Pokračovanie zasadnutia
31.3.2011

Mestského zastupiteľstva v Rožňave zvolaného na deň

Zasadnutie otvoril a viedol pán MUDr. Vladislav Laciak, primátor mesta. Privítal
poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval prítomnosť 13
poslancov mestského zastupiteľstva. Neprítomní - ospravedlnení boli :
p. PaedDr. Viktor Baláž
p. Ing. Ondrej Bolaček
p. Peter Džačár
p. Mgr. Dionýz Kemény
Ospravedlnil sa za neúčasť na zasadnutí MZ 31.3.2011 z dôvodu nemoci. Poďakoval sa p.
Burdigovi, zástupcovi primátora za vedenie rokovania.
Pán primátor konštatoval, že program rokovania bol schválený 31.3.2011.
Zasadnutie mestského zastupiteľstva bolo prerušené pred bodom 21.
Neboli prerokované doplnené materiály a to :
Plán verejného obstarávania na rok 2011
Petícia za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom a kanalizáciou pri garážach
na J.A.Komenského ul. v Rožňave
a navrhol ich zaradenie do programu rokovania.
Ďalej konštatoval prítomnosť overovateľov zápisnice :
p. Ľudovíta Kossutha
p. Mgr. Radoslava Kovácsa – menovaných 31.3.2011.
Upozornil poslancov mestského zastupiteľstva na nesprávnosť postupu pri „nehlasovaní“ za
určité uznesenie. Poznamenal, že aj v tom prípade sú títo poslanci prítomní v miestnosti.
Poukázal na prípad z I. časti zasadnutia, kedy k určitému bodu poslanci neprijali práve pre
tento dôvod uznesenie.

21. Správy hlavnej kontrolórky
Materiály uviedla p. JUDr. Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta.
1. Správa o výsledku kontroly poskytnutých dotácií v roku 2010 z rozpočtu mesta
pre kultúrne, športové a spoločenské organizácie
p. Mgr. Matúš Bischof
Upozornil na to, že Spoločnosť priateľov mestského futbalu a MBK Agrotrade Rožňava
vyúčtovanie predložili po lehote. Požiadal o potvrdenie toho, že v takýchto prípadoch nie je
nárok na dotáciu v nasledujúci rok.
p. JUDr. Katarína Balážová
Potvrdila, že toto ustanovenie VZN platí už niekoľko rokov. Napriek jej upozorneniam
dotácie boli schvaľované mestským zastupiteľstvom aj v týchto prípadoch.
V prípade MBK Agrotrade bol rozpis použitia dotácie predložený 31.12.2010. Neboli
doložené originály dokladov. Z uvedeného dôvodu bolo dohodnuté, že osobne vykonajú
kontrolu.

p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že v súlade so VZN v obidvoch prípadoch dotácia nebude poskytnutá. Upozornil
však na to, že mestské zastupiteľstvo obidvom klubom schválilo určitý preddavok. Teda
hlasovaním porušilo VZN.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Potvrdil, že podľa článku 4 bodu 11 "v prípade, že povinný subjekt nevyúčtuje
poskytovateľovi použitie dotácie najneskôr do 31.12. bežného roku, tomuto subjektu sa
dotácia už neposkytne v nasledujúcom roku".
p. JUDr. Katarína Balážová
Vysvetlila postup predkladania dokladov – v prípade menších subjektov sa predkladajú
fotokópie dokladov, v prípade vyššej dotácie sa urobí súpis použitia dotácie a kontrolu
originálu dokladov vykoná osobne.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
9-0-0
4 nehlasovali

2. Správa o kontrole vyberania dane za užívanie verejného priestranstva
a vydávania súhlasov za užívanie verejného priestranstva za rok 2010
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o informáciu, akým spôsobom mesto rieši prípady umiestnenia plagátov na oplotení
okolo pamätníka na námestí, v priebehu pár mesiacov sa vyskytli 2 prípady. Kto to rieši, aké
postihy sú uplatňované.
p. JUDr. Katarína Balážová
Uviedla, že za VZN o výlepových plochách zodpovedá MsD Actores. Z dôvodu riešenia
takýchto nedostatkov navrhuje aj ona vypracovanie nového VZN o reklamných,
informačných a propagačných zariadeniach na území mesta, kde by sa presne určili pravidlá
a poplatky za umiestnenie prenosných a iných reklamných zariadení.
Poznamenala, že určite na tieto prípady súhlas nebol daný. Nie je to vhodné miesto na
umiestnenie plagátov a v blízkosti sa nachádza stojan na ich umiestnenie. Mestská polícia má
oprávnenie konať v prípade porušovania VZN.
p. Ing. Robert Temesi
Uviedol, že posledný plagát asi umiestnil na oplotení MsD Actores. Ide o kultúrnu akciu
mesta.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o informáciu, aký postih bol vyvodený voči majiteľovi Troch ruží za reklamu
husacích hodov.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Predložil návrh, aby sa všetky závery výsledkov kontroly realizovali do konca septembra,
nakoľko naväzujú na rozpočet budúceho roka.
p. Ing. Peter Marko
Informoval, že posledný plagát umiestnila na oplotenie súkromná osoba, ktorá tvrdila, že
súhlas mu bol daný primátorom mesta. Zrejme jeho vyjadrenie sa nezakladalo na pravde,
primátor by určite nebol porušil VZN.
Pán primátor uviedol, že práve na jeho pokyn bol plagát odstránený, on nedal súhlas
na jeho umiestnenie.
p. Ing. Robert Temesi
Uviedol, že podnet týkajúci sa umiestnenia reklamy na husacie hody neobdržali. Reklama sa
odstránila ešte pred riešením prípadu z ich strany.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že plagát bol umiestnený na plote týždeň. Naniesol dotaz na MP, či musia čakať
na podnet, aby konali.
p. Ing. Peter Marko
Informoval, že v obidvoch prípadoch on upozornil mestskú políciu.
Poslanci MZ schválili ukladaciu časť – do septembra 2011
13-0-0
Poslanci MZ schváli navrhované uznesenie so schválenou úpravou ukladacej časti
13-0-0

3. Správa o kontrole odvozu TKO a úhrady za odvoz TKO na Podrákošskej, Strmej
a Cintorínskej ulici v Rožňave
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že obdobný návrh riešenia situácie by sa určite nepáčil ani napr. občanom
sídliska JUH, ak by mali odpad vynášať do okrajovej časti sídliska. Naniesol dotaz, či je
možnosť na uvedených uliciach vrecia s odpadom umiestňovať pred domom.
p. JUDr. Katarína Balážová
Informovala, že bolo dohodnuté s občanmi, že sa určí harmonogram odvozu. Fyzicky sa
vrecia pozbierajú.
Pán primátor potvrdil ťažkú dostupnosť tejto lokality, upozornil však, že podstatou
poplatku je produkcia odpadu a poplatok sa musí uhrádzať.
p. Ľudovít Kossuth
Potvrdil stav uvedených komunikácií. Vyzval poslancov, ktorí v týchto lokalitách neboli, aby
na tvári miesta preverili stav.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
10-0-0

3 nehlasovali

4. Správa o kontrole úhrady dane za psa v roku 2011
p. Mgr. Matúš Bischof
Naniesol dotaz, či daň za psa nie je účelovo určená pre túto oblasť. Pokiaľ nie, tieto
prostriedky by mohli byť viazané napr. na zriadenie výbehov, zakúpenie smetných nádob na
extrementy. Ďalej naniesol dotaz, či mesto poskytuje nejakú protihodnotu za túto daň.
Predložil požiadavku majiteľov psov chovaných v bytových domoch – daň by sa mala
diferencovať podľa výšky psa v kohútiku. Toto navrhol aj do ukladacej časti uznesenia.
p. JUDr. Katarína Balážová
Potvrdila, že mesto poskytuje platiteľom dane jednorázové rukavice.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol, aby mesto preverilo možnosti poskytovania úľav na dani, napr. v prípade sterilizácie
psov.
p. Zoltán Beke
Podľa jeho názoru mala by sa daň rozlišovať aj podľa účelu držania psov. V prípade, ak sa
chovajú v rodinných domoch, chránia majetok občanov.

p. Ľudovít Kossuth
Upozornil poslancov mestského zastupiteľstva, aby si preštudovali VZN. V prípade, ak
nesúhlasia so VZN, nech predložia návrh na zmenu VZN.
p. Mgr. Matúš Bischof
Upozornil p. Bekeho, že jeho návrh sa týka požiadavky majiteľov psov, bývajúcich
v bytových domoch.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že pokiaľ poslanci chcú zmeniť VZN, musia o ňom diskutovať na mestskom
zastupiteľstve.
Pán primátor poznamenal, že pokiaľ sú takéto návrhy, treba ich riešiť v príslušných
odborných komisiách a pripraviť návrh na zmenu VZN. Upriamil pozornosť na predmet
rokovania.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Uviedol, že predkladané návrhy sa týkajú bodu rokovania.
p. Ing. Ján Štefan
Uviedol, že VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady je schválené na rok 2011 a je nemenné. Predložené návrhy môžu byť
podkladom pre zmenu VZN platnú pre rok 2012.
Pán primátor potvrdil, že v prípade tohto VZN sú dane a poplatky schválené na celý
rok, v priebehu roka sa nemôžu meniť. VZN na nasledujúci rok sa schvaľuje v mesiaci
december tak, aby VZN bolo účinné od 1.1. nasledujúceho roka, vrátane zabezpečenia
zverejnenia.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že práve z tohto dôvodu je potrebné diskutovať vo veci v predstihu. Príslušná
odborná komisia – ochrany verejného poriadku - by si túto problematiku mohla zaradiť do
programu v mesiaci jún.
p. Beke Zoltán
Uviedol, že predložený návrh uplatní pri príprave zmeny VZN.
Poslanci MZ schválili ukladaciu časť podľa návrhu p. Bischofa
10-0-0
2 nehlasovali
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie so schválenou ukladacou časťou
11-0-0
1 nehlasoval

5. Správa o kontrole prevádzkovania taxislužby v Rožňave
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol dotaz, aké sú možnosti exekučného konania v prípade týchto nedoplatkov. Taxikári
vykonávajú podnikateľskú činnosť a mestu neplatia nič.
p. JUDr. Milan Pollák
Potvrdil, že exekučné konanie sa uplatňuje aj v týchto prípadoch, v prípade záujmu, poslanci
MZ môžu do návrhov na vykonanie exekúcie nahliadnuť.
Pán primátor informoval o postupe mesta pri vymáhaní pohľadávok.
p. František Focko
Požiadal o vystúpenie občana mesta – taxikára

p. Ľudovít Kossuth
Poznamenal, že mesto nemá žiadny príjem od taxikárov, ktorí sú zaregistrovaní v inej obci.
Naniesol dotaz, či mesto nemôže mať na to nejaký dosah.
Prehlásil, že v meste nie je určený žiadny systém pre taxikárov v dôsledku toho vznikajú
spory. V iných mestách je. Navrhol zaviesť nejaký systém a taxislužbu usmerňovať.
Pán primátor poznamenal, že to nie je v kompetencii mesta, aby usmerňovalo
vnútornú prevádzku uvedenej služby.
p. Kiss Robert – taxikár
Informoval, že v uvedenej oblasti podniká 15 rokov. Potvrdil, že podnet na kontrolu podal on.
Problém vidí v parkovacích miestach. Predtým museli požiadať o povolenie, cca 5 - 6 rokov
taxíky parkujú po celom meste. Poukázal na prípad, keď prevádzkovatelia taxislužby majú
viac áut, obsadia parkovacie miesta bez poplatku a ostatných vytlačia.
Upozornil náčelníka MP na parkovanie taxíkov na autobusovom nástupišti na sídl. JUH pri
Snahe priamo pod kamerou MP.
p. Ing. Robert Temesi
Uviedol, že tieto dopravné priestupky nerieši mestská polícia, rieši ich dopravný inšpektorát.
Zistené prípady oznamujú dopravnému inšpektorátu.
p. Kiss Robert – taxikár
Uviedol, že na parkoviskách majú označenie, aké taxíky parkujú. Vyhláška takéto označenia
nepozná.
Poukázal na to, že v meste je 54 taxíkov a len dvaja platia za miesto.
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie.
12-0-0

6. Správa o výsledku kontroly využitia garáží na Ulici akademika Hronca č. 11 v
Rožňave
p. Ing. Peter Marko
Naniesol dotaz, na základe čoho je diferencovaná výška nájomného, predložil prepočet
s dôrazom na m2.
p. Ing. Ivan Demény
Prehlásil, že nájomné zmluvy boli vypracované v súlade s platnými zásadami. Zohľadnený
bol počet a druh podnikania, ktoré majú vplyv na spotrebu elektrickej energie. Zmluvy boli
prekontrolované hlavnou kontrolórkou.
p. Ing. Peter Marko
Uviedol, že dotaz naniesol z dôvodu, že v niektorých prípadoch je uvedená ročná splátka za
služby a v niektorých nie.
p. JUDr. Katarína Balážová
Uviedla, že v prípade bodu 5 sú vyhotovené dve zmluvy z dôvodu, že firma DEAC má
zabezpečené samostatné meranie. V ostatných prípadoch sa postupovalo podľa zásad.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
11-0-0

1 nehlasoval

7. Správa o kontrole spôsobu čistenia a pravidelnosti čistenia vpustí na
Záhradníckej ulici v Rožňave
p. Ing. Karol Kováč
Uviedol, že podnet na kontrolu predložil on. Vpusť na Záhradníckej ulici nebola vyčistená.
Požiadal o vysvetlenie systému zapojenia malých obecných služieb do čistenia mesta. Podľa
jeho názoru ide o živelnosť, neorganizovanosť, zlú organizáciu práce. Ľudia zapojení do tejto
činnosti nevedia čo majú robiť, nepoznajú svoj rajón. Súčasťou ich povinností by mala byť aj
kontrola čistenia vpustí. Podľa jeho názoru TS by mali vypracovať harmonogram prác
dlhodobého charakteru s dôrazom na pravidelnosť čistenia, údržby určitej lokality.
Konštatácia, že vpuste sú v zlom technickom stave je pre neho nepostačujúca.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
K poslednej vete dôvodovej správy – komisia finančná obdržala od TS rozpočet na opravy
a údržbu, ale v uvedenom rozpočte sa táto položka nenachádza. Požiadal riaditeľa
o predloženie informácie na najbližšom zasadnutí komisie finančnej.
p. Ing. Ivan Demény
Informoval, že časť malých obecných služieb zabezpečuje čistotu v rámci mesta, riadia ich 3
koordinátori a časť z nich je pridelená TS, kde vykonávajú pomocné práce a sú pridelení na
úsek miestnych komunikácií. V rámci mesta sú určené rajóny a rozpis prác je zverejnený na
internetovej stránke.
Čo sa týka riešenia vpustí – táto položka je zapracovaná do podrobného rozpisu vo výške
3000 €. Čím viac košov bude vymenených, tým menej vpustí bude vyčistených.
p. Ing. Peter Marko
Naniesol dotaz, kto kontroluje koordinátorov a kvalitu prác. Sú ulice, na ktorých vôbec
nevidieť pracovníkov MOS ako napr. Útulná ulica. Vyslovil nespokojnosť nad kvalitou
čistenia Námestia baníkov.
p. Ing. Ján Štefan
Informoval, že na internetovej stránke mesta sú zverejnené rajóny so zodpovednými
koordinátormi pracovníkov malých obecných služieb. Uvedený je týždenný rozpis prác
a kontakt na koordinátorov a pracovníka MsÚ, odboru všeobecnej a vnútornej správy, ktorý
je poverený touto činnosťou. Ďalej informoval, že pracovníci malých obecných služieb práce
vykonávajú v rozsahu 10 hodín týždenne.
p. Ing. Karol Kováč
Prehlásil, že organizácia práce je nedostatočná. Ponúkol pomoc prednostovi i riaditeľovi TS
v tomto smere s cieľom, aby aj táto 2 hodinová činnosť bola viditeľná v meste, aby bola
disciplína pracovníkov zabezpečená.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Upozornil na to, že podstatou je, aby mesto bolo čisté, za čo sú zodpovedné organizácie.
Treba prijať opatrenia, aby sa to dosiahlo.
p. Ľudovít Kossuth
Potvrdil, že najväčšie nedostatky sú na úseku miestnych komunikácií a to čistenia vpustí. Je
to z kapacitných dôvodov i finančných dôvodov. TS vypomáhajú pracovníci malých
obecných služieb, tí sú viazaní na druh vykonávanej práce a na stanovený počet hodín.
Čo sa týka vpustí, všetky by mali byť vyčistené, koše vymenené.
K Námestiu baníkov a časti Šafárikovej ulice – s problematikou mestské zastupiteľstvo
oboznámil už na predchádzajúcom zasadnutí – parkovné vyberá 1. Rožňavská a.s. , teda mala
by sa postarať aj o čistotu.
Prehlásil, že až takí neschopní nie sú, aby nevedeli zorganizovať prácu. Požiadal poslancov,
ktorí o to majú záujem, aby preverili na tvári miesta celý systém práce s malými obecnými
službami.

p. Ing. Karol Kováč
Navrhol, aby prednosta mestského úradu a riaditeľ TS boli poverení vypracovaním
organizácie čistenia ulíc, vpustí a rigolov s využitím mestských drobných služieb
a technických služieb mesta a predložením do mestského zastupiteľstva a príslušných
odborných komisií.
p. Ing. Štefan Grígeľ
Prehlásil, že 7.4.2011 predloží TS objednávku na čistenie parkovísk, ktoré sú v správe a.s.
p. Ing. Ján Štefan
Naniesol dotaz, či zo strany mestského úradu nepostačuje to, čo je zverejnené na internetovej
stránke mesta.
p. Ing. Karol Kováč
Prehlásil, že trvá na svojom návrhu z dôvodu, že výsledky nie sú také aké by mali byť.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Navrhol, aby sa riešila aj kvalita vykonávanej práce. Vykonať postih v prípade zlej disciplíny,
nekvalitnej práce.
p. Zoltán Beke
Navrhol preveriť, či by sa nemohli prijať opatrenia v tom smere, že by sa vedeli pohľadávky
odpracovať formou malých obecných služieb.
p. Ľudovít Kossuth
Upozornil na to, že sa jedná o občanov v hmotnej núdzi, dostávajú len príspevok od úradu
práce.
Pán primátor informoval, že mesto rieši postihy a to formou vylúčenia pracovníkov
z malých obecných služieb a ich výmeny. Uviedol, že nie je to jednoduchá práca. S návrhom,
ktorý p. Beke predložil sa už mesto zaoberalo.
p. Ing. Peter Marko
Poznamenal, že po vypočutí troch zainteresovaných na čistote mesta, má zmiešané pocity. Čo
s verejnými priestranstvami v lokalitách, kde bývajú občania v rodinných domoch.
p. Ing. Ján Štefan
Prehlásil, že práca je koordinovaná, spolupráca s TS je. Uviedol, že dohoda s úradom práce
30.4. končí, nová bude predmetom rokovania MZ v mesiaci apríl. Vyzval poslancov, pokiaľ
majú záujem, aby sa výberu nových pracovníkov v rámci malých obecných služieb zúčastnili
a svoje podnety na zlepšenie organizácie práce predložili.
p. Ing. Karol Kováč
Prehlásil, že sa zúčastní výberu pracovníkov, organizácie práce, ale za úplatu.
p. František Focko
Poznamenal, že v rozprave odznelo veľa negatívnych pripomienok k práci TS, napriek
uvedenému potvrdil, že tí pracovníci odviedli kus j práce. Potvrdil skutočnosť, že kvalita
výberu pracovníkov sa ukáže až počas výkonu práce. Odporučil, aby poslanci na tvári miesta
preverili stav,
Poukázal aj na to, že aj občania mesta často znečisťujú mesto odhadzovaním špakov,
papierov.
p. Ing. Karol Kováč
Predložil návrh na doplnenie uznesenia :
Vypracovať harmonogram a organizáciu čistenia ulíc, vpustí a rigolov s využitím malých
obecných služieb a technických služieb na území mesta – máj 2011
Poslanci MZ schválili doplnenie ukladacej časti
9-0-0
1 nehlasoval
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie s doplnením ukladacej časti
9-0-0
1 nehlasoval

8. Správa o stave kroniky mesta Rožňava
p. Zoltán Beke
Vzhľadom na skutočnosť, že ide o dvojjazyčné obyvateľstvo – navrhol, písať kroniku aj
v maďarskom jazyku.
p. JUDr. Katarína Balážová
Uviedla, že práve vo VZN sa môže predložený návrh dopracovať a to do podmienok písania
kroniky.
p. Ing. Karol Kováč
Požiadal o vysvetlenie, ako sa nakladá so závermi prípadne návrhmi na riešenie zo strany
hlavného kontrolóra mesta a akým spôsobom sa kontrolujú. Týka sa to všeobecne materiálov
hlavnej kontrolórky.
p. JUDr. Katarína Balážová
Uviedla, že v prípade vykonania klasickej kontroly, následnej kontroly je zákonom daný
procedurálny postup a čo je záverom kontroly. Výsledky kontroly prerokúva s primátorom
mesta a prednostom mestského úradu a vyhotovuje sa zápisnica alebo protokol o vykonaní
kontroly, kde sa prijmú opatrenia s určením termínu ich plnenia. V prípadoch vykonania
kontroly na základe podnetov predkladá odporúčania, ktoré si môžu poslanci MZ osvojiť,
navrhnúť do ukladacej časti uznesenia a schváliť.
Harmonogram plnenia opatrení je uvedený v zápisnici, ich plnenie sa skontroluje v rámci
následnej finančnej kontroly, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.
p. Ing. Ján Štefan
V prípade písania kroniky aj v maďarskom jazyku požiadal o upresnenie navrhovaného
uznesenia – vypísať výberové konanie na jedného alebo na dvoch kronikárov. Termín je
uvedený – ihneď po schválení.
Pán primátor odporučil materiál ešte predložiť do komisie kultúry, ktorá by mala
prehodnotiť návrh p. Bekeho.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Nesúhlasil s termínom výberového konania z dôvodu prázdnin a čerpania dovoleniek.
Výberové konanie môže byť vypísané pred ukončením dohody s terajšou kronikárkou.
p. JUDr. Katarína Balážová
Uviedla, že výberové konanie sa môže vypísať skôr, nová dohoda by sa mala podpísať dňom
1.7. aby bola náväznosť na ukončenie pôvodnej dohody a vykonania predmetu dohody –
spracovanie zápisu za rok 2010.
p. Ing. Kováč Karol
Navrhol vypracovať VZN do 1.6.2011 a vypísať výberové konanie k 15.6.2011.
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie s opravou :
Bod l k 1.6., bod dva ostáva, bod 3 sa upravuje do 15.6.2011
10-0-0

9. Petícia za zriadenie a prevádzkovanie Útulku pre týrané a opustené zvieratá
Pán primátor poznamenal, že petícia priamo naväzuje na rozpočet mesta a preto bude
predmet petície riešený pri schvaľovaní rozpočtu.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie a petíciu prijali.
10-0-0

Petícia za vybudovanie prístupovej cesty s asfaltovým kobercom a kanalizáciou pri
garážach na J.A.Komenského ul. v Rožňave
Pani hlavná kontrolórka uviedla, že petícia nebola prerokovaná v príslušných
odborných komisiách, bola zaradená 31.3. do programu rokovania.
Pán primátor poznamenal, že petícia priamo naväzuje na rozpočet mesta a preto bude
riešená pri schvaľovaní rozpočtu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol dotaz, či mesto má vypracovaný zoznam ciest a chodníkov, ktoré sú v havarijnom
stave a tých, ktoré neboli ukončené.
p. Ing. Ján Štefan
Potvrdil, že zoznam má mesto vypracovaný.
Pán primátor poznamenal, že na základe tohto zoznamu boli schvaľované mestským
zastupiteľstvom priority, ktoré boli zaradené na riešenie do rozpočtu mesta.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal pána prednostu, aby zoznam predložil na najbližšie zasadnutie komisie finančnej.
p. Ľudovít Kossuth
Uviedol, že bol iniciátorom predloženej petície. Odporučil komplexné riešenie problému aj
keď etapovite vrátane riešenia prekládky VN vedenia.
p. Ing. Peter Marko
Petíciu odporučil prijať a problém riešiť komplexne ale etapovite a to začatím prípravy
projektu. Obdobne odporučil riešiť aj Železničnú ulicu. Prípravu projektu odporučil doplniť
do ukladacej časti uznesenia.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Podľa jeho názoru o konkrétnych veciach poslanci majú rozhodnúť pred schválením rozpočtu.
Majú posúdiť nutné, najnutnejšie výdavky, ktoré sú potrebné a ktoré sú nadštandardné.
p. Ing. Karol Kováč
Doplnil do uznesenia – v položkách výdavkových aby boli určené priority a prioritou č. 1 by
mala byť – rekonštrukcia, oprava komunikácií a chodníkov.
Pán primátor upozornil na predmet rokovania, teda aj uznesenie by sa malo viazať na
petíciu.
Poslanci petíciu zobrali na vedomie, prijali petíciu, schválili prípravu projektu a uložili
prednostovi požadovaný zoznam predložiť do komisie finančnej.
10-0-0

Plán verejného obstarávania na rok 2011
p. Ing. Karol Kováč
Poznamenal, že mestský úrad v efektivite práce nevykazuje očakávané výsledky a preto
navrhol aby do plánu verejných obstarávaní bolo zahrnuté aj verejné obstarávanie na cenovú
ponuku na personálny audit na mestskom úrade. Ide o externý audit s termínom : máj 2011.
Pán primátor upozornil na zmenu zákona o obecnom zriadení účinnú od 1.4.2010.
Teda personálnym auditom, na ktoré sa vynaložia finančné prostriedky primátor mesta
nebude viazaný. Personálna oblasť je plne v kompetencii primátora mesta.
Poslanci MZ schválili návrh p. Ing. Kováča
10-0-0

22. Podnety pre hlavnú kontrolórku
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Predložil nasledovné podnety :
1. preveriť verejné obstarávanie na vypracovanie spoločného marketingového plánu
Slovenského a Aggtelekského krasu
- preveriť nesúlad súm uvedených v súťažných pokladoch, oznámení o výsledku VO
a v správe o kontrole hlavnej kontrolórky
- preveriť akým spôsobom boli vybraté subjekty, ktoré boli oslovené na toto verejné
obstarávanie
2. preveriť mandátnu zmluvu uzavretú s p. JUDr. Hedvigou Gallovou v roku 2009, dodatok
k zmluve uzavretý v roku 2011, na základe čoho bolo fakturované mesačne 300 €
3. preveriť aké konzultačné služby poskytuje mestu Rožňava Slovensko-japonská obchodná
komora
4. preveriť, či mestský úrad kontroluje, či v prenajatých priestoroch v rámci tréningov TK
Sambed nevykonáva podnikateľskú činnosť p. Július Schvarcz Tanečná škola – Schwartz
tanz
p. Ing. Peter Marko
Predložil nasledovný podnet :
- vykonať kontrolu priebehu verejného obstarávania na výber manažmentu
projektu, výber
zhotoviteľa, výber dodávateľa tovaru a výber stavebného dozoru pre stavbu Rekonštrukcia
námestia baníkov a Šafárikovej ulice s dôrazom na zrušené súťaže /kedy zrušené a dôvody/
a na vypísanie terajšej novej súťaže, vydokladovať prísľub finančných prostriedkov, v akej
výške, koľko je spoluúčasť mesta a konečný termín vyčerpania týchto finančných
prostriedkov, vydokladovať podstatu spoločnosti TenderProfit s.r.o. Bratislava v tejto veci
/kto vybral, aká súťaž, kto bol v komisii vyhodnotenia súťaže/ a terajšiu účasť Ing. Halgaša,
kto to je, aké má poverenie na túto činnosť a to do 15.4.2011, do zasadnutia komisie výstavby
p. JUDr. Katarína Balážová
Upozornila poslancov na plán kontrolnej činnosti, ktorý bol schválený mestským
zastupiteľstvom a ktorý je pre ňu záväzný. Uviedla, že je apríl a v pláne má ešte na I. polrok
2011 zahrnuté tri veľké kontroly. Okrem toho má vykonať kontroly do 30.6. na základe
podnetu p. Ing. Pavlíka. Poznamenala, že podnet pána Ing. Marka nie je schopná vykonať do
15.4.2011. Nebráni sa žiadnej inej kontrole, na základe podnetov ich vykonáva, ale požiadala
poslancov o zhovievavosť v prípade určenia termínov.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Upresnil termíny riešenia jeho podnetov – podnety 2/3/4/ – najbližšie zasadnutie MZ, podnet
1/ máj – jún 2011,
Poslanci MZ schválili predložené podnety s úpravou termínu ich riešenia.
9-0-1
23. Otázky poslancov
24. Diskusia
Ľudovít Kossuth
• požiadal o odstránenie poruchy na Ul. kozmonautov pri garážach –
došlo
k presakovaniu kanalizácie a zatopenie pivničných priestorov garáží /poruchu TS
nevedeli odstrániť/ - • upozornil na neriešenú otázku, ktorú predložil 14.3.2011 na MZ :

•

vyzvať dodávateľa a investora stavby nového vodovodu nad Útulnou ulicou –
v dôsledku investície došlo k zrušeniu priepustu na Kúpeľnej ulici pri dome p.
Školníkovej
• upozornil na neriešenú otázku, ktorú predložil 14.3.2011 na MZ :
• chýba autobusové stanovište
smerom na Čučmu – nad Kúpeľnou ulicou,
zdevastované stanovište bolo odstránené, nové sa neosadilo
- navrhol riešiť prejazd ťažkotonážnych áut od novostavieb nad Útulnou ulicou, ak je to
možné, s vyústením na Košickú ulicu za prevádzkou RENAULT
- požiadal o zabezpečenie odstránenia starého vedenia verejného osvetlenia, previslého
telekomunikačného vedenia v m. č. Nadabula
- požiadal o informáciu vo veci realizácie kanalizácie m.č. Nadabula – či žiadatelia si budú
musieť riešiť kanalizačnú prípojku
Pán primátor informoval, že nedostatky projektu kanalizácie severnej časti mesta,
Rožňavskej bane a m.č. Nadabula boli odstránené, v mesiaci apríl by mal byť projekt
definitívne schválený.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázky na primátora mesta
- kedy bude skolaudovaná priemyselná zóna
- či už bola podpísaná zmluva s firmou JBD Pelety
- či má mesto informácie o tom, či firma Celtex získala štátnu dotáciu
- či mestu už bola doručená právna analýza, týkajúca sa zmluvy s firmou Brantner, podľa
informácie poskytnutej v I. časti zasadnutia, mesto do 31.3. ešte tieto neobdržalo
- poukázal na faktúru č. 32002
faktúra bola vystavená na občerstvenie v rámci Dní mesta, v prílohe k faktúre bolo uvedené,
že sa jedná o občerstvenie na akciu WESTTON CUP, pričom v rozpočte na Dni mesta takáto
položka nebola rozpočtovaná. /občerstvenie bolo rozpočtované na akcie – odovzdanie ocenení
pre športovcov, odovzdanie ocenení čestný občan, cena mesta, cena primátora + hostia
z partnerských miest/. Naniesol dotaz na primátora, akým spôsobom túto položku zaradil do
rozpočtu dní mesta a či považuje za primerané, aby z celkového rozpočtu na dni mesta 1/3 sa
čerpala na občerstvenie a recepciu pre úzky okruh občanov.
- požiadal pána primátora, aby dal odstrániť reklamné tabule umiestnené pod vežou – vedľa
pomníka Františky Andrássyovej – nie je to primerané miesto na informačné tabule
o športových podujatiach, narúša historický charakter mesta, v Rožňave sú iné miesta, kde sa
tieto môžu umiestniť.
Pán primátor poznamenal, že aj predvolebný billboard p. Kuhna bol 3-4 mesiace po
voľbách umiestnený pred TESCO-m, zverejnené sú ešte billboardy p. Ing. Kováča a p. Ing.
Badina. Je 4 mesiace po voľbách, mali by byť odstránené.
Objekt trafostanice zatiaľ nebol odovzdaný mestu, trafostanica síce bola demontovaná,
mesto objekt preberie po odstránení nedostatkov, ktoré boli zavinené krádežou.
K firme Celtex – došlo k zmene názvu firmy, podľa jeho informácií o štátnej dotácii
by sa malo rozhodnúť v mesiaci apríl. Do konca mája firma má rezervovanú lokalitu
v priemyselnej zóne.
K firme JBD Pelety – zmluva zatiaľ nebola podpísaná.
Mesto právnu analýzu týkajúcu sa zmluvy s firmou Brantner zatiaľ neobdržalo.
Neobdržalo ani stanovisko firmy.
K pripomienke k recepciám, nákladom za občerstvenie – poznamenal, že pán Bc. Ivan
Kuhn sa zúčastnil na niekoľkých recepciách, písomnú odpoveď k čerpaniu nákladov na
občerstvenie predloží písomne.

p. Ing. Eva Petruchová
Informovala, že recepcia na akcii WESTTON CUP bola hradená z rozpočtu plesu, teda zo
sponzorských príspevkov. Nebola hradená z rozpočtu mesta.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že billboardy patria súkromným spoločnostiam, on zaplatil prenájom na l mesiac
vo výške 166 €. Potvrdil, že sa zúčastnil na dvoch recepciách /udelenie cien mesta, cien pre
športovcov/ a bol na nich z dôvodu, aby mu v prípade kritiky nebolo vyčítané, že tam ani
nebol.
p. Ing. Karol Kováč
Uviedol, že aj on zaplatil prenájom za billboard len na jeden mesiac a to vo výške186,50 €.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol dotaz, kedy bude predložený na prerokovanie rokovací poriadok MZ.
Požiadal zodpovedných za údržbu nových detských ihrísk, konkrétne na sídl. JUH
o zabezpečenie drobných opráv.
Ďalej požiadal, aby v prípade uzavretia námestia boli hromadným mailom upozornení
vlastníci a nájomníci nebytových priestorov na konanie akcií.
Naniesol dotaz, aké sú povinnosti v prípade zverejnenia oznamu na internetovej stránke
mesta.
/Riešil sa § 7 ods. 4 Rokovacieho poriadku MZ – pán primátor poznamenal, že
v rokovacom poriadku táto problematika by mala byť riešená explicitne – do schválenia
zmeny rokovacieho poriadku požiadal poslancov o rešpektovanie účasti nadpolovičnej
väčšiny poslancov v priebehu celého rokovania MZ/
Pán primátor poznamenal, že priebeh rokovaní MZ nenasvedčuje zámeru, že
komisiám je daná väčšia vážnosť a dôležitosť. Komisie i zasadnutia MZ sa prerušujú
z dôvodu, že sa nestíha prerokovať plánovaný program. Poukázal na posledné rokovania MZ,
v mesiaci marec MZ rokovalo cca 18 hodín. Požiadal poslancov, aby na komisiách efektívne
rokovali, pred mestským zastupiteľstvom prerokovali materiály. Informoval poslancov o tom,
že vydal pokyn prednostovi mestského úradu, že pracovníci mestského úradu sa môžu
zdržiavať v budove maximálne do 18.00 hod mimo rokovaní mestského zastupiteľstva.
Požiadal poslancov, aby zasadnutia komisií organizovali tak, aby do toho času boli ukončené.
Ďalej požiadal poslancov, aby svoje požiadavky na pracovníkov mestského úradu predkladali
cez neho alebo prednostu mestského úradu, ako aj požiadavky na zverejnenie oznamov na
internetovej stránke mesta. Určitý postup je potrebné dodržať.
Poznamenal, že od volieb pomaly ubehne 5 mesiacov a ešte nevidieť žiadne výsledky
mimo kontrôl. Požiadal poslancov MZ, aby sa zaoberali rozpočtom mesta, jeho príjmovou
časťou.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Uviedol, že je na škodu veci, že o tomto pokyne nevedel, bol by sa obrátil so svojou
požiadavkou na primátora alebo prednostu mestského úradu a nie na administrátora
internetovej stránky, ktorý mu neodpovedal.
Pán primátor k rokovaciemu poriadku – uviedol, že bolo dohodnuté, že sa zorganizuje
neformálne stretnutie poslancov. Nakoľko nie je žiadnym inštitútom, je otázne kto ho má
zvolať. On sa stretnutiam nebráni. Čo sa týka otázok poslancov, nie je povinnosť hneď
odpovedať, môže sa odpoveď zaslať písomne.
p. Ing. Ján Štefan
Informoval, že rokovací poriadok je spracovaný, zo strany poslancov bolo predložených
pomerne veľa pozmeňovacích a doplňovacích návrhov. Bol daný návrh na prerokovanie tohto
bodu na neformálnom stretnutí. Pokiaľ sa zvolá načas, môže byť rokovací poriadok
predmetom mestského zastupiteľstva v mesiaci apríl.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
K § 11 ods. 4 zákona o obecnom zriadení – podľa jeho názoru citácia z rokovacieho poriadku
rieši len prípad hlasovania za uznesenie.
Návrhy na kontroly smerujú k tomu, aby sa sprehľadnil tok peňazí a zabezpečila úspora
a naplnila príjmová časť rozpočtu. V niektorých prípadoch sa peniaze vyhadzujú zbytočne
a môže byť, že časom sa zistí, že až tak veľa peňazí nebude treba zháňať.
Pán primátor poznamenal, že výsledky za posledné volebné obdobie sú preukázateľné.
Požiadal pána poslanca, aby nerobil invektívy. Vytkol pánovi Kuhnovi, že zatiaľ mestu
nepomohol pri získavaní finančných prostriedkov.
Pán Kuhn poznamenal, že kým mesto bude takto fungovať ani nepomôže, nakoľko
nemá záruku v to, že finančné prostriedky budú využité efektívne.
p. Ľudovít Kossuth
Informoval, že detské ihrisko pri Bille nespravujú, ostatné sú v správe TS, žiaľ ich údržbu
neobsiahnu.
p. Mgr. Matúš Bischof
Ocenil prácu pána zástupcu primátora na predošlých zasadnutiach, ktoré on viedol –
zasadnutia mali úroveň i kultúru.
p. Ing. Kováč Karol
Ujasnil si výkon funkcie tajomníčky komisie.
Navrhol, aby do obsahovej náplne práce zasadnutí MZ boli postupne zaradené všetky VZN za
účelom ich prehodnotenia.
p. Ing. Ján Štefan
Uviedol, že takýto bod je zaradený do rokovania – aktualizácia VZN a vnútroorganizačných
smerníc.
Predložil podnet na prešetrenie nezákonného výrubu drevín v záhradkárskej osade na Banskej
strane /v lokalite, ktorá mala byť riešená zmenou územného plánu firmou Delta/
Požiadal mestský úrad, aby poslancom mestského zastupiteľstva bola každú stredu od 15.00 –
17.00 poskytnutá miestnosť na prijímanie občanov a to od 1.5.2011. Buď kancelária zástupcu
primátora alebo iná vhodná miestnosť.
Navrhol, aby Turistické informačné centrum formou mailov informovalo podnikateľov
o organizovaní väčších akcií v meste.
Informoval, že v rámci prípravy Veľkonočných trhov riešil s pracovníčkou MsÚ p.
Mazanovou premiestnenie drevených stánkov na námestí a z uvedeného dôvodu požiadal
o zvýšenie rozpočtu akcie o 100 € a to konkrétne z príjmu poplatkov.
Naniesol sťažnosť p. Z. Mackovej – priamo susediaci dom ohrozuje jej stavbu /parcela je
v správe Slovenského pozemkového fondu/ vlastník je neznámy. Žiada o prešetrenie
záležitosti a prijatie opatrení vo veci jeho zbúrania.
V meste je viac takýchto domov v dezolátnom stave, ktorých vlastníci sú nejasní, aby sa
pripravil návrh na ich riešenie v komisii výstavby. /zbúranie, vyčlenenie prostriedkov
z rozpočtu mesta/
Pán primátor upozornil poslancov, že v rámci bodov otázky poslancov – diskusia, sa
uznesenia neprijímajú. Mestský úrad sa bude s uvedenými otázkami zaoberať.
p. Ing. Ján Štefan
Upozornil na to, že VZN o Veľkonočných trhoch bolo schválené v mesiaci február. Miesta na
osadenie stánkov sa už predávajú, teda nie je možné premiestniť drevené stánky. Muselo by
dôjsť k inému rozmiestneniu stánkov.
p. Ing. Karol Kováč
Prehlásil, že požiadavku na premiestnenie stánkov predložil už pri prerokovávaní VZN. Jeho
návrh nebol riešený. Nerobil nič nelegálne, všetko konzultoval s p. Mazanovou. Ona
potvrdila, že jeho návrh je akceptovateľný.

K VZN – trvá na svojom návrhu, vyhlo by sa diskusiám na MZ. Poslanci, keby vedeli, kedy
ktoré VZN bude prehodnotené, pripravili by sa.
Pán primátor upozornil na to, že premiestnenie stánkov nebolo riešené uznesením MZ.
Komisia je poradným orgánom, nemá rozhodujúcu právomoc.
p. Pavol Burdiga
Požiadal poslancov mestského zastupiteľstva aby sa zamysleli nad dĺžkou rokovaní
mestského zastupiteľstva. V mesiaci marec MZ rokovalo 3 x, t.j. 18 hodín. V mesiaci apríl je
to už 2x. Poznamenal, že problémov v meste je veľa a pri ich riešení by mali pomôcť
poslanci MZ. Poslanci dali veľkú dôveru odborným komisiám, v ktorých by sa mali problémy
prerokovať do detailu. Na zasadnutie MZ by mal byť materiál pripravený na odsúhlasenie,
prípadne odmietnutie. Prerušovanie zasadnutí má vplyv na rozpočet mesta /nové zvolávanie,
príprava materiálov, účasť zástupcov mesta, mestského úradu na zasadnutiach, priame
prenosy, samotný čas, ktorý by sa mohol využiť ináč.
Vyslovil presvedčenie, že poslanci nájdu spoločné riešenie na to, aby sa zasadnutia konali
podľa rokovacieho poriadku
p. Ing. Peter Marko
Požiadal riaditeľa TS o vybudovanie priepustu povrchových vôd na Útulnej ulici. K narušeniu
rigolu došlo v súvislosti s investíciou VVS.
Požiadal, aby na internetovej stránke mesta – v sekcii rozkopávky – boli preskenované
rozhodnutia a zodpovední pracovníci MsÚ, ako aj zodpovední za prekopávku.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že túto požiadavku predkladal on, v návrhu požadoval aj údaje, ktoré uviedol p.
Ing. Marko.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal prednostu mestského úradu, aby na najbližšom zasadnutí komisie finančnej
a komisie výstavby predložil informáciu o stavebnej akcii IBV Zámoček – nie je uvedená ani
v PHSaR a ani medzi investičnými akciami mesta.
Požiadal prednostu mestského úradu, aby na najbližšie zasadnutie komisie finančnej predložil
informáciu o tom, z akých zdrojov bol financovaný Ples mesta, darovacie zmluvy uvedené na
internete nezodpovedajú celkovým nákladom.
Ďalej požiadal, aby mu boli poskytnuté v elektronickej podobe dva výstupy z projektu
Spoločného marketingového plánu Slovenského a Aggtelekského krasu. /preklad, spoločný
plán/
Požiadal riaditeľa TS, aby na najbližšie zasadnutie komisie finančnej predložil organizačnú
štruktúru TS aj s pracovnou náplňou THP a počtom pracovníkov v robotníckych profesiách.
Ďalej na komisiu výstavby a komisiu finančnú predložil informáciu, akým spôsobom sa
objednáva výrub stromov a ako sa zhodnocuje vyťažené drevo.
Cca pred dvoma týždňami informoval TS, že sa prepadla časť chodníka pri Pošte – a požiadal
o označenie chodníkov z bezpečnostných dôvodov – nič sa neudialo.
Požiadal o opravu verejného osvetlenia pri schodoch, ktoré spájajú Ul. E. Rótha a Ul.
šípkovu.
p. Ing. Peter Marko
Informoval, že v prípade IBV Zámoček sa jedná o preložku inžinierskych sietí k starším
rodinným domom a k novej výstavbe rodinného domu. Požiadal pracovníka odboru výstavby,
aby na najbližšie zasadnutie komisie predložil projektovú dokumentáciu.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Informoval, že uvedený dotaz predložil na komisii finančnej, nik nevedel odpovedať. Pán Ing.
Pavlík prisľúbil, že mu informáciu podá.

p. Ľudovít Kossuth
Vyslovil poďakovanie p. Ocelníkovi – takýmto spôsobom je možné prilákať investorov do
m.č. Nadabula.
Odporučil vyvolať rokovanie s VVS za účelom preloženia vodovodných vetiev zo
súkromných pozemkov do miestnej komunikácie.
p. Zoltán Beke
Predložil požiadavku, aby v rámci jarného upratovania sa vyčistilo aj koryto potoka Drázus.
Požiadal o oslovenie vlastníka.
Požiadal o úpravu priestranstva medzi Dovčíkovou ulicou a Slnečnou ulicou – vysypanie
štrkom. Ide cca o 30 m, ktorá bola znehodnotená výmenou teplovodného potrubia.
Upozornil na stav Krásnohorskej ulice – je potrebné zistiť príčinu, že prečo je v takomto
stave. Menej roboty by mali zodpovední pri čistení vpustí na Záhradníckej ulici a Jasnej ulici.
Ide o frekventovanú cestu. Podľa jeho názoru od schodov by bolo potrebné vybudovať
kanalizáciu v dĺžke 20 – 30 m.
Naniesol dotaz, kedy bude spustená internetová stránka mesta v maďarskom jazyku.
Požiadal o riešenie odchytu túlavých psov, napádajú už aj návštevníkov cintorína. Ide o horný
cintorín.
p. Roman Ocelník
Naniesol dotaz, kedy sa začne s realizáciou vodorovného značenia komunikácií., označenia
prechodov pre peších.
p. Ing. Ján Štefan
Informoval, že po schválení rozpočtu na rok 2011 a doriešení sa príjmovej časti rozpočtu.
p. Renata Palme
Ako predsedníčka rodičovského združenia upozornila na havarijný stav objektu Základnej
školy na Ul. zlatej, na čo pravidelne upozorňuje aj riaditeľ ZŠ. Stále sa tvrdí, že nie sú
peniaze, peniaze sa však našli na rekonštrukciu ZŠ na Ul. pionierov a na ZŠ sídl. JUH.
Upozornila na zlý technický stav radiátorov, elektrického vedenia, zatápanie šatní.
Uviedla, že ZŠ t.r. oslávi 50. výročie založenia a zaslúžila by si záujem poslancov o túto
školu. Poznamenala, že nežiada nič nemožné, žiada len odstránenie havarijného stavu.
Pán primátor informoval, že rekonštrukcia ZŠ na Ul. pionierov a na sídl. Juh sa
realizuje z prostriedkov EÚ v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta.
Teraz by mala nasledovať ZŠ na Ul. zlatej a J.A.Komenského. Informoval, že sa rysuje
možnosť získať určité zdroje, materiál bude spracovaný, prerokovaný v príslušných
odborných komisiách, teda vo veci sa koná. Hľadajú sa možnosti vyfinancovania.
Momentálne nie sú zverejnené výzvy na podanie projektov na tento účel.
Uviedol, že havarijnú situáciu rieši škola v rámci rozpočtu, v prípade potreby cez mestský
úrad.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť
a zasadnutie ukončil.
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