Zápisnica
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave
zo dňa 18.1.2011

1.

Otvorenie
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol pán MUDr. Vladislav Laciak,
primátor mesta.
Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných.
Konštatoval, že poslanci boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového
počtu bolo prítomných 16 poslancov – neprítomný z dôvodu nemoci, ospravedlnený
bol p. Mgr. Dušan Pollák.
Program rokovania uvedený v pozvánke bol upravený nasledovne :
Pán Ing. Dušan Pavlík navrhol, aby na každom zasadnutí bol bod programu týkajúci
sa hlavnej kontrolórky. Zdôvodnil to tým, že väčšinou z rozpravy alebo z diskusie
vyplynú požiadavky na hlavnú kontrolórku a nie je daný priestor na ich predloženie.
Navrhol, aby uvedený bod - hlavný kontrolór - bol zaradený pred bodom – Otázky
poslancov, diskusia.
Poznamenal, že aj na rokovaní predloží požiadavku na preverenie určitých
záležitostí.
Pán primátor upozornil na to, že pozmeňujúce návrhy majú byť presne formulované
a mali by byť predložené písomne. Požiadal o uvedenie presného znenia bodu.
Pán Ing. Dušan Pavlík predložil návrh :
Navrhovaný bod zaradiť stále pred bod – Otázky poslancov.
Pani hlavná kontrolórka odporučila nazvať navrhovaný bod : Podnety pre hlavného
kontrolóra.
Poslanci MZ schválili doplnenie bodu rokovania o bod :
Podnety pre hlavného kontrolóra
15-0-1
Poslanci MZ schválili celkový program rokovania
16-0-0
Pán primátor za overovateľov zápisnice menoval :
p. PaedDr. Janku Mičudovú
p. Zoltána Bekeho
Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia k jednotlivým
bodom rokovania a v rámci bodu diskusia.
Pán primátor vzhľadom na program rokovania, ako aj na závery pracovného
stretnutia poslancov, odporučil zvoliť :
Návrhovú komisiu v zložení : PaedDr. Viktor Baláž, Ing. Ondrej Bolaček, Bc. Ivan
Kuhn, MA
Volebnú komisiu v zložení : Mgr. Dionýz Kemény, Mgr. Radoslav Kovács, Ing.
Dušan Pavlík
Poslanci MZ schválili komisie podľa predloženého návrhu
16-0-0

2.

Plnenie uznesení mestského zastupiteľstva zo dňa 22.12.2010
p. Mgr. Dionýz Kemény
Požiadal o informáciu k uzneseniu MZ č. 13/2010
p. Ing. Ján Štefan
Informoval, že rozpočet na akciu 4. stretnutie banských miest je spracovaný.
Bolo dohodnuté, že na MZ ho predloží p. Ing. Bolaček.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Uviedol, že podrobný rozpočet bol predložený komisii menovanej primátorom
mesta. Celkové náklady sú vo výške 21 850 €. Po odpočítaní už potvrdenej dotácie
z ministerstva hospodárstva vo výške 13 000 €, ostáva na vykrytie z rozpočtu
mesta 8 350 €, ktoré je možné ešte riešiť sponzorsky. Na základe rokovaní by
spoluúčasť mesta bola vo výške 3000 – 3500 €.
Pán primátor informoval o záveroch prijatia delegácie prezidentom SR, ktorej bol aj
on členom. Pán prezident prisľúbil účasť na uvedenej akcii. Pozvanie ako aj prosbu
o spolupodieľanie sa na uvedenej akcii odovzdal aj predsedovi KSK
Mesto podá žiadosť o dotáciu, a bod daný prísľub, že zo strany KSK bude
podporená.
Poznamenal, že uvedená akcia je ojedinelá, nebude stratová. Mesto získa prestíž,
získa propagácia, občania mesta i podnikatelia. Poznamenal, že prípadne aj jarmok
by sa mohol organizovať v týchto dňoch.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
13-0-0

3.

Nezúčastnili sa hlasovania :
Mgr. Bischof, Bc. Kuhn, MA, Mgr. Kováč

Návrh rozpočtu na usporiadanie XVI. Ročníka Dní mesta Rožňava v dňoch
30.01.2011 – 06.02.2011
Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu. Poznamenal, že
rozpočet bol v zmysle záverov pracovného stretnutia poslancov upravený – znížený
na 80 % rozpočtu roku 2010.
Pán primátor uviedol, že rozpočet ako i program Dní mesta bol prerokovaný na
pracovnom stretnutí poslancov. Program bol doplnený o sprievodné podujatie
WESTTON CUP, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2011 v novej športovej hale. Ide o veľmi
lákavú akciu, zúčastnia sa jej umelci, bývalí športovci – reprezentanti
Československa. Uviedol, že mesto bude hradiť len malú časť nákladov, bude sa
snažiť aj tie z časti pokryť sponzorsky.
K plesu mesta uviedol, že je to tiež prestížna akcia, o ktorú je veľký záujem, o čom
svedčí aj to, že je až na malé výnimky vypredaný. Nezaťaží rozpočet mesta.
Požiadal poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa tradícia Dní mesta zachovala,
je to už 16. ročník. Dni mesta sa odvíjajú od histórie mesta.
Poznamenal, že finančná situácia mesta nie je katastrofálna, je obdobná aká je
v iných mestách. Je presvedčený, že spoločnými silami sa podarí ju vylepšiť.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Nesúhlasil s predloženým rozpočtom. Obdobne sa postupuje, ako v prípade rozpočtu
na stretnutie banských miest.
Poznamenal, že s takýmto rozpočtom by určite nebol úspešný pri podávaní žiadostí
o grant. V rozpočte postráda jednotkové ceny, počty jednotiek, počty účastníkov na
akciách. Nesúhlasil s tým, že sa škrtli dve kultúrne akcie na úkor športovej s vyšším
nákladom. Požiadal o informáciu, či sa uvažuje so vstupným, v rozpočte nie je tento
údaj uvedený.
Podľa jeho názoru mesto by malo rovnomerne prispievať na kultúru a šport.

Nesúhlasil s vypustením rozprávky, ktorá mimo výdavkov zabezpečí aj príjem zo
vstupného.
Pán primátor poznamenal, že akcia WESTTON CUP bude stáť mnohonásobne viac,
ako bude podiel mesta. Výška vstupného bude 1 €. Ide o akciu nevídaného rozsahu.
p. Ing. Eva Petruchová
Potvrdila výšku vstupného, navrhla ho spoločnosť na základe skúseností z iných
miest. Predpokladajú účasť 800-900 divákov. Výťažok bude venovaný na charitu,
mesto by malo určiť, komu sa odovzdá. Väčšinou sú to hendikepovaní športovci.
Pán primátor uviedol, že pravdepodobne výťažok bude odovzdaný Henriete
Farkašovej, 3-násobnej olympijskej víťazke.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Poznamenal, že na spoločnom stretnutí poslancov nebol, nevie o tejto akcii. Podľa
informácií by mal byť k dispozícii záznam z obdobných podujatí, mal by sa
premietnuť.
Pán primátor poznamenal, že prezentácia akcie je pripravená.
/ z technických dôvodov nebola premietnutá /
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Informoval, že prezentáciu videl, je na internete.
p. Mgr. Kovács Radoslav
Podporil názor p. Kuhna. Nesúhlasil s tým, že mesto chce finančne prispieť na
komerčnú akciu súkromnej firmy.
Nesúhlasil s vypustením rozprávky – je o ňu záujem. Navrhol, aby rozprávka bola
vykrytá z položky hostia, strava, dary vo výške 300 €.
p. Ing. Karol Kováč
Prehlásil, že oslavy mesta by mali byť pre obyvateľov. Podľa jeho názoru návrh
programu tomu nenasvedčuje. Do programu by mali byť zapojené miestne aktivity,
mali by sa prezentovať školy, ZUŠ. Navrhovaná akcia súkromnej spoločnosti by
potom mohla byť akýmsi bonbónikom osláv.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Navrhol rozprávku vykryť z položky WESTTON CUP vo výške 300 €. Nesúhlasil
s tým, že táto akcia je čisto športová. Ide aj o kultúrnu a reklamnú akciu.
Z príspevku bude vykrytá reklama. Uviedol, že ide o veľkolepú, výnimočnú akciu,
ktorú je treba aj primerane spropagovať. Oboznámil prítomných s programom tejto
akcie.
Uviedol, že položka Hostia....., bola upravená v súlade so závermi spoločného
stretnutia poslancov. Znížil sa počet pozývaných.
p. Ing. Karol Kováč
Poznamenal, že akcia sa má uskutočniť o dva týždne, teda program je ťažko už
v tomto štádiu pripomienkovať. Podľa jeho názoru už termín konania spoločného
stretnutia poslancov bol nedostatočný na prípravu programu.
Pán primátor prehlásil, že prípravou 17. ročníka sa mesto bude zaoberať určite už
v septembri t.r.
Prehlásil, že rozprávku za 300 € zagarantuje on, teda rozpočet sa nemusí meniť.
p. Ing. Dušan Pavlík
Vytkol vedeniu mesta, že s poslancami nekomunikuje, poslanci nevedia o akciách.
Na spoločnom stretnutí 10.1.2011 sa riešil len príspevok na Slovakiatour, akcia
WESTTON CUP sa vôbec neriešila. Poslanci sú postavení pred hotovú vec, čo má
vplyv na priebeh rokovania mestského zastupiteľstva.
Vytkol nepredloženie rozpočtu na uvedenú akciu. Bolo povedané, že hala sa nebude

využívať na futbal, pričom sa v rámci akcie uvažuje s futbalovými zápasmi, priame
prenosy sa z rozpočtu dní mesta škrtli, teda
akciu bude môcť sledovať len
obmedzený počet ľudí – cca 600. Čo sa týka hudobnej produkcie, mesto nech
využije skupinu, ktorá využíva priestory mesta.
Záverom poznamenal, že návrh poslancov riešil zníženie rozpočtu, ale v žiadnom
prípade nie na úkor občanov /vypustilo sa divadlo, rozprávka, priame prenosy
MTVŠ/
Prehlásil, že pokiaľ poslancom nebude daný k dispozícii rozpočet na uvedenú akciu,
za jej organizovanie nebude hlasovať.
Pán primátor upozornil na skutočnosť, že materiál nebol prerokovaný z dôvodu, že
orgány mesta – mestská rada, komisie - neboli zatiaľ zriadené. O organizovaní 16.
ročníka rozhodne mestské zastupiteľstvo, tak ako o tom sa rozhodovalo aj
v predchádzajúcom volebnom období. Z jeho strany nie je komunikačná bariéra.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podotkol, že primátor mesta mohol zvolať poslancov aj k organizovaniu Dní mesta –
k programu a k rozpočtu. Mohol túto problematiku predložiť aj na decembrové
zasadnutie.
K akcii WESTTON CUP – ide o PR aktivitu súkromnej firmy WESTTON s.r.o. na
spropagovanie firmy. Mesto by malo prispieť na základe zmluvy sumou 2400 €.
Firma určitú sumu odovzdá na charitu, odovzdá nejakej hendikepovanej
športovkyni. Podľa jeho názoru, akciu nech si organizuje firma, a tú sumu na charitu
nech odsúhlasí mestské zastupiteľstvo.
Nesúhlasil s predloženým návrhom, nevidí dôvod, aby mesto prispelo súkromnej
firme na organizovanie akcie.
Pán primátor poznamenal, že p. Kuhn má alergiu na súkromné aktivity, súkromné
firmy. Požiadal p. Kuhna, aby zvažoval svoje slová, pretože tá „nejaká“
hendikepovaná športovkyňa získala 3 olympijské medaile.
Pán primátor poznamenal, že schválenie podielu mesta na 4. stretnutie banských
miest predložil MZ len z dôvodu, že sa na akciu pozýval v predstihu prezident SR.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal primátora mesta, aby nemanipuloval jeho slová, on len chcel poukázať na
to, že niekto chce zneužiť cieľ celého podujatia organizovaného súkromnou firmou
za finančnej spoluúčasti mesta.
Prehlásil, že nie je proti organizovaniu akcií súkromnými firmami, pokiaľ si ju
vykryje zo vstupného a zo sponzorských prostriedkov súkromných firiem. Opätovne
upozornil na to, že z rozpočtu na Dni mesta sa škrtli kultúrne podujatia.
Pán primátor poznamenal, že v rozpočte ostali kultúrne podujatia – divadlo
v maďarskom jazyku, na ktoré mesto neprispieva, mestské divadlo Actores.
Opätovne zdôraznil, že ide o akciu, ktorá stojí mnohonásobne viac, ako príspevok
mesta.
p. Bc. Ivan Kuhn
Podotkol, že ani na WESTTOM CUP by mesto nemalo prispieť, malo by byť
organizované vo vlastnej réžii firmy. Viď maďarské divadlo.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Zdôraznil, že ide o spoločenskú, kultúrnu a športovú akciu, ako aj o reklamu mesta.
Ide o mimoriadny program pre mesto Rožňava. Pokiaľ sa odriekne, nikdy už
v Rožňave nebude.
p. Ing. Karol Kováč
Uviedol, že sa jedná o prezentáciu súkromnej firmy, na súkromnej báze. V princípe
sú dni mesta zorganizované alibisticky, narýchlo a poslanci majú schváliť niečo, čo
sa má ponúknuť ako honosné Dni mesta.

p. PaedDr. Viktor Baláž
Poznamenal, že potom každý koncert, každé vystúpenie spevákov je súkromnou
akciou. Mesto na tieto prispieva, nakoľko zo vstupného by nevedelo vykryť náklady.
Tak tomu bolo aj v prípade vystúpenia skupiny Elán.
p. Bc. Ivan Kuhn
Uviedol, že pokiaľ by bol poslancom v tom období, určite by nebol zahlasoval za
príspevok na koncert. Nevidí dôvod, aby sa z verejných prostriedkov hradili takéto
akcie. Z verejných prostriedkov by sa mala hradiť oprava ciest, škôl.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Prehlásil, že pokiaľ zostane táto akcia v programe, nebude hlasovať za návrh.
p. Mgr. Matúš Bischof
Predložil návrh – zrušiť príspevok mesta na akciu WESTTON CUP. Odmieta míňať
verejné prostriedky na PR akciu súkromnej firmy.
Pán primátor zhrnul zatiaľ predložené návrhy.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že v programe nevidí stretnutie s občanmi mesta.
Pán primátor uviedol, že je začiatok volebného obdobia, poslanci sú vo funkcii
necelý mesiac. Preto bolo dohodnuté, že stretnutie s občanmi sa uskutoční po
uplynutí 100 dní od ujatia sa funkcie.
Podotkol, že na týchto stretnutiach účasť občanov bola slabá, cca 5-10 občanov.
p. Mgr. Matúš Bischof
Súhlasil s návrhom primátora mesta.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Požiadal o prerušenie prejednávania uvedeného bodu, v priebehu rokovania má byť
doručená skladba rozpočtu na uvedenú akciu.
Poslanci MZ schválili prerušenie prejednávania uvedeného bodu.
Pokračovalo sa pred – Voľba členov komisií.
11-5-0
Pokračovanie

rozpravy k bodu č. 3 :

p. PaedDr. Viktor Baláž
Uviedol, že poslancom bol odovzdaný materiál. Náklady na celú akciu podľa
pôvodného rozpočtu činia 3150 €. Reklama v rádiu Expres činí 3858 €. Rozpis
reklamy je uvedený v materiáloch. Akcia má byť pre firmu zisková, preto využijú aj
sponzorské príspevky.
V predloženom rozpise – technicko-organizačnom zabezpečení je uvedené aj krytie
výdavkov firmou WESTTON s.r.o a mestom Rožňava. Oboznámil prítomných
s uvedeným rozpisom.
Súčasťou materiálu je aj rozpis futbalového podujatia.
Navrhol, aby čiastka – občerstvenie – vo výške 800 € bola presunutá na ocenenia
športovcov, prípadne kultúrny program. Tým sa náklady mesta na organizovanie
WESTTON CUP – reklamu – znížia na 2.400 € vrátane DPH
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Po prezretí internetovej stránky firmy a porovnaní s rozpisom futbalových mužstiev
skonštatoval, že to nebude až taká extra akcia. Opätovne zdôraznil, že ide o akciu
súkromných firiem, nesúhlasil s tým, aby sa financoval z rozpočtu mesta.
p. Ing. Dušan Pavlík
Naniesol dotaz, či z uvedeného rozpisu je už niečo zazmluvnené, ak áno, kto zmluvu
podpísal a na základe čoho.

Pán primátor informoval, že podpísal zmluvu o reklame na základe svojho
rozhodnutia, Je presvedčený, že takáto akcia bude mať ohlas, bude mať
návštevnosť, ide o akciu, ktorá dávno nebola a ani nebude v meste.
p. Ing. Dušan Pavlík
Naniesol dotaz, prečo firma nezaplatí aj náklady za reklamu.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Uviedol, že pokiaľ by mesto objednalo vystúpenie skupiny Drišľak, určite by zaplatilo
cca 2000 €.
Odporučil nezvyšovať vstupné z dôvodu, aby bola akcia pre každého dostupná.
Niekedy je potrebné do mesta priniesť iný názor, iný pohľad, inú kultúru, iný prístup
a táto akcia je iná. Umožní stretnutie fanúšikov futbalu s bývalými futbalistami
zvučného mena. Nie každý má možnosť navštevovať Bratislavu, aby sa s nimi
stretol.
Navrhol schváliť náklady vo výške už potvrdenej zmluvy a zbytok rozpočtu zachovať
vo výške 80 % nákladov roku 2010. Rozdiel presunúť na kultúrne akcie v rámci Dní
mesta.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o údaj – aká je kapacita športovej haly, s akou návštevnosťou sa môže
počítať.
Pán primátor informoval, že ide o kapacitu 600 miest, po úprave 900 miest.
Vstupné bolo určené z dôvodu, aby sa filtrovala účasť, aby sa podujatia nezúčastnili
určité „neželané“ skupiny obyvateľstva.
p. Štefan Gerža
Informoval, že prípravou Dní mesta sa mestské zastupiteľstvo vždy zaoberalo už
v októbri predchádzajúceho roku. Teraz sa to neudialo z dôvodu, že končilo, začalo
volebné obdobie. Z jeho strany bol rozpočet spracovaný načas. Položkovitý rozpis
rozpočtu má k dispozícii. Čo sa týka jednotkových cien, tie sa budú odvíjať od
schválených uznesení týkajúcich sa ocenení.
Informoval, že v položke hostia sa uvažuje s dvojčlennými delegáciami zo 6
partnerských miest, ktorým je potrebné poskytnúť ubytovanie a stravovanie.
V prípade, že mestské zastupiteľstvo nesúhlasí s uvedenou položkou, je treba zvážiť
vypovedanie partnerských zmlúv.
Pán primátor požiadal poslancov, aby sa oboznámili s problematikou - spolupráca
s partnerskými mestami. Je rozsiahla na úrovni školstva, kultúry, športu, klubu
dôchodcov, a pod.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že podrobný rozpočet mali dostať poslanci, pokiaľ o ňom hlasujú
a rozhodujú. Požiadal, aby v budúcnosti tomu tak bolo. Prvý filter bude vždy
vykonaný príslušnou odbornou komisiou.
Pripomienkoval bod b/ už podpísanej zmluvy o reklame – v zmluve sú údaje, ktoré
sa uvádzajú obvykle v zmluvách sú súkromnými firmami. Na objednávku mesta,
moderátor by mal prezentovať podnikateľskú činnosť mesta – nevie o akú
podnikateľskú činnosť pôjde. Ďalšou položkou je umiestnenie loga mesta, na
reklamnom banneri v priestoroch športovej haly, vyhotovenie DVD záznamu.
Pán primátor uviedol, že je to prezentovanie mesta na úrovni celoštátnych,
populárnych, počúvaných a sledovaných médií.
Podotkol, že pokiaľ by mesto chcelo objedať jednotlivo program, ktorý je v rozpise
uvedený, určite by zaplatilo oveľa vyššiu sumu.
Konštatoval, že aj mesto získava sponzorské príspevky obdobným spôsobom –
umiestňuje reklamy v priestoroch, kde sa akcia organizuje. Viď ples mesta, koncerty
spevákov, skupín.

Uviedol, že za 4 roky sa mu podarilo doniesť do mesta kultúru - vystúpenia
spevákov, skupín, ktoré mali dobrý ohlas i návštevnosť.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Upozornil na skutočnosť, že objekty škôl zatekajú a komunikácie sú v dezolátnom
stave. Tie treba riešiť.
Pán primátor informoval, že za volebné obdobie sa jemu a mestskému
zastupiteľstvu podarilo na rekonštrukciu škôl získať 70 mil. Sk. Bude rád, ak takáto
rekapitulácia bude prezentovaná aj po uplynutí tohto volebného obdobia za pomoci
aj p. Kuhna. Vyzval ho, nech ukáže čo vie, zatiaľ len kritizuje. Snahou mesta bude
využiť jeho viacročné skúsenosti na získavanie prostriedkov z operačných
programov na úpravu ciest.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podotkol, že zatiaľ sa snaží zabrániť zbytočnému vyhadzovaniu verejných
prostriedkov.
Ocenil spôsob organizovania plesu, takým spôsobom by sa mali organizovať
podujatia ako napr. WESTTON CUP.
Za financovanie uvedenej akcie z rozpočtu mesta nebude hlasovať.
Pán primátor konštatoval, že rozprávka bola doriešená, požiadal o upresnenie
návrhu predloženého p. Bischofom.
p. Mgr. Matúš Bischof
Navrhol, aby sa z celkového rozpočtu 10.400 € vypustila položka WESTTON CUP.
Poslanci MZ neschválili predložený návrh
6-5-2
Hlasovanie za návrh p. PaedDr. Baláža
- schváliť návrh rozpočtu na Dni mesta vo výške 10.400 €
- schváliť návrh rozpočtu na WESTTON CUP vo výške 2 000 € + DPH
9-4-1

4.

Cena mesta Rožňava – návrh na udelenie
Materiál uviedol pán primátor. V prvom rade otvoril rozpravu k výške peňažitej
odmeny.
p. Zoltán Beke
Nesúhlasil, aby výška odmeny bola menená každý rok. Týka sa to aj ocenení pre
športovcov.
Navrhol odmenu ponechať v pôvodnej výške, alebo vo výške 500 € - ktorá by už
bola nemenná. Jej úprava v súvislosti s finančnou situáciou mesta, je nedôstojná.
Výšku odmeny navrhol vykryť napr. skrátením dĺžky konania Dní mesta.
Navrhol v § 43 zahrnúť vetu ...... listinu vyhotoviť dvojjazyčne, aj jazyku pocteného.
p. Mgr. Matúš Bischof
Uviedol, že výšku odmeny je možné pokryť úsporou na akcii WESTTON CUP.
p. Ing. Kováč Karol
Predložil návrh, aby sa peňažitá odmena z príležitosti uvedeného ocenenia
neudeľovala. Cena mesta by mala byť poctou.

p. MUDr. Vladislav Laciak
Informoval, že ocenený obdrží plaketu z bronzu, vyrobenú v Kremnici, ktorú navrhol
pán Mitura.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Uviedol, že cena mesta je v prvom rade morálne ocenenie a v druhom rade
ocenenie finančné.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol hlasovať najprv o počte udelených ocenení a tak o výške peňažitej odmeny.
V prípade, že sa ocenenie schváli trom, v rámci šetrenia súhlasil s navrhovanou
výškou odmeny 330 €, ak jednému môže ostať pôvodná výška podľa štatútu.
p. MUDr. Vladislav Laciak
Uviedol, že takýto postup vyvolá zo strany občanov podozrenia, že MZ schvaľuje
výšku odmenu podľa toto, kto ocenenie získa. Neodporučil hlasovať za predložený
návrh.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Nesúhlasil s predloženým návrhom.
K výške odmeny – ešte sa stále navyšovala za obdobie posledných 10 rokov.
p. MUDr. Vladislav Laciak
Uviedol, že pôvodná výška odmeny bola 30 000 Sk.
p. Ľudovít Kossuth
Poznamenal, že mestské zastupiteľstvo je skúpe voči svojim občanom. Podľa jeho
názoru nie je dobré meniť výšku peňažitej odmeny. Potvrdil, že ide o morálne
ocenenie ku ktorej patrí určitá peňažná odmena. Treba ju ponechať.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Odporučil rozdeliť hlasovanie
Hlasovanie za návrh p. Bekeho : finančná odmena 500 €
11-5-0
Hlasovanie za návrh p. Bekeho : listina dvojjazyčne v jazyku oceneného 16-0-0
Pán primátor uviedol, že hlasovanie o udelení ceny mesta sa uskutoční tajne, že na
získanie ocenenia je potrebné získať 3/5 väčšinu prítomných poslancov.
Vyzval volebnú komisiu, aby sa ujala činnosti.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Podal informáciu o výsledku hlasovania. Cena mesta bude udelená p. Miturovi a p.
Hujdičovi.
Poslanci MZ schválili uznesenie :
MZ udeľuje cenu mesta p. PhDr. Klimentovi Miturovi a p. Miroslavovi Hujdičovi, do
ukladacej časti odporučil doplniť text :
Zapracovať schválené uznesenie do štatútu mesta – zmenu § 43
15-0-0
5.

Čestné občianstvo mesta Rožňava – návrh na udelenie
Pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu uviedol materiál.
Pán primátor upozornil na potrebný pomer hlasovania pri schválení uvedeného
ocenenia. Podporil predložený návrh. Poznamenal, že ortopedické oddelenie pod
vedením MUDr. Vitkovského patrí medzi najlepšie hodnotené v rámci Slovenska.
Vykonáva práce na úrovni fakultnej nemocnici.
Konštatoval, že bolo dohodnuté, že sa o udelení ocenenia bude hlasovať tajne.
Vyzval volebnú komisiu, aby sa ujala činnosti.

p. Mgr. Dionýz Kemény
Podal informáciu o výsledku hlasovania.
MZ udeľuje čestné občianstvo p. MUDr. Jozefovi Vitkovskému.
Pán primátor informoval, že vyzval riaditeľku nemocnice o predloženie návrhu na
ocenenie cenou primátora.
6.

Udelenie ocenení „Najúspešnejší športovec a športový kolektív mesta za
rok 2010“, „Za dlhoročnú prácu v oblasti športu“ a „Najúspešnejší
športovec mesta v kategórii žiaci“
Materiál uviedol pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu.
Pán primátor uviedol, že v prvom rade by sa mala schváliť výška finančnej odmeny,
ďalej poznamenal, že v predchádzajúcom období mestské zastupiteľstvo
rešpektovalo návrhy na udelenie ocenení, predložené príslušnou odbornou komisiou.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Uviedol, že návrh predložil poslanecký klub a poslanci uvedenej komisie. Návrh bol
zaslaný na pripomienkovanie aj p. Mgr. Bischofovi. Z jeho strany bol doplnený
o udelenie ocenenia pre Henrietu Farkašovú. Návrh nebol akceptovaný len z toho
dôvodu, že menovaná už touto cenou bola ocenená. V roku 2010.
Požiadal o opravu predloženého návrhu – vypustiť ocenenie pre p. Maroša Zagibu
z dôvodu, že klub chybne uviedol v návrhu údaje a namiesto neho navrhol p.
Klementa Feketeho. Menovaný získal na MS 1.miesto, ME 3. miesto.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Navrhol ponechať pôvodnú výšku peňažitej odmeny, krytie bude zabezpečené
úpravou rozpočtu na akciu WESTTON CUP.
Poslanci MZ schválili výšku finančnej odmeny na úrovni roku 2010, schválili zmenu
v predloženom návrhu a schválili celkové znenie uznesenia.
14-1-0

7.

Cena primátora mesta – určenie hodnoty vecného daru pri udelení ocenenia
v roku 2011
Materiál predložil pán Ing. Ján Štefan, prednosta MsÚ.
Pán primátor mesta uviedol, že udelenie ocenenia je v jeho kompetencii.
Z úsporných dôvodov nevyužije v roku 2011 všetky možnosti. V rámci Dní mesta
toto ocenenie udelí cca 5, uplatní aj niektorý z návrhov predložený na cenu mesta.
Poslanci MZ schválili návrh podporený na spoločnom stretnutí poslancov, t.j. 100 €.
13-1-0

8.

Komisie mestského zastupiteľstva – voľba členov
Vzhľadom na dohodu, že bude vykonané tajné hlasovanie, požiadal volebnú komisiu
aby sa ujala svojej činnosti.
Uviedol, že členom komisie sa stane ten, kto získa najväčší počet hlasov a následne
sa bude hlasovať za zloženie celej komisie.
p. Mgr. Dionýz Kemény
Oboznámil prítomných s výsledkami hlasovania.
V prípade komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky vzhľadom na rovnaký

počet hlasov bolo potrebné vykonať hlasovanie medzi p. Ing. Boldišom a p.
Kušnierovou. /za člena komisie bol zvolaný p. Ing. Boldiš/
Poslanci MZ schválili zloženie komisií
13-2-0
9.

Odovzdanie budov do správy Technických služieb mesta Rožňava
P. Ľudovít Kossuth
Potvrdil, že TS kapacitne zvládnu správu uvedených budov, ako aj čiastočnú
starostlivosť. Upozornil na to, že budova archívu je v dezolátnom stave. Nebol by
rád, ak by sa TS vytýkal uvedený stav. Pri schvaľovaní rozpočtu by sa mal brať
zreteľ aj na tieto okolnosti – teda schváliť určitú čiastku na údržbu budov.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Naniesol dotaz, aký zámer má mesto s uvedenými budovami.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že personálne zmeny na TS dokážu uvoľniť finančné prostriedky na
údržbu budov, ich stráženie.
Odporučil urýchlený predaj obidvoch budov a to formou elektronickej aukcie.
Budova archívu je na námestí, je predpoklad že jej predaj zabezpečí nie malé
prostriedky do rozpočtu.
p. MUDr. Vladislav Laciak
Podporil predložený návrh. Informoval, že o kúpu archívu prejavila záujem katolícka
cirkev, vo veci sa uskutoční rokovanie.
Poslanci MZ schválili odovzdanie budov do správy TS od 1.2.2011 vrátane ukladacej
časti navrhovaného uznesenia 14-0-0

10.

Podpora udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi príjmami podľa
§ 50 a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zámer
Materiál predložil pán Ing. Ján Štefan, prednosta mestského úradu.
Pán primátor kladne hodnotil spoluprácu s ÚPSVaR, pani riaditeľka promptne
pomohla doriešiť pracovné miesta v rámci dobrovoľníckej práce. Požiadal prítomnú
pani riaditeľku, aby tlmočila poďakovanie zamestnancom úradu práce pri riešení
resp. znižovaní nezamestnanosti na území mesta. Uviedol, že malé obecné služby,
projekty na znižovanie nezamestnanosti, prinášajú pre mesto úsporu. Uviedol
príklad - doručovanie poštových zásielok.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že je na škodu veci, že sa v rámci materiálu nevykázala spomenutá
úspora. Mala byť dokladovaná, určite by sa poslancom lepšie rozhodovalo.
Pán primátor poznamenal, že konkrétne informácie o zaznamenaných úsporách boli
podané na spoločnom stretnutí poslancov 10.1.2011.
p. Mgr. Monika Šeďová
Informovala, že žiadosti v rámci 50 a/ úrad práce vyhovie, sú na to finančné
prostriedky. K dobrovoľníckej práci – požiadavke na 2 osoby bude vyhovené, majú
možnosť ešte v tejto oblasti pomôcť.
K malých obecným službám – projekt končí 30.4.2011. V pokračovaní zrejme bude
problém pri výbere uchádzačov o zamestnanie, nakoľko po trojnásobnom výbere
platí určité obmedzenie. Informovala, že 27. januára sa uskutoční stretnutie

starostov obcí a primátorov miest budú podané informácie o ďalších zámeroch.
p. PaedDr. Viktor Baláž
Naniesol dotaz, koľko osôb bude prijatých a na aké pracovné miesta.
p. Ing. Ján Štefan
Uviedol, že ide o údržbára, doručovateľov a pomocných pracovníkov. Ďalej je daný
návrh na riešenie pochôdzkarov a koordinátorov formou dohody o vykonaní práce.
Tieto údaje sú uvedené v dôvodovej správe.
Pomocní pracovníci – budú presúvaní na práce, ktoré je potrebné vykonať – či už
doručovanie, koordinovanie malých obecných služieb.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
14-0-0
Podnety pre hlavnú kontrolórku
p. Ing. Dušan Pavlík
Požiadal hlavnú kontrolórku :
1. Skontrolovať faktúry, či boli vyhotovené v súlade so zmluvou s firmou Agrex
za rok 2010 a v súlade s objednávkou do najbližšieho zasadnutia MZ
Poznamenal, že dôvodom kontroly je zistenie, či pre mesto firma uplatnila 10
% - nú zľavu, v tabuľke uviesť objem objednávky a objem fakturovanej
služby
2. Skontrolovať, či zmluva s firmou WESTTON s.r.o. bola vyhotovená v súlade
s platnou legislatívou, tiež do najbližšieho zasadnutia MZ
p. PaedDr. Viktor Baláž
Požiadal hlavnú kontrolórku o kontrolu účelu využívania nebytových priestorov pri
Rómskom klube – priestorov, ktoré sa využívajú na nocľaháreň. Podľa zistení určitá
osoba v uvedených priestoroch zriadil chránenú dielňu. Žiada o preverenie tejto
činnosti, nakoľko bola financovaná z prostriedkov ÚPSVaR.
Pán primátor uviedol, že mesto sa vie vyjadriť iba k účelu využívania prenajatých
priestorov. K chránenej dielni – informácie môže podať len tá osoba, ktorá dotáciu
dostala, alebo ÚPSVaR.
Poslanci MZ schválili zaradenie bodu : podnety pre hlavnú kontrolórku vždy pred
bod – otázky – diskusia poslancov
Do ukladacej časti odporučil doplniť odznelé požiadavky poslancov.
13-0-0
11.
12.

Otázky poslancov
Diskusia
p. Mgr. Radoslav Kovács
K mobilnému predaju mlieka – podľa informácií pán primátor zakázal uvedený
predaj na Námestí baníkov.
Pán primátor uviedol, že nemá vedomosti o mobilnom predaji mlieka
a nie je pravda, že zakázal predaj na námestí.
Naniesol dotaz, z akého dôvodu nie je daná do pôvodného stavu komunikácia pri
reštaurácii Rubín. Rozkopaná bola pred sviatkami a t.č. je zasypaná hrubým štrkom.
Upozornil na to, že nie je ani označená.
Pán primátor uviedol,
a zabezpečí jej opravu.

že

mestský

úrad

preverí,

kto

je

investorom

p. Mgr. Kovács Radoslav prehlásil, že v tomto volebnom období nepoužije tlačidlo
„zdržal sa“ . Poslanec by mal vedieť či hlasuje „za“ alebo „proti“, vyzval poslancov,
aby aj oni zvážili tento krok.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Naniesol dotaz, či to platí aj pri vyberaní kariet z hlasovacieho zariadenia /viď bod
2/
p. Mgr. Radoslav Kovács
Poznamenal, že vyberanie kariet je legitímny spôsob vyjadrenia názoru. Podľa jeho
názoru hlasovať za „berie na vedomie“ nie je potrebné. Na tlačidlách hlasovacieho
zariadenia sú tri možnosti – za-proti-zdržal sa.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal,
- aby súčasťou zápisnice bolo aj hlasovanie poslancov menovite, aby sa
neuvádzal len pomer hlasovania
- aby boli zverejňované nielen zmluvy od 1.1.2011, ale všetky v súčasnosti
platné zmluvy
Pán primátor poznamenal, že mesto v rámci projektu „transparentné mesto“
pristúpilo k zverejňovaniu skôr, ako zákon bol účinný.
p. Ing. Dušan Pavlík
Kladne hodnotil zverejňovanie dokumentov, požiadal z dôvodu prehľadnosti, aby
objednávky boli naskenované pri príslušnej faktúre.
Pán primátor uviedol, že mesto bude v tomto postupovať podľa zákona.
Stáva sa, že faktúra sa vracia na prepracovanie
p. Ľudovít Kossuth
Požiadal o vypracovanie revízie mostov nachádzajúcich sa v meste a m.č.
Poznamenal, že v minulom volebnom období sa riešil len jeden most, pričom
niektoré z nich sú ešte v dezolátnejšom stave. Požiadal náklady na ich opravu
zapracovať v rámci finančných možností do rozpočtu mesta.
Upozornil na podmáčania – cesta na Čučmu bola nedávno zaplavená z banského
diela. Voda by sa mala odviesť a zamedziť zatekanie na súkromné pozemky.
Požiadal o prijatie opatrení aj v m. č. Nadabula – urobila sa len malá úprava koryta
– voda naďalej tečie poza rodinného domu. Rigol nebol vybudovaný. Mesto by malo
vyzvať majiteľov banských diel o nápravu.
Naniesol dotaz k realizácii kanalizácie – pozemky sa vysporiadali, ďalšie informácie
nemá.
Poznamenal, že sa bude adekvátne stavať pri schvaľovaní príspevku na akciu –
stretnutie banských miest. Uviedol, že v komisii, ktorá pripravuje toto stretnutie je
už viac členov, ako v samotnom spolku.
Požiadal, aby mesto z dopravno-bezpečnostných dôvodov vyzvalo vlastníka
posledného rodinného domu na odbočke z Košickej na Z. Fábryho – o úpravu
zelene.
Pán primátor informoval, že dňa 19.1.2011 o 10.00 hod. bude na jeho úrovni
rokovanie so zástupcami firmy, ktoré majú právo na Mária Baňu /bude sa riešiť
odčerpávanie vody z banského diela/ Vyzval poslancov o účasť na tomto
rokovaní.
Informoval, že na jeho podnet mestský úrad spracúva pasport mostov. Jeden
most sa už riešil v predchádzajúcom volebnom období. Na základe pasportu sa
spracujú opatrenia.
K odkanalizovaniu – v týchto dňoch sa hodnotí projekt, ktorý podala vodárenská
spoločnosť.

p. Ing. Ondrej Bolaček
Požiadal o informáciu ohľadom priemyselného parku.
Upozornil mestský úrad na stav fasády nad chodníkom, mal by riešiť jej opravu.
Pán primátor informoval, že rokovanie so zástupcom firmy Celtex sa uskutoční
19.1.2011, zmluva je podpísaná do mája, je viazaná na poskytnutie štátnej dotácie.
S Ekoplastikou je zmluva podpísaná, podmienky boli určené mestským
zastupiteľstvo. Firma JBD Pelety zatiaľ zmluvu nepodpísala.
Ďalšie konkrétne požiadavky na pozemky v priemyselnej zóne neeviduje.
p. Pavol Burdiga
Upozornil poslancov mestského zastupiteľstva na povinnosť odovzdať v termíne do
21.1.2011 oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov.
Pán primátor oznámil, že uvedený deň je aj dňom oslobodenia mesta Rožňavy,
z príležitosti ktorého sa uskutoční spomienkový akt o 10.30 hod. na Námestí
baníkov. Vyzval poslancov, občanov mesta, aby sa uvedeného aktu zúčastnili.
p. Roman Ocelník
Poznamenal, že pozemky hľadal americký investor, žiaľ priemyselný park je už
obsadený. Hľadajú sa ďalšie možnosti v rámci okresu, uvedený investor koncom
mesiaca bude na Slovensku. Pokiaľ sa tu pozemky nenájdu, bude investovať
v Prešove. Je na škodu veci, pretože to boli isté pracovné príležitosti.
Pán primátor poznamenal, že pokiaľ vie, investor požadoval väčšiu výmeru
pozemku, akou mesto disponuje.
Informoval poslancov, že územný plán rieši ďalšiu priemyselnú zónu a to pri
čerpacej stanici Schell - l7-18 ha, pozemok nie je vysporiadaný.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že mesto zakúpilo kvalitný skener, teda môže pristúpiť k zverejňovaniu
zmlúv v Pdf. formáte a ten umožňuje aj vyhľadávanie zmlúv.
Pán prednosta potvrdil nákup výkonného skenera. Predložený návrh je možné riešiť.
p. František Focko
Upozornil na zlý stav komunikácií. Podnety, sťažnosti občanov hlavne na Šafárikovej
ulici a Štítnickej riešil s pánom prednostom, bol vyzvaný KSK o zjednanie nápravy.
Kriticky sa vyjadril k TS, ktoré nezabezpečujú odvod dažďovej vody, čím sa
znehodnocujú komunikácie. Požiadal o urýchlené vyčistenie uličných vpustí.
p. Zoltán Beke
Poznamenal, že poslancov volili občania mesta. Teda aj občania maďarskej
národnosti. Predložil údaje z posledného sčítania ľudu. Uviedol, že výsledky
hlasovania v prípade voľby členov – občanov komisie nasvedčujú tomu, že poslanci
si túto skutočnosť neuvedomujú. Upriamil pozornosť hlavne na komisiu
vzdelávania..., kde nebolo zvolené zastúpenie maďarskej školy alebo maďarskej
kultúry. Obdobný prístup zaujali poslanci aj pri schvaľovaní ocenení.
Požiadal, aby program Dní mesta bol zverejnený dvojjazyčne.
Pán primátor konštatoval, že mesto Rožňava si ctilo svoje národnosti. Svedectvom
je aj stretnutie predsedov vlád obidvoch republík na území mesta, v meste sa
tvorila čítanka spoločnej
maďarsko – slovenskej histórie. V meste je dobré
spolunažívanie obidvoch národností, nerozlišuje sa občan podľa národnosti.
Vychádzanie Maďarov a Slovákov je vzorové.
Vo väčšine prípadoch sa prejavy robia v dvoch jazykoch. Aj v rámci Dní mesta je
do programu zaradené maďarské i slovenské divadlo. Poznamenal, že nemali by sa

rozlišovať občania podľa národnosti.
p. Zoltán Beke
Opätovne poznamenal, že v komisii vzdelávania nemá zastúpenie maďarská kultúra.

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný pán primátor poďakoval sa za účasť a zasadnutie
ukončil.

MUDr. Vladislav Laciak
primátor mesta

Ing. Ján Štefan
prednosta MsÚ

overovatelia

PaedDr. Janka Mičudová

Zapísala : Helena Šujanská

Zoltán Beke

