som
odborník na lesníctvo, preto sa pýtam, len teda sledujem, čo sa deje na Slovensku, a teda sú
prípady, kde...kde sa intenzívne rúbalo a málo sadilo a niektoré tie miesta vyzerajú dosť
bezútešne a z toho vyplývajú ďalšie problémy...z tých výrubov, že môže dochádzať
k vyplavovaniu zeminy a pod. Čiže v okamžiku, keď...keď veľa rúbeme, lebo musíme, lebo je
kalamita, to chápem a sú aj vyššie príjmy, či nie je vhodné aj väčšie množstvo peňazí investovať
do...do výsadby, aby sme tie lesy obnovili, lebo keď už sa bavíme o...o hospodárení, podnikaní,
zodpovedný hospodár podniká spôsobom dlhodobo udržateľným, teda nie tak že...že po nás
potopa, ale po nás prídu ďalšie generácie Rožňavčanov, ktorým by sme mali zachovať lesy a nie
vyrúbané pláne. Ja teda viem, že pestovná činnosť sa robí, akože to ja ani netvrdím, že sa tu
žiadna pestovná činnosť nediala posledné roky, len moja otázka je, či by sme nemali ....... nejaký
rámec, lebo sú nejaké...nejaké normy, že koľko minimálne sa musí vysadiť, keď sa vyrúbe... do
aké...do akého času sa to musí urobiť. Či by sme v tomto prípade, keďže tých zdrojov finančných
je dosť, nemali trošku byť ešte aktívnejší, ísť aj nad rámec toho, čo musíme v zmysle zákona
robiť...moja otázka.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. Balázs

Páči sa mi ten les a ten environment je stále takto krásne zneužívaný na ........ diskusie, keď si
všimnete v médiách strašne, veľmi široká verejnosť sa vyjadruje k odborným témam. Skúsme sa
opýtať, tak jak sa pán Kuhn pýtal teraz pána riaditeľa, či hospodária Mestské lesy Rožňava podľa
zákonom stanovený... podľa zákona a po...a ...a či tieto všetky činnosti vykonávajú. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák, nech sa páči. A pardon, ešte konateľ, dobre? Ak dovolíš.
p. Hudáček
Ak by som mohol zareagovať – áno, pán Kuhn, my si vytvárame rezervu, každý rok si vytvárame
rezervu zo ziskov, aj teraz, keď sme sa bavili o tom v dozornej rade, hej, vo valnej hromade, že
koľko ponúkneme kvázi mestu navýšenie...my sme si dosť nechali dostatočnú finančnú
rezervu...my v priemere ročne minieme na pestovnú činnosť okolo 60 000 EUR, čo nie je malý
peniaz a kalkulujeme, že možno že budúci rok, na budúci rok si z tohtoročného zisku vytvoríme
ešte väčšiu rezervu na budúci rok. Áno, sme si vedomí toho, že keď sa viacej rúbe, vzniká viacej
holých plôch, ktoré my musíme zo zákona do dvoch rokov zalesniť. V prípade, že nie, príde
kontrola z lesného úradu, zistí aj nejaké nedostatky, potom nám naparia na to pokutu, takže my
sme si toho vedomí, preto niekedy možno ideme ešte aj nad rámec toho, že zalesňujeme ešte
možno aj skôr, ako uplynie tá lehota dvojročná. Ale nevieme zalesniť, alebo nemá zmysel
zalesňovať pustejšie, alebo nemá...ako sú stanovené normy, alebo zalesňovať niekde, kde máme
ešte les a potom pri ťažbe by sme vlastne tú mladinu zničili, čiže áno, robíme si veľké rezervy,
dostatočne veľké rezervy, dokonca máme rezervu urobenú aj takú, že pre prípad, že by sme 2
roky nezarobili nič a ešte by sme mali na pestovnú činnosť. Mysleli sme na to už v minulých
rokoch, keď sme mali lepšie hospodárske výsledky, keď sme si vytvárali rezervu, možno že toho
roka nám to ......dozorná rada, aby sme ešte do toho špeciálneho fondu ešte odložili na tie
horšie obdobia nejakú čiastku a možno že vy to podporíte pri odobrovaní hospodárskych
výsledkov a tam budete mať príležitosť povedať – áno, túto čiastku si ešte môžte odložiť Vy
navyše. Takže myslíme na to. Som rád, že aj Karol Kováč myslí na nás, že záleží mu na Mestských
lesoch a...berem ťa za slovo alebo ber za slovo aj ty mňa, že budeme sa snažiť v najbližšom
období zabezpečiť aspoň jeden z prostriedkov dopravný, a...ale hovorím, na ten nákladný
prostriedok by som radšej počkal na tie výzvy, lebo to je veľká čiastka, to je veľká čiastka...a čo
sa týka investície – neviem, čo si mal na mysli, možnože, aby sme začali rozbiehať gáter, pílu,
alebo niečo? Lebo vieš, štátne lesy...ty si tu poukazoval na štátne lesy. Štátne lesy keď prídu do
mínusu, požiadajú štát, dostanú zo štátu peniaze...už sa to stalo nie raz...nie raz. Ja som nikdy
neprišiel, ani dúfam nikdy neprídem za mestom - sme v zlom hospodárskom výsledku, mesto,
požičaj. Toto štát robí bežne. Takže tak hospodári štát. No...to by bolo asi všetko.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Tak ale je to dobré tie diskusie, lebo niektoré veci si musíme vysvetliť...a ste tu
odborníci, lesáci. Pán inžinier Lach, nech sa Ti páči... ale nie je tam...hej...dobre...pán poslanec
Capák...len som ťa nevidel na obrazovke už, len v živom prenose.
p. Capák
Ja by som sa chcel spýtať pána Bohuša Hudáčka, ako, že aj ten systém kamerový niečo stojí a či
sa Vám podarilo už vôbec vlastne prakticky využiť, chytiť niekoho pri krádeži dreva alebo tak.
p. Hudáček
Ďakujem za slovo. Ten kamerový systém v podstate nie je až taký drahý. Zakúpenie jednej
fotopasce stálo 300 EURO. Máme takýchto fotopascí momentálne 2. Premiestňujeme ich podľa

potrieb tam, kde máme hlásené nejaké enormné ťahanie z lesa drevnej hmoty...to je zhodou
okolností práve v tej lokalite, kde ty bývaš a práve väčšinou v zime tade zvyknú ťahať, keď je
snehová pokrývka, lebo sa im šmýka po tom snehu ďaleko lepšie a väčšie...väčšie množstvo
vedia stiahnuť. Takže aj teraz máme v pláne na zimné mesiace práve do týchto
najfrekventovanejších lokalít presunúť...my tie fotopasce máme ani nie celý rok...áno,
zaznamenali sme niekoľko takých prípadov, že sme videli, boli nafotení ľudia, lenže oni sa
väčšinou maskujú kapucňami a pod., takže je dosť ťažko identifikovať, že aká to bola osoba.
Takže takto...a ani neviem, či by to bolo trestnoprávne, nechcem to tu ani veľmi
rozoberať...že...ako ne...nedá sa niekedy ani tento materiál použiť na usvedčenie páchateľa. To
je len pre našu takú informáciu, aby sme vedeli, kde sa kradne a zhruba aké osoby.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán inžinier Lach.
p. Lach
Chcem ubezpečiť kolegov, že v Mestských lesoch sa hospodári podľa Zákona o lesoch...a čo sa
týka pestovnej činnosti a udr...zabezpečenia trvalej udržateľnosti lesa...ono...keby sme aj chceli
zvýšiť úsilie pri zalesňovaní, tak môžme miesto nor...zákonom stanoveného množstva nasadiť
dvojnásobné, ale o 5 rokov ich vyrúbeme pri prvej prerezávke. Čiže to sú presne stanovené
postupy technologické, stanovené množstvá, u rôznych drevín koľko sadeníc treba vysadiť na
hektár a pod. Samozrejme, dobrý hospodár pracuje s prirodzeným zmladením, aby nemusel
zalesňovať. Potom je tam ochrana – sú stanovené termíny, dokedy musí byť zabezpečená po
vyrúbaní teda výsadba lesa a dokedy musí byť ten porast zabezpečený. To sú výrazy, ktoré
výsadba do 2 rokov, do 7 rokov by mal byť zabezpečený porast, tzn., že ten porast by mal byť
schopný samostatného života ďalej...hej...že už je dostatočné množstvo sadeníc...lebo nie vždy
sa ujmú sadenice, tak sa ešte tých v priebehu tých 7 rokov, kým je zabezpečený porast, sa
doplňujú, atď. atď., ochraňujú, vyžínajú, aby tie stromčeky potom boli schopné. Čiže toto sú
odborné veci, ktoré sú, si myslím, že sú urobené...a tvrdím, že sú urobené u Mestských lesov....a
zdroje, ktoré sú na ...na túto činnosť, postačujú z vlastného, čo máme, a to, že čo dostávame od
štátu, to je plus pre nás a tým pádom, keď dostane s.r.o. Mestské lesy cez projekt príspevok od
štátu, nenávratný, tak vlastne tie peniaze idú do mestskej kasy. Čiže to je tá šikovnosť, že teda
sledujeme výzvy, podávame projekty a snažíme sa teda práce, ktoré sú dotované štátom, robiť
zo štátnych peňazí tak, aby nám vlastné zostali. Čiže toľko.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja sa chcem iba poďakovať za vysvetlenie aj pánovi riaditeľovi Mestských lesov aj kolegovi
Lachovi. Ja som rád, že teda mesto nejde len ako splniť zákon s odretými ušami, ale že teda sa
robí aj niečo nad rámec zákona a že teda si hlavne budujeme finančnú rezervu aj do budúcich
rokov – to je prejav zodpovedného hospodárenia, takže ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán inžinier Kováč, nech sa Ti páči.
p. Kováč
Ja som...ja som presvedčený o tom, že Mestské lesy hospodária dlhodobo veľmi dobre. Ja som
len chcel dozornú radu aj valnú hromadu upozorniť na to, že Mestské lesy v mojom ponímaní
v súčasnosti sú preddavkovou organizáciou aj napriek tomu, že to je s.r.o. a nie podnikateľským

subjektom. Chcel som upozorniť na to, že vzhľadom na to...na tie...na tie informácie,
ktoré...ktoré pán riaditeľ, resp. pán konateľ už dlhodobo avizuje, že tie ťažby sú v podstate len
nárazovou záležitosťou v tých objemoch, ktoré sú...stále mám na mysli prospech tej firmy
a prospech mesta ako takej, tzn., že treba uvažovať podnikateľsky, podľa môjho názoru pokiaľ
chcem, aby to bol podnikateľský subjekt...a rozvíjať tú činnosť a pokiaľ máme prostriedky
navyše, investovať ich tak, aby tie prostriedky vyrábali ďalšie prostriedky. Takže ja som len chcel
vyzvať tieto dva orgány, o ktorých som hovoril, aby sa skúsili zamyslieť, pouvažovať nad tým a
ako dobrý vzor som, nechcel som urobiť priamo reklamu, ale nepriamo reklamu robím
spoločnostiam pána Balázsa, ktoré sú aktívne na tom trhu a darí sa im. Takže tam vidím nejaký
vzor toho podnikania...netvrdím, že od neho kúpime know-how, to zasa asi nie, ale ...ale proste
dá sa, keď sa chce a...a je možnosť. Toľko len. Nie...nie som lesník, neviem, či treba vysadiť viacej
stromčekov, či treba niečo zrúbať alebo čo, nie...ale...ale z tých informácií, ktoré mám...z
informácií, ktoré mám a ktoré vidím v tých faktoch, disponujem len ľuďmi, ktorí chodia sadiť
stromčeky, čo je v podstate manuálna práca, nevýrazná...hej...nevyznám sa v hospodárení lesov,
ale proste z informácií, ktoré k dispozícii mám od tých ľudí, ktorí tomu údajne rozumejú, lebo
v tom podnikajú, tak mám informácie, že možnosť lepšie a tu sú prostriedky investovať, možno
leasing, ja neviem...keď chceme podnikať, niekto by mal vyliezť s podnikateľským zámerom
a rozvíjať túto záležitosť, tieto prostriedky reinvestovať. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
S faktickou pán poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Ďakujem za slovo. Ja navrhujem ukončiť túto diskusiu. Ja si myslím, že s.r.o. Mestské lesy veľmi
dobre hospodária, idú podľa zákona. Prosím vás pekne, nikto sa nenarodil úplne, ja neviem, na
to, žeby mohol toto kontrolovať. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Zaznelo tu ukončenie diskusie, musím dať hlasovať. Takže hlasujte, či chcete ukončiť, alebo ešte
budeme diskutovať. Nech sa vám páči.
Hlasovanie
Hlasovali ste 13, za ukončenie diskusie za 8, proti 5, nikto sa nezdržal hlasovania, takže diskusia
nám končí.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja by som ešte chcel aj z tohto miesta sa poďakovať aj konateľovi Mestských lesov, pánovi
Hudáčekovi, za tieto výsledky a nielen terajšie, ale ja si myslím, že dlhodobé. My veľakrát
rozprávame na túto tému, tiež čo, ako, čo do budúcna...uvidíme...uvidíme, že čo to urobí. Určite
by sme nechceli mať kalamitu, aj keď kalamita prináša peniaze, ale bolo by lepšie, keby...keby tá
kalamita nebola a mali by sme pekné naše lesy...takže pán konateľ, aj...úprimná vďaka z tejto
mojej pozície...aj verejná. Dobre. Takže, ja by som rád prečítal návrh na uznesenie – Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zvýšenie nájomného pre Mestské lesy Rožňava, s.r.o. za
prenájom lesnej pôdy a lesných porastov vo vlastníctve mesta na rok 2016 z pôvodnej výšky
48 000 EUR na sumu 130 000 EUR podľa predloženého návrhu a odporúčania komisie finančnej,
podnikateľskej a Správy mestského majetku a ukladá zabezpečiť uzavretie dodatku k nájomnej
zmluve. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 13, 12 ste boli za, 1 proti a nikto sa nezdržal. Ďakujem.
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Odmeňovanie členov dozorných rád obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou
mesta a návrh na zrušenie dozorných komisií príspevkových organizácií mesta
p. Burdiga, primátor mesta
Odmeňovanie členov dozorných rád obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou
mesta a návrh na zrušenie dozorných komisií príspevkových organizácií mesta. Nech sa páči,
otváram diskusiu k tomuto bodu. Pán poslanec Balázs, nech sa Ti páči.
p. Balázs
Chcem sa opýtať – v materiáli je návrh na...na zrušenie dozorných komisií príspevkových
organizácií. Bavíme sa tu o takých organizáciách, ako sú Technické služby Rožňava, hospodária
ročne s viac ako 1 milión eurami a ktoré 280 ku smerom ku 300 000, nie...neviem uvádzať
presné čísla, len orientačné, takže vlastne ideme tou cestou, že absolútne nejdeme dozerať na
to, ako tieto organizácie hospodária, čo robia, ako míňajú tie prostriedky, takže ja...ja by som
tento návrh navrhoval vypustiť z tohto materiálu.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn, nech sa páči.
p. Kuhn
No, ja pre zmenu navrhujem vypustiť bod č. 2, a to odmeňovanie členov dozorných rád
obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta. Teraz na vysvetlenie k tým 2
bodom – ten...ten návrh 1, ktorý teda vypustil kolega Balázs, vlastne vznikol na základe toho, že
na finančnej komisii ja som argumentoval, že sa mi zdá nespravodlivé, keď člen dozornej rady
Mestských lesov a televízie, ktoré sú s.r.o.-čky, dostane...dostane 30 EUR za zasadnutie
a členovia dozorných komisií príspevkových organizácií, teda ktoré sú Technické služby,
nedostanú nič. Ako ich robota je zhruba...zhruba rovnaká, rovnako časovo náročná, musia si
preštudovať materiály, aj tá zodpovednosť...hej...v jednom prípade ide o ziskové firmy, teda
ziskové, Mestská televízia nie je zisková, ale je to...je to teda firma, ktorá by teda mala vyrábať
zisk. Tele...Mestské lesy sú ziskové, Technické služby, a...a ktoré nemajú.. ich cieľom nie je byť
ziskové, sú to príspevkové organizácie, ktoré majú plniť nejakú spoločenskú funkciu. Čiže...čiže
keďže ja som argumentoval tým, že...že to je neférové, keď...keď jedni...jedna skupina poslancov
bude mať za svoju prácu odmenu a druhá nie, tak potom prišiel ten návrh, že však tie dozorné
komisie v zmysle zákona nemusia byť, zákon ich nevyžaduje, bola to iniciatíva mesta, mestského
zastupiteľstva, neviem, kedy to vzniklo, vzniklo to ešte pred rokom 2010, keď som sa stal
poslancom. Čiže preto prišiel ten...ten návrh, že keď, aby...aby...aby ten môj argument
nemohol...nemohol zaznieť, ale nebol taký silný....tak sa povedalo – tak tie komisie zrušíme,
lebo však v zmysle zákona nemusia byť a...a potom sa dá argumentovať, že...že tí, čo sú v tých
firmách....dozorných radách obchodných spoločností, tak môžu dostať tú odmenu. Ja si myslím,
že ako poslanci dostávame pravidelnú mesačnú odmenu za...za našu prácu a naša práca nie je
len sedieť tu na mestskom zastupiteľstve, ale...ale chodiť aj na rôzne akcie, ktoré mesto
organizuje, stretávať sa s občanmi a v súčas....chodiť na...na... rady škôl a aj na zasadnutia
obchodných spoločností...tí, ktorí tam sedia a nevidím dôvod, prečo by...prečo by teda mali byť
odmeňovaní – môžme to porovnať so ško...zasadnutiami školských rád, aj ...aj to je nejaký čas,
ktorý...ktoré musíme venovať, aj si naštudovať materiály a tiež za to nedostávame odmenu

a nevidím dôvod, prečo by sme mali dostávať odmenu a takisto nevidím dôvod, prečo by mali
dostávať odmenu členovia dozorných rád obchodných spoločností. Ja by som túto funkciu veľmi
rád vykonával zadarmo, ale väčšina...väčšina mestského zastupiteľstva bola proti, keď som sa
uchádzal o funkciu v dozornej rade Mestských lesov. Takže...takže ja navrhujem vypustiť bod 2.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ja súhlasím s kolegom Balázsom, že podniky, resp. organizácie mesta by mali mať takýmto
spôsobom zabezpečenú kontrolu zo strany poslancov a tie argumenty boli, myslím si, jasne
stanovené, jasne definované a čo sa týka toho odmeňovania ako takého, opäť
otvárame...otvárame problém, za čo vlastne dostáva poslanec odmenu ako takú mesačnú, resp.
akú sme si schválili...čo treba nejakým spôsobom dotiahnuť a utriasť si podľa môjho názoru
niekde mimo tohto celého a pripraviť nejaký možno nový návrh, keď teda je tu takáto aktivita,
pretože toto je tá podstata, myslím si, toho, či odmeňovať ľudí v dozorných radách, alebo
neodmeňovať v dozorných radách. Takže tento bod by som aj ja rád nejakým spôsobom otvoril
a vzhľadom na to, že by som ho chcel otvoriť, tak hľadám spôsob, akým ho z tohto materiálu
dostať vonka a skúste...skúsme sa nejak dohodnúť a...aby sme rokovali len o jednotke a trojke
ako takej. Takže ja by som bol rád, keby sme bod 2 vypustili z návrhu na uznesenie a rokovali len
o, alebo teda hlasovali len o bodoch 1 – či rušiť alebo nerušiť dozorné komisie v príspevkových
organizáciách a bod 3 – zvolávať valné zhromaždenia primátorom mesta. Ďakujem veľmi pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Áno, tak jak kolega hovorí, že poslanci majú svoju mesačnú odmenu, myslím si, že...ale vlastne
to tu nie je témou tohto bodu, ale možno že tou hlavnou činnosťou toho poslanca je účasť na
mestskom zastupiteľstve. Možno v budúcnosti, tak jak kolega Kováč hovorí, že by bolo dobré
túto tému otvoriť, lebo to, či dakto ide na dajakú športovú alebo kultúrnu udalosť, to je skôr, si
myslím, jeho kampaň, ako jeho robota, takže gro tej činnosti by malo byť tuna v tých komisiách
a na tom mestskom zastupiteľstve, tzn. nie mesačná odmena, ale za svoju činnosť odmena,
takže za zastupiteľstvo, za komisie...preto, čo sa týka bodu 2, navrhujem nie odmeňovanie
členov dozorných rád ale dozorných komisií. A v podstate, či sa bavíme tuna o Mestských lesoch,
alebo sa bavíme, kde je množstvo verejných súťaží, či sa bavíme o mestskom televíznom štúdiu,
kde je práve kolega Ing. Karol Kováč, vie, koľko závažných otázok sa v poslednej dobe riešilo,
takže si myslím, že odmeňovanie týchto členov má opodstatnenie a...a doplnil by som do bodu 2
v podstate tých dozorných komisií. A môžme túto otázku, aj čo sa týka poslancov, aj..aj
dozorných rád, aj dozorných komisií...síce do budúcna by som bol rád, keby sme otvorili, len
nepáči sa mi cesta toho, že keď sa nám dostane dajaký materiál do zastupiteľstva a zrazu je
horúci, tak všetko ideme sťahovať. Skúsme hľadať riešenia, riešme, robme. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. S faktickou pán poslanec Lach.
p. Lach
K odmeňovaniu členov dozorných rád – ja hovorím za seba, som členom dozornej rady
Mestských lesov, schádzame sa v priemere raz mesačne. Mestské lesy sú trošku tak akože von
z Rožňavy, treba sa tam dopraviť. Ja osobne chodievam aj do Mestských lesov svojím autom.

Presvedčiť sa na tvári miesta, čo sa deje, kde sa deje, aby som bol v obraze. Robím to za
ďakujem pekne a mám s tým náklad...na rozdiel od ostatných kolegov.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč, s faktickou.
p. Kováč
Ja som hovoril o tom bode 2 v širších súvislostiach a práve preto, lebo sme už dávno
nerozprávali o odmenách poslancov možno a toto s tým úzko súvisí. Súhlasím s kolegom
Balázsom, že naozaj je veľký časový odstup od toho, čo sa teda dialo, veci sa vyvíjajú, dejú,
možno by sme mali si k tomu sadnúť a pripraviť nejaký návrh .....som myslel, že ten bod 2 by
sme mali nejakým spôsobom sa dohodnúť, čo s ním, aby sme to nevytrhávali z kontextov.
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Nech sa páči, ešte chce niekto diskutovať?...Keď nie, uzatváram diskusiu. Prvý návrh
bol od pána poslanca Balázsa, poprosím ťa, keby si ho zopakoval.
p. Balázs
Takže...tuná iba by som odporučil v podstate v tom bode 1 kolegom hlasovať proti zrušeniu tých
dozorných komisií...a...a v bode 2 – tam mám návrh na doloženie s odmeňovaním členov
dozorných rád a dozorných komisií. Všetko ostatné zostáva. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
To budeme hlasovať o 1, o 2, o 3 osobitne, hej? Takže tú 1 – ty hovoríš o tom, aby sa tieto
dozorné komisie nerušili.
p. Balázs
Tuna som spomínal napr. tie Technické služby, ktoré sa..a ďalšie a ďalšie organizácie, kde si
myslím, že keď kolega Kuhn hovorí, že musíme kontrolovať dochádzku zástupcu primátora
mesta, lebo dopodrobna, a je to úloha poslanca, tak ja si myslím, že...že hospodárenie s 1,3
miliónmi EUR ročne by sa patrilo kontrolovať, kolega.
....
Ja len apelujem kolegom, poslancom, že keď máme............. ja tiež nemám nič proti tomu, aby
sme kontrolovali zástupcu primátora, kontrolujme. Ale nie jeho dochádzku, prosím vás, páni.
A tým pádom potom na druhej strane je tu návrh v materiáli, že...že zrušme kontrolu
Technických služieb, kde je obrat 1 celá... alebo použili 1,3 milióna EUR z mestského rozpočtu.
Tak mne toto nedáva logiku...nedáva...nedáva...nedáva...
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Diskusia – tá už skončila. Dobre...takže pán poslanec, chceme o to, aby sa to
nezrušilo...ale ja budem čítať návrh na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ruší
dozorné komisie príspevkových organizácií mesta od 1.1.2017. Upozorňujem na hlasovanie,
dobre? Hej? Lebo ty si povedal, že ak nezruší, len ja musím prečítať to, čo tu je, takže...aby
nenastalo to čo aj minule, hej, že ...že ...že...viete už....hej? Dobre, takže návrh na uznesenie –
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave po 1. ruší dozorné komisie príspevkových organizácií mesta od
1.1.2017. Hlasujte...hlasujte, áno, hlasujte. Pochopili sme...super... bál som sa, priznám sa.
Hlasovanie
Za 0, proti 13, zdržalo sa 0. Dobre, OK.
p. Burdiga, primátor mesta
Poďme na dvojku, dobre? Návrh na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí

s odmeňovaním členov dozorných rád obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou
mesta vo výške 30 EUR za jedno zasadnutie od 1.1.2017. Mal si.....
p. Balázs
...doplniť...doplniť dozorných komisií.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak nebudem to opakovať. Rozumeli sme tomu potom, hej? Tak nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
p. Burdiga, primátor mesta
Takže môžme na trojku? Dobre, takže – Mestské zastupiteľstvo v Rožňave po 3. žiada primátora
mesta zvolať valné zhromaždenie obchodných spoločností so 100% majetkovou účasťou mesta.
Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 8, 8 ste boli za, proti nebol nikto, nikto sa ani nezdržal.

15
Prevzatie záväzkov MTVŠ, s.r.o. Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta
Bod č. 15 - Prevzatie záväzkov mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava. Otváram diskusiu
k tomuto bodu, nech sa vám páči...tí, ktorí chcete diskutovať. Myslím, že dostali ste aj
upresnenie v tabuľkovej forme...presne s tou sumou...7 350 EUR. Otváram diskusiu, nech sa
páči. Neevidujem nikoho, uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie – Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prevzatie záväzkov spoločnosti Mestské televízne štúdio,
s.r.o. Rožňava uvedených v dôvodovej správe v celkovej výške 7 350 EUR mestom Rožňava.
Ukladá uzavrieť dohodu o prevzatí dlhu. Nech sa...nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 12, za 11, proti 0, 1 poslanec sa zdržal.
p. Burdiga, primátor mesta
Chcem sa len opýtať pred majetkoprávnymi, chete 10-minútovku jednu?...to dovtedy opravím,
neboj sa..... inde funguje, je tých záchodov dosť no...Dobre, takže vyhlasujem 10-minútovú
prestávku do 11:15, dobre? Ale skúsme to dodržať, aby sme...
Ideme na to?....Môžme však?
16.1
AgraBat s.r.o., Rožňavská Baňa č. 184 – priamy predaj pozemkov mesta
p. Burdiga, primátor mesta
Môžme? Sme v prenose? ...Dobre...16/1 – AgraBat s.r.o., Rožňavská Baňa č. 184 – priamy predaj
pozemkov mesta. Pozrime sa na vyjadrenia komisií...pri týchto majetkoprávnych to budeme
pozerať...finančná, podnikateľská odporučila priamy...a mám len vyjadrenia vlastne od nich.
Nech sa páči, otváram diskusiu. Nemá nikto diskusný príspevok?...Nemá...Uzatváram dikusiu.
Návrh na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemkov
mesta v katastrálnom území Rožňava...pre krátkosť času nebudem čítať celé, dobre? Ak
súhlasíte...nech sa páči, hlasujte.

Hlasovanie
Hlasovali ste 10, teraz už len 8, teraz už 9, teraz už 10. Za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Vynikajúce.

16.2.
Ing. arch. Helena Doršicová Barkaiová, Tureň 410 - priamy predaj pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
Inžinier...inžinierka architektka Helena Doršicová Barkaiová, Tureň 410 - priamy predaj pozemku
mesta. Komisia finančná odporučila priamy predaj predmetného pozemku. Otváram diskusiu,
nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom území Rožňava novovytvorenej
parcely číslo KN-C 1684/136...nebudem to opäť celé čítať, ak dovolíte. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
12 ste hlasovali, za 11, proti 1, zdržalo sa 0. Ďakujem.

16.3.
Pavol Hasaj a manželka Júlia Hasajová, Páterova č. 58, Rožňava – priamy predaj pozemku
mesta
p. Burdiga, primátor mesta
16.3. Pavol Hasaj a manželka Júlia Hasajová, Páterova 58, Rožňava – priamy predaj pozemku
mesta. Komisia finančná odporučila priamy predaj. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Nemáte
diskusný príspevok. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v katastrálnom území Rožňava v
novovytvorenej parcely...parcele číslo KN-C 2315/6 zastavaná plocha s výmerou 308 m²...opäť
nebudem čítať celé, keď dovolíte. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.

16.4.
Gabriel Mihók, 049 42 Lipovník, č.188 - priamy predaj budovy - skladu so súpisným číslom
1060 bez pozemku v areáli CORPORA AGRO, spol. s.r.o., Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta
16.4. - Gabriel Mihók, Lipovník 188 - priamy predaj budovy - skladu so súpisným číslom 1060 bez
pozemku v areáli CORPORA AGRO, s.r.o., Rožňava. Komisia finančná odporučila Mestskému
zastupiteľstvu schváliť priamy predaj predmetnej budovy. Nech sa páči, otváram diskusiu.
Neevidujem príspevok žiadny. Uzatváram diskusiu. Návrh na uznesenie – Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave schvaľuje priamy...priamy predaj budovy a protokolárne...dobré nie? ...protokolárne
vyňatie budovy. Nebudem to celé opäť čítať, keď dovolíte, lebo...aby sme stíhali. Nech sa páči,
hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 12, za 12, proti 0, zdržalo sa 0.

16.5.
Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava – priamy predaj pozemku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
16.5. – Priamy predaj... Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava – priamy predaj
pozemku mesta. Komisia výstavby odporučila priamy predaj predmetného pozemku, finančná
komisia takisto odporučila priamy predaj predmetného pozemku. Nech sa páči, otváram
diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie - Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj pozemku mesta v KÚ Rožňava zapísaného na
LV 3001, parcelné číslo KN-C 1943/73, zastavaná plocha s výmerou 18 374 m² za cenu 142
214,76 EUR. Nebudem čítať opäť celé. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
12 ste hlasovali, za 12, proti 0, zdržalo sa 0...aha, toto musí vypadnúť, hej... 16.6, 16.7., 16.8...
Podrákošská ide, hej?

16.9.
Predaj pozemku mesta na Ul. podrákošskej v Rožňave formou obchodnej verejnej súťaže
p. Burdiga, primátor mesta
16.9. – Predaj pozemku mesta na Ul. podrákošskej v Rožňave formou obchodnej verejnej súťaže.
Komisia územného plánovania a výstavby odporučila predaj, aj finančná odporučila
predaj...formou obchodnej verejnej súťaže. Jaj, aha a ešte v tom bode 2, dobre? – podmienky
obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku mesta, parcelné číslo...opäť, nebudem vám celé
čítať, zapísaného na LV 3001. Otváram diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu. Prečítam
návrh na uznesenie - Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj pozemku mesta v
katastrálnom území Rožňava s výmerou 195 m² za cenu 2 925 EUR a po 2. – podmienky, a to už
nebudem čítať, lebo to už som pred chvíľou čítal. Takže nech sa páči, hlasujte... k tomuto bodu
chcete? K predaju pozemku na podrákošskej?...aha, dobre....dobre... nič sa nestalo, nič sa
nestalo, ja som si Vás všimol...

16.10.
Valéria Šeďová, Nadabula 64, Rožňava – priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta
p. Burdiga, primátor mesta
...a ide ten bod 16.10. - Valéria Šeďová, Nadabula 64, Rožňava...viem o Vás...ešte chvíľku
vydržte, ja to musím protokolárne prečítať – takže 16.1. - Valéria Šeďová, Nadabula 64,
Rožňava – priamy predaj pozemku vo vlastníctve mesta. Komisie...Komisia výstavby neprijala
uzne...a, pardon, ......... odporučila Mestskému zastupiteľstvu schváliť priamy predaj pozemku
mesta a finančná odporučila tiež schváliť priamy predaj pozemku mesta za cenu 880 EUR.
Tento materiál sme tu mali, myslím, že tam bola aj obhliadka prebehla. Nech sa páči,
kolegovia, otváram diskusiu. Pani zlatá, musia najprv poslanci, dobre? A keď oni dodiskutujú,
tak ja Vám dám slovo, nezabudnem na Vás, dobre? Pán inžinier Lach, nech sa páči.

p. Lach
Dávam návrh na schválenie alternatívy 2 – podľa os... za 880 podľa komisie výstavby.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, pán poslanec. Nech sa páči, ďalší, keď chcete diskutovať k tomuto bodu. Pán
Capák, nech sa Ti páči. Pán poslanec Capák.
p. Capák
Ja by som sa chcel spýtať pani Angyalovej z Odboru výstavby, ako je to táto plocha vedená
v katastri – je to ako prístupová cesta a cesta mesta?...ne...neviete.
p. Angyalová
To ja neviem povedať, že aká je tá cesta. Ja som nebola na tej miestnej obhliad...obhliadke.
Vy ste tam boli ako poslanci všetci vonka, keď dobre viem.
p.Capák
Nie, ja som nebol, som bol v zahraničí.
p. Burdiga, primátor mesta
V katastri je ako zastavaná plocha.
p. Angyalová
V katastri je zastavaná plocha, pokiaľ dobre viem, ale myslím, že časť toho oplotenia je
postavená na pozemku vedenom ako inžinierska stavba.
p.Capák
A keď je to komunikácia? Dobre hovorím? Je to komunikácia, ktorá ..........
p. Angyalová
Inžinierska stavba...keď už inžinierska stavba, ale nemám podklad teraz z katastrálnej mapy,
takže neviem sa k tomu vyjadriť.
...To tu už bolo minule na minulom zasadnutí preberané, takže ja neviem.
p.Capák
Náhodou pani prednostka alebo niekto, neviete mi povedať...
p. Burdiga, primátor mesta
Práve pozerám, že na tej mape tam nie je žiadna cesta.
p.Capák
Čiže to nie je cesta, komunikácia mesta.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka sa vyjadrí k tomu, dobre? Ak dovolíš.
p. Mihaliková
Máme tam ortofotosnímok...kde na ortofotosnímku vidno teda, či je pozemok zastavaný,
cestou alebo nie je.
p. Capák
Ja sa znova pýtam – je to prístupová komunikácia alebo nie?
p. Mihaliková
Nie.
p. Capák
Pokiaľ správne vidím ja, síce už som mal ísť k očnému, ale...to ružové potom je prístupovou
komunikáciou alebo nie? Odpovedzte mi len áno alebo nie.
p. Mihaliková
Nenachádza sa na ňom komunikácia. Fyzicky sa tam komunikácia nenachádza.

p. Capák
Nenachádza.
p. Mihaliková
Áno.
p. Capák
Nebol som...nemohol som...som bol...aj ja občas nemôžem ísť...len preto sa pýtam, že istú
komunikáciu poznáme, som vám ju poslal mailom všetkým, odkúpiť pani Zobolovou. Ja som
poukázal, tie buriny a ten bordel, čo tam je všetko, to nebolo schválené...že to je vraj
prístupová komunikácia. Čiže toto nie je to isté, hej? Toto nie je prístupová komunikácia,
môžeme to schváliť tak, jak to je. Dobre. Ináč, to je pre mňa osobne veľmi nepríjemný bod,
pretože poznám aj Šeďovú Moniku, teraz jej mamku, hej...a ten pán Škridla, on tak do toho
vŕce dosť, ja vám to poviem na rovinu, že sme tu..aj minule som povedal, že mám pocit, že
keď sa chytil
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec...pán poslanec, len pre tú nápravu – je tu pani Škribová.
p. Capák
Šeďová...Škri..Škribová. Vy ste Škridla? Peková...Prepáčte...prepáčte...vidíte, k tomu očnému
musím...ale, viete, trošku mne to tam bolo také že, sa chytil Peter toho ako deti hračky – že
hračka stojí pohodená a až po tom, keď ju niekto zoberie, tak chcú ju aj všetky ostatné deti.
Ja, naozaj som veľmi zvedavý, jak sa to tu rozhodne...ja osobne už, pokiaľ je to komunikácia,
na katastri vedená ako komunikácia prístupová, určite sa zdržím hlasovania. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Myslím, že som hovoril, že na katastri to nie je vedené ako... Pani prednostka ešte...upraví.
p. Mihaliková
Kataster nehnuteľností nevedie miestne komunikácie. Vedie len pozemky...eviduje pozemky,
eviduje stavby...hej, čiže on komunikácie ako také kataster neeviduje. Pozemky sú evidované
u nás, bol urobený pasport mestských komunikácií, nie tak dávno, len myslím, že tento rok sa
odovzdal a tam bolo presné zameranie, presný skutkový stav.
p. Burdiga, primátor mesta
No samozrejme, ešte možeš...
p. Capák
Ja len preto sa pýtam, lebo minule to spomínal práve Peter Škridla, že je to komunikácia
prístupová a im to veľmi sťaží život na vyťahovanie žumpy.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte niekto? Keď nie, ja by som dal pani Škridlovej...Šeďovej, Škribovej...ale skúste sa
predstaviť, aby sme páni poslanci vedeli, ako sa...ale musíte do mikrofónu a musíte sa
predstaviť, ak dovolíte.
p. Škribová
Ja som pani Škribová. Prepáčte...
p. Burdiga, primátor mesta
Trošku bližšie si dajte k ústam, aby...ale musíte si to tak nakloniť. Super – takto. Tak tak...
p. Škribová
Môj krásny hlas musíte počuť. Prepáčte. Keď sme kúpili ten dom, hej, my sme tam kúpili
k tomu aj ten pozemok a tam sme mali bránu, ako máme teraz a sme mali normálne prístup

na
cestu.
Odtiaľto.
Teraz
keď
Šeďovci
kúpili...privatizovali...prepáčte,
privatizovali...pre...prepustili 280 ľudí, v rožňavskom pomere a ešte načierno urobili plot.
Tam v živote plot nebol. Ten plot je urobený načierno. Je to urobené z dotácie. A vy neviem
ako chcete taký podvod ako...no neviem, neviem,jak sa to dá... a nebola tam...tam nikdy
plot... áno – je to pravda, že teraz Peter nebol doma, ja nie som majiteľka...hej...oni urobili
cestu, či plot vtedy, keď som nebola doma. Predtým toľko odo mňa pýtal...sa pýtal Šeďo, že či
využívam tú bránu. Tak som pekne povedala – veď, Béla, vidíš, vidíš, veď tu sú... tak čo mám
iné povedať. Oni oplotili. A on mi povedal ešte, keď aj plot robil, že musíme využívať štátnu
dotáciu...keď vy si dovolíte, že dakto za štátne peniaze kradol...hej...oni... oni 10 rokov
používajú mestský pozemok bez dane, bez penále, bez všetkého...ja, čo je moje, musím
platiť... a Peter sa od vás...Peter vás prosí, že my platíme dane za 51 m2, t.j. cesta, a za to
my...aby ste vy...ja nedbám, že čo...len aby ste umožnili plot...či vchod do záhrady...lebo
to...anglická kráľovná hocikedy môže povedať – choďte domov...a potom môžeme urobiť
dvojdomek...my ten...tú bránu potrebujeme...oni to svojvoľne...svojvoľne zobrali...ja viem, že
pani Šeďová je Šeďová, má peniaze... Vaša pracovníčka, keď ste boli vonku, myslím, že pani
........... tam...prišla tam...tam som stála a povedala, že – bude to ťažko prekvalifikovať, lebo
to je cesta. Prečo to povedala?...No prečo to povedala?
p. Burdiga, primátor mesta
Nie ja som to povedal, pani Škribová, nie ja som to povedal...
p. Škribová
Ja viem...ale Vaša pracovníčka, ktorá sa do toho rozumie a tak to povedala, že ťažko to bude
prekvalifikovať.
p. Burdiga, primátor mesta
No a to povedala priamo Vám, hej?
p. Škribová
Nie mne...Šeďovej.
p. Burdiga, primátor mesta
No vidíte. Aj ja som mohol počuť niektoré také veci, ktoré nie...
p. Škribová
Ja som tam bola, ešte...
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, nie sme na to, aby sme si tu dokazovali, kto čo povedal, dobre?
p. Škribová
V poriadku. Len ja by som chcela, keby ste to buď presunuli, kým príde domov Peťo a príde
z Košíc náš advokát, lebo to neni možné, že človek tam býva 36 rokov...príde jedna
rozkrádačka štátu, ktorého privatizácia aj podľa...toto rozkrádanie štátu, prepáčte, 20...280
ľudí prepustili a ešte im nestačí...vzadu už...vzadu takisto zobrali 3 ľuďom parcely, dostali
naspäť, teraz tu robia toto. Prečo?
p. Burdiga, primátor mesta
Pani Škribová, len ja by som Vás chcel upozorniť, že viete...také slová ako rozkrádač štátu
atď., to musíte si zodpovedať sama za to, lebo ten zvukový záznam si niekto môže vypočuť.
Ale je vecou Vašou samozrejme. A keď to robili aj zo štátnej dotácie, my ako mestský úrad
zatiaľ s tým nemáme nič, viete.
p. Škribová

Tak práve za to chcem, aby ste...lebo je to dokázané a my proti tomu chceme ísť. Lebo...aby
ste nemohli...
p. Burdiga, primátor mesta
Máte právo na to.
p. Škribová
Áno, máme. Lebo pán Šeďo sám povedal mne, že musíme vyčerpať štátne dotácie, za to
robím ten plot. No... A ešte dačo sa opýtam, hej, oni akým právom dajú kosiť svoju parcelu
robotníkom, ktorí sú na verejnej prospešnej práce. Pán Kossuth................................. ešte ste
povedali – Pišti...Piťu, ideš kosiť........Pišti, ideš kosiť... Pišti povedal, že – mám ministerské
voľno. Hej...na druhý deň už kosí celý deň, tak akým právom dovolí pán Kossuth kosiť
cudzie...toto.................. Šeďová tam nebola, mňa nikto nevolal, to je jeho robota.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, pani Škribová, Vašich 5 minút teraz uplynulo. Skúsme dať teraz pánovi poslancovi
jednému aj druhému, dobre, na ich otázky, hej? A potom zase môžte reagovať, dobre? Takže
s faktickou pán poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Takže ďakujem za slovo. Vzhľadom na to, že tu bolo opomenuté moje meno a už na
objasnenie – pani Škribová sa bola už aj sťažovať aj u primátora na mňa, že jakým právom
som aj niektoré iné veci robil, jedine so súhlasom Slovenského pozemkového fondu, na čo
mám odložený papier. Čo sa týka kosenia pani...nie Šeďovej...no Šeďovej, hej...tak bola medzi
nami dajaká dohoda, ja tú dohodu dodržiavam a keď som tam kosil, tak som tam kosil mimo
pracovný deň abo v sobotu...takže tu, poprosím Vás, nezavádzajte a keď vy máte dajaké
spory medzi sebou, riešte si to, neza...nezaťahujte do toho poslancov ani Mestský úrad...a
Mestský úrad aby vedel konať, tak, prosím Vás pekne, každý nech si urobí svoj úsudok, je to
záležitosť 15 rokov stará vec, doteraz keď to nevadilo, ja neviem, prečo sa pohádali, ale ani
by som sa nechcel do toho nejak oprieť a miešať, ale nechám na rozhodnutie poslancov.
Ďakujem za slovo.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Ja by som sa opäť spýtal na Odbor výstavby, teda zastúpenie je tu, pani Angyalovej – keď som
postavil elektrický ohradník, je to na prenajatej parceli pani Zobolovej. Vypratal som ja ručne
hej...bordel z mestského pozemku, lebo tade chodili a robili bordel. Poslal som to pánovi
primátorovi aj pánovi...........fotky, jak sa vypratal bordel. Pán ........... mi napísal správu, že
parcela bola vyprataná. Oni, tak kľudne si mohol dopísať, že Capák ju vypratal...ručne. No
a teraz ja som tie kolíky tam mal, takých 30, vy ste to hneď posúdili ako čiernu stavbu,
chúďatko vystrašili pani Zobolovú a žiadali ste ju spratať tú čiernu stavbu...elektrický
ohradník.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, prepáč, že ti skáčem do reči, veľmi nerád to robím. Skús to urobiť toto celé, čo
ty hovoríš, presunúť do diskusie, dobre? Lebo toto sa netýka toho bodu, hej...a vieš ako,
mohli by mňa upozorniť na to, že povoľujem rozprávať nie od veci, ale od tejto veci, hej...čiže
skúsme k pani Škridlovej...
.....................................

p. Capák
Tento múr vystavaný nie je čierna stavba, ale kolíky s naťahanými šnúrami je čierna stavba. Ja
som išiel na oslavu pánovi Kossuthovi, vtedy ledva som to stíhal, vám poviem na rovinu, aj
sama sa ešte čudovala, že čo to ...čo robím...Ja som vytrepával tam tie kolíky, no podľa čoho
vy vlastne určujete čiernu stavbu......................a keď je raz na mestskom pozemku, ta už
potom dupľom by mala byť sprataná, či nie? Či len zo súkromných pozemkov máte záujem,
bo Capák to staval, alebo ............... Odpovedzte mi, prosím.
p. Mihaliková
Pán Capák, myslím si, že už nie raz tu bolo vysvetlené aj tuna na Mestskom zastupiteľstve aj
u nás hore na Odbore výstavby, čo je čierna stavba.
Nám je jedno, kto tú čiernu stavbu postaví, či to bude poslanec, či to bude primátor, či to
bude nejaký antiferko. Na každého platí Stavebný zákon v rovnakej miere.
Ale asi nie, keďže ste za tie roky to nedokázali posúdiť jak čiernu stavbu.
S týmto problémom, ja si myslím, že sme sa začali zaoberať možno nejaký polrok...rok...ani
neviem. Ja tento prípad neriešim, neviem Vám k tomu presne povedať, ale toto nie je...
p. Capák
Ale ste tu ako zastupujete Odbor výstavby, vy však, ale neriešite, toto má tiež dobrú logiku.
Ale ja som ten hlúpy, v pohode. No rozprávajte ďalej.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, ešte takto – nikto nepovedal na teba, že si hlúpy, hej... to, že pani Angyalová
teraz zastupuje pána Porubána, tak ho zastupuje a tiež nemôže vedieť absolútne o všetkom
a Vy tiež...
p. Mihaliková
Ja neviem presne všetky spisy, kto má akú pridelené tak, ako to vie Ing. Porubán. Ja viem, že
tento spis rieši kolegyňa asi, predpokladám, nejaký rok. Čiže, a tento spor je už, ako tu...ako
to tu odznelo, niekoľkoročný spor, susedský spor...a sme do toho znovu ako Stavebný úrad
zatiahnutí. Jedná sa o čiernu stavbu, ktorú má pani Šeďová, chce ju zlegalizovať. Stavebný
úrad zatiaľ, alebo Stavebný zákon zatiaľ umožňuje zlegalizovať každú čiernu stavbu, či to je
pre Vás, či to je pre hocikoho iného.
p. Capák
Ja som veľmi potom zvedavý na hlasovanie, že koľkí vlastne poslanci sú za čierne stavby,
uvidíme to za chvíľu pri hlasovaní. Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
No opravte sa, keď sa mýlim, ale po tej obhliadke, alebo na tej obhliadke teda som dostal
informáciu, že teda ten plot bol postavený asi neviem pred 10 rokmi, alebo tak nejak...a
vlastne ten podnet prišiel, až keď ...až keď teda Šeďov... prosím? ...no v roku 2015...čiže nie,
ten problém nezačal, keď bol plot postavený, ale až vlastne v okamžiku, keď...keď Šeďovi
požiadali o odkúpenie toho pozemku. Je moja informácia správna? Alebo bol podnet podaný
už pred tými 10 rokmi, keď ten plot bol postavený?
p. Burdiga, primátor mesta
Bude pani prednostka reagovať.
p. Mihaliková

Takže ja ak môžem doplniť, teda my z tých dostupných informácií, ktoré máme, vieme len
toľko povedať, že touto žiadosťou sa zaoberáme...no v januári bude tomu skutočne rok...do
tej doby sme túto vec neriešili, pretože neboli sme ani na to upozornení, ani zo strany rodiny
Škridlovej, že teda je takáto záležitosť, na mestskom pozemku sa nachádza čierna stavba,
nevedeli sme o tom, pravdepodobne k tomu došlo tak, že áno, keď zomrel bývalý majiteľ,
prišlo k dedičskému konaniu, pravdepodobne vtedy sa zistilo, že tento pozemok, na ktorom
je postavený plot, nevlastní rodina Šeďová, ale vlastní ho mesto. Čiže vec začali okamžite
vtedy riešiť. Tak ako povedala kolegyňa Angyalová, aj táto stavba sa posudzuje ako čierna
stavba, Stavebný úrad začal konať, na to ale, aby bolo možné buď vydať dodatočné stavebné
povolenie alebo ho zamietnuť, je potrebné stanovisko vlastníka. Tzn., že znova pojednávame
o tom, či sa ten pozemok predá, aby bolo možné vydať dodatočné stavebné povolenie, alebo
sa nepredá a v takom prípade je uložené tú čiernu stavbu odstrániť.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Ja ešte...ja len k tomu som sa... na to pýtal, lebo k obmedzeniu prístupu na ten pozemok
došlo v okamžiku postavenia plotu. Obmedzenie prístupu.....nenastane predajom...predajom
pozemku. Čiže...čiže mňa prekvapuje, že teda pani Škribová a jej syn sa neozvali v tom
okamžiku, keď ten plot bol postavený a vtedy mali podať podnet na Mestský úrad, že...že
teda bol obmedzený prístup k ich nehnuteľnosti a že teda sa domnievajú, že ten pozemok
je...je verejný a mali by mať zabezpečený prístup ako...teraz...po...po...neviem 10 rokoch,
alebo viacej, sa mi to zdá zvláštne argumentovať. Takisto ten argument, že nebude možné
vynášať žumpu, no otázka je – 10 rokov sa ako inak vynášala žumpa, pretože ten plot tam
bol...
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Capák.
p. Capák
Súhlasím s názorom Ivana Kuhna, čo povedal veľmi správne, len raz mi to nejde do hlavy, ako
je to možné, že my sme dajaký sľub robili ako poslanci – máme chrániť majetok mesta...no
spokojne si tam rastú čierne stavby. Ta ja neviem potom... tak však uvidíme no na hlasovaní,
ako ste vy za to a potom sa vzdajme toho sľubu...a keďže je to stará vec ako...pani Škribová,
sa nehnevajte, ale to naozaj trošku ste mohli skôr apelovať,..............Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ako ja si myslím, že je to názor každého jedného poslanca, ako bude hlasovať a dačo sľuboval
ale to nesľuboval nikde a nie je to napísané, že nebude súhlasiť s čiernymi stavbami, aspoň to
nevidím nikde napísané, hej...ale tým, že...dobre. Dobre. Pani Škribová, chcete k tomu ešte
niečo povedať? Do mikrofónu skúste, dobre?...lebo to sa nahráva.
p. Škribová
Ja som to ani nevedela, že to neni ich pozemok. Rozumiete, lebo oni to odkúpili, potom keď
syn, žiaľ, bol zatvorený, prišiel domov...hneď, to neni tvoj...moj pozemok, to patrí ich synovi.
A čo som ja mohla urobiť? Ale, syn keď prišiel, hneď to povedal – mama, čo to je? Reku, syn
môj, prepánajána...ošetri ma, ja sa bojím. Vy neviete si predstaviť , ja nie som zlá, vy ste tam
boli, videli, čo robila pani Šeďová. Ona je jedna nevyspytateľná osoba. Manžel ma, pán Šeďo,
furt ma prosil – Katka, prosím ťa, keď vidíš, choď dnu...čo ja viem, oni...

p. Burdiga, primátor mesta
Pani Škribová, skúsme k veci, hej, že Vaše vzťahy aké boli pred ...
p. Škribová
Ja len Vám vysvetľujem – syna som prosila.......ja nechcem mať plot so susedom...ty
nebývaš...tu nebýva...tu nebývaš...nechajme to... keď raz budú chcieť predať, potom už
vybavíš, aby nový majiteľ už to tak nemal...to syn na môj...lebo ja tam žijem...ja tam
bývam...toto za to bolo...a prepáčte, ale žijeme v 21. storočí a kto klame, oplotí, a to
zlegalizujete bez penále, bez všetkého? Ja musím za moje, čo je moje, platiť vám a ten, kto
načierno používa, urobí plot, z dotácie, čo.............
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, to ste nám už hovorili, pani Škribová...to ste nám už hovorili...Chcem sa Vás ešte ja
spýtať niečo, lebo vaše vzťahy to sú...viete, vaša vec. Vy ste boli vtedy doma, keď stavali ten
plot?
p. Škribová
Nebola som, nie, som bola akurát na školení. Keď som išla...
p. Burdiga, primátor mesta
A to za 1 deň postavili?
p. Škribová
Nie, ja som bola...
p. Burdiga, primátor mesta
A keď ste sa vrátili? Ja už som si Vás vypočul. Skúste si aj Vy mňa vypočuť a neskákať mne do
reči, dobre? Lebo ja si Vás rád vypočujem. A keď ste sa vrátili, hej a bolo to neviem v ktorom
roku, to vám nevadilo, že niekto postavil takéto niečo a vy ste neprišli to ani povedať?
p. Škribová
Vadilo, vadilo...
p. Burdiga, primátor mesta
A prečo ste neprišli?
p. Škribová
Mali vybetonované toto...ja som...ja som, žiaľ, nežije, komunikovala s pánom Šeďom – Katka,
neboj sa, ja to nejak vybavím, ale vieš, že ma zabije. Pán Šeďo...pán Šeďo musel robiť to, čo
manže...ten sa tak bál...ten sa tak bál, že...
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, to viete, to sú viacerí muži aj ženy takto...ale tak...
p. Škribová
A je to tak, je to tak...
p. Burdiga, primátor mesta
...že sa boja jeden druhého, no...
p. Škribová
Neboj sa, vyriešim, ja to dajak vyriešim, furt ma...
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre...dobre, pani Škribová, my sme si to vypočuli, ešte pán poslanec sa prihlásil, ja mu
musím dať samozrejme slovo. Pán poslanec Kuhn, nech sa ti páči.
p. Kuhn
Ja len teda, Milan, že tuna nikdo jako nepochybuje o tom, že to je čierna stavba a ja teda

samozrejme očakávam, že v rámci tohto projektu legalizácie bude aj udelená v zmysle zákona
pokuta za čiernu stavbu. Lebo jedna vec je legalizovať, keďže...keďže tá stavba nie je, podľa
môjho názoru, v rozpore s verejným záujmom, mesto ten pozemok nepotrebuje, takže
napriek tomu, že to nebolo celkom kóšer, ako to prebehlo, postavenie toho plotu...ale už
sme mali také prípady, keď...keď ľudia proste oplotili si nejaký pozemok, o ktorom si mysleli,
že je ich a potom zistili z katastrálnych máp, že boli pozemky zle zamerané a pod. Čiže...čiže
neprekáža to, nezasahuje to do cesty, takže...takže nevidím dôvod, aby mesto ten pozemok
nepredalo, neumožnilo legalizáciu...samozrejme, ak niekto teda urobil nejakú chybu, či
úmyselne, či neúmyselne, za chyby sa platí, takže očakávam, že tam bude vyrubená nejaká
pokuta v zmysle zákona a je mi ľúto, ale...ale proste takéto veci, keď vzniknú, tak treba riešiť
okamžite, lebo po 10 rokoch, aby my sme tuna riešili, že niekdo postavil plot a...a majitelia
hneď vtedy nedali podnet, že je obmedzený prístup do ich nehnuteľnosti, tak to už tu ťažko
teraz budeme my riešiť...
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte pani Angyalová by chcela reagovať. Pani Škribová, musíte vyčkať. Viete, taký rokovací
poriadok, to je taký malý zákon a ja Vám určite dám slovo.
p. Angyalová
Pán poslanec, čo sa týka konania o priestupku pri dodatočnom povoľovaní tejto stavby, už
Stavebný úrad nebude konať v tomto konaní, nakoľko stavba bola postavená pred 2 rokmi.
Čiže je to už stavba postavená, ako to tu bolo uvedené, asi nejakých 10 rokov. Čiže tam už
v súlade so stave...v zmysle zákona stavebného alebo o záko...alebo v zmysle zákona
o priestupkoch už nie je možné postupovať vlastne v súlade s týmto zákonom, čiže tam už
priestupok nebude riešený.
p. Burdiga, primátor mesta
Čiže taká premlčovacia doba to je?
p. Angyalová
Tam je dvojročná...dvojročná lehota. Tam je potom trojročná lehota, dvoj a trojročná lehota,
čiže to už vôbec nie. Ale stavba bola postavená už skôr. Nie, nebudeme konať
v priestupkovom konaní.
p. Burdiga, primátor mesta
Nejaké informácie aby som povedal, hej, že pán Ing. Lach tu navrhoval hlasovať podľa
alternatívy č. 2, že kam by sa to vlastne, lebo v tej prvej, tam je 500 EURO, v druhej je 880, že
by sa to tam vykompenzovalo možná tá pokuta týmto. Pani Škribová samozrejme ešte
povedzte. Len krátko prosím Vás už, dobre? Ešte skúste mikrofón, aby...lebo sa nahráva.
p. Škribová
Nie len so mnou má pani Šeďová problém. Zadná časť tam trom...trom ľuďom takisto... isto
zobral, roky používa ich parcely...takže to neni, že len nevedome to urobila, oni to robili
vedome.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Ďakujem pekne. Má ešte niekto diskusný príspevok? Keď nie, uzatváram diskusiu.
Poprosím Ing. Lacha, ty si mal návrh, tak musím dávať hlasovať za tvoj návrh.
p. Lach
To je...Takže... hlasovať za alternatívu 2...podľa návrhu finančnej komisie za kúpnu cenu 880
EUR. Všetky náklady súvisiace s predmetným predajom bude znášať kupujúci. A..........ostáva

ďalej.
p. Burdiga, primátor mesta
Keď sme tomu rozumeli, nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Hlasovali ste 10, za 10, proti 0, zdržalo sa 0. Návrh prešiel. Ďakujem pekne.
16.11.
Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice – priamy predaj majetku mesta
p. Burdiga, primátor mesta
Východoslovenská distribučná, akciová spoločnosť, Mlynská 31, Košice – priamy predaj
majetku mesta. Finančná komisia odporúčila priamy predaj predmetného majetku. Otváram
diskusiu, nech sa vám páči. Uzatváram diskusiu, nevidím diskusný príspevok na obrazovke.
Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy predaj ....
nasledovného majetku mesta v katastrálnom území Rožňava parc. 4369/18 výmera 66 m² budova, technologická časť transformačnej stanice. Keď dovolíte, nebudem to opäť celé čítať,
je to tam napísané, vyšpecifikované. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 12, proti 0 zdržalo sa 0.

16.12.
Kúpa pozemkov do vlastníctva mesta
p. Burdiga, primátor mesta
16/12 - Kúpa pozemkov vo vlastníctve mesta... Áno, je to ten vjazd. Komisia finančná
odporúčila schváliť účasť zástupcov mesta na dražbe konanej súdnym exekútorom, za účelom
kúpy časti pozemkov za cenu podľa znaleckého posudku, najviac však za cenu, ktorá bude
dohodnutá na neverejnej časti mestského zastupiteľstva. To je vyjadrenie komisie finančnej.
Otváram diskusiu, nech sa páči. Neevidujem žiadny príspevok, uzatváram diskusiu. Prečítam
návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje účasť zástupcu mesta na
dražbe konanej súdnym exekútorom za účelom kúpy časti pozemkov registra E v katastrálnom
území Rožňava, parcelné číslo 1523/3, -24/3, -25/1 s výmerami spresnenými geometrickým
plánom vo vlastníctve mesta a ukladá poveriť zamestnancov mesta účasťou na dražbe. Nech sa
páči, hlasuje.
Hlasovanie
12 sme hlasovali... ste hlasovali. Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.

16.13.
Občianske poľovnícke združenie Rožňava, Páterova 12, Rožňava – priamy prenájom „Jánovej
chaty“
p. Burdiga, primátor mesta

Občianske poľovnícke združenie Rožňava, bod číslo 16/13 - Páterova 12, Rožňava – priamy
prenájom „Jánovej chaty“. Komisie: - finančná - odporúčila schváliť. Otváram diskusiu, nech sa
vám páči. Pán poslanec Lach.
p. Lach
Ja by som si dovolil poprosiť pána Kováča aby ten môj diskusný príspevok bol prehratý pre
poslancov. Mám tam taký videozáznam.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak si pozrime jedno home video.
Videonahrávka
„ Mestské zastupiteľstvo schválilo prenájom poľovného revíru pre mestské poľovnícke
združenie. A spolu s prenájmom revíru schválilo aj prenájom tejto chaty, zvanej ??? - ová
osada. Dnes by bolo veľmi odvážne tvrdenie, že táto chata je schopná bezpečného používania.
Poďme sa pozrieť bližšie. Domáci asi majú radi kvietky, keď si ich pestujú na terase chaty; pred
vchodom chýbajú dvere, okná; tu už vidíme tehly nachystané na odvoz. Dochádza k
rozoberaniu chaty, k jej búraniu a rozkrádaniu. Táto hromádka... hromada v strede miestnosti
je pôvodne zo stropu, ktorý vplyvom zatekania je celkom zderavený a prepadnutý. Poďme sa
pozrieť ďalej. V každej miestnosti je zatečené. Je tu dokonca je rozobratá aj podlaha.“
p. Burdiga, primátor mesta
Koľko to je? Hodina?
p. Lach
- 3 minúty
Videonahrávka
Keď budeme pokračovať, tak vidíme, že tu už sú nachystané trámy na odvoz, ktoré pochádzajú
zrejme zo strechy. Že dochádza k jej rozoberaniu. No, v tejto miestnosti vidieť, ako je narušený
strop a - vôbec pohyb v tejto miestnosti je nebezpečný, lebo hrozí prepadnutie stropu a
zavalenie človeka, ktorý sa tu nachádza. V ďalšej miestnosti vidíme obraz skazy. Ako - vplyvom
starostlivosti a údržby táto chata dopadla. Podotýkam, jedná sa ... jedná sa o majetok mesta.
Samozrejme, takáto strecha len ťažko môže chrániť pred vodou ktorá znamená skazu v každej
budove. Dnes budeme rozhodovať o prenájme tejto chaty; to isté poľovnícke združenie a ...
p. Burdiga, primátor mesta
B- si nepoveda. –Pokračuj. Nech sa páči.
p. Lach, zástupca primátora
Týmto obrazovým dokumentom som len chcel, aby bolo jasné, že v akom stave je.... Dávam
návrh na stiahnutie tohto bodu z rokovania, z dôvodu - Kým nebude vyriešená zodpovednosť,
vyšetrená, za tento stav chaty, ktorý je majetkom mesta, dovtedy - lebo je tam vážne
podozrenie, že tento stav spôsobilo poľovnícke združenie; kým nebude tento stav vyšetrený,
tak im nedať do prenájmu ďalšiu chatu.
p. Burdiga, primátor mesta
Môžeme hlasovať. Nech sa páči, hlasujeme o stiahnutí tohto bodu. Zaznel.
Hlasovanie
9 ste hlasovali. Za stiahnutie tohto bodu ste boli 5, proti 3 a jeden pán poslanec sa zdržal.
p. Burdiga, primátor mesta
Takže, nesťahujeme ho. Pokračujeme ďalej. Pokračujeme ďalej v diskusnom príspevku. Lebo ..
boli tam myslím, áno áno dobre...Ešte chceš niečo k tomu? Jáj, dobre, ale treba mi to povedať.

Ja som na teba čakal. Takže pán Kossuth. Pán poslanec Kossuth nech sa páči.
p. Kossuth
Takže ďakujem, ďakujem za slovo. Ja si myslím, že prvý ten šot bol od veci.
p. Burdiga, primátor mesta
Šot, či šok? Šok, či šot? Jáj, ja som mal šok z toho.
p. Kossuth
Šot..., ale kolegovi sa podarilo, hovorím - podpásovku urobil, myslím si, v tomto prípade. Ale
nechcem veľmi rozoberať veci, lebo mal by som argumenty..., Avšak, myslím si, že na tom na
tom druhom zábere , škoda, že ...nebolo zachytené to v jakom stave Jánova chata vyzerala, aj
myslím si že aj s tým odstavným, odstavnou plochou okolia, prístreškov atď. atď. No, to, že by,
že by toto všetko, čo by sa malo utriasť teda na vrub občianskeho poľovníckeho združenia, tak
by som váhal veľmi s takým argumentom; nakoľko, bola dáka dohoda, áno - teda, že
zabezpečíme túto chatu proti rozkrádaniu. Táto chata bola zabezpečená. Nie raz, nie dvakrát!
Veľakrát. Zadebnená bola. Nevydržalo ani týždeň. Tam také pekné kachle tam boli. Ja
pamätám...šak ja som už dajaký pamätník tuná. Pamätám si na tie časy. Ba bola vypracovaná
aj dáka štúdia z mesta. Možnože ju dakde mám aj odloženú, keď sa uvažovala o tom, že mesto
to... mesto to určitým spôsobom zrekonštruuje. No neudialo sa aj toto. Ale... ale... toto asi
pánovi kolegovi –teda - vyhovovalo, aby... aby teda pustil také dačo. A ja si myslím, že kus ...
kus zatiahol to Občianskej poľovnícke združenie do takej – takej - nie najlichotivejšej situácii.
Keby sa toto malo udiať, ja neviem - ja si myslím, že jednoznačne toto, že toto poľovnícke
združenie, keby sa... keby sa postavilo aj... aj na hlavu, čo sa týka tých investícii, že toto by
malo utiahnuť. Tak toto je - páni, dámy - to je likvidačné. Šak tam je tak narušená statika, že ...
Ja nehovorím, že to sa stalo teraz ,ale - roky rokúce to už tam chátra; no, ale... ale ešte raz sa
opakujem - nie na vrub - nehádžte to na vrub občianskeho poľovníckeho združenia. A ... ...
Janko, keď dakedy ti občianske poľovnícke združenie vyšlo v ústrety, tak mal by si akceptovať
niektoré veci a nie vyťahovať niektoré... niektoré veci, ktoré by sa ti mohli... mohli otočiť. A
myslím si, že palica má dva konce. Takže - určitým spôsobom treba brať na zreteľ aj takéto
veci. Ďakujem za slovo.
p. Burdiga, primátor mesta
Prepáč, ja mám taký - nie že názor, myslím si že to občianstvo poľovnícke ... Skúste si ma
vypočuť. Ja si vás vypočujem stále. ... Že – maslím, že to občianske poľovnícke združenie to má
vo výpožičke? Túto chatu...hej? ... Ja neviem, ja som neni ani poľovník ani... ani ... Len teraz je
ťažko povedať, kde je pravda. Lebo to čo nafilmoval - ja som tam nebol ...ako... je to v takom
kadejakom stave, nie v najlepšom. Len - keď to má niekto vo výpožičke, tak by sme mali s tým
niečo možno ... urobiť alebo... nejak sa to musí utriasť. Je to len môj názor. Ale, možno ma
poopravíte, poľovníci, lebo vy sa zdržiavate viac na týchto miestach. Som dal ... S faktickou pán
Capák.
p. Capák
Ja by som sa chcel spýtať, pána Lacha, že v tom období, keď to natáčal, či bol členom tohto
združenia? Ako - či upozornil tých členov, lebo určite máte dobré vzťahy s tuná s poľovníkmi že či ste upozornili na ten stav, hneď vtedy, že trošku sa rozkráda...?
p. Burdiga, primátor mesta
Faktickú si daj. Dobre?... Tak, dobre....teraz...
p. Lach

Členom poľovníckeho združenia som nebol v tom čase, keď som to natáčal. A natáčal som to
v pondelok. Teraz v pondelok.
p. Burdiga, primátor mesta
Postačuje, pán Capák, odpoveď? Dobre. Ďalej ideme. Pán poslanec Balazs.
p. Balázs
No, tak jak povedal pán kolega, tak šot bol naozaj zaujímavý, vzhľadom k tomu, že sa jedná
o majetok mesta. Musím povedať, že bolo tam množstvo takých dezinformácií, neprávd.
A k tomu aby sme vedeli porovnať tento stav, by nám asi trebalo ten východzí stav. K tomuto
ja sa veľmi neviem vyjadriť, lebo musím povedať, že sám som častokrát kosil okolie tejto chaty
- roky, roky nazad, keď som sa napr. nezúčastnil na brigáde, som dostal som náhradný
program a poľovnícke združenie vzhľadom k tomu, že vedelo o svojej povinnosti - podotýkam
nie prenajatej chate - nie -nič iné len, že sa mal spolupodieľať na údržbe okolia. Neviem, ako
to je v tej zmluve podchytené, samozrejme do ... do chaty s takýmto stavom ani ja som sa
neopovážil. Takže musím ... musím povedať, že častokrát som to kosil a hrabal okolie tejto
chaty. Čo sa pamätám, stav tejto chaty bol taký - neviem, v tých rokoch - 2004 rok tu odznel v akom stave bola táto chata, ale ... azda neočakávame, že poľovnícke združenie bude robiť
rekreačnú zónu, poľovnícke združenie bude... bude robiť rekonštrukciu chaty - povedzme si,
že... že rekonštrukcia takejto chaty v strede mestských lesov, sa bavíme o 150.000 EUR, lebo
vlastne tam... tam nie je nič, čo by bolo použiteľné, možno že okrem základov a múrov. Takže
nemyslím si, že toto ...takto, ako odznelo je... je - alebo bolo úlohou poľovníckeho združenie,
že... že zveľaďovať a investovať do majetku mesta. Malo - tak jak kolega ... posudzuje... kolega
Kossuth tu povedal, veľakrát to bolo zadebnené, aby sa do toho nedalo vstúpiť; kosené bolo.
Ale ... ale nikto tam neupravoval, nevymieňal strechu, nerobil stierky ani nevymieňal okná.
Bohužiaľ, toto je zub času. A asi mesto má viac takýchto nehnuteľností, ktoré... ktoré majú
podobný osud. Toto ma o to ťažší osud, že je 10 km od mesta, v strede lesa. Ktorá ... o ktorú
chatu sa staralo je Janova chata - tak jak kolega Kossuth povedal, tá bola využívaná, o tú bolo
starané; tá bola ako – tak využívania hodná. A tá je aj naďalej udržiavaná. Hovorím, chýba mi
tu ten ... východiskový stav, keď to mesto odovzdávalo poľovníckemu združeniu, alebo
požiadalo poľovnícke združenie aby sa spolupodieľalo na dákej údržbe alebo kosení. Takže...
takže toľko k tomuto vzťahu. Možná, že by bolo dobré k tomuto doplniť, k tejto informácii to,
že ako to v tej zmluve bolo. Určite v aktuálnych zmluvách takáto povinnosť je. Žiadna z tých
zmlúv nevyplýva, ale... ale... keď v minulosti to bolo súčasťou, tak bolo by dobré, aby sme
vedeli, že čo bolo súčasťou tej zmluvy, čo sa s tou chatou vôbec malo robiť alebo akú malo
povinnosť poľovnícke združenie. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
S faktickou pán poslanec Kossuth. Skúsme dodržiavať - ešte raz - aj faktické ...aj príspevky
p. Kossuth
Ďakujem za slovo. Akože, aby každý to teda pochopil. Kolega Lach mal normálne veľmi dobre
naštartované – teda - vstup do občianskeho poľovníckeho združenia. Neviem z akých dôvodov
zmenil svoj názor. On by bol medzi nami. Ale ja si myslím, že lepšie sa poľuje... lepšie sa poľuje
v takom revíri, kde motorky a štvorkolky nebehajú. A máme jedného dobrého magnáta, ktorý
teda celé to poľovnícke združenie pekne vyfinancuje. Bohužiaľ, my sa len skladáme. Ďakujem.
A inč, takto, len chcem dodať, že medzi inými – neviem, kvôli čomu teda nepostúpil ďalej,
lebo... lebo on sám si dal ... stiahol žiadosť od nás. Ďakujem.

p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Dobre, ja len sa chcem vrátiť k podstate veci. Lebo tuná evidentne prebiehajú nejaké ...
p. Burdiga, primátor mesta
... susedské spory...
p. Kuhn
... nazvime to, tak, áno. Jedna vec je teda stav tej chaty, ktorú zobrazil na videu kolega Lach.
Naozaj, vzhľadom na to, že je to majetok mesta, tak by bolo vhodné prešetriť, ako sa to stalo a určite jedným zo spoluvinníkov je aj mesto, pretože, aj keď to mesto prenajalo, tak malo
dohliadať na to, čo sa deje s tou nehnuteľnosťou. Či sa ... ak to malo poľovnícke združenie
nejak prenajaté, či sa o to starajú a či dodržiavajú zmluvu. Čiže bolo by vhodné pozrieť vlastne
tú zmluvu, čo v nej bolo napísané a ... a z toho vlastne nejak vyvodiť zodpovednosť, kto je
zodpovedný, že... že teda tá ten konečný cieľ... že konečný stav je taký, ako sme videli na
videu. Druhá vec je, že - či je... či je rozumné prenájom, ktorý máme na programe podmieňovať vyšetrením tejto veci? Lebo otázka je – kto? - ak teda nepredĺžime prenájom
poľovníckemu združeniu tej ... Jánovej chaty, kto bude spravovať Jánovu chatu? Aby sa nám
nestalo, že kým sa vyšetrí tá... tá jedna chata, tak tá druhá nám spadne tiež. Lebo sa o to
nebude nikto starať. Takže - to by bolo trošku kontraproduktívne. Takže ja súhlasím s tým, že
treba prešetriť zodpovednosť za to, že... že tá ... tá jedna budova je v takom stave, v akom je,
ale zároveň - ako... aby sme, aby sme – jak sa hovorí, že „s vodou nevyliali z vaničky aj dieťa“.
p. Burdiga, primátor mesta
Pekne si to pán poslanec povedal. Pán poslanec Capák, nech sa páči.
p. Capák
Tak ja myslím, že by sme mohli pozerať tak pozitívne na to...
p. Burdiga, primátor mesta
Tak to som zvedavý.
p. Capák
Tak ... v prvom rade by sme mali poďakovať pánovi Lachovi, že si našiel tú námahu výjsť tam
hore, natočiť to, ako je to teraz. Ďalej je to pre všetkých poľovníkov ale aj - ja si dovolím tvrdiť
že aj pre nás, milovníkov prírody, ktorí chodíme sa prejsť do prírody, takou malou výzvou, aby
sme pomohli zlepšiť tento stav. A samozrejme, by bolo asi správne sa porozprávať, či je to
vôbec šanca udržať - pri dnešnom rozkrádaní štátu, - hej? -takúto chatu. Lebo aj ... Viete čo
má tie pasce, čo má pán ... pán Hudáček – nepomôžu. Častokrát. Takže ... ja len to by som ...
tak chcel... že... Ako - sú aj pozitíva, v tom. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán zástupca primátora s faktickou.
p. Kemény, zástupca primátora
Ja by som v tomto štádiu skôr upozornil na budúcnosť – a predísť, prípadne nejakým
nepríjemným udalostiam v... v tých lokalitách, kde sa pohybujú ľudi; a môžu tam zavítať. A ten
stav je taký, aký je. Aby sme prijali nejaké uznesenie, v ukladacej časti, aby sme predišli
prípadným nejakým ... lebo ... iste následky súvisiace s tým by niekto znášal. A bez ... podľa
môjho vedomia by to bolo mesto.
p. Burdiga, primátor mesta

Zbúrať. Zbúrať. Pán Ing. Kováč, nech sa ti páči.
p. Kováč
Ďakujem pekne. Ja sťahujem svoj diskusný príspevok. Bolo všetko povedané.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán inžinier Lach
p. Lach
Tak po prvé - Odmietam osobné invektívy. Po druhé - Keďže som načal túto tému, tak
navrhujem aj riešenia. Keďže je tu podozrenie, že stav, ktorý sme videli, súvisí aj s poľovníckym
združením, mestským, občianskym, tak preto navrhujem, aby sme teda prenájom Jánovej
chaty pozastavili dovtedy, kým toto nebude vyriešené. Podiel poľovníckeho združenia - ja
nehovorím , že za to všetko môžu iba oni. To som si v žiadnom prípade nedovolil tvrdiť. Z
ďalšie, čo hovoril kolega Keményi, ma predbehol, je to majetok mesta a my zodpovedáme za
bezpečnosť. Za to, že keď tam niekoho privalí, hlavne teraz v zime, tak tam biedne umrie, lebo
tam nie je ani signál. Čiže tam umrzne, kým ho tam niekto nenájde! A budeme musieť teda
urobiť opatrenia preto, aby nedošlo k nejakej... nejakému poškodeniu zdravia. A ďalšia vec: Aj
Jánovu chatu, do budúcna, navrhujem dať do správy Mestským lesom, ktoré sú denne v lese
a chodia okolo nej. Čiže denne budú kontrolovať... môžu kontrolovať jej stav a predísť v prípade... predísť v prípade nejakým nezrovnalostiam, alebo niečomu, čo by viedlo k
poškodeniu majetku mesta. Čiže mám tu aj riešenie - a - nájomnú zmluvu potom by uzavrela s.
r. o. Mestské lesy s poľovníckym združením. Ja im tú chatu – ako- veselo doprajem, nech si
užívajú; je pre poľovníkov, tá Jánova chata. Ale- za nejakých podmienok, ktoré predídu k tomu,
aby tá .. aby mala tá Jánova chata osud Ďurovej osady. Sú ľudia, aj tu medzi nami, ktorí môžu
potvrdiť, že v roku 2004 stav Ďurovej osady bol taký, že tá chata bola užívaniaschopná. Bolo
tam popraskaných pár eternitov, v streche, a zatekalo do nej. Tu ... celá diskusia o tom, ako
prebiehal prenájom a aké záväzky na seba bralo poľovnícke združenie, by malo byť v archíve v
Rožňavskej televízii, kde sú nahraté zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zástupca
poľovníckeho združenia tu ponúkal 30 pracovitých ... 30 párov pracovitých rúk, ktoré sa budú
o túto chatu starať. Písomné doklady o prenájme- nemám vedomosť. To bude ďalšie potom,
čo požiadam pani kontrolórku, aby tieto veci preskúmala. A ... aby nedošlo ... k poškodzovanie
majetku...lebo tu sa naťahujeme o každú sumu, ktorou máme podporiť kultúru, školstvo
a podobne; ale tu nám uniklo ... unikol pekný balík peňazí. A ešte nás to bude stáť náklady na
demolíciu tejto budovy. Ďakujem za pozornosť.
p. Burdiga, primátor mesta
Neviem, kolegovia, ako to vy vidíte. Ja som prvýkrát to videl. Tak, samozrejme, nemôžem byť
všade. Ale- ja z toho stavbárskeho hľadiska, tak to ja vidím, že poslať hore autá a zbúrať to
a hotovo. Nie vy ste za to zodpovední za to, keď sa tam niečo stane. Ja! Ja. Hej? A priznám sa,
že ja som toto nevidel. A mám sto chutí zajtra tam poslať bager s nákladnými autami. Neviem,
či sa nemôžeme zhodnúť na tom, - či to nedať to do rozpočtu roku 2017 a zlikvidovať to.
Pretože - hocikto to zoberie do prenájmu, v takomto stave, to už neopraví nikdy. Je to na
rozmyslenie. A... Tak dobre – len ... zas sa vraciam k tomu, že nie vy ale ja. Hej? Lebo keď sa
tam niečo stane, prídu za mnou ... za vami určite nie. Za vami nie. Tak, skúste mi pomôcť
možno v tomto, lebo pokiaľ je takýto stav - a je to zdokumentované, môžeme to ísť síce ešte
pozrieť, alebo môžu to stavbári ešte ísť pozrieť, ale ja si myslím, že ... že hocikto to zoberie -ale
určite niektoré veci, ktoré tu odzneli - vyšetriť a atď. - ja som za. Len možno urobiť už ten

krok, že ...to dať dole. Pán poslanec Capák s faktickou, pán poslanec Džačár a pán poslanec
Keményi.
p. Capák
Pán primátor má pravdu v tom. Oon je štatutár, on je zodpovedný za to ... tú zodpovednosť...
tú zodpovednosť nikto z nás by nechcel niesť, keby tam niekoho privalilo. Ale na druhej strane,
keďže občianske združenie si to chce naďalej prenajať, tak zrejme vo veľmi krátkom období
tam dôjde k nápravám. Alebo - zle som rozumel? Nechcú si to...no... prenajať tú ...noo
p. Burdiga, primátor mesta
Pán magister Halyák by sa chcel k tomu vyjadriť. Ale vysvetlí ti to on, určite.
p. Halyák
Ďakujem za slovo, Pokiaľ ma pamäť neklame, tak zmluva o výpožičke bola uzavretá na túto
chatu – Ďurovu - a bola ukončená dohodou asi pred pol rokom, alebo pred vyše rokom. Toľko
si pamätám k tomu.
p. Burdiga, primátor mesta
Všetko? Ja keď som pri slove, ak dovolíte, môžem aj ja dať návrh, - a ja by som taký návrh dal a budete hlasovať za to, že to - dať do budúcoročného rozpočtu a hneď v januári, vo februári
to dať dole. Tak – ale ... niečo s tým budeme musieť urobiť. Ja som to prvýkrát videl, len ... .
Len rozumieš, pán poslanec, keď sa tam fakt niečo stane, tak ani jeden z vás nebude
zodpovedný za to, ale ja budem. Hej? Prečo to nebolo atď, atď.? Aj keď nestíham všetky
objekty ... ja pozrieť. To je také isté ako – ja neviem - plaváreň. Tam aspoň som ukľudnený,
ako, keď sme to teraz pozreli s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú, tak nie je to až také hrozné, ako
sme si to predstavovali. Ale toto vyzerá byť hrozné. Lebo, to si myslím, že to sú steny ešte
kombinované z tehál a vaľkov. Hej? Ehm.. Dobre, ja som dal návrh taký, že dať do
budúcoročného rozpočtu; a do tej ukladacej časti potom – a zbúrať to. Samozrejme s tými
vecami, že bolo by dobré, keby sme tieto veci vyriešili, došetrili, ... ako to bolo ... ale ... skúste
ma v tom podporiť, z toho hľadiska... z toho bezpečnostného hľadiska, dobre? Pán poslanec
Džačár, za ním pán zástupca a pán poslanec Balázs.
p. Ďzačár
Ďakujem za slovo. Znova, vážení kolegovia, sme odbočili úplne od témy. Áno - je to, čo sa týka
bezpečnostnej stránky, má to úmysel, ale má to zmysel rozprávať sa o tom... ale sme odbočili
úplne od témy, kde máme jednať - priamy prenájom Jánovej chaty. Všetci sme videli, že
o Jánovu chatu sa momentálne dobre starajú. A riešme tento problém. Čiže ja dávam návrh na
ukončenie tejto diskusie. Rozprávajme... rozprávali sme o Jánovej chate, videli sme ju a
hlasujme o Jánovej chate, nie o Ďurovej osade, alebo ako sa to volá. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Musia ešte ... musia ešte pán zástupca a pán Balázs dohovoriť a potom dám hlasovať
o tom. Ale prepáčte, ja som to myslel do tej ukladacej časti. Ja už som tak dopredu rozmýšľal ...
hej, aby ... fakt nenastala nejaká tragédia tam. Pán zástupca, nech sa vám páči.
p. Kemeny, zástupca primátora
Ďakujem. Súhlasím s návrhom pána Ďzačára. To znamená, vráťme sa k tej problematike. A ...
že ...súhlasím s prenájmom ...čo sa týka Jánovej chaty. Ale vzhľadom k tomu, že sa otvorila táto
problematika, si myslím, že netreba ju podceňovať, tak si privlastňujem ten návrh a dokončím
tú svoju myšlienku o návrh... do ukladacej časti, aby sa vygenerovala nejaká skupina
z mestského úradu, kompetentní z komisie výstavby a finančnej ... aby urobili obhliadku,

vypracovali návrh riešenie, poprípade nejaký finančný rozpočet na to, aby to ... vyústilo k
tomu, aby sme sa tejto žalostnej a nebezpečnej stavby v 2017-tom , najneskôr zbavili.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs
p. Balázs
V prvom rade, tak ako kolegovia povedali, tak bodom je prenájom chaty Janovej. Áno, videli
sme tu jedno video, ktoré - podľa môjho názoru malo taký jemný nádych takej malej
zaujatosti. Poprosil by som však vedenie mesta, alebo zamestnancov mesta, či by nám k nášmu
rozhodovaciemu procesu vedeli zabezpečiť dajaký materiál, na základe čoho by sme sa
rozhodli, že čo s tým ďalej. Nemyslím si , že toto video by malo byť základom toho, aby sme
tuná robili dajaké unáhlené závery. Takže ... takže mesto, vedenie mesta, zamestnanci mesta ,
materiál na základe ktorého sa budeme vedieť ďalej rozhodnúť. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ohľadom Ďurovej?
p. Balázs
Ďurovej osady....
p. Burdiga, primátor mesta
Ale.... tak práve to som vám chcel povedať, že – to, čo povedal môj zástupca, to čo som
povedal ja, keď zlejete do jedného, tak to vydá tú vec. Hej? Že sa pôjde hore, prešetrí sa to,
odborníci to pozrú atď. a keď to treba dať dole, tak sa to dá dole. hej, Samozrejme, nechcel
som tak, že tam teraz vyženiem tam bagre, Hej? To je logické. Pán poslanec Lach.
p. Lach
Ja si dovoľujem pripomenúť, že pokiaľ niekto má 5 EUR dlhu voči mestu, tak nemá nárok ani na
prenájom ani na odpredaj, ani na nič, kým si tú podlžnosť ... nevyrieši ... a nevyrovná voči
mestu. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Teraz...hlasujte o ukončenie diskusie. Nech sa páči.
Hlasovanie
Za ukončenie diskusie ste boli.... Nejde? Nebuď zlomyseľný, Milan. Môžeme to... môžeme to
zopakovať ešte raz? Lebo, keď si stojíte za svojim, tak to isté zatlačíte, aby mohol pán poslanec
Ďzačár... Ja ti umožním to, aby si mohol hlasovať. A keď si stojí za tým ... každý, tak ...to isté
bude zatláčať. Nejde?... Karta? Stačí. Lebo je to schválené – ukončenie diskusie. Pán poslanec,
chceš aby sme hlasovali teraz ešte raz o tom? Lebo to tak či tak prešlo. Dobre. Lene potom
budeme musieť pozrieť tie hlasovacie... aby to fungovalo, pán Kováč? Dobre? Hej? Zazneli tu
...zazneli tu návrhy... môj návrh a návrh môjho zástupcu. Ťa poprosím, skús to potom ešte raz
celé zhrnúť, tým spôsobom, to čo si ty povedal a zahrnúť do toho potom to, že ... po tej
obhliadke. Janko, ty si mal tiež niečo? Tak dobre, potom budeme hlasovať. Ty si bol prvý,
potom, hej? ... Skúsiš?... Takže pán zástupca zhrnie naše veci... zleje to do jedného.
p. Kemény, zástupca primátora
Uznesenie ... teda návrh na uznesenie by bol: Občianske združenie súhlasí s priamym
prenájmom Jánovej chaty. A v ukladacej časti, časti - nech sa tím odborníkov, odborníkov
z úradu... mestského úradu, z jednotlivých komisii - výstavby, finančnej, zúčastnili obhliadky
tejto ... tohto objektu a stanovili ďalší postup na naše rozhodnutie.
p. Burdiga, primátor mesta

... Je po diskusii. Dobre. Takže budeme menovať komisiu na to, aby vyšla ku tej chate a zistila
ten skutkový stav aký je ... a nejaké to rozhodnutie priniesla a to rozhodnutie vám potom
predložila. Aby sme videli, hej, aj do toho rozpočtu, čo máme dať, ako máme dať - hej? Ja
myslím, že to stíhame. OK. Môže byť? Tak hlasujme za to . Termín? Tak do budúceho
zastupiteľstva by sme mohli. To stíhame. Ešte nehlasujme. Počkajte. Dáme termín do
budúceho zastupiteľstva. Dobre? Ale v tejto ukladacej časti. Hej? ... Prenájom ...aj komisia atď.
Takže... A termín dajme tam, do budúceho zastupiteľstva, kde vás budeme informovať o tom,
že boli tam a zistili to a a to...a stálo by to toľko a toľko. Môže byť? ... Ale ... to je ukladacia
časť ... no ... Tak ...ako - máte problém s prenájmom Jánovej chaty a s týmto nemáte problém.
Tak potom zodvihnite niekto ruku a navrhnite, že to rozdelíme a budeme hlasovať aj o tom. Ja
som schodný. Dobre, hlasujme za to, čo sme my navrhli ... s mojím zástupcom, dobre? Ale - tak
či tak to pôjde do ukladacej časti. Takej či onakej. Ale nejaké uznesenie, aby na základe
niečoho tam tí ľudia išli, pracovali . Aby sme mohli možno znalca zobrať tam ... atď. Dobre,
takže -hovoria mi túto baby, že môžeme osobitne. Dobre. Takže hlasujeme teraz za túto časť,
čo sme my navrhli. Dobre, túto ukladaciu časť. Nech sa páči, hlasujte. Toto je len zatiaľ
ukladacia časť, čo sme my navrhovali. Komisia atď. ... nejaký rozpočet dáme na to – a potom
príde prenájom Jánovej chaty.
Hlasovanie
13 ste za, nebol nikto proti, ani sa nezdržal.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. A teraz ideme za tú Jánovu chatu, dobre? Takže návrh na uznesenie: Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje priamy prenájom budovy Jánova chata. Nebudem to opäť
celé čítať, viete o čo sa jedná. Už bude tak, či onak, a tá ukladacia časť ...potom pôjde k tomu,
čo ste odhlasovali. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Všetci 13 ste hlasovali. Za prenájom Jánovej chaty ste boli 9, proti prenájmu ste boli 4 a nikto
z vás sa nezdržal.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Hej? Ideme ďalej s majetkoprávnymi? Lebo – keď... len o trinástej môžu prísť
obyvatelia, ja im musím dať... No, to sa nevráti nikto. Kolegovia ... dobre, ale potom ... ale
potom to urobme do trinástej hodiny, Stíhate? Saláma, rohlík....
Páni kolegovia, skúste zaujať svoje miesta ... aby sme pokračovali. Medzi 13,00 a 13,30 tu
máme priestor pre občanov. Máme niekoho, kto bude za občanov vystupovať? Dobre.
Poprosím mikrofón .
x. Diskusia občanov
p. Burdiga, primátor mesta
Teraz vás poprosím aby ste sa predstavili, dobre. Celým menom a potom môžete povedať, že
o čo ide.
p. Čermáková, obyvateľka mesta
Dobrý deň prajem, volám sa Lucia Čermáková a som zástupkyňa vlastníkov bytov v bytovom
dome na Zakarpatskej 4 a 6. V tejto súvislosti ... alebo v súvislosti s týmto bodom, ktorý by som

rada predniesla, zastupujem aj obyvateľov vlastníkov bytov na Zakarpatskej 8, 10, 12, 14. Táto
naša požiadavka súvisí s už dávnejšou ... už s dávnejším problémom alebo s dávnejším bodom,
ktorý sa diskutoval pred piatimi rokmi a viac - a teda s výstavbou pivovaru Kaltenecker
a s následkami tejto výstavby. Ide o to, keď sa tento pivovar schvaľoval ... schválil – teda, keď
sa schvaľovala výstavba, tak súčasťou tohto... tejto výstavby bolo... boli aj nejaké zásahy do
stavebných plôch, ktoré sú na parkovacej ploche pri našich bytových domoch. Pri výstavbe
tejto výrobnej haly stavebné ... parkovacie plochy rozbili, tzn. stavebníci ...stiahli dole
povrchový asfalt, ktorý na týchto parkovacích plochách je, urobili, čo potrebovali, nejako
provizórne zakryli a takto to potom nechali. Okrem iného, v súvislosti s touto výstavbou,
občanom sľúbili nejaké benefity. Toto všetko vlastne prisľúbili občanom na takom jednom
stretnutí, ktoré bolo v decembri, a ak si dobre spomínam 20. decembra 2011. Toto stretnutie
bolo v spoločných priestoroch bytového domu na Zakarpatskej 4 až 6. Prítomní tam boli za
mestský úrad pani vtedajšia prednostka inžinierka Repaská, mal tam byť – ak sa nemýlim,
vtedy z pozície, z technického dozoru investora pán poslanec Karol Kováč a teda dotknutí
obyvatelia bytových domov... bytov v bytových domoch. Na tomto stretnutí Kaltenecker
prisľúbil a mesto vlastne odsúhlasilo - alebo teda v osobe pani prednostky neprotestovalo proti
tomu, aby sa ako benefity za strpenie výstavby výrobnej haly pivovaru upravila táto parkovacia
plocha nielen do pôvodného stavu, ale boli teda prisľúbené napr. aj ... upravené graficky
upravené parkovacie miesta. Bola prisľúbená oprava betónového múru, ktorý oddeľuje
výrobnú halu Kalteneckera a prístupové schodíky zo spodného na horné parkovisko, plus
nejaké úpravy zelene, ktoré ... ktorá je za bytovými domami. Vzhľadom na to, že za tých
uplynulých 5 rokov sa na tomto mieste neudialo nič, boli by sme radi, ak by mesto zaujalo
nejaký postoj. Keďže my tam vlastne žijeme, každý deň tam parkujeme, stále tadiaľto chodíme.
Boli by sme radi, keby sa to nejakým spôsobom upravilo. Pravdupovediac to parkovisko je asi
najzásadnejším problémom - a aj z finančného hľadiska a aj z hľadiska užívania. Takže by sme
uvítali nejakú pomoc od mesta.
p. Burdiga, primátor mesta
Čiže sa chcem spýtať - Kalteneckeru už nie...?
p. Čermáková, obyvateľka mesta
Určite áno, aj Kalteneckera. Pre mňa, je to ... pre mňa, ako zástupkyňu vlastníkov bytov je to
taký ... boj na dlhé trate, alebo teda ... teda ostré lakte a dlhé trate. Pretože vlastne
Kaltenecker v súčasnej situácii aktuálne je v reštrukturalizácii; síce si píšem s pánom Husárom
z Kalteneckera, ale zatiaľ je tá odpoveď veľmi neutrálna. A teda hľadám spôsoby, ako by sa
toto dalo vyriešiť. Či by teda... Bolo by veľmi príjemné, keby mesto z pozície ... zo svojej
rokovacej pozície bolo schopné nám nejakým spôsobom pomôcť. Keďže sú to mestské
pozemky, ale my ich užívame, pretože my tam žijeme.
p. Burdiga, primátor mesta
A my sme ich ... vlastne dali do toho stavu v akom ... je tá plocha, hej? Ako – mesto? ... Nie
náhodou Kaltenecker? Alebo keď sa výstavba robila... keď som tomu celému rozumel... Ja
viem, nejdem sa od toho odťahovať, lebo my sme spolu komunikovali o tom, len ja som si to
celé premyslel. Jedná z tých osôb tu už nie je – ona už prednostkou nie je ani tu už nepracuje.
Máme tu technický dozor. Tak by som ho poprosil, aby sa vyjadril, keď bol na tom sedení,
možno niečo bližšie nám vie povedať pán Ing. Karol Kováč, že čo sľúbili. Ja neviem. A skúsme
sa od toho nejak odraziť a posunúť -možno - dopredu. Pretože, sama viete, že ja som inicioval

stretnutie - jedno, druh; ale určite sú títo ľudia zaneprázdnení- či už Kaltenecker , či pán Ing.
Karol Kováč, takže teraz je tu dobré; je možno tu miesto, aby sa možno tu vyjadril bývalý
technický dozor investora.
p. Kováč
Ja som si vzal za svoje iniciatívu občanov, v zmysle toho - a hneď vysvetlím z akého dôvodu.
Pretože cítim morálny záväzok. Je pravdou, že sme boli vyzvaní, alebo - teda boli sme pozvaní
na stretnutie vlastníkov uvedených bytoviek na uvedenej ulici, v zmysle toho, že teda
predchádzajúci majiteľ firmy Kaltenecker ma informoval, alebo teda chcel, aby spolunažívanie
s občanmi bolo, čo najlepšie. Tak na základe tohto sedenia, v zmysle teda záberu, alebo teda
na základe toho, že zabrali sme nejaké verejné priestranstvá, bolo potrebné, aby pivovar
Kaltenecker si tieto priestranstva - uviedol tieto verejné priestranstvá uviedol do pôvodného
stavu. Bohužiaľ, financovanie stavby nedopadlo podľa predstáv bývalého ... bývalých majiteľov
pivovaru, ako takého. A, bohužiaľ, vzhľadom na to, že nebol ... že teda neboli tie ... tie finančné
prostriedky na ...na dostavanie, respektíve uspokojenie pohľadávok firmy, ktorá teda
realizovala tú stavbu, nedošlo v zmysle teda zmluvy ani k realizácii prác, ktoré teda sa zaviazal
dodávateľ stavby, že zrealizuje. To znamená, že uvedie parkovacie plochy do pôvodného stavu.
A v zmysle projektovej dokumentácii vysadí zeleň, ktorá by svojim spôsobom zjemnila výhľad
na betónový oporný múr a zároveň bol prísľub toho, že sa urobí komunikačný chodník
k parkovisku k reštaurácii Kaltenecker, ktorý mal byť náhradou za provizórny chodník, ktorý si
občania vybudovali svojpomocne ku garážam. Tieto 3 veci boli dohodnuté, s tým, že - ako som
povedal, bohužiaľ, pivovar Kalkenecker sa dostal do platobnej neschopnosti a firma, ktorá v
zmluve o dielo mala tieto práce zrealizovať, ich - nakoľko nemala uhradené faktúry,
nezhotovila... a ostala otvorená záležitosť, kde si myslím, teda, že samozrejme, mali by sme sa
zamyslieť nad tým, akým spôsobom by sme to mohli vyriešiť. A jednou cestou je - to, čo
navrhujú občania, aby mesto, v rámci teda, plánu výdavkov na budúci rok zahrnulo tieto
plochy do ... do sanácie tzn. aby došlo k rekonštrukcii týchto plôch, na náklady mesta,
nakoľko... nakoľko... jedná sa o nejaké záplaty – výtlkové, asfaltové a ktoré by, teda po týchto
stavbároch bolo nejakým spôsobom vyriešiť. S tým, že obyvatelia ... ostatné náležitosti, ktoré
tam majú, si chcú urobiť svojpomocne a ponúkajú v rámci tohto vlastnú pracovnú silu, resp.
vlastné úsilie v rámci tohto. Takže, myslím si, že by stálo za zváženia za prejednanie touto
vecou sa teda zaoberať a buď na komisiách, alebo priamo na najbližšom mestskom
zastupiteľstve túto vec prerokovať a prejednať. Zatiaľ toľko. Ak budú nejaké otázky...
p. Burdiga, primátor mesta
No, ja som smutný z toho, že niekto niečo sľúbi a potom to hodí na mesto. Ako - tí obyvatelia
samozrejme, za to nemôžu. Ale, zas ... ja keď sľúbim niečo, mal by som to dodržať. A toto ma
štve..hej? Ako - teraz my máme vyasfaltovať celú plochu, ktorú nie my sme znehodnotili...
Určite – zase – hovorím, tí ľudia za to nemôžu. Hej? A keď to budeme vedieť, tak to urobíme.
Ale takto môže každý prísť a povedať – „ja som platobne neschopný a urobte poriadok za
mnou! Nech to mesto ešte dorobí za mnou“. Toto má trošku trápi. Tak ... som nemal sľubovať
potom veci! ....Toto je najjednoduchšie! Hodím to na mesto, nech to mesto urobí. Prečo by
nie... no. Diskusia... Otváram diskusiu, samozrejme. Nech sa páči, pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
No, ak - teda zaznela tu informácia, že tie pozemky sú mestské. Čiže, ak... ak tie pozemky pod
tými parkoviskami sú mestské, predpokladám že mesto tiež muselo sa k tomu vyjadriť, že

súhlasí s tým aby tie pozemky boli využité pri tej rekonštrukcii. Čiže ... mal byť byť k tomu
nejaký zmluvný dokument. A... a takisto, vlastne to, že... dôjde k odstráneniu asfaltu a potom
k následnému vyasfaltovaniu, na to tiež by mala byť nejaká zmluva medzi mestom a majiteľom
pozemkov a firmou Kalkenecker. Teda, nie medzi ...nie medzi nájomníkmi týchto bytových
domov, ale... ale medzi majiteľom pozemkov. Čiže, bolo by vhodné, keby sa to preverilo ako to
vlastne bolo zmluvne ošetrené. A mesto by malo do toho vstúpiť. A - ak teda je možné, lebo
malo by to byť nejak zmluvne ošetrené, tak proste si vymáhať od právneho nástupcu
Kalteneckera a od súčasných vlastníkov náhradu škody.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, ste alibista úplný... v tomto..
p. Kuhn
Prečo? Toto mi vysvetli, pán primátor, toto naozaj nechápem.
p. Burdiga, primátor mesta
To je najjednoduchšie hodiť to na mesto, nie?
p. Kuhn
No a kto iný, ak nie mesto...?
p. Burdiga, primátor mesta
A kto iný kto tam bol! Technický dozor investora sľúbil všetkým tým ľuďom, že to urobí...
Samozrejme, teraz to už neurobí nikto! Urobí to mesto! A urobíme to...
p. Kuhn
No moment. Sú to mestské pozemky. A technický dozor nemohol sľúbiť – že ... mestské
pozemky, časť mesta, mesto - ak teda je ... vychádzam teda z toho, predpokladám , že tá
informácia je pravdivá, ak mesto je majiteľom pozemkov, tak nemohlo dojsť k tomu, že tam
prebiehali nejaké stavebné aktivity, že tam bol odstránený asfalt bez súhlasu mesta. Ak bolo,
tak potom niekto na meste pochybil.
p. Burdiga, primátor mesta
Ako stále...
p. Kuhn
No, asi áno...
p. Burdiga, primátor mesta
Jasné. Podľa teba, ako stále...
p. Kuhn
No - ako ináč je možné...
p. Burdiga, primátor mesta
Áno ... áno, pán poslanec..
p. Kuhn
... že na mestských pozemkoch sa niečo deje a nie je to zmluvne ošetrené. Ako - zbytočne sa
urážaš..
p. Burdiga, primátor mesta
Ja sa neurážam. Ja len chránim mestský majetok....
p. Kuhn
No, otázka je - sú to mestské pozemky. A ako to, že mesto to nemá ošetrené, čo sa ta dialo?
p. Burdiga, primátor mesta
Sme tam kde sme nechceli byť...klasika...Skončil si, môžem dať inému slovo?

p. Kuhn
Áno, nech sa páči.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs s faktickou.
p. Balázs
Nie som stavbár, takže ja sa pýtam, že pri kolaudácii tieto povinnosti- dať do pôvodného stavu
či parkoviská, či nebolo za potreby pri kolaudácii? Tzn. ako prebehla kolaudácia, keď sa tieto
veci nedali do poriadku? Ďakujem. Tak, ale ako hovorím nie som stavbár, len sa pýtam, pýtam
sa...
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč,nech sa páči.
p. Kováč
Ďakujem, otázka bola veľmi dobrá. Ja by som len na doplnenie, technický dozor investora nič
nesľúbil... Projektová dokumentácia, ktorá bola schválená stavebným úradom na výstavbu...
výstabu pivovaru Kaltenecker v jednom svojom ... v jednej svojej zložke,... v jednom svojom
objekte hovorí o tom, že tam teda - bude tam urobená zeleň, bude zhotovená zeleň a budú
tam pôvodné budú... tam mestské plochy, kde bude záber verejného priestranstva uvedené do
pôvodného stavu. Nič viac, nič menej. To znamená asfaltová ... teda, plocha parkoviska, ktorá
tam je, bola aj v kolaudačnom konaní označená ako závada, ktorá síce, ale neobmedzuje - a
nejakým spôsobom ..áno - neobmedzuje prevádzku ako-takú. Preto bola stavba skolaudovaná
so závadami. A jednou z tých závad bola zeleň a dať plochy do pôvodného stavu. Takže to v
kolaudačnom konaní...v rozhodnutí určite nájdeme, zo stavebného úradu. Tu ide o to, aby teda
tá závada bola odstránená. Tzn. my chceme, aby staviteľ tu závadu odstránil, ktorá tam bola.
To znamená - dal plochy parkoviska do pôvodného stavu. Pretože tam bol urobený verejný
záber priestranstva, riešila sa tam kanalizácia, riešila sa plynovodná prípojka a neboli
dotiahnuté tieto záležitosti do konca. Takže myslím si, v tomto smere, bohužiaľ je na meste,
resp. na stavebnom úrade, aby sa tieto vady a nedorobky odstránili. A musí vyvinúť tlak
stavebný úrad a pre mňa – to znamená mesto - na to, aby sa tieto závady odstránili.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs, nech sa páči.
p. Balázs
Zasa sa len pýtam kompetentných ľudí, že tým pádom, že to bolo odložené s odkladacou
podmienkou, so závadami, to sú asi – predpokladám - odkladacie podmienky a neboli tieto
závady odstránené, aký to má právny dosah na celú tú kolaudáciu, ktorá bol ... ktorá prebehla
so závadami? Pýtam sa zase. Neviem, kto mi na to odpovie. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani Angyelová.
p. Angyelová, MÚ
Podľa mojich vedomostí, ja som to už konzultovala aj s tuná s občiankou ...alebo s občiankou ...
nie je celá stavba Kalteneckera skolaudovaná. Stavba bola povolená s niekoľkými stavebnými
objektami a len ... myslím ...nejakých desať stabených objektov je skolaudovaných. Keď si
dobre pamätám, to stavebné povolenie, nebolo tam predmetom stavebného povolenia nebola tam žiadna zeleň. Keď si to dobre pamätám... Nechcem to tu povedať takto verejne,
musíme sa na to pozrieť opätovne. Ale ani skolaudovaná zeleň zatiaľ nebola. A myslím si, že

medzi stavebnými objektami, ktoré zostali neskolaudované, nie je ... zeleň alebo nejaké sadové
úpravy, terénne úpravy – toto tam nie je. Toto určite tam nie je. Pozrieme sa na to a dáme ti
.... odpoveď potom.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči... ešte ďalší ... Nevadí. Skúsime to my preveriť, mestský úrad - a bude to takýmto
spôsobom... alebo – takto to je, tak potom vyzveme Kaltenecker, aby sa postavil k tomu.
Pretože... chápte, ja som sa rozčúlil len preto, hej? - lebo hodiť niečo na mesto je to
najjednoduchšie. Hej? Vy to neviete, ale ja mám x takýchto prípadov, keď prídu - a vymyslia
také niečo, že keď to niekto neurobil, tak nech to urobí mesto. Takže ja som ... ja som preto
reagoval na toto takýmto spôsobom. Takže - preveríme to. Keď je to tak, že to nie je
skolaudované, alebo to nie je urobené, čo bolo v zápise, tak vyzveme Kalkenecker, nech to
urobí. A - bohužiaľ keď niekto niečo sľúbil a to už nevieme dokázať nijak, tak s tým už nevieme
nijak pohnúť. Ale keď toto je... v tom kolaudačnom rozhodnutí, tak budeme to potom od
Kalteneckeru -nie vymáhať - ale musíme sa s nimi dohodnúť, aby tú vec urobili. Keď budú
schodní. Keď nie, samozrejme, mesto to urobí. No. Pán poslanec Kováč, za ním pán poslanec
Kuhn.
p. Kováč
Ja len chcem potvdiť tvoje slová v tom, že treba naozaj preveriť stavebné povolenie, rozsah
stavebného povolenia, rozsah kolaudácie. Občania ani stavebný dozor investora nie je
zodpovedný za ďalšie konanie v zmysle toho, keď sa kolaudácia uzavrie; v rámci toho. Je mi to
nemilé, že sa teraz sa k tomu musí mesto vracať, že mestu musím pripomínať tieto záležitosti
investorovi resp. o žiadateľovi o kolaudáciu, ale taký je stavebný zákon. A asi sa tomu
nevyhneme. Ďakujem veľmi pekne.
p. Kuhn
Pán primátor, ja som od teba nechcel, aby to mesto asfaltovalo a robilo vo svojej réžii. Ako - ja
s tebou v tomto smere súhlasím, že toto bola vina niekoho iného, ale ak tie pozemky sú
mestské, mesto dalo súhlas na záber mestského...pozemku, tak mesto musí vyžadovať, aby tie
veci boli urobené tak, ako mali byť urobené. A keď nie, tak - ak prebieha reštrukturalizácia, tak
v rámci zákonných možnosti sa hlásiť o naše -ako to nazvať - nároky.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Ešte niečo? Nie. Nech sa páči ešte ďalší. Pani Čermáková.
p. Čermáková, obyvateľka mesta
No, keď hovoríme o tom, že vlastne neexistuje žiadna zmienka o prísľube zo strany mesta,
respektíve zo strany Kalkeneckera, je jeden taký list, ktorý ... ja som si to až teraz uvedomila,
že keď ja som podávala tento podnet na mestskom úrade ... v kancelárii 1. kontaktu urobila
som si 23. novembra 2016 - a 23. novembra 2011 - teda presne 5 rokov dozadu Kaltenecker
požiadal listom o mimoriadne povolenie... alebo - teda - o mimoriadne povolenie
mimoriadnych nočných prác, kde v tomto liste žiada o strpenie obyvateľov a súčasne
prisľubuje nejaké benefity, ktoré nešpecifikuje. Akurát že na tom stretnutí bolo mnoho
občanov, ktorí si špecifikáciu pamätajú. A pod týmto dokumentom je podpísaný vtedajší
primátor. Mám za to, teda, že keď primátor, aj keď už nie je aktuálny, vo svojej pozícii, niečo
podpíše, tak by to asi malo mať nejakú relevanciu. Rovnako je podpísaná vtedajšia prednostka
Ing. Repaská a rovnako tak je podpísaná ... ešte... ešte Ing. Dovalová, za stavebný úrad, že teda
berú tento fakt na vedomie. A nazdávam sa teda, že ak je to takýmto spôsobom niekde

zaznamenané, bolo by vhodné, keby – teda, tak, ako už tu odznelo - je skutočnosť, že
Kaltenecker sa dostal do takej situácie v akej aktuálne je, ale ... ako občianka by som bola
veľmi rada, ak by nám mesto pomohlo s vymáhaním. Je to tvrdo povedané, ale - s vymožením
tejto... tohto benefitu. Nakoľko my tam stále musíme v tomto žiť. Ja som - už keď sme
dávnejšie o tom komunikovali, popisovala som, akú sú tam podmienky, zdá sa nám to skrátka
nefér, že museli sme ustúpiť. Ani tá petícia, ktorú vtedy ešte obyvatelia, bezo mňa, podpísali
nebola veľmi úspešná. Čiže - keď sme už museli ustúpiť bolo fajn keby to Kaltenecker tieto veci
vzal do úvahy a ak by sa mesto postavilo na našu stranu a trošku nám pomohlo to prostredie
dať do naozaj takého stavu, aby sme sa tam cítili príjemne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pani Čermáková. Ja to dám preveriť. Dám vám aj písomnú odpoveď a spojím sa aj
telefonicky...
p. Čermáková, obyvateľka mesta
Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
... a skúsime to dotiahnuť do nejakého konca, potom. Dobre? Aby ste aj vy vedeli a vedeli
poskytnúť informácie aj svojim spoluobčanom, ktorí tam takisto v tom bloku bývajú. Dobre? Ja
to dám preveriť, ako to bolo. Len ma trápi, ako - aj vy ma chápete, raz sme spolu komunikovali,
že keď niečo sľúbim, tak skúsim to dodržať. Hej? Alebo potom nesľúbim radšej nič. Hej?
A potom je to čistejšie. Ale dám to preveriť a určite sa potom stretneme. Dobre.
p. Čermáková, obyvateľka mesta
Veľmi pekne ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, je ešte niekto kto by chcel vystúpiť? Verejne...v diskusii občanov? Keď nie,
uzatváram Diskusiu občanov. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň aj vám prajem.

16.14.
Občianske združenie Feudall Racing Support , Šafárikova 6, Rožňava – uzavretie dohody o
užívaní lesných ciest
p. Burdiga, primátor mesta
Budeme pokračovať ďalej v našom rokovaní bodom číslo 16/14. Je to občianske združenie
Feudall Racing Support Šafárikova 6, Rožňava - uzavretie dohody o užívaní lesných ciest.
Komisia cestovného ruchu odporúčila schváliť uzavretie dohody a finančná komisia takisto
odporúčila uzavretie dohody. Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa vám páči. Pán
poslanec Kossuth.
p. Kossuth
Ďakujem za slovo. Ja len jednu takú technickú malú pripomienku by som mal, pokiaľ by sme
mohli zmeniť na tej dohode - a konkrétne sa jedná mi o – podmienok- teda užívania to v bode
7. Tam je napísané „obmedziť tie cyklistické aktivity v období kladenia mláďať, máj - jún kvôli
bezpečnosti ... počas hlavnej poľovníckej sezóny, ktorá je od 15. septembra do 15. októbra“. Ja
by som vás chcel poprosiť, aby sme tento termín, dá sa povedať 15. september - zmenili na 1.
september. Ponechajme ten... ten august ešte, lebo tá hlavná poľovnícka sezóna, teda tej

vysokej začína 1. augustom, ale to sú ešte prázdniny, to nechajme. Ale pokiaľ je možné,
skúsme ten termín 1. september tam zastaviť tú aktivitu. Lebo tam už začína ruja a kvôli tomu
som myslel, že ... keď ma pochopíte – tak upravíme to. A keď nie ... tak ... Ďakujem za slovo
zatiaľ.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči ďalší, keď sa chcete k tomuto bodu vyjadriť. Pán poslanec Bischof.
p. Bischof
Ďakujem za slovo. Chcem sa opýtať kolegov, poľovníkov, že aký je rozdiel, keď zver ruší bugina
a keď ju ruší - vytiahnem z brucha informáciu - 10 cyklistov? Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Na mňa nepozerajte. Poľovník povedal. Ja nie som poľovníkom.
p. Bischof
Nech mi to vysvetlia. Ja ďakujem. Ja nie som biológ, nevyznám sa v živote zveri ... tak vás
poprosím, keď sme tak vehementne bránili jednej forme cestovného ruchu, tak či náhodou
srnka nemá podobné šoky aj z bicykla? Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák, kým ostatní poľovníci budú rozmýšľať.
p. Capák
Sme tú prítomní traja poľovníci. Určite, či už bicykel, či bugina, či ja neviem čo - v tom hájení by
sme mali zotrvať a to povedal podľa mňa veľmi správne pán Kossuth, tam to treba obmedziť a
nehľadať iné možnosti, či taký prostriedok, či taký.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči, ďalší poľovník. Dobre. Neevidujem žiadny diskusný príspevok. Uzatváram
diskusiu. Ja ťa poprosím, pán poslanec, ešte raz skús sformulovať ten tvoj návrh. Alebo to bude
nejaká oprava v tom texte? Ale - musíme ju... musíme ju každopádne odsúhlasiť. Takže skús ...
.
p. Kossuth
Tak keď môžem, tak konkrétne sa to týka už tej dohody a to v podmienkach užívania - bod číslo
7 - Ten termín, čo je tam napísaný, ten 15. september, zmeniť na 1. september. A ostatné
nech ostane tak jak je.
p. Burdiga, primátor mesta
Aha, to je v článku 6, hej? Bod 7...
p. Kossuth
Áno...
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre. Všetci to videli, počuli. Nech sa páči hlasujte, kto je za tento návrh, ktorý podal pán
poslanec Kossuth.
Hlasovanie
Za 11, proti 2, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, takže budeme ešte za celé. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje uzavretie dohody užívania lesných ciest , starých banských chodníkov nachádzajúcich
sa na pozemku vo vlastníctve mesta Rožňava - lesný pozemok s výmerou vymenovanou - s
Občianskym združením Feudall Racing Support so sídlom Šafáriková 6, Rožňava, na rekreačné,

montebikové cyklistické účely na dobu neurčitú od 1. 1. 2017 a ukladá zabezpečiť uzavretie
dohody o užívaní lesných ciest. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
13 za, proti 0, zdržalo sa 0.

16.15.
Reklamný pútač 8M 2 x 3, 6 x 9, 6 m, na Ul. košickej v Rožňave – návrh na premiestnenie
p. Burdiga, primátor mesta
16/15 - Reklamný pútač 8M 2 x 3,6 x 9,6 m na ulici Košickej v Rožňave - návrh na
premiestnenie. Komisia výstavby odporúča a finančná komisia takisto odporúča. Otváram
diskusiu k tomuto bodu. Uzatváram diskusiu. Prečítam... pán poslanec Balazs, nech sa ti páči,
keď si to stihol v poslednej chvíli.
p. Balazs
Chcem sa opýtať, že konkrétne v ktorej časti toho pozemku - alebo aká je predstava, kde to
bude osadené pri pri... tom klzisku alebo kúpalisku?
p. Burdiga, primátor mesta
Lokalitu budeme musieť určiť podľa mňa, lebo... ani tam to neni jednoznačné...
p. Balazs
Bude sa brať ohľad na to však, aby sa tie pozemky dali využívať v podstate, aby ten ...
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka ešte chce pár slov.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Na tom ortofotosnímku, ktorý je v prílohe materiálu, tak my sme uvažovali práve v tom úzkom
páse, ktorý sa nedá využiť.
p. Burdiga, primátor mesta
Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje
premiestnenie reklamného pútača. Po B) - protokolárne odovzdanie a ukladá do rozpočtu
mesta na rok 2017 zapracovať náklady. A po B) - vypracovať protokol odovzdaní majetku do
správy. Prepáčte, som to nečítal celé, ale je to tam napísané. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
13 za, proti 0, zdržalo sa 0.

16.16
Radoslav Völgyi, Hviezdoslavova 7, Rožňava – zrušenie uznesenia
p. Burdiga, primátor mesta
16/16 - Radoslav Völgyi, Hviezdoslavova 7, Rožňava – zrušenie uznesenia mestského
zastupiteľstva č. 161/2015 zo dňa 25. 6. 2015. Komisia finančná odporúča mestskému
zastupiteľstvu predmetné uznesenie zrušiť. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, prečítam
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ruší uznesenie mestského zastupiteľstva
č. 161/2015. Nebudem to opäť celé čítať, je to tam jasne napísané. Nech sa páči, hlasujte.

Hlasovanie
13 za, proti 0, zdržalo sa 0.

16.17.
Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 237/2011
p. Burdiga, primátor mesta
16/17 - Návrh na zrušenie uznesenia MZ v Rožňave č. 237/2011. Komisia výstavby odporúča
schváliť, finančná takisto odporúča schváliť. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prečítam
návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave ruší uznesenie Mestského
zastupiteľstva v Rožňave číslo 237/2011 zo dňa 29. 6. 2011. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
12 za, proti 0, zdržalo sa 0.

16.18.
Zmena § 12 ods. 4 a ods. 9 Zásad hospodárenia s majetkom mesta
p. Burdiga, primátor mesta
16/18 - Zmena § 12 ods. 4 a ods. 9 Zásad hospodárenia s majetkom mesta. Komisie sa vyjadrili
nasledovne: - Finančná komisia odporúča schváliť navrhované zmeny. Otváram diskusiu, nech
sa vám páči. Neevidujem žiadny diskusný príspevok, uzatváram diskusiu. Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu § 12 ods. 4 ods. 9 Zásad hospodárenia s
majetkom mesta podľa predloženého návrhu a ukladá schválenie zmeny zapracovať a zverejniť
na internetovej stránke. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.

16.19.
Spojená škola J.A. Komenského č.5, Rožňava - protokolárne odovzdanie rekonštrukcie
budovy do správy
p. Burdiga, primátor mesta
16/19 - Spojená škola Komenského číslo 5, Rožňava - protokolárne odovzdanie rekonštrukcie
budovy do správy. Komisia finančná odporúčila protokolárne odovzdanie predmetnej stavby.
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie stavby - Rekonštrukcia objektov školy za účelom
zníženia energetickej náročnosti budov v účtovnej hodnote 235.826 EUR do správy pre
Spojenú školu Komenského 5, Rožňava s účinnosťou od 1. 12. 2016. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
13 za, proti 0, zdržalo sa 0.

16.20.
Základná škola Zlatá 2 Rožňava – protokolárne odovzdanie rekonštrukcie do správy
p. Burdiga, primátor mesta
Základná škola Zlatá 2 Rožňava – protokolárne odovzdanie rekonštrukcie do správy. Finančná
komisia odporučila protokolárne odovzdanie. Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Návrh na
uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje protokolárne odovzdanie stavby Rekonštrukcie Základnej školy Zlatá 2 Rožňava stavebný objekt 04, telocvičňa, v účtovnej
hodnote 81 607,42 EUR do správy pre Základnú školu Zlatá 2 Rožňava s účinnosťou od 1. 12.
2016. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.

17
Realizácia a spoluúčasť mesta Rožňava v projekte cyklochodníka z Aleje Jána Pavla II. do
priemyselnej oblasti a všešportového areálu kúpaliska
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem, bod 17 - Realizácia a spoluúčasť mesta Rožňava v projekte cyklochodníka z Aleje Jána
Pavla II. do priemyselnej oblasti a všešportového areálu kúpaliska. Komisie sa vyjadril
nasledovne. Cestovný ruch - uznesenie komisia odporúča aby mestské zastupiteľstvo súhlasilo
s tým aby mesto Rožňava bolo žiadateľom o nenávratný finančný príspevok pre výstavbu
cyklochodníka a rovnako odporúča schváliť vypracovanie projektovej dokumentácie ako
podkladu pre realizáciu projektu vybudovania cyklochodníka v Rožňave. Ďalej odporúča
schváliť spoluúčasť mesta pri riešení majetkoprávnych vzťahov s majiteľmi pozemkov pod
plánovaným cyklochodníkom. Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu
odporúča mestskému zastupiteľstvu súhlasiť s tým aby mesto Rožňava bolo žiadateľom o
nenávratné finančné prostriedky pre realizáciu projektu výstavby cyklochodníkov so
spoluúčasťou mesta na riešení majetkoprávnych vzťahov a vypracovaní projektovej
dokumentácie. Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Som veľmi rád, že v podstate prebral aj mesto iniciatívu tejto v záležitosti. Ale vzhľadom
k tomu, že... že v minulosti zatiaľ nemáme dajaký pozitívny výsledok podobného projektu,
neviem, celá tá myšlienka celé to know-how, celý ten začiatok išiel od občianskeho združenia.
Neviem, je dajaká komunikácia medzi tým občianskym združením? Viac-menej očakávam ...
očakávam, že... že predsa len to je to dieťa toho občianskeho združenia; by som očakával ako
taký hnací motor v tomto, aby... aby z tohto taký výsledok vznikol.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pani prednostka bude odpovedať dobre?
p. Miháliková, prednostka MÚ
Samozrejme, že komunikujeme s občianskym združením. Máte uvedené aj v dôvodovej správe,
že 24. októbra sa teda uskutočnilo stretnutie s pani Šebešovou z Košického samosprávneho
kraja, kde teda bol priznaný, samozrejme, že aj pán Mikolaj za Občianske združenie, zúčastnil

sa ho pán zástupca primátora. Tzn. vlastne že tento materiál, alebo to, čo máte uvedené v
návrhu na uznesenie je aj výsledkom toho z pracovného stretnutia, kde boli určité odporúčania
dané pani Šebešovou ako ďalej postupovať.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec, nech sa ti páči ešte.
p. Balázs
Ďakujem. Prajem veľa zdaru. V podstate obyvatelia mesta predpokladám, že... čakajú na túto
prvú lastovičku. Takže želám veľa zdaru.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Máme tu aj zástupcu Občianskeho združenia. Neviem, či chceš k tomu niečo
povedať, dodať? Poprosíme pána Mikolaja.
p. Mikolaj, OZ
Dobrý deň prajem. Vážení páni, pán primátor, len doplnenie tých informácii. -Na základe toho
stretnutia boli ďalšie kroky v Košickom samosprávnom kraji. V dnešnej dobe alebo v tomto
čase obdržalo aj mesto, alebo lepšie povedané - inžinierka Jánošíková aj nám bol preposlaný
mail, že v podstate tá výzva, ktorá sa pripravuje, mala koncom roka byť aj zverejnená a mestá
budú opravným žiadateľom... na tieto realizácie cyklochodníkov. Ale len čo sa týka
cyklodopravy. Cykloturizmus bude z toho teraz vyňatý.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne má ešte niekto nejaké otázky ohľadom tohto bodu? Keď nie, uzatváram
diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým aby
mesto Rožňava bolo žiadateľom o nenávratné finančné prostriedky realizáciu projektu
výstavby cyklochodníkov. Ukladá sledovať vyhlásenie výziev. Po 2.) - Schvaľuje vypracovanie
projektovej dokumentácie - spoluúčasť mesta Rožňava pri riešení majetkoprávnych vzťahov a
ukladá pripraviť podklady pre realizáciu verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu
a pristúpi k majetkoprávnom vyriešenie pozemkov pod cyklochodníkmi .Nech sa páči,
hlasujme.
Hlasovanie
13 za, proti 0, zdržal sa 0.

18
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky mesta
p. Burdiga, primátor mesta
18-tka – Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky mesta. Komisia finančná
odporúča schváliť toto uznesenie. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Uzatváram diskusiu.
Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s trvalým upustením
od vymáhania pohľadávky vo výške vyše 1.679,65 EUR - uvedenej v dôvodovej správe. A
ukladá odpísanie pohľadávky z účtovnej evidencie mesta. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.

19
Technické služby mesta Rožňava – zaradenie medzi subjekty sociálnej ekonomiky
p. Burdiga, primátor mesta
19 - Technické služby mesta Rožňava - zaradenie medzi subjekty v sociálnej ekonomiky.
Komisia sociálna, zdravotná a bytová odporúča mestskému zastupiteľstvu, aby súhlasilo s tým,
aby technické služby požiadali o zriadenie medzi subjekty sociálnej ekonomiky. Cestovný ruch odporúča mestskému zastupiteľstvu; finančná komisia tak isto odporúča. Otváram diskusiu.
Nech sa páči. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v
Rožňave súhlasí s tým aby Technické služby mesta Rožňava požiadali o zaradenie medzi
subjekty sociálnej ekonomiky. Po 2.) - schvaľujem doplnenie zriaďovacej listiny a štatútu
príspevkovej organizácie Technické služby mesta Rožňava podľa návrhu uvedeného v
dôvodovej správe. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
Za 12, proti 0, zdržalo sa 1 poslanec .

20
Jednotkové ceny za výrobu a odvysielanie televíznych programov
p. Burdiga, primátor mesta
20 - Jednotkové ceny za výrobu a odvysielanie televíznych programov. Komisie – komisia,
pardon, finančná, podnikateľská... Finančná komisia po prerokovaní materiálov odporúča
mestskému zastupiteľstvu a valnému zhromaždeniu schváliť zmenu plánu v spoločnosti
Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava pre rok 2016 a odporúča schváliť aj cenník na výrobu
odvysielania a spracovania televíznych programov. Otváram diskusiu. Nech sa vám páči.
Uzatváram ju. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje
jednotkové ceny uvedené v dôvodovej správe. Ukladá uzatvoriť zmluvu o vytvorení a vysielaní
audiovizuálneho diela. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.

21
Návrh na úpravu Plánu hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava na rok
2016
p. Burdiga, primátor mesta
21 - Návrh na úpravu plánu hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava na rok
2016. Vyjadrenie komisii je nasledovné. Finančná komisia po prerokovaní predloženého
materiálu odporúča mestskému zastupiteľstvu a valnému zhromaždeniu schváliť zmenu plánu
spoločnosti. Otváram diskusiu, nech sa páči. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje úpravu plánu hospodárenia na rok 2016
Mestského televízneho štúdio s.r.o. Rožňava - podľa predloženého návrhu. Nech sa páči

hlasujte.
Hlasovanie
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.

22
Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava 2016-2020 (2022) – aktualizácia
p. Burdiga, primátor mesta
22 - Komunitný plán sociálnych služieb mesta Rožňava 2016 – 2020 (až 22) - aktualizácia.
Komisia zdravotná a bytová odporúča schváliť, ochranu verejného poriadku berie na vedomie.
Cestovný ruch - odporúča schváliť, kultúra, šport - berie na vedomie, výstavba - odporúča
schváliť, finančná komisia - odporúča schváliť. Otváram diskusiu nech sa páči. Pán poslanec
Kuhn sa hlási.
p. Kuhn
Ja by som mal takú prosbu - Ja chápem, že čím sa robí ta oprava chodníkov komplexnejšie, tak
tým je drahšia a tých peňazí nie je veľa. A chceme opraviť čo najviac chodníkov ...Jáj pardon,
ospravedlňujem sa, už sa pripravujem na ďalší krok dopredu.
p.Burdiga, primátor mesta
/ Ježiš.../ Návrh na uznesenie :Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje aktualizáciu
komunitného plánu sociálnych služieb mesta Rožňava na roky 2016- 20 ( až 22), ukladá
monitorovať, vyhodnocovať a aktualizovať ho v súlade s programom rozvoja mesta na roky 15,
20, 22. Nech sa páči hlasujte .
Hlasovanie
11 za, proti 0, zdržalo sa 0.

23
Koncepcia opráv a rekonštrukcie chodníkov na rok 2017
p. Burdiga, primátor mesta
23-ka - Koncepcia opráv a rekonštrukcia chodníkov na rok 2017. Komisie... komisie... komisia
výstavby - komisia odporúča schváliť. A stanovisko komisie finančnej – tak isto odporúča
schváliť. Diskusia. A teraz môže pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Áno, ospravedlňujem sa. Keďže ideme dosť rýchlo, teraz v týchto bodoch, tak som si to
pripravoval dopredu a už som bol naštartovaný. Dobre, čiže ja chápem, že čím je rekonštrukcia
chodníkov komplexnejšia, tak ich tím je drahšia a peňazí nie je až tak veľa; a tých chodníkov,
ktoré treba opraviť je... veľa, takže sa išlo takým spôsobom, aby sa ...za čo najmenej peňazí
bolo najviac muziky . Len niekedy potom ten výsledok je taký trochu rozpačitý. Pretože sa v
podstate mení len asfalt, bez toho, aby sa menili obrubníky. A tie obrubníky sú v niektorom... v
niektorých prípadoch už v takom stave, že skoro ich ani nevidno. A potom sa ten asfalt
rozlieval aj... aj za obrubníky, niekde na trávnik. Čo je skôr taká estetická vada, ale v niektorých
prípadoch ten pokles tých chodníkov a obrubníkov bol taký, že... že v podstate na niektorých

miestach ani nie je výškový rozdiel medzi chodníkom a cestou. A teda, pokiaľ viem, tak nejaká
technická norma hovorí o tom, že... že má byť výškový rozdiel medzi... medzi chodníkom
a cestou. Rzoberalo sa to kedysi, keď sme riešili námestie, že prečo je tam ten odskok - tak sa
tp zdôvodnilo tým, že technická norma vyžaduje. A sú chodníky, teraz rýchle si spomeniem
akurát na Štítnickej, kde v podstate chodník aj cesta sú na jednej úrovni...
p. Burdiga, primátor mesta
Skočím ti trošku do reči, lebo som čítal tvoje myšlienky - tú bublinu si mal nad hlavou Štítnickú myslíš, hej, tak tá sa konzultovala dopravným inšpektorátom a my sme tam chceli
vsádzať obrubníky, ale dopravný inšpektorát rozhodol, že ich netreba, pretože takýmto
spôsobom sa namaľuje a budú sa využívať pre autobusy, aby mohli z tej cesty bokom odísť.
Čiže bolo to konzultované. Bolo tam aj stretnutie aj s dopravným inšpektorátom, bol tam
dopravný inžinier - môže mi dať za pravdu pán riaditeľ technických služieb, tam sme boli asi
desiati. Lebo tam sa urobila aj prekládka verejného osvetlenia, aby nám tam dva autobusy
vošli. Čiže kvôli tomu sa ten obrubník tam nedal. Lebo my sme boli rozhodnutí aj sme tie
obrubníky dávali tam; alebo chceli dávať, len dopravný inšpektorát povedal, že nie - nemusíme
ich tam dávať.
p. Kuhn
No ak s tým dopravným inšpektorátom nemá problém, tak potom asi to je v poriadku. Len
mne sa to zdalo zvláštne, že niekde sa na to kládol dôraz, tuná nie.A ... Teraz už sú namaľované
čiary ale, kým neboli namaľované čiary, tak... tak som mal problém, keď som tade išiel, že či
ešte idem po ceste, alebo už idem po chodníku.
p. Burdiga, primátor mesta
Môžeš byť spokojný, pán poslanec, ...na 100 percent je to tak.
p. Kuhn
Dobre. V poriadku. Ale ešte boli aj iné miesta, len tam mi to tak najviac udrelo do očí. Ale ešte
bola boli aj iné prípady, kde naozaj, ten výškový rozdiel –ako- skoro neexistuje. Takže by som
poprosil, keby sa , proste , zvažovalo, že kde... kde sa to urobila naozaj tým jednoduchým
spôsobom, že sa len položí asfalt a kde by bolo vhodné teda aj pristúpiť k tomu, že sa budú
meniť aj tie obrubníky. Aj keď chápem, že tým cena akoby výrazne vzrastie. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne. Pán zástupca.
p. Kemény, zástupca primátora
Ďakujem. Je potešiteľné, že máme takýto harmonogram a sú stanovené určité ciele a úlohy
aj za to patrí poďakovanie, že sa niečo už urobilo. Ja by som chcel skôr upozorniť a poprosiť o
dodržanie bezbariérovosti - pre budúcnosť, aby sme na to mysleli, či už technicky,
technologicky, aby sme predišli a odbremenili ľudí, ktorí potrebujú takúto... a je to v podstate
aj etický kódex a je to taká norma, už treba myslieť aj na takýchto ľudí. Nielen mamičky s
kočíkmi, ale žiaľ, po meste sa pohybujú viacerí už na takomto dopravnom prostriedku ...alebo
pomôcke.
p. Burdiga, primátor mesta
Len pre vašu informáciu, keď sa teraz vyasfaltovalo tých 6, 7 km obrubníkov, ja som si to dal
prepočítať, že keby sme aj všetky obrubníky boli rekonštruovali, tak zhruba urobíme tri a pol
kilometra. To máme polovicu z toho ... vieme urobiť. Ale to je len ako informácia pre vás. Pán
poslanec Džačár.

p. Džačár
Ďakujem za slovo. Len ku kolegovi - to nepovedz, keď si vodič a nevieš, čo sa hovorí vo
vyhláške. Výškovo alebo iným zreteľným spôsobom môže byť oddelený chodník od vozovky.
Áno? Čiže tam je to jasne vo vyhláške napísané. Takže, či tam dáš súvislú čiaru - to na Jovicskej
ceste - chodník oddelený od cesty súvislou čiarou. A vyhláška to dovoľuje. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Tiež by som sa začudoval, keby to potom rovnako polícia nebola povolila, hej... alebo...
v pohode to povolila. Pán poslanec Capák, nech sa páči.
p. Capák
Ja by som sa chcel spýtať, že kto má stavebný dozor pri týchto chodníkoch?
p. Burdiga, primátor mesta
Ako to myslíš...?
p. Capák
Stavebný dozor - kto je pri chodníkoch, keď sa teda zalievajú? Lebo ja, keď som betónoval
chodníky, tak ...ma - ako skritizovali, že som nemal stavebný dozor. Tak to musel Pišta Sklenka
dôjsť, ako stavbár.
p. Burdiga, primátor mesta
Aj my máme dozor, samozrejme, máme tú pani Mackovú a ostatných ľudí zo stavebného
úradu. Takže my máme spôsobilých ľudí na takéto niečo. Nie na betónovanie - na asfaltovanie,
mám my.
p. Capák
Za to, že sú zatečené tie chodníky a tu chlapi sa chytajú za hlavu - že aspoň rúru krivú dakedy
dali. Teraz ani to nevedia dať.
p.Burdiga, primátor mesta
Jasné ... samozrejme. Tak ... to tvoje betónovanie bolo kvalitnejšie, to sa priznám. My až ak
nedokážeme to asfaltovanie tak urobiť, pán poslanec. Ale určite v tých ďalších etapa sa
budeme snažiť o to, aby to bolo lepšie. Ďakujem pekne za poznámku pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Ja len, že teda buď nám niekto dával zavádzajúcu informáciu, keď sa riešilo námestie, alebo sú
to nejaké dve právne normy, ktoré sú v rozpore. Lebo tam sa potvrdil, že musí byť výškový
rozdiel medzi chodníkom a cestou. Že nestačí ...To tiež ...tam bolo zároveň. Či nestačilo dať
nejaké inofarebné dlaždice, aby to bola jednoliata plocha? A ja... neviem teraz nechcem
hovoriť meno, lebo nie som stopercentne istý, kto to hovoril, ale zaznela informácia, že musí
byť výškovo odlíšené.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec, potrebuješ vypracovať nejakú takú analýzu, aby sme ti ju zaslali? Že či takéto
niečo existuje, alebo sa to má robiť takým spôsobom?
p. Kuhn
Ja to nepotrebujem kvôli sebe, len teda ... aby to bolo jasné, že raz ...to musí...
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre, pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcel poprosiť, alebo teda požiadať kolegov poslancov, aby
sme sa zamysleli nad takouto záležitosťou. V zozname tých prioritných, resp. v zozname

chodníkov, ktoré sa uvažujú na rekonštrukciu na budúci rok, sú teda rôzne ... sú chodníky v
rôznych oblastiach. Ja by som dal návrh, aby sme v zmysle zonyzácie mesta pouvažovali aj nad
tým, aby sme zony-zovali aj povrchovú úpravu týchto chodníkov. A preto navrhujem, aby v
zóne číslo jeden sme používali zámkovú dlažbu. Ďakujem. Ako povrchovú úpravu na
chodníkoch.
p. Burdiga, primátor mesta
Zony-záciu myslíš ... akú? ...To čo má byť?
p. Kováč
Zonácia. Zonácia. Rožňava je rozdelená na niekoľko zón. A zóna číslo 1....
p. Burdiga, primátor mesta
Podľa toho máme... sa pohybovať?... Ja sa len pýtam, či sa podľa toho máme pohybovať ...?
Lebo zóny na chodníky nemáme, ale máme , ale máme, myslím, na to , v ktorej zóne koľko by
mala byť ... cena... výška nájomného. Či to myslíš, hej?
p. Kováč
Myslím... Dobre. Ďakujem za otázku. Áno, už som pochopil otázku. V pamiatkovom – zmysle teda to ako to má rozlíšené pamiatkový úrad. Zónu mesta, stavebné. Myslel som stavebné
odlišné. Že to je - jedna sa pamiatkou zónu, myslím zónu 1., je presne zadefinovaná a ja by
som bol veľmi rád, keby sme uvažovali a dávam tam návrh, že by sme v tejto zóne,
pamiatkovej zóne, zóne číslo 1 teda uvažovali so zámkovou dlažbu pri povrchových úpravách
chodníkov. Ďakujem. Ďakujem za otázku.
p. Burdiga, primátor mesta
Už je to jasnejšie. Nech sa páči, pán poslanec Džačár.
p. Džačá
Ďakujem. Neviem, kto nás zavádzal, ale pán kolega, pozri zákon 8, § 2 ods. 2 písm. g) a tam to
máš jasne napísané. Že čo je chodník a ako sa dá oddeliť . Iba tam.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Pán primátor, takže platí to, kto nikto... nič nerobí, žiadne chyby nerobí. A tým pádom, že dosť
chodníkov sa spravilo počas... počas tohto roka? - dobre si pamätám? Tento rok bolo tak, že
máme... máme sa veľa, o čom baviť. Takže, to nech ťa hreje pri srdci, že veľa chodníkov sa
urobilo, máme sa o čom baviť.
p. Burdiga, primátor mesta
To nie je len moja zásluha. To je zásluha aj vaša. Ja si ju neberiem ani neprivlastňujem. Tak isto
ste rozhodovali o tom, čo ...za čo vám ďakujem, A myslím, že aj obyvatelia.
p. Balázs
Myslím si, že chodníky sa týkajú najširšej časti obyvateľov mesta, takže ...takže... vďaka za to.
A možno že by som skôr navrhoval, lebo veľa vecí tu odznelo, takže vypracovať jednu
koncepciu tej rekonštrukcie, prípadne budovanie nových chodníkov. Jedna z otázok je to, že
vlastne ... boli úseky, kde sa chodníky budovali po oboch stranách. Aj po ...Čučmianska ulica aj po druhej. A sú časti mesta, kde tiež sú chodníky v zlom stave s ani jedna ani druhá strana
nerobila. Či by to nebolo dobré rozdeliť tak, na Čučmianskej urobiť jednu stranu, urobiť v inej
časti mesta a o päť rokov sa vrátiť späť na Čučmianskú, urobiť druhú stranu? Iba, ako jeden
z návrhov. Bavili sme sa už spolu, pán primátor, aj s viacerými poslancami, aj to tu odznelo -

vlastne tá bezbariérovosť, či už za pomoci technických služieb, alebo už vypísať súťaž tak, aby,
aby sa dával dôraz na bezbariérovosť. Čo sa týka toho povrchu, lebo vlastne v ... tom zozname
na rok 2017 máme aj zámkovú aj asfaltovú. Ja nehovorím, že ten kľúč má byť podľa
parkovania, podľa pamiatkárov alebo podľa čoho, ale možnože podľa nejakých zásad, kde aký
chodník pasuje, ako to tam ... aká je... aká je z architektonického hľadiska, ako to tam pasuje;
aká je jednoduchá montáž toho chodníka - alebo asfaltový, kde sa nedá, tak dajaký kľúč by sa
mohol vymyslieť na to, že kde aký chodník sa bude dávať. Chýba mi v tom pláne na rok 2017
dajaký odhad, dajaké sumárne číslo, že koľko by to orientačne stálo. A to asi by som, keď
zoberiem kalkulačku si spočítam. A... jeden čas som sa tu zaoberá školami, škôlkami. Tzn. takto
narýchlo, ako ma napadne: Zlatá - je tam tzv. nejaký zelený pás medzi chodníkom a cestou,
ktorý veľmi krátku časť - ročného obdobie je zelený. Lebo na tom zastavujú autá. A či by
nebolo za zamyslenie urobiť z toho odstavnú plochu na vykladania nakladanie detí, ktoré
rodičia prinášajú do školy. Tak isto okolo Pionierky je takýto istý problém, že tie autá stoja
krížom-krážom a myslím si, že... že mestská polícia v podstate mať dosť roboty s tým, aby ráno,
poobede regulovala dopravu v týchto častiach. Čo sa týka škôlky Štítnickej - tam v podstate tí
rodičia alebo deti, keď vystupujú, tak vystupujú niekedy do kaluží po členky. Ale zase sa
vraciam k tomu, že pán primátor – áno, prvá lastovička tu bola, urobilo sa za 7 km, ideme
ďalej. Takže to nie je kritika, to je len návrh na ...na ďalší rozvoj. A v podstate máme tu plán na
rok 2017, takže preto si dovolím na tieto veci apelovať. A už vlastne v tom v neposlednom
rade, už keď sme sa do toho pustili, možná, že niektoré veci - ako niektorí kolegovia spomínali,
že nie sú až tak esteticky doladené, ale učíme sa. Ide ďalší rok, už to bude iné, už sa možno, že
ináč podarí zvládnuť tieto veci. Tak že možno, že už sa oplatí venovať tej stránke estetickosti.
Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
V reakcii na pána Balázsa len jednu otázku. Stálo vy na zamyslenie, ja sa vracia k tomu
opätovne, zvážiť pozíciu hlavného architekta mesta. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Beke.
p. Beke
Ďakujem pekne za slovo. Som rád, že máme takúto koncepciu opráv chodníkov. A som sa
snažil preštudovať ju a ešte väčšiu radosť mám, že je tam aj ulica Krásnohorská daná. Len
jedinú poznámku by som, ako, mal k tomu, že je zadefinované v tejto... v tomto štúdiu alebo
v koncepcií, ako chodník - len tam, sú rodinné domy. Čiže nie ako chodník, ale ako ulica je to
fakt. Čiže, keď sa bude upravovať, tak viem, že nie je jedno, že aká vrstva sa dáva na chodník
a ulicu. A samozrejme, prv by bolo treba fakt aj tu kanalizáciu alebo odvodnenie ulice prv
riešiť, a potom pristúpiť... ku vybudovanie...nie chodníka. ...ulice ,cesty, akože. Snáď,
samozrejme, že do tej koncepcie nemôže všetko, ako, zahrnuté... a najmä nie hneď. Len by
som chcel poukázať na dosť frekventovaný chodník od Košickej, vedúci ku Čurgu alebo
Krásnohorskú, pri rohu ako – Tesca je tam veľmi rozbitý, ako ... ten asfalt . A fakt, mnohí ...aj
vozičkári chodia v chodia stamade ..a len sa trasie na tom chodníku, keď prechádzajú... keď s
chorými ľuďmi, tak ešte lepšie cítia tú bolesť. Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta

Ďakujem. Nech sa páči ďalší. Pán poslanec Capák.
p.Capák
Veľmi sa chcem krátko spýtať, že na tú Šafárikovo ulicu, v meste, teda v centre, či už bola výzva
daná alebo nie?
p. Burdiga, primátor mesta
Aká výzva?
p. Capák
No, ste spomínal, že musí tam byť výzva a že potom sa pomôže zrobiť, ten kúsek ... chodníka.
Viete, nahor, smerom ... presne kolo Malého trhu a na druhej strane, čo tam je - drogéria od
hotelu ... ja neviem, prejsť do hora... To by mohli aj vydláždiť tí, čo robil pri ... sobášnej sieni.
Oni dobre urobili tam.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak... ty ako chodníkar by si to mal ... zvážiť ... či je to dobré, či nie ..Vieš?...Nie, nebola tam
daná výzva, ešte. Nie. Nech sa páči ďalej. Keď nie, uzatváram tento bod ,alebo diskusiu,
pardon. Prečítam návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Rožňava.. Takto, tu nebol ešte
nejaký návrh? ... Ba bol. Zakričte, keď je tu takéto niečo... na začiatku som čítal. Na začiatku
som čítal, dobre?
p. Kováč
Áno... áno. Ďakujem pekne. Ja teda navrhujem, aby sme teraz ...otázkou je - do ukladacej
časti, pravdepodobne, schválili... schválili uznesenie, alebo teda v ukladacej časti, že povrchovú
úpravu v zóne 1. v zmysle teda riešenia, architektonického v meste Rožňava, aby bolo
povrchová úprava zo zámkovej dlažby.
p. Burdiga, primátor mesta
Porozumeli ste tomu? Určite? Hlasujte ak áno. Prikyvujete.
Hlasovanie
Za 10, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
Bolo ešte, však? Pán poslanec Balázs mal ešte.
p. Balázs
Áno.. áno... len čakám na mikrofón. Ja som mal ten návrh vypracovanie koncepcie chodníkov,
tzn. postupovať po jednej strane, aby bolo zasiahnutá väčšia časť mesta. Potom rozdelenie,
kde zámková, kde asfalt; poprípade koncepcia do budúcna, budovania nových chodníkov a
vyriešenie nakladanie vykladanie deti pred školami - jednotlivými.
p. Burdiga, primátor mesta
Porozumeli ste. Začneme hlasovať.
p. Balázs
Do ukladacej časti.
p. Burdiga, primátor mesta
Hlasujte. Nech sa vám páči.
Hlasovanie
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
A ešte budeme ešte komplet celé. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
schvaľuje koncepciu Oprava rekonštrukcie chodníkov na rok 2017 v meste Rožňava podľa

predloženého návrhu a podľa finančných možností, samozrejme. A do ukladacej časti návrh
pána poslanca Kováča a pána poslanca Balázsa. Nech sa páči, hlasujte.
Hlasovanie
13 za, proti 0, zdržalo sa 0.

24
Oprava siete VO nedotknutej rekonštrukciou
p. Burdiga, primátor mesta
24, bod 24 Oprava sietí verejného osvetlenia nedotknutej rekonštrukciou. Komisia, komisia
výstavby odporúča podmienky opráv, komisia finančná po prerokovaní predložený materiál
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť opravu. Nech sa páči diskusia pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem pekne v materiály je uvedené, teda sú uvedené argumenty prečo ledkové svietidlá
prečo nie sodíkové svietidlá porovnanie rozdielu cien, ale nie je tam porovnanie rozdielov
aspoň som ja nenašiel nákladovosti na prevádzku sodíkových svietidiel. V časti návratnosť
investície porovnanie dvoch variant mne to tam chýba. Nemyslím si, že ledkové sú také úžasné
ako je to tu opísané zo skúseností.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak myslím, že teraz tu otázku ti veľmi rýchlo ani nevyriešim maximálne.....
p. Kováč
To ani nechcem jasne to je vec, ktorá podľa mňa súvisí s rozhodovaním sa v tomto prípade,
pretože je pravdou, že 440 euro a 110 euro môže trocha zavádzať v rámci toho teda ledkového
svietidla, ale je dosť podstatné vedieť aj rozdielovosť v nákladovosti na prevádzku týchto
svietidiel, tzn ich spotreba ako taká a údržba, ktorá s tým súvisí. Doplnil by som k tomu, keby
to šlo.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec Beke.
p. Beke
Ďakujem za slovo. Ja by som len poukázal alebo poprosím keby sa dalo ako len dopracovať
tejto dokumentácie aj osvetlenie časti ulice Čučianskej Dlhej od námestia smerom ku tej novej
pošte alebo síce teraz neviem nejak definovať lebo už už pošta ako bývalá pošta ako lebo je
tam večerom veľká tma nie sú osadené žiadne verejné osvetlenia a už zopárkrát tam prepadli
ľudí aj keď by bolo tam ako lepšie sa premávať.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre pozrieme sa na to lebo teraz toto je oprava lebo tam by trebalo komplet nové potom
budovať.
p. Beke
Tak že či sa dá osadiť poprípade tam ako dačo.
p. Burdiga, primátor mesta
Pozrieme sa za tým dobre?

p. Beke
.........či stenu alebo.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem veľmi pekne za poznatok nech sa páči ďalší keď máte otázku, keď nie tak uzatváram,
pán poslanec Kováč ešte nech sa ti páči.
p. Kováč
Ďakujem, jedná sa spolu o 75 svietidiel ak teda mám dobré poznámky.
p. Burdiga, primátor mesta
Zatiaľ áno.
p. Kováč
Takže len vyslovene k tomuto 75 × 440, 75 × 110 plus tá nejaká životnosť tým myslím, žeby to
stálo za to zvážiť a prepočítať ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre máme to zaznamenané. Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Chcel by som sa opýtať, že v súčinnosti s miestnym prevádzkovateľom bol vypracovaný vlastný
rozpočtový návrh, tzn vypracovalo ho mesto alebo ten dodávateľ ho vypracoval nerozumiem
tomu.
p. Burdiga, primátor mesta
Teraz neviem ja som nebol pri tom, ale pravdepodobne asi dodávateľ.
p. Balázs
...... že či náhodou mesto by nemalo vypracovať jeden keď sa bavíme o 75 svietidlách a
porovnať tú cenu a všetky tie rozpočtované ceny vieme, že v súťažiach idú dole na 70, 65%
tých cien že či táto cena je reálna za ktorú by sa to malo robiť.
p. Burdiga, primátor mesta
Pozrieme sa za tým. Nech sa páči ďalší. Keď nie uzatváram diskusiu chcete pán poslanec Baláž
aj pán poslanec Kováč niečo do ukladacej časti dať tohto bodu. Tak skúsme zaradom najprv
jeden pán poslanec Kováč dobre.
p. Kováč
Ja navrhujem do ukladacej časti posúdiť posúdiť rentabilnosť investície porovnaní ledkových
svietidiel a sodíkových svietidiel.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre budeme hlasovať. Bol to návrh pána poslanca Kováča hlasujte.
Hlasovanie
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Baláž tvoj návrh.
p. Balázs
......... poprosil urobiť revíziu nákladovej časti ponúkanou dodávateľom týchto prác, predsa len
nemusí to byť sväté písmo, čo dodávať budúci dodávateľ nám predloží a po druhé by som
chcel poprosiť o urobenie revíziu revíziu vlastne osvetlení pri prechodoch pre chodcov, kde by
asi tá intenzita svetla mohla byť silnejšia vyššia ako v ostatných častiach ulíc ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči hlasujte.

Hlasovanie
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.
p. Burdiga, primátor mesta
Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje opravu siete
verejného osvetlenia nedotknutej rekonštrukciou a ukladá zahrnúť do výdavkov rozpočtu
2017, aj v ukladacej časti s návrhmi pána Kováča aj pána Baláža nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem.

25
Komisia sociálna, zdravotná a bytová Mestského zastupiteľstva v Rožňave – zmena zloženia
p. Burdiga, primátor mesta
25-ka - Komisia sociálna, zdravotná a bytová Mestského zastupiteľstva v Rožňave - zmena
zloženia. Myslím, že tam sa zdával zdáva členstva pán Kováč a novou členkou by mala byť
Zuzana Grecmacherová. Otváram diskusiu nech sa vám páči. Pán zástupca.
p. Kemény
Ďakujem dovoľte mi, aby som sa verejne poďakoval pánovi Kováčovi za prínos pôsobenie v
tejto komisii nie len v tejto komisii ale v celej oblasti sociálnej ktorú zastrešuje a zaželal mu
veľa osobných aj pracovných úspechov do budúcna.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne ja sa pripájam tak isto k tomuto želaniu. Nech sa páči ďalší do diskusie.
Neevidujem nikoho, uzatváram diskusiu prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave berie na vedomie oznámenie Ing. Jozefa Kováča o vzdaní sa členstva v komisii
sociálnej, zdravotnej a bytovej k 30. 9. 2016. Volí za člena komisie sociálnej, zdravotnej a
bytovej pani Bc. Zuzanu Grecmacherovú dňom 1. 12. 2016 nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 11, proti 0, zdržalo sa 0.

26
Delegovanie Ing. Jána Lacha ako zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri MŠ Ulica krátka
1825/28 v Rožňave
p. Burdiga, primátor mesta
Bod 26 - Delegovanie Ing. Jána Lacha ako zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri Materskej
škôlke ulica Krátka 28 v Rožňave. Nech sa páči otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu prečítam
návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje delegovanie Ing. Jána Lacha
ako zástupcu zriaďovateľa do rady školy v Materskej škôlke ulica Krátka ukladá oznámiť znenie
uznesenia rade školy a riaditeľke materskej škôlky nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.

27
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku v Rožňave – zmena
uznesenia č. 100/2015 zo dňa 30.4.2015
p. Burdiga, primátor mesta
27-čka - Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku v Rožňave zmena uznesenia číslo 100/2015. Vyjadrenie komisií je následovné vzdelávanie kultúry komisia
školstva odporúča, finančná odporúča, obecná a školská rada v Rožňave tiež odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť zmenu uznesenia. Nech sa páči otváram diskusiu.
Uzatváram diskusiu, prečítam návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje
zmenu uznesenia, ak dovolíte nebude vám to opäť celé čítať je to tam nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 12, proti 0, zdržalo sa 0.

28
Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 315/2012
zo dňa 21.5.2012
p. Burdiga, primátor mesta
28-čka, návrh dodatku číslo 1 k zmluve o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične číslo
315 2012 zo dňa 21. mája 2012. Vyhľadám si komisiu finančná, podnikateľská po prerokovaní
predloženého materiálu odporúča schváliť. Otváram diskusiu k tomuto bodu nech sa vám páči.
Neevidujem žiadny diskusný príspevok uzatváram diskusiu prečítam návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje dodatok číslo 1 k zmluve o podmienkach užívania
multifunkčnej telocvične číslo 315/2012 zo dňa 21. mája 2012 nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 11, proti bol 1 a 0 poslancov sa zdržalo ďakujem veľmi pekne.

29
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na 1. polrok 2017 a útvaru
hlavnej kontrolórky mesta Rožňava
p. Burdiga, primátor mesta
Prišla chvíľa pani hlavnej kontorlórky bod číslo 29 je to plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky mesta Rožňava na 1. polrok 2017 a útvaru hlavnej kontrolórky mesta Rožňava
poprosím pani doktorku Balážovú, aby nám predniesla tento materiál nech sa ti páči.
p. Balážová
Ďakujem pekne pán primátor za slovo čiže aj moja chvíľa aj vaša chvíľa páni poslanci takže ja
som vypracovala podľa § 18f odsek 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení plán kontrolnej
činnosti na 1. polrok roku 2017 a keďže viem, že máte pre mňa pripravené ešte nejaké úlohy v
rámci podnetov ja by som vás poprosila keby sa to zahrnulo do plánu kontrolnej činnosti ak sa
to dá dobre lebo potom niekedy je toho veľa aj mimo plánu, takže čistejšia robota jak je to v

pláne kontrolnej činnosti nech sa páči počúvam vaše návrhy pripomienky.
p. Burdiga, primátor mesta
No takže poďme pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Ja tú iniciatívu vlastne by som navrhol z dnešných podkladov, ktoré som dostal od VVS na stôl,
tzn také také rozpačité že, že týždeň pred tým máme v maily jeden podklad že nevedie cez
pozemok mesta žiadna inžinierska sieť. Zrazu o týždeň na to už vedie takže by som vlastne
poprosil pani kontrolórku v blízkej, ďalekej, strednodobej budúcnosti skontrolovať ťarchy
mesta či za tieto inžinierske siete sú kalkulované a či sú zaplatené ťarchy.
p. Burdiga, primátor mesta
Všetko? Pán poslanec Kuhn, faktická pán poslanec Lach prebehol ťa.
p. Lach
Sa ospravedlňujem pán kolega teraz sú aj úlohy pre hlavnú kontrolórku v tomto bode?
p. Balážová, prednostka MÚ
Ja som navrhla, že pokiaľ máte nejakú takú alebo väčšiu lepšie by bolo do plánu kontrolnej
činnosti to zahrnúť áno lebo to máte k tomu zdá sa dávam k tomu správu ale pokiaľ je to
podnet nie som povinná dávať správu do zastupiteľstva čiže ak chcete aby ten výsledok
kontroly alebo prešetrenia bol prejednávaný v zastupiteľstve je to lepšie dať do plánu
kontrolnej činnosti dobre.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
V tom prípade teda by som mal návrh na 2 kontroly. Jedna sa týka vlastne obidve sa týkajú veci
ktoré sme dnes prejednávali teda jedna sa týka tej zmluvy medzi medzi mestom a poľovníckym
združením ohľadne tzv. Jurovej osady teda preveriť, akým spôsobom vlastne bol upravený ten
právny vzťah a kto kto takto niesol zodpovednosť za teda v prvom rade je nejaký preberací
protokol, ktorý hovorí o tom, v akom stave bola tá nehnuteľnosť, keď ju získali do správy
poľovnícke združenie a ako bolo upravené kto je zodpovedný za za prevádzku údržbu proste
udržiavanie udržiavanie to v tom stave, v akom to bolo prevzaté a tiež teda či či nejakým
spôsobom mesto kontrolovalo dodržiavanie čiže to je jedna vec a druhá sa týka teda toho
parkoviska na Zakarpatskej pri Kalteneckeri keď teda akým spôsobom to bolo právne
upravené, keďže tam sa teda údajne jednalo o záber verejného priestranstva, či ako to bolo
zmluvne ošetrené, aké zásahy tam stavebník môže robiť a v akom stave teda, čo má, čo má
odovzdať mestu, v akom stave a teda prípadne čo mesto ako môže vymáhať od stavebníka,
prípadne nejakého právneho nástupcu dodržanie týchto zmluvných záväzkov alebo alebo
nejakej náhrady škody ďakujem to je všetko.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem otázky boli zodpovedané zodpovedané ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Lach.
p. Lach
Ja si dovolím dovolím trošku kolegu Kuhna upraviť opraviť, že v prvom rade zistiť či teda bol

vzťah zmluvný medzi poľovníckym združením a mestom a aký kto odkedy dokedy trval ako
bola kontrola kontrolované plnenie tejto zmluvy, ak existovala a tam potom ten protokol o
prevzatí a odovzdaní. Ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Ja sa chcem spýtať 2 otázky neviem síce pokiaľ to nie je na pani hlavnú kontrolórku správny tak
ma upresnite. Prvá vec minule sme odsúhlasili teda ste vy odsúhlasili predaj štyroch metrov
štvorcových a vlastne vznikla tam podlžnosť, i keď pán Lach spomínal už ešte pred prestávkou,
že nie je možné prenajať alebo odpredať urobila sa tam výnimka teda do tridsiatich dní mali
splatiť nejakú istinu. V akom stave je odpredaj tých 4 m² na Kúpeľnej 20 oni si vyplatili alebo
nie a pán primátor podpisoval alebo neviete nám povedať.
p. Balážová
Pán poslanec ja toto neriešim. Nie je to moja kompetencia neviem vám povedať, ale v
podstate tak ako bola zaužívaná prax tak vlastne do podpisu zmluvy tie pozdĺžnosti museli byť
vyrovnané a práve dnešnou zmenou zásad hospodárenia sa to tam aj ošetrilo myslím dobre
hovorím pani prednostka áno že jaj dobre dobre tak potom pani prednostka povie nech sa
páči.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Tam bolo vysporiadaných tých 48 EUR myslím, že 10. októbra bolo všetko zaplatené zmluva
bola podpísaná kúpna cena bola zaplatená, čiže žiadny záväzok nie je evidovaný voči tej pani.
p. Capák
Ja by som sa spýtal 48 EUR to bola len tá vlastne podĺžnosť, čo bola voči mestu lebo my sme
vtedy museli hlasovať poslanci a sme nevedeli vlastne o čo vlastne ide na istinu aká výška
vtedy ste to vlastne ani vy nevedeli.
p. Miháliková, prednostka MÚ
To nebola istina.
p. Capák
Ak ste to nazvali istina nie?
p. Miháliková, prednostka MÚ
To nebola istina. To bolo penále. Penále ktoré sa dorobilo práve v tom čase keď my sme
nemohli predpokladať hej kedy sa vyrubí penále, kedy bude splatné práve preto sme tam teraz
dali tú tridsaťdňovú lehotu že aj keď nastane taký prípad, že v čase, keď príde sem žiadosť
nemá nedoplatky, ale za tie 4 mesiace môže už mať kým dôjde ku konečnému schváleniu tak,
aby v tej dodatočnej lehote tridsiatich dní po schválení bolo možné ešte vyrovnať tieto
nedoplatky.
p. Capák
Dobre ďakujem pekne za úplnú odpoveď a druhá otázka opäť ešte nie možno nesprávne na
pani Balážovú že pani Šmelková už dala rozhodnutie teda odstránenie čiernej stavby na
parc. 735, kde vlastne rodina Gonová tam vystavala čiernu stavbu a ako je to teraz časovo,
kedy má sú vôbec časovo dané podmienky, že má to podpísať pán primátor, že áno do ja
neviem troch mesiacov alebo vôbec nie sú alebo ako to funguje ja neviem.
p. Balážová
Pán poslanec v tomto okamihu vám neviem dať odpoveď na túto otázku je to zákon o

správnom konaní samozrejme a aj bez stavebného úradu ako postupuje, v tomto ja ich nemám
právo ani kontrolovať ako stavebný úrad.
p. Capák
Stavebný úrad už ukončil túto vec a pán primátor vy by ste mi nevedeli ešte doplniť.
p. Burdiga, primátor mesta
Skúsme to tak urobiť je napísané, že plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky skús vyčkať
pán poslanec 20 minút a potom sa možno budeš pýtať a keď ti odpovie.
p. Capák
V diskusii.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak áno lebo toto je niečo iné hej dobre.
p. Capák
Dobre ďakujem veľmi pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči. Ešte niekto? Keď nikto tak uzatváram diskusiu. Pani hlavná kontrolórka chceš
niečo dodať? Môžem uzavrieť tento bod? Dobre, prečítam návrh na uznesenie Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava
na 1. polrok 2017 nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 13, proti 0, zdržalo sa 0.

30
Správa z výsledku kontroly hospodárenia Technických služieb mesta Rožňava so zameraním
na výber nájomného za nebytové priestory a trhovisko a kontrola dodržiavania zákona č.
211/2000 Z.z. v z.n.p. o slobodnom prístupe k informáciám
p. Burdiga, primátor mesta
Bod 30 správa z výsledku kontroly hospodárenia Technických služieb mesta Rožňava so
zameraním na výber nájomného za nebytové priestory a trhovisko a kontrola dodržiavania
zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Pani hlavná kontrolórka nech sa
páči.
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Ďakujem pekne takže na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok som
vykonala túto kontrolu. Správu máte predloženú nedostatky sa zistili pri dodržiavaní zákona
číslo 211 z roku 2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám tieto nedostatky boli takého
pôvodu, že neboli zverejnené informácie alebo údaje, ktoré zákon ukladá tzn, že spôsob
zriadenia povinnej osoby právomoci kompetencie rozpis organizačnej štruktúry miesto čas
spôsob, akým možno získavať informácie a tak isto sa zistilo, že kontrolovaný subjekt
nezverejnil nájomné zmluvy o prenájme hrobového miesta uzatvorených podľa všeobecne
záväzného nariadenia mesta. Nezverejňovaním týchto zmlúv sa stávajú zmluvy právne
neplatnými, keďže podľa § 47a Občianskeho zákonníka, ak zákon ustanovuje povinné
zverejnenie zmluvy zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, čiže v správe
sa konštatuje alebo v kontrole sa konštatuje porušenie tohto zákona. Správa z výsledku

kontroly bola prejednaná s pánom riaditeľom technických služieb prijali opatrenia zaviazali sa
že do konca budúceho roku tieto nájomné zmluvy dopracujú respektíve zverejnia a keďže ide o
veľký počet zmlúv, tak preto takýto takáto dlhá lehota ostatné údaje, čím skôr do konca roku
budú tam budú na tejto stránke zverejnené, čo sa týka prenájmov nič teda nedostatky sa
neboli zistené nech sa páči.
p. Burdiga, primátor mesta
Diskusia. Ukončujem diskusiu prečítam návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
berie na vedomie správu z výsledku kontroly hospodárenia Technických služieb mesta Rožňava
so zameraním na výber nájomného za nebytové priestory a trhovisko a kontroly dodržiavania
zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám. Nech sa páči hlasujte.
Hlasovanie
Za 12, proti 0, zdržal sa 0.
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Správa z výsledku kontroly hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za
obdobie rokov 2014 – 2015
p. Burdiga, primátor mesta
Bod 31 správa z výsledku kontroly hospodárenia Mestského televízneho štúdia Rožňava za
obdobie rokov 2014 až 15. Pani hlavná konrolórka nech sa páči.
p. Balážová, hlavná kontrolórka mesta
Áno ďakujem čiže tiež na základe plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 bola vykonaná
kontrola hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za obdobie rokov 2014
2015 podrobne sme vlastne rozobrali všetky vlastne účtovné doklady všetky dokumenty, ktoré
kontrolovaný subjekt mal nedostatky tam máte zistené, alebo uvedené, ktoré boli zistené
práve na základe výsledku tejto kontroly sa vypracovali odporúčania, ktoré už vlastne dá sa
povedať na tomto zastupiteľstve sa začali aj realizovať ja som navrhovala prijať rázne
opatrenia na zníženie stratovosti, keďže tá strata tohto subjektu je z roka na rok okolo 8 až 7,
8.000 EUR, čiže ak sme zhodnotili možnosti príjmov a výdavkov tak jednoducho bolo treba k
niečomu prikročiť čiže pani konateľka hneď aj začala realizovať dobre je to na úkor mesta
musíme si povedať áno že tým pádom, že vykrývame stratu a bude sa musieť vyjednávať aj
ohľadom platenia za služby, ktoré nám rožňavská televízia poskytuje, myslím si že je to správny
krok, lebo prehlbovať tam stratu nemá nejaký nejaký význam, čiže ja som tieto opatrenia tam
navrhla pani konateľka s nimi súhlasila a na základe toho aj prijala opatrenia na odstránenie
týchto nedostatkov samozrejme tie nedostatky, ktoré boli pri faktúrach nekopírovali sa
neobsahujú podstatné náležitosti atď. to je úloha do budúcna aby sa tieto nedostatky
nevyskytovali konateľka nemala námietky proti zisteniam nech sa páči keď máte otázky,
pripomienky.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Myslím si, že Mestské televízne štúdio je eseročka, tzn obchodná spoločnosť takisto ako si
objednávame tie služby v súvislosti aj s týmto zastupiteľstvom ostatné od Mestského

televízneho štúdia by sme si ich objednávali aj od iného subjektu nie je férové voči Mestskému
televíznemu štúdiu, že že my sme doteraz mali tie ceny podhodnotené robili nám ich za dajaké
dumpingové ceny treba vlastne áno viesť rokovanie s mestským televíznym štúdiom a dostať
tie tie ceny na reálnu úroveň ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Súhlasím s kolegom Balázsom v tom, že tak isto ako Technické služby aj podľa mňa aj
Rožňavská televízia funguje skôr ako preddavková organizácia nie ako spoločnosť s ručeným
obmedzením v podstate svojej činnosti a tak isto súhlasím s kolegom Balázsom v tom, že teda
naozaj je potrebné, aby sa prehodnotil tento ekonomicko hospodársky vzťah jeho výhodnosť a
my sme pred chvíľou schvaľovali schvaľovali ceny ceny za jednotlivé teraz služby mestského
televízneho štúdia a len pre televíznych divákov a pre vás všetkých sú to ceny, ktoré sú bez
zisku to znamená, že len na pokrytie vyslovene len réžie ako takej, čo mme ako podnikateľovi
mi je proti srsti, aby som pracoval bez zisku. Neviem či tam bude nejaký iný priestor na
vyjednávanie v rámci tohto preto by preto by bolo teda aj z pozície konateľa spoločnosti zvážiť
teda samozrejme v rámci toho plánu činnosti, ktorý bol prevedený alebo teda predostretý
tieto veci zvážil so svojím zriaďovateľom vážne o týchto veciach rozprávať, nakoľko pracovať
len v zmysle teda nákladovosti pre jediného momentálne hlavného partnera sa mi zdá hodne
neefektívne a je to cesta do červených čísel ďakujem veľmi pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem nech sa páči ďalší. Nikto, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie Mestské
zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu z výsledku kontroly hospodárenia
Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava za obdobie rokov 2014 až 2015 nech sa páči
hlasujte.
Hlasovanie
Za 9, proti 0, zdržalo sa 0 ďakujem.

32
Podnety pre hlavnú kontrolórku
p. Burdiga, primátor mesta
Máme tu bod podnety pre hlavnú kontrolórku mesta nech sa vám páči. Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne v súvislosti s povedaným v predchádzajúcej predchádzajúcom mojom
vstupe by som chcel poprosiť pani kontrolórku aby preverila hmotnú zodpovednosť konateľa
spoločnosti za tieto vážne nedostatky, ktoré boli pretože faktúry, že nespĺňali všetky náležitosti
a úhrady boli realizované ako boli realizované s odstupom a vzhľadom ja myslím súvisia aj so
zodpovednosťou konateľa ako takého, takže v tejto súvislosti by som chcel túto a 2. vec otázka
toto je otázka mne napadlo, keď sme o tom preberali RVTV ano prepáčte RVTV ďakujem za
upozornenie RVTV v súvislosti s tým, čo sme sa bavili o výkone funkcie zástupcu primátora
chcem sa opýtať pani prednostky či náhodou alebo zároveň pani kontorlórky či to náhodou nie
je v rozpore teda, že teda zástupca primátora bude dostávať plat a bude zároveň poslancom

Mestského zastupiteľstva, ja viem že je to riešené úpravou teda odmeňovania je to teda v
rámci nejakého úväzku v rámci dokumentov len by ma zaujímal.
p. ...........
Toto nerieši náš poriadok odmeňovania, ale vyplýva to priamo zo zákona o platových
pomeroch volených predstaviteľov, čiže tam v tomto zákone je zakotvené akým spôsobom sa
odmeňuje primátor a jeho zástupca.
p. Kováč
A nebude pán zástupca tým pádom zamestnancom mesta.
p. ..........
Nie on bude stále v pozícii poslanca.
p. Kováč
Dobre ďakujem pekne .
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči ďalší podnet pre pani hlavnú kontrolórku. Nemá nikto uzatváram tento bod a 33,
34 boli otázky poslancov. Diskusia nech sa vám páči pán poslanec Capák.
33
Otázky poslancov
p. Capák
Takže teraz asi by som sa mal spýtať priamo pána primátora vážený pán primátor prosím vás
ako teda stojí to odstránenie čiernej stavby na parcele 735 na Hrnčiarskej ulici pani Šmelková
mi vravela, že už to rozhodnutie napísala, čiže stavebný úrad tiež ukončil akékoľvek činnosti,
ktoré mal nepamätáte si ste už to podpisovali alebo ako keby ste nás oboznámili.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec dostaneš písomnú odpoveď na to dobre musím si to ja preveriť.
p. Capák
Že ešte ste mali ste dosť ste nestihli mať materiál v ruke lebo čaká sa vraj len na váš podpis.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec dostaneš na to písomnú odpoveď, ja si to preverím dobre.
p. Capák
Dobre ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ja mám prosbu na križovatke na križovatke ulíc Žilinská ulice Pionierov neďaleko súkromnej
pekárne je z parkoviska pekárne nepríjemný výtok nejakej tekutiny vychádza teda zo
súkromného pozemku, ktorá teda steká na cestu a pri týchto mínusových teplotách spôsobila
aj v pondelok aj v utorok veľmi nepríjemnú situáciu vytváral sa tam ľad a kĺzalo to, či by bolo
možné nejak týmto výtokom zabrániť, aby tí a 2. otázka bytovka na Zlatej číslo 10 a či vieme
nejak, v akom stave je zámer majiteľa tej bytovke v rámci realizácie nejakej výstavby alebo
rekonštrukcia ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
No jedno ti odpovieme budeme určite upozorníme tú pekáreň hej lebo takto ti neviem

povedať čo to tam vyteká to som si aj ja všimol hej už neraz a na druhú ti odpovie pani
prednostka potom dobre.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Pokiaľ ide o bytový dom na Zlatej 10, keď si spomínate v minulosti ste buď neschválili alebo
stiahli materiál, kedy vlastník bytovky žiadal previesť aj pozemok okolo bytovky, pretože bez
parkovacích miest nemôže rekonštruovať byty, čiže z toho dôvodu, že nemá ešte vo vlastníctve
pozemok tak nejde ani rekonštruovať byty. Áno to je pozemok okolo bytovky tam bolo
vyčlenených ja neviem teraz či 700 800 m² ja sa už nepamätám presne alebo ten materiál
neschválený kvôli výške kúpnej ceny mne sa zdá že sa vám nepozdávala cena uvedená v
znaleckom posudku.
p. Kováč
Mám zapnuté. Je to patová situácia my sme to neschválili cenu vlastník teraz ako žiadne kroky
že teda zvýši cenu.
p. Miháliková
Oznámili sme mu uznesenie a nereagoval.
p. Kováč
Lebo z tej bytovky pokiaľ nedôjde k nejakej sanácii alebo k nejakej úprave sa stane stavba
ktorá bude ohrozovať všeobecnú bezpečnosť okolo v okolí a to je zodpovednosť majiteľa
potom.
p. Miháliková, prednostka MÚ
Nemáme žiadne podanie v tejto veci.
p. Kováč
Ja som myslel, že už bolo nejaké podanie ja len upozorňujem na to, že tam je, takže
navrhujem, aby mesto ešte raz vyzvalo majiteľa teda aby ste sa stretli na pri rokovaní nejakom
a skúsili získať nejaké informácie aké sú jeho ďalšie zámery respektive čo hodlá s tým urobiť
ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kuhn.
p. Kuhn
Pán primátor ja by som mal len jednu poznámku. Na začiatku zastupiteľstva, keď sa preberal
ten bod predaja prenájmu pozemkov, tak si povedal pánovi Čechovi, že že prečo neprišiel na
žiadnu komisiu, že komisie sú verejné. No musím ťa opraviť v zmysle rokovacieho poriadku
komisie nie sú verejné. Verejné je zasadnutie Mestského zastupiteľstva komisie nie sú
verejnými. My sme tu poniektorí bojovali za to už pred šiestimi rokmi aj aj myslím, že v tomto
volebnom období sme sa snažili dosiahnuť, aby komisie boli verejné žiaľ väčšina kolegov
poslancov bola bola proti ja viem, že prax vo finančnej komisii je taká, že zatiaľ každý kto prišiel
a požiadal, aby mohol byť pri nejakom pri niektorom bode prítomný tak tak sme mu to
odsúhlasili. Neviem aká je prax v iných komisiách, ale realita taká, že keď si človek pozrie
rokovací poriadok, žeby chcel prísť na komisiu tak tak sa dozvie, že to nie je verejné a nemá na
to automaticky nárok a mnohí ľudia si povedia, že prečo by som tam chodil keď, keď mi to
možno nakoniec neodsúhlasia len budem zbytočne merať cestu, takže to len tak pre
upresnenie.
p. Burdiga, primátor mesta
Ja som si to uvedomil, áno čo som povedal ale musím ti povedať, že ja som sa tiež pomýlil tak

ako ty sa pomýliš tiež hej. Ja som myslel práve na to, že na tú komisiu keď niekto príde alebo je
prizvaný tak na každej nielen na vašej finančnej sa dostane dnuka a každý si každého vypočuje,
čiže to bola možno len moja zlá odpoveď. Ja som sa pomýlil takže ja sa ospravedlňujem, že
som to povedal takto ale myslel som to tým spôsobom, že hocikto príde a hocikto požiada či
predsedu komisie alebo podpredsedu, tak ja si myslím, že stále je vypočutý a stále je zavolaný
na komisiu tak som to ja myslel takže ako beriem ja som sa pomýlil. Pán poslanec Capák nech
sa ti páči.
p. Capák
Ja by som chcel poďakovať a zároveň vyzdvihnúť činnosť za posledné obdobie našej severnej
časti Rožňavy jak to nazývam a to je v prvom rade poďakovať susedom, ktorí sa ozvali. Ďalej
stránke, ktorú vedie poslanec Roman Ocelník aj keď nechce aby som také rozprával a potom
celkovo mestu, pretože všetci poslanci, ktorí sme tam máme dobrý pocit, že odvodnila sa
cesta. Je tam urobený ten betónový jarček nazvem alebo odvodňovací a tak isto most bol
opravený, čiže samozrejme aj tie pozitíva treba spomenúť a verím, že takto ďalej sa nám bude
dariť napredovať nie len v tej časti ale celkovo v meste.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec Kováč.
p. Kováč
Ja sa ospravedlňujem zabudol som na dve veci. Svojho času mám taký pocit, že vo februári
tohto roku pani prednostka spomínala, že v zmysle starosti s pozemkami okolo ciest smerom k
sanatóriu a bude v jednaní s biskupským úradom a tak by ma zaujímalo ako tie jednania
dopadli a aké sú výsledky tých jednaní aj v zmysle teda tým či teda biskupský úrad bude
ústretový smerom k našim snahám alebo nie 2. otázka, ktorá súvisí s tými, ja len chcem
kolegov upozorniť nie s týmto ale s ďalším rokovaním Mestského zastupiteľstva, že pani
Švedová dala do ako na konzultácie respektive na pripomienkovanie nové VZN-ko o dotácii
športových klubov respektíve športu a kultúry ďakujem veľmi pekne 11. 11. máte v maily.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka ti odpovie na tvoju otázku.
p. Miháliková
My sme sa stretli s pracovníkmi rímskokatolíckej cirkvi teda biskupstva myslím že 2× predložili
sme im aj kompletný prehľad všetkých pozemkov, ktoré vlastnia a ktoré my užívame s tým, že
a síce zamestnanci vtedy bol tam ešte aj pán vikár bývalý pán vikár teda prisľúbili že určite sa
na to pozrú oni si tiež spracujú porovnajú či ten stav sedí aj na ten ich, ktorý vykazujú a pošlú
nám písomnú odpoveď, no medzitým sa už udiala ďalšia personálna výmena, ale zatiaľ sme
vôbec žiadnu písomnú odpoveď nedostali.
p. Kováč
........... sa pripomenúť.
p. Miháliková
My sa určite pripomenieme.
p. Kováč
Buďte taká dobrá.
p. Miháliková
Len v nedávnej dobe prebehla táto personálna zmena.
p. Burdiga, primátor mesta

Pán poslanec Ocelník faktickou.
p. Ocelník
Čo sa týka tej cesty na Čučmu na sanatórium aj keď sa ju v budúcnosti podarí nejak opraviť ale
možno by tam bolo vhodné nejakú kameru namontovať, keďže tá cesta nie je zničená len od
toho, že cez ňu prejde nákladné auto ale skôr, že tú obrovskú guľatinu ťahajú po ceste
traktorom uviazanú na reťaz, takže možnože na toto by trebalo dozrieť ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec Kemény. Pán zástupca.
p. Kemény
Ďakujem za slovo. Iste vám neuniklo, že som mal tú česť a možnosť minulý týždeň absolvovať
služobnú cestu do Bratislavy, kde bola vyhodnotená súťaž v rámci neziskovej organizácii
Transparency International Slovenska už po štvrtýkrát sa zostavoval rebríček 100
najotvorenejších samospráv nebola to nejaká náhodná jednorazová naša účasť mesto ako také
sa dlhodobo umiestňuje v na špičke tohto hodnotenia konkrétne v dvoch prípadoch v
posledných dvoch až troch prípadoch na tabuli alebo na stupni víťazov nie je to to bola zhoda
náhod a okolnosti, že som sa toho zúčastnil. Ja sa chcem s vami podeliť a zároveň poďakovať
všetkým, ktorým tento úspech prináleží a prislúcha na čele s pánom primátorom vedenie
mesta vám poslancom všetkým zamestnancom vedúcim odborov, ktorým sa tieto kritériá a
oblasti, ktoré sa zohodnocujú stali naspäť samozrejmosťou a každodennou rutinou všetkým,
ktorý sa podieľali na mediálnej politike tzn. tvorba prevádzkovanie stránky mesta verím, že tak
jak aj doposiaľ v tomto rebríčku napredujeme a zvyšujeme svoj kredit, že tomu bude tak a
tomu patrí teda uznanenie a poďakovanie všetkým ktorí sa na tom podieľali ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Lach. Dohodnite sa s pánom poslancom Kuhnom ťa predbehol.
p. Lach
Ja by som chcel požiadať, aby Technické služby odstránili časť zábradlia na moste na Kúpeľnej
ulici pred na moste, ktorý je pre pánom Hudákom, lebo v rámci reštitúcie alebo neviem akým
spôsobom proste posunul plot oplotenie svojho pozemku až ku zábradliu a po tej strane
potoka, kde má dom pán Hudák nie možné chodiť a je to miestna komunikácia, ktorú tam
využívajú susedia keď idú do lesa na prameň a pod. čiže tam treba odstrániť možno meter
alebo tak to tam vychádza taký rebríček tých oných tých zvodidlách a takto sprístupniť ten
chodník pre susedov ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Capák.
p. Capák
Nechcem na toto reagovať len prene ktoré, miesto je to a mne sa zdá že tam ten pán Hudák
mal nejaké zmeny odkúpenie od dedka alebo od brata dedka nejak tak to tam je asi ale určite,
čo je obdivuhodné a želám mu hlavne veľa zdravia jeho rodine aj bojovným synom, pretože
zabránil kradnutiu dreva z lesa tým, že tam nechal ten stĺp elektrický a druhú vec inú teda keď
môžem na tému bol som na veľmi peknom koncerte Základnej umeleckej školy bol vynikajúco
spracovaný, ale niektoré veci a využijem, keďže tu mám našu pani doktorku Mičudovú prosím
vás vy ste tam mali tiež príspevok, že ako pán režisér tak zrežíroval ako to vidíte vy tam ste
tvrdili, že netreba mať talent na to keď niečo chce v tej hudbe to by mi až tak nevadilo váš
názor, ale skôr ste tam aj spomenuli, že dnes nemajú tie deti tak možnosť vystupovať ako

voľakedy no kto má v meste podľa vás potom tvoriť tie akcie vy ste vedúca odboru kultúry a
školstva aj športu takže ako to vy vidíte kto.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani doktorka skúste, ako to vy vidíte dobre.
p. Mičudová
Takto je mi to trošku ľúto, že som tam nebola na tom koncerte, pretože mali sme už dopredu
plánované nejaké podujatie v Košiciach nebola som v Rožňave. Túto dokrútku natáčali s tými,
ktorý boli absolventi Základnej umeleckej školy, čiže tým pádom preto som sa dostala vlastne
do tej dokrútky. Ja som tam hovorila strašne veľa asi 2 hodiny kým ten pán režisér natáčal a, čo
sa dostalo do dokrútky ja vôbec neviem ja to teraz počujem prvýkrát od teba napr. ja som to
nevidela totiž, takže neviem sa k tomu vyjadriť, ale čo sa týka talentu tak asi takto. 10% z toho
všetkého je talent to je pravda ale tých 90 % je tá drina, ktorú dnešné detí niektoré nemajú
trpezlivosť a výdrž vlastne dokončiť či už základnú umeleckú školu alebo v škole sa venovať
týmto odporom, ktoré sú umelecky nejako zamerané. Čo sa týka vystúpenia detí tu by som
chcela práveže povedať každá príležitosť pre žiakov základnej školy a materskej školy sa
ponúka práve na takých akciách ako sú dni mesta. Pokiaľ si si všimol pán poslanec tak na dňoch
mesta sme dali priestor celý deň skoro našim deťom, aby vlastne vedeli tam vystúpiť a vedeli
sa prezentovať, pretože deti vystupujú ale vystupujú len v rámci materských škôl základných
škôl alebo ja neviem či aj stredné školy niečo také majú v takom úzkom kruhu a práve tieto
príležitosti ako teraz bude napr. otvorenie vianočných trhov znovu dostanú priestor deti, dni
mesta znovu dostanú priestor detí, ale my nemôžme robiť kultúrne leto bolo znovu dostali
priestor detí, čiže snažíme sa maximálne v oblasti kultúry dať priestor práve pre tieto deti,
ktoré sú talentované a nie len talentované ale hlavne deti, ktoré chcú lebo o to sa nám jedná
hej aby sme podchytili čo najväčšiu najväčšiu verejnosť z týchto detí takže, keď si pozrieme
podujatia, ktoré mesto pripravuje bez detí to nefunguje jednoducho tie deti dostávajú
príležitosť viacej im dať neviem aj keby som bola veľmi chcela. To isté deti deti dostali
príležitosť na Medzinárodný deň detí pokiaľ si tam bol 6. júna všetko kompletne robili sme pre
deti dostali príležitosť deti, takže ja si myslím že mesto robí maximum preto teda odbor
školstva a kultúry a v spolupráci s mestom aby tie deti tú príležitosť dostali, takže nerozumiem
veľmi tvojej otázke či to je kritika alebo to je pochvala alebo neviem teraz.
p. Capák
Skôr otázka že aj ja by som chcel poviem za seba tiež tie moje deti prihlásiť na nejaké tie
činnosti aby prestali mať strach z publika.
p. Mičudová
O tom čo hovorím áno.
p. Capák
A taký zoznam akcií či by som mohol si u vás teda zaobstarať alebo ja celkovo či je do budúcej
doby stačí polrok, aby som to vedel vlastne ich vedel hneď prihlásiť.
p. Mičudová
No takto my dávame na internet vždy výzvu pre všetky organizácie, ktoré sa nachádzajú v
meste plus my ako mesto dávame termínovník všetkých podujatí, ktoré robíme v danom
nasledujúcom roku, čiže teraz ide rok 2017 a tam bude presne napísané od januára po
december, ktoré podujatia bude robiť mesto a vlastne každý kto chce sa do tých podujatí
zapojiť nie je problém.

p. Capák
Ďakujem.
p. Mičudová
Takže toľko.
p. Capák
Ďakujem pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Poslanec Kuhn nech sa páči.
p. Kuhn
Ja by som chcel nadviazať na pána viceprimátora. Ja mám tiež radosť z toho, že Rožňava si
tretíkrát po sebe udržala tretie miesto v hodnotení najtransparentnejších miest to hodnotenie
sa robí každé 2 roky ešte viac ma teší, že tento rok sme získali viac bodov ako pred dvomi
rokmi lebo pred dvomi rokmi sme naopak oproti predchádzajúcim obdobia spred 4 rokov sme
poklesli v tom bodovom hodnotení, ale tentokrát sme získali o niekoľko bodov viacej. Ja som si
pozrel aj teda v akých oblastiach pretože to hodnotenie transparentnosť v rôznych oblastiach,
že kde sme ako bodovali jedno z najvyšších hodnotení vyše 90 bodov, myslím že myslím, že
priemer sme mali 76 keď sa dobre pamätám vyše 90 bodov sme mali za transparentnosť
verejné obstarávania, čo ma veľmi teší, keďže 6 rokov som som tlačil na to, aby ten proces
verejné obstarávanie bol v Rožňave, čo teda najtransparentnejší ja viem, že niektorí niektorí
pracovníci MÚ ma za to veľmi nemajú radi pretože, to znamená viac práce, ale tak prináša to
potom takéto nejaké výsledky a pre inšpiráciu jednou z oblasti, kde sme získali, kde Rožňava
získala najmenšie percento za transparentnosť sú dotácie, čiže dúfam, že keď budeme budeme
schvaľovať nové VZN o dotáciách tak, že ho schválime tak, aby sme o 2 roky aj v tejto oblasti
získali vyššie percentuálne ohodnotenie ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pani prednostka by reagovala.
p. Mihaliková, prednostka MÚ
Pán Kuhn neviem, že či vás majú radi zamestnanci či vás nemajú možno aj mňa nemajú radi,
ale ja si myslím, že zamestnanci už to robia automaticky, že zverejňujú všetko, čo sa dá na
stránke bez toho, aby rozmýšľali či to budete vyžadovať vy alebo ja alebo pán primátor naozaj
to už robím je to pre nás samozrejmosť, že zverejníme všetko, čo sa dá.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Ja by som mal 2 také záležitosti už na predchádzajúcich zastupiteľstvách som upozorňoval na
problematiku parkovania týka sa to hlavne sídlisk hlavne napr. sídliska Juh. V posldnej dobe
som sa veľakrát dostal do do debát s obyvateľmi mesta kde stále viac sa páči rieši sa táto
problematika dotýka obyvateľov a žiadal som vedenie mesta, aby sme dajaký aspoň priebežný
podklad ako stojí vypracovanie tých parkovacích miest na juhu, lebo je tam množstvo
pozemkov okolo sídliska je tam štvorprúdovka ktorej ktorej parkovanie alebo vyznačenie
parkovacích miest by sa dalo riešiť a možná žeby trebalo túto problematiku trošku posúriť bol
by som rád zdôrazňujem keby sa táto problematika riešenie tejto problematiky dostalo pred
realizáciou do do Mestského zastupiteľstva a tým pádom v tejto súvislosti by som rád podotkol
bod ktorý sa dneska preberal o parkovaní na zeleni, kým my nevyznačíme parkovacie miesta a

niekedy sa nám zeleň prelína s chodníkmi alebo nemáme obrubníky ťažko môže mestský
policajt posudzovať či niekto stojí alebo nestojí na mestskej zeleni a z toho len je len
nevraživosť medzi občanmi alebo respektive mestskou políciou a občanmi takže, možná že
túto problematiku priebežne keby sme dajak dostali na stôl by by bolo osožné s touto
problematikou by mala byť v jednom rade riešená aj problematika odkladania smetných košov
odpadkových košov, aby sa to vlastne zladilo do jedného. Bod číslo 2 tá vrátim sa k tej otázke,
ktorá sa tu začala ráno riešiť chvíľočku ešte vás poprosím páni lebo sa neviem sústrediť, že
ráno sme dostali v maily list od pani doktorky Martiny Vnemčákovej asi všetci poslanci. Chýba
mi tam trošku také splnomocnenie, takže neviem či to hovorí pani doktorka v mene pána
Čecha alebo či sú to len názory pána Čecha lebo pán Čech nie je podpísaný iba pani doktorka v
niektorých pasážach tento list vlastne mi pripadá až dakde ako vyhrážanie sa sa mestu a z
tohto vyplývajúc schválili sme pred dvoma mesiacmi jednu transparentnú súťaž lebo zase sa
celý čas bavíme o transparentnosti a v tomto liste spomínaných toľko záležitosti pri predaji
jedného pozemku, že ma tak dvíha zo stoličky toto či sme všetci považovaný za dajakých menej
hodnotných alebo prečo toľko lobistických skupín začalo zrazu riešiť 1 transparentný predaj
tuná v meste sa nad týmto zamýšľam tuná medzi všetkými poslancami a napr. som
prekvapený, kde v liste je riešenie otáčanie nákladných súprav na pozemku mesta, ktorý susedí
s pozemkom pána Čecha a chcel by som poprosiť pani kontrolórku aby, aby trošku skúsila
dohliadnuť na predaj tohto pozemku, lebo my sme tejto problematike až tak neznalý ale či my
musíme umožniť na pozemku mesta otáčanie nákladných súprav je tam spomínaná vyhláška je
tam spomínaný zákon na otočenie nákladnej súpravy podľa mňa ten náš pozemok nestačí tak
neviem či nás pani Vnemčáková chce dezinformovať alebo, aký je cieľ aké je smerovanie tohto
listu budem strašne rád, keď pán Čech prehlási, že to nebolo s jeho súhlasom, lebo
splnomocnenie tu priložené nie je ešte raz zdôrazňujem takže aj túto vec by som chcel
poprosiť preveriť pán Čech meno tam má napísané, ale podpísaný nie je takže toto ma tak
dvíha zo stoličky, že či aj na námestí všetky obchody sú zásobované nákladnými súpravami
zadnými vchodmi cez cudzie pozemky celá táto myšlienka vznikla z toho, že tam jedno veľké
blatné prostredie cez ktoré sa nedá prejsť autom ani peši zrazu, keď ideme niečo riešiť tak tak
tak sú tu je tu sú tu podmienky na 6 strán v liste ako my môžme pozemok predať, tzn chcel by
som sa opýtať pri predaji predaji pozemku sú tam spomínané vodárne inžinierske siete ostatné
či mi pri predaji pozemku musíme na takéto veci prihliadať či tam ten kamión sa bude vedieť
otočiť alebo nie ako pani doktorka uvádza v tomto liste odhliadnuc, či sa jedná o pána Čecha
alebo hocikoho iného, lebo my ideme predávať jeden pozemok a tým pádom by som chcel
uzavrieť túto vec tým, že žu či by sme nemohli predať my celý pozemok, ale len z dákej takej
takého takého seriózneho prístupu ku susedom nielen pána Čecha, ale aj ostatných im
navrhnúť že vlastne nech sa tam zriadi vecné bremeno na časti toho pozemku alebo na dajakej
parcele, aby sa tam umožnil dajaký normálny prístup nepredpokladám iba otáčanie kamiónov
alebo nákladných súprav lebo to je kamión to je presné označenie nákladnej súpravy kamión
hej takže pardón zvoní mi takže skúsim sa prihlásiť ešte raz o chvíľu.
p. Burdiga, primátor mesta
Šak môžeš, lebo možnože nabudúce tam už bude železničná súprava ............
p. Balázs
Takže.
p. Burdiga, primátor mesta

Aj to je možné, kľudne pokračuj.
p. Balázs
Hovorím trebalo by byť ústretoví, lebo predsa len aj tí obyvatelia ktorých sa to týka alebo
užívatelia tých pozemkov v susedných sú obyvateľmi predpokladám väčšinou mesta, takže ten
pozemok samozrejme zo zákona tam majú prístup na to a buď formou vecného bremena buď
formou podielového predaju časti pozemku, aby ten prístup mali umožnený, ale v 1. rade v
podstate ideme zhodnotiť mestský majetok ideme ho kapitalizovať je to dlhodobý majetok
mesta, takže tuná nie je jedno či predáme z toho pozemku 800 m² alebo len 100 lebo ten
zvyšný pozemok bude pre nás bezcenný budeme ho musieť udržiavať budeme ho musieť
asfaltovať a bude slúžiť na na prístup kamiónov do Parket plusu alebo neviem aká aká predajňa
tam je, takže poprosím pani kontrolku či by nedohliada tento proces predaja tohto či to my
musíme až takto sa venovať každej tejto problematike pri predaji a či si to nemôže potom riešiť
ten budúci vlastník ktorý to kúpi hovorím bol by som strašne šťastný keby to bolo pán Ing.
Peter Čech, lebo tým pádom množstvo týchto otázok a ten 6 stranový list, keď mala pani
doktorka splnomocnenie tiež by nemal potom opodstatnenie ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof.
p. Bischof
Ďakujem len krátko k téme parkovania na Juhu už som sa informoval a žiadal som MÚ
dávnejšie predtým, aby aspoň jednoduché čiary boli narysované na parkoviskách aby sa autá
jednoducho zmestili aby bol daný presný počet parkovacích miest. Odpoveďou mi bola veľmi
zvláštna poviem to veľmi džentlmensky a a diplomaticky odpoveď, že narysovaním čiar, by sa
znížil počet parkovacích miest, takže ľudia na Juhu, ktorí máte problém s parkovaním adresujte
svoje svoje otázky ďalej na MÚ, pretože odtiaľto prišla je to dohľadateľné v odpovediach
poslancov a takáto šalamúnska odpoveď, že rysovaním kreslením čiar by sa znížil počet
parkovacích miest ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak dobre ale tak to je najjednoduchšie choďte na MÚ a tam akože dobre dobre nerozčuľuj sa
pán poslanec ja som kľudný nerozčuľuj sa no to že teba sa ešte niekto niečo spýta hneď sa
nemusíš rozčúliť ja by som sa mohol celý deň. Pán poslanec Laco.
p. Laco
Ďakujem pekne za slovo ja by som chcel len navrhnúť alebo poprosiť pánov poslancov tu
prítomných, že celé dnešné zasadnutie prebiehalo veľmi konštruktívnom krásnom tempe
duchu či by sa nedalo samozrejme ja nemám na to žiadne právo len ich troška do svedomia
lebo vidím tam ešte stále veľa prihlásených či by sa nedalo nejak ukončiť tú diskusiu alebo ju
skrátiť zostručniť ide aj ten koncert kvôli koncertu to hovorím bol tu návrh pána poslanca, že či
by sme nemohli o tretej potom ukončiť vidím, že už sme prešli ale stále je ešte šanca tam sa
dostať tak chcel by som apelovať aby sme to nejak buď buď zrýchlili alebo alebo nejak dávam
neviem či môžem dať návrh na ukončenie lebo nemôžem uprieť právo poslancov vystupovať,
no takže dobre ďakujem veľmi pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec ja ťa chápem, že chceš ísť možno na koncert ale ja to nedovolím chcem aby všetci
poslanci, ktorí sú prihlásení aby diskutovali sú to diskusie a sú to otázky poslancov, takže my
ich musíme všetky vypočuť sme na treťom mieste v transparentnosti takže to musíme robiť

nech sa páči pokračujte ďalej pán Capák pán poslanec Capák.
p. Capák
Je otázne sa spýtať koľko parkovných plôch vôbec vzniklo v meste mali sme tu bod, v ktorom je
o trávnych plochách sa hovorilo kde budú vlastne vyzývaní občania minimálne keď nie
pokutovaný pokiaľ budú parkovať na trávnej ploche, ale koľko plôch parkovných sa urobilo ja
neviem zatiaľ asi no celkovo v meste a druhú vec by som chcel ešte toto bol vynikajúci postreh,
čo pán Balázs kolega povedal, akože áno prečo má byť mesto tlačené či sa tam otočí kamión či
električka či nebodaj vlak v budúcnosti to je pravda zase ako aj ten človek by mal brať s
pokorou mesto mi to dalo chvala bohu nie a teraz, keď on si kúpi najbližšie ťahač, tak potom
máme my problém zase zatiaľ je to len nákladné auto alebo prídu mu nosiť ťahačom teraz čo
my zbúrame dajakú budovu rýchlo to bol vynikajúci postreh takže ďakujem veľmi pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ešte keď môžem vám zareagovať na pána poslanca Balázsa aj na pána poslanca Capáka, keď si
prečítate uznesenia hej 72/2014 čítajte tam sú spomenuté aj parkovacie miesta čo sa v
súčastnosti deje len treba to prečítať dobre. Tam je tam je to napísané, že v akom správa o
plnení uznesení tam to je napísané ohľadom parkovania, čo sa deje tam ale to nevadí tak je to
veľmi obšírny materiál možno to prehliadnete, ale je to tam. Pán poslanec Lach.
p. Lach
Ja by som chcel požiadať keď už tu hovoríme o parkovaní na na ulici Hrnčiarskej a Kúpeľnej
vzniká potreba teda rozšírenia takej plochy, ktorá tam je na Kúpeľnej pri moste tam pred
mojím domom, kde parkujú susedia. Časť je vysypaná drvou tej plochy a časť je zeleň, no a keď
tam niekto zaparkuje, keďže je tam potreba parkovať susedia tam zvyknú parkovať Hrnčiarska
ulica je úzka a už aj tak je tam dosť áut zaparkovaných tak ani nechcem, aby niekto vysypal tú
plochu rozširoval tým, že ju bude vysýpať drvou alebo podobne, ale tak nejak nejaký úzus
alebo dohodu s mestskou políciou že keď tam budú parkovať aj na trávnatej ploche, aby to
bolo tolerované, lebo je tam potreba to rozšíriť to parkovanie, lebo ináč, keď sa parkuje na
Hrnčiarskej, tak tam vlastne je to neprehľadné a je to príliš zúžené, že tam sa tam sa zmestí
jedno auto tam sa nedá potom predbiehať ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Bischof. Ja si to preverím ten tvoj bod dobre, lebo ja som to deklaroval na
každom zastupiteľstve, že tá prvá etapa ktorá bude s preznačovaním tých parkovacích miest
tak sa nezníži ale zvýši o 140 miest čiže ja si to preverím kto ti dal tú odpoveď dobre a to si ja
vyvodím z toho dôsledky dobre hej lebo tá 1. etapa je vlastne o tom kde sa zníži.
p. Bischof
Len odpoviem.
p. Burdiga, primátor mesta
Dobre.
p. Bischof
Ak sa pamätáte kolegovia pán primátor ja som sa pýtal aby sme kvôli tomu aby sme zamedzili
nelegálnemu stavu, že občania si sami kreslia tie parkovacia miesta po chodníkoch a po
cestách a následne som dostal odpoveď písomnú z otázok poslancov v tom znení, že rysovaním
čiar, sa zníži teda počet parkovacích miest že preto sa k tomu zatiaľ neprekročilo takže v
archíve v zastupiteľstve je to dohľadateľné len toľko.
p. Burdiga, primátor mesta

Ja preto som reagoval na to že ja si to nájdem, pretože ja som vám deklaroval keď sa na to
pamätáte že tam nie zníži, ale sa zvýši len tým premaľovaním tých čiar okolo nejakých 120 až
140 parkovacích miest to je tá 1. etapa. Pán poslanec Ocelník nech sa páči.
p. Ocelník
Len by som chcel nadviazať na príspevok kolegu Lacha ohľadom toho parkovania, žeby
mestská polícia to kontrolovala trošku nielen v tej severnej časti ale napr. aj na juhu až do doby
kým sa nám nepodarí zabezpečiť naozaj tie parkovné miesta, aby to bolo jednoduchšie lebo na
juhu je naozaj, že obrovská katastrofa s parkovaním ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Tak je to samozrejme, keď vieš a si sčítaný v tom tak nikto nepočítal ešte v tej dobre keď sa tie
bloky postavili že v každom v každej rodine bude 4 až 5 áut no to je samozrejmé.
p. Ocelník
No ja som myslel, že do tej doby žeby sme to nejako.
p. Burdiga, primátor mesta
To ja chápem len ja ti odpovedám na to hej že bohužiaľ je to tak že dnešná v každej rodine,
každý má auto už no s tým sa nepočítalo takže budeme s tým niečo musieť robiť pán náčelník
porozumel si otázke pána poslanca Ocelníka dobre vynikajúce pán poslanec Kováč nech sa
páči.
p. Kováč
Ďakujem veľmi pekne ja by som 3 veci ešte doplnil súvisiace s tou diskusiou, ktorá tu sa
rozbehla veľmi pekne a myslím si a to chcem zase primátorovi podržať chrbát o parkoviskách
sme tu už hodne hodne rozprávali v minulosti dohodlo sa dohodol sa nejaký postup kolega
Marko veľmi iniciatívne spolu vtedy s komisiou výstavby pripravil návrh a myslím si, že veľmi
korektne informoval o tom, čo všetko obnáša legislatívne v súčasnosti vytvoriť parkovisko nie
je to len vec jednoduchá, že teda vyznačím na ceste čiarou, že teda toto je parkovisko, pretože
legislatívne sa nemôže takáto plocha označiť ako parkovisko rok 2013 2014 je tam aj na
základe toho bola vypracovaná myslím aj štúdia parkovísk, ktorá bola predložená na schválenie
myslím, že mesto ju má potvrďte prosím stavebný úrad toto k dispozícii je bohužiaľ vybudovať
parkovisko nie je taká jednoduchá záležitosť nie je to naozaj opakujem ešte raz vyčlenením
nejakej plochy, obrubníkmi, prípadne štrkovou za štvrtkovým zásypom alebo nejakými inými
záležitosťami bohužiaľ je to komplikovanejšia záležitosť, ale treba to asi opakovať, pretože sú
to veci dosť podstatné. Parkovacie miesta maľovanie čiar ja som veľmi rád, že sme sa k tomu
vrátili opäť by som chcel pomôcť resp. podporiť pána primátora v tomto snažení naozaj, keď sa
nám podarí naplánovať tvorbu týchto parkovacích miest alebo teda vymedzovať parkovacie
miesta maľovaním teda vodorovného dopravného značenia na na komunikácie miestne aby
teda vyvíjal, čo najväčšiu iniciatívu, či už teda ešte terajšie vedenie technických služieb alebo
nové budúce vedenie technických služieb aby sa tejto problematike venovalo, nakoľko sú
lokality v meste, kde sa to vyslovená na sídliskách vyslovene žiada, pretože tam dochádza k
neefektívnemu parkovaniu áut a ďalej by som ešte chcel upozorniť na jednu vec pokiaľ niekto
zo zákona cituje a tuná pán Džačár dúfam doplní, že sa jedná o vozidlo a jazdnú súpravu
jazdnou súpravou je osobné auto a prívesný vozík, ak si dobre pamätám zo zákona o cestnej
komunikácii preto by som pán Balázs sa zdržal poznámky že niekto si tam dovedie kamión na
tú komunikáciu, pretože u pána Čecha, pretože je v projektovej dokumentácii, ktorá bola v
prílohách zaslaná mailom dokument príloha číslo 3, kde odvolávka na STN 736110 a sú tu

doporučené polomery otáčania motorových vozidiel, ktorými sú zásobované prevádzky
nehovorím o prevádzkach paná Čecha ale prevádzky všeobecne z Normovej ulice ktorá není
vysporiadaná a najväčšia dĺžka automobilu je 12,0 metra a to nie prosím kamión to je 7 a pol
tonové auto väčšinou ďakujem veľmi pekne len toľko na upozornenie vďaka.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne ale ja mám niekedy z toho bodu taký pocit ako by sme pol Rožňavy predávali.
Pán poslanec Balázs.
p. Balázs
Pán kolega nič proti tomu nemám ale čítam z tohto listu, ktorý máme v maily pevne verím, že
to nie je od pána Čecha je to iba ľubovoľné konanie pani doktorky. Predmetné vyjadrenie
opätovne obchádza všeobecne záväzný právny predpis na jeho základe vydanú normu STN
736110 projektovanie miestnych komunikácii, ktorá uvádza štandardy potrebné na to, aby sa
nákladné motorové vozidlá alebo jazdné súpravy mohli otočiť nákladným motorovým vozidlá a
jazdné súpravy nákladné motorové dobre z tohto čítam z tohto čítam.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Kováč nech sa páči.
p. Kováč
Ospravedlňujem sa všetkým prítomným za takéto prekrikovanie aj pánovi Balážovi, ja len
chcem povedať jednu vec ja súhlasím s koncepciou, aby sa pozemky naozaj predávali vo
veľkých celkoch aby sme to zbytočne nedrobili s tým maximálne súhlasím, ale v súvislosti s
rozhodnutiami, ktoré sú vydané, či už mestom alebo stavebným úradom treba tieto
rozhodnutia bohužiaľ pri predajoch pozemkov rešpektovať respektive sa nimi riadiť, pokiaľ to
zákon vyžaduje nie je to také jednoduché, že predám parcelu a potom sa nejak s nimi
dohodnem ďakujem veľmi pekne.
p. Balázs
Páni kolegovia tu prítomný mne na tomto strašne vadí 1 vec, že dakto si z nás robí srandu zo
všetkých z nás týmto listom toto mi strašne vadí len táto jedna záležitosť doteraz som s tým
problém nemal až keď som neska otvoril tento list a vychádza mi z toho, že dakto si z nás robí
srandu ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Pán poslanec Beke.
p. Beke
Ďakujem pekne na dnešnom zasadnutí sme rozhodovali aj o predaji majetkov mesta aj o
starostlivosti mestského majetku. Jak je dobré, že naši predkovia sa starali o to, aby sme mali,
čo predávať a používať. No pravdepodobne oni nie kvôli tomu zveľadili majetok mesta aby sme
ich len predávali preto aj naďalej mali by sme tak rozhodovať, aby to bolo výhodné najmä pre
mesto. Viackrát som už nadniesol aj na dnešnom jednaní alebo zasadnutí odznelo mienka o
tom, že mesto by malo vytvoriť post hlavného architekta ako aj hlavného záhradkára ak by
sme ich mali možno ľahšie by sa nám rozhodovalo aj s pozemkom pri budove pána Čecha.
Hlavný architekt by mohol trebárs vypracovať návrh ako by sa dalo využiť to miesto. Podľa
mňa by nebolo odveci, keď by sa Normová ulica vytvorila tam kde pôvodne aj bola a potom by
sa dalo trebárs určiť na predaj v oveľa väčšom výmere ako teraz teraz je 6 m v 6 metrovej šírke
vynechaný priestor na vstup do budov tamojších a na 2. strane smerom k potoku je ďalšia ulica
v šírke cca 7 m plus chodník plus plac zelene popri potoku sa mi zdá, že naši predkovia lepšie

vedeli plánovať a využívať nutne potrebné priestory. Čo sa týkalo budovy Juritaňa by som chcel
poukázať, že onoho času, dalo určite dosť námahy vybudovať túto budovu žiaľ, že takto sme
hospodárili s ním odznelo to na dnešnom zasadnutí, že zbúrať ju ja osobne by som bol rád keď
by komisia rozhodla tak, aby sa odstránil len tá časť, čo je životu nebezpečné ale keď je možné
zachrániť aspoň základ čo je možné v bodoch by bolo možné v budúcnosti postaviť aspoň
nejaký altánok aby sme aspoň takým spôsobom zachránili niečo zo starej Rožňavy, nakoľko
Juritaňa je pojmom v Rožňave. Ďalšie, čo by som, čo by som na čo by som rád dostal odpoveď
viackrát som už dotazoval na to ale ale aj teraz by som sa vás opýtal že v akom štádiu je
webová stránka mesta, čo sa týka v Maďarskom jazyku asi pred dobrým pol rokom som sa
dotazoval na to tak dúfam, že minimum 6 mesiacov stačilo na to, aby sa s tým začalo postupne
postupne a keď už do Vianoc trebárs sa nedá ako spojazdniť tak aspoň v novom roku ďakujem
pekne.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pán poslanec. Má ešte niekto diskusný príspevok keď nie, tak ja vás ešte nepustím
pretože ja ešte mám keď dovolíte, budem reagovať na niektoré veci Transparency
International nebudem sa k tomu vracať je mi ľúto že som nebol doma a nemohol si prevziať
toto ocenenie, ale ja si myslím, že ocenením je to, že neskončili sme na 3. mieste ale to tretie
miesto sme si udržali to je to najťažšie, čo môže byť pretože môže byť nejaký skokan roka,
ktorý skončí z 50 na neviem, ktoré miesto ale 3 roky si to udržiavať si myslím že to je ten základ
celého úspechu a no to ja som strašne hrdý ja to musím povedať. Ďalej neviem či ste si všimli
bola vyhlásená súťaž aj o najkrajšie mesto Slovenska zo 140 miest na Slovensku my sme boli v
neviem ktorom roky 40 a sme poskočili na 11. miesto takže to opäť znamená niečo hej že ja si
myslím dostávame sa dopredu a dobrej kondície. Ešte mám tu jednu reakciu neviem Milan ty
si niekde povedal že sme sa nepoďakovali za stromček vianočný na niektorom fóre niekde si to
spomenul chcel by som ti len povedať, že dočkáš sa Milan my na to nezabúdame ten stromček
som vybavoval s týmito dotyčnými ľuďmi my na tvoj podnet samozrejme a tento stromček keď
bude rozsvietený hej tak je pripravený už text do všetkých médií a keď sa zúčastníš o 17.
hodine v pondelok na Mikuláši tak aj vtedy bude oficiálne poďakovanie za tento stromček, čiže
my nezabúdame na takéto veci ja si myslím že to je základ slušnosti keď nám takýto dobrí ľudia
postavia je na stránke už no takže nezabúdame na to. No a úplne naposledy by som chcel vám
prečítať jeden taký krátky úryvok ktorý mi poslal občan mesta ktorý sa nepodpísal len výslovne
a striktne ma žiadal, aby som to prečítal na Mestskom zastupiteľstve a verejne tak ja to
prečítam. Prepáčte, že píšam vám pán primátor ktorý s tým možno nemáte možno máte
nejaké dočinenia ale som spracovateľ mnohých nejakých prepisov nahrávok na zasadnutí
zastupiteľstiev na celom Slovensku a tento mail budem to čítať tak ako to písal. Hmm, ozaj to
robím len kvôli svojmu zdraviu nijako sa ním nezaoberajte lebo to, čo sa deje na vašich
zastupiteľstvách tak v tom najlepšom prípade je to na smiech v tom horšom na prokurátora.
No posledná možnosť je môj infarkt teda, čo sa týka rozhodnutí poslancov to, že niektoré
prípady sú vhodné pre psychiatra nevylučujem, ale čo sa týka mňa hlavne z praktického
hľadiska dá sa poslancom naznačiť, že materiály sa na zastupiteľstve schvaľujú za, zdržal sa
alebo proti a nie vymýšľajú nápady, že čo sa mi večer snívalo. Tak skúsim porozprávať
kamarátom a hlavným nepriateľom toto to ozaj 1, 2 mesiace drichmali a riešili len svoj svoj
osobný biznis zvolení zástupcovia, aby si ráno na zastupiteľstve spomenuli, že 4 m štvorcové sú
strategické pre útok imigrantov do rožňavského údolia, lebo podľa vašich poslancov vyzerá, že

práve riešia niečo medzi americkou nezávislosťou a dobudovaním čínskeho múru.
Ospravedlňujem sa občan mesta. Toto som musel prečítať pretože ma výslovne žiadal, čiže
toto bol môj posledný príspevok možno diskusný nech sa páči pán poslanec Beke ešte.
p. Beke
Prepáčte ale zabudol som na niečo ešte.
p. Burdiga, primátor mesta
Nech sa páči.
p. Beke
Keďže dnes máme posledné zasadnutie pred Vianocami preto dovoľte mi, aby som poprial
vám všetkým tak tu prítomným ako aj pred obrazovkami pekné adventné sni a príjemné
vianočné sviatky ............................................................ ďakujem.
p. Burdiga, primátor mesta
Ďakujem pekne pán poslanec, pán poslanec bolo to fakt veľmi pekné. Chcem sa spýtať ešte má
niekto do diskusie ešte niečo nechcem vás ubrať o to , keď nie tak uzatváram túto diskusiu.
Chcem sa vám poďakovať za ten dnešný maratón, ktorý nielen bol dlhý ale sme ho stíhali skoro
tak ako sme sa dohodli nejakých 46 minút sme len po. Tak isto by som vám chcel zapriať
všetko najlepšie v novom roku príjemné prežitie sviatkov pretože budeme už len spolu na
budúci rok pokoj kľud vo vašich rodinách a dúfam že na ten budúci rok na zastupiteľstvách sa
opäť stretneme a bude sa to niesť v takomto priateľskom duchu ako dneska pretože ja si
myslím že bolo také výnimočné aspoň pre mňa to zastupiteľstvo úplne kľudné odsúhlasilo sa
všetko čo sa malo za čo vám veľmi pekne ďakujem. Chcel by som vás ešte pozvať na vianočný
trh a na Mikuláša na budúci týždeň Mikuláš pre deti bude v pondelok od 17. hodiny na námestí
vtedy sa rozsvieti vianočný stromček bude tam program pre deti prichystaný a vlastne tieto
trhy vianočné sa začínajú zase od utorka budú v utorok v stredu a vo štvrtok potom končia
takže srdečne vás všetkých pozývam pozývam všetkých obyvateľov nášho mesta, ale aj zo
širokého okolia a prajem ešte raz príjemnú zábavu na týchto vianočných trhoch a hovorím ešte
raz dúfam, že na ten budúci rok sa stretneme a opäť to bude v takom duchu ako dneska. Veľmi
pekne vám ešte raz ďakujem a pekný zvyšok dnešného dňa vám prajem.
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