1.

Otvorenie

4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol pán Pavol Burdiga,
primátor mesta. Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných.
Konštatoval, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie pozvaní včas a písomne.
Z celkového počtu bolo v úvode zasadnutia prítomných 12 poslancov, v priebehu rokovania
sa počet prítomných upravil na 14.
Neprítomní – ospravedlnení boli :

p. Ing. Karol Kováč
p. Ing. Ján Lach
p. Ing. Peter Marko

Za overovateľov zápisnice pán primátor menoval :
p. Ing. Ondreja Bolačeka
p. Františka Focka
Konštatoval, že zápisnica zo dňa 28.2.2013 bola overovateľmi podpísaná.
Program rokovania uvedený v pozvánke bol doplnený o materiály :
5.1.
5.2.
5.3.

Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2012
Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2012
Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2013
Poslanci MZ schválili doplnenie programu rokovania.
14-0-0
Poslanci MZ schválili celkový program rokovania.
14-0-0

Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia a to k jednotlivým bodom
rokovania a v rámci bodu diskusia.
2.

Zmena uznesenia MZ č. 332/2012 zo dňa 29.11.2012 a zrušenie uznesenia MZ č.
59/2013 zo dňa 28.2.2013
Materiál uviedla p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského úradu.
Predložila stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
zo dňa 20.3.2013 : komisia odporučila schváliť zmenu uznesenia
- odporučila schváliť predaj dobrovoľnou dražbou,
- zvýšiť vyvolávaciu cenu o výšku nákladov spojených s vykonaním dražby,
- minimálne prihodenie vo výške 10 000 €.
Poznamenala, že na základe prepočtu vyvolávacia cena bude vo výške 222 000 €.

p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal o informáciu, akým spôsobom bude zabezpečené zverejnenie dobrovoľnej
dražby.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že obchodná verejná súťaž zatiaľ v regionálnom denníku nebola
zverejnená, bola len na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta. V súlade
s obchodným zákonníkom, súťaž začína dňom zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
Termín predkladania ponúk bol určený na 9. apríla. V prípade, ak sa neschváli zmena
uznesenia, mestský úrad zabezpečí zverejnenie obchodnej verejnej súťaže aj
v regionálnom denníku. 15 – dňová lehota bude zachovaná.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podľa jeho názoru celý proces by sa mal zrušiť a vyhlásiť nový.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že uznesenie toto rieši – viď časť ..... MZ ruší.....
V prípade schválenia navrhovaného uznesenia, mestský úrad zverejní oznam o zrušení
obchodnej verejnej súťaže. V prípade ak sa nejaká ponuka doručí, mestský úrad ju
poštou vráti v neporušenej obálke.
Informovala, že dobrovoľná dražba bude inzerovaná v súlade so zákonom –
v regionálnom denníku, v notárskom centrálnom registri dražieb.
p. Zoltán Beke
Poznamenal, že pri schvaľovaní podmienok obchodnej verejnej súťaže boli doplnené
určité požiadavky poslancov – aby sa uviedla skutočnosť, že ide o objekt zaradený do
zoznamu pamätihodností mesta ako aj o zachovanie pôvodnej fasády objektu.
Naniesol otázku, či sa na tieto podmienky bude prihliadať aj v dražbe.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že v prípade dobrovoľnej dražby sa kúpna zmluva neuzatvára, prevod
vlastníctva sa realizuje zmenou vlastníka, teda udelením príklepu. V prípade začatia
stavebného konania mesto bude účastníkom konania z dôvodu, že je vlastníkom
susediacej nehnuteľnosti. Teda námietku na stavebnom konaní môže uplatniť.
p. Ing. Ferencz Porubán
Potvrdil, že v stavebnom konaní sa bude vyžadovať vyjadrenie dotknutých orgánov,
prípadné pripomienky stavebný úrad rešpektuje.
p. Zoltán Beke
Požiadal, aby tieto podmienky boli v každom prípade rešpektované.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Upozornil na to, že v dôvodovej správe sa neuvádza ten dôvod zmeny uznesenia, že
ide o nesúlad zásad hospodárenia s majetkom mesta so zákonom.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Vysvetlila, že zákon o majetku obcí v prípade predaja sa odvoláva na obchodný
zákonník a ten upravuje podmienky obchodnej verejnej súťaže. Spôsob elektronickej
dražby zákon nepripúšťa, musí sa verejne dražiť.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Spomenul prípad predaja bratislavského letiska. Naniesol otázku, či by sa nemohol
aplikovať tam použitý systém.

Poslanci MZ schválili alt. A/ návrhu na uznesenie so zmenou najnižšieho podania
podľa návrhu finančnej komisie .... vo výške 222 000 €, minimálnym prihodením vo
výške 10 000 €, vrátane časti uznesenia ... ruší....
10-3-0
3.
Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení z dôvodu presťahovania
Základnej umeleckej školy Normová 2 v Rožňave a zaradenie do siete
elokovaného pracoviska ZUŠ
Materiál uviedla p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského úradu.
Doplnila stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku zo
dňa 20.3.2013 – komisia odporučila schváliť navrhované uznesenie.
p. Ing. Ivan Nemčok
Predložil stanovisko obecnej školskej rady – rada odporučila jednomyseľne schváliť
navrhované uznesenie.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Citovala stanovisko p. Ing. Karola Kováča, poslanca MZ, ktorý sa nemohol zúčastniť
zasadnutia.
/Stanovisko je pripojené k materiálu k uvedenému bodu rokovania/
p. PaedDr. Janka Mičudová
Zdôvodnila predložený písomný návrh, ktorý odporučila obecná školská rada, komisia
finančná.
Informovala, že prehodnocovali sa priestory v bývalej budove štatistického úradu, ako
aj navrhované. Pre ZUŠ vyhovujú navrhované priestory, ktoré budú môcť využiť
jednak pre individuálnu výučbu, ako aj skupinovú. Kladné stanovisko predložil aj
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ako aj Hasičský zbor. Ďalším argumentom
je aj to, že uvedené priestory sú prázdne, temperujú sa v zimnom vykurovacom
období. Uvedený návrh napĺňa aj snahu dostať priestory pre výučbu do jednej budovy
a blízkej budovy /AV/. Po prepočte je potrebných 18 miestností. Ostáva na riešenie
ešte budova na Štítnickej ulici, ktorú ZUŠ využíva.
Poznamenala, že žiadosť o zmenu v sieti škôl je potrebné podať do 31.3.2013 s tým,
že k realizácii presťahovania môže dôjsť k 1.9.2014. Za uvedené obdobie bude možné
zrealizovať rekonštrukciu navrhovaných priestorov.
Opätovne prehlásila, že riaditeľka ZUŠ ako aj pedagógovia sú s navrhovanými
priestormi spokojní.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Poznamenal, že v dôvodovej správe postrádal stanovisko ZUŠ, ktoré predložila vedúca
odboru. Naniesol otázku, či ide o definitívne presťahovanie, alebo o rýchle riešenie
problému, že mesto prišlo o objekt.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Uviedla, že táto zmena bude povolená s účinnosťou od 1.9.2014. Do tej doby cirkev
prenájme mestu priestory. Mal by sa dohodnúť určitý rozumný prenájom.
Poznamenala, že mesto začína s realizáciou racionalizácie siete školských zariadení čo
sa týka aj mimoškolskej činnosti. Na nádvorí radnice je Zóna M, do 1.4.2013 sa tam
presťahuje CVČ a do navrhovaných priestorov pre ZUŠ sa zriadi z nádvoria vchod.
Vytvorí sa tak stánok pre mladých ľudí.

p. Mgr. Matúš Bischof
Naniesol otázku, či definitívne padá zámer na presťahovanie mestského úradu do
priestorov bývalého DDaM.
p. Pavol Burdiga
Poznamenal, že podľa jeho názoru zámer padá, prednosť majú deti. Na rade školy bolo
prehlásené, že súhlasia s presťahovaním do uvedených priestorov, sú pre nich
vyhovujúce. Podľa jeho názoru list p. Ing. Kováča je málo presvedčivý. Nie je členom
rady školy, nepozná jej stanovisko.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
14-0-0
4. Návrh na vyradenie zo siete škôl a školských zariadení a následné zrušenie CVČ
pri ZŠ Ulica pionierov a CVČ pri ZŠ akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12
v Rožňave
Materiál uviedla p. JUDr. Erika Mihaliková, prednostka mestského úradu.
Doplnila stanovisko komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku zo
dňa 20.3.2013 – komisia odporučila schváliť navrhované uznesenie.
p. Ing. Ivan Nemčok
Predložil stanovisko obecnej školskej rady – rada odporučila jednomyseľne schváliť
navrhované uznesenie.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podotkol, že predpokladá to, že tieto návrhy na zrušenie CVČ boli predložené
riaditeľmi dotknutých škôl.
Požiadal o informáciu, ako boli financované tieto zariadenia v roku 2012, 2011.
p. PaedDr. Janka Mičudová
Uviedla, že Školské strediská záujmovej činnosti boli financované ináč, prostriedky
dostávali školy na žiaka, ktoré stredisko navštevuje. Podala vysvetlenie, akým
spôsobom sa financovanie počíta od 1.1.2013. Finančne by mali prispieť aj obce,
z ktorých deti navštevujú CVČ. Dohody o spolupráci s obcami sú pripravené, potrebné
je rokovať do 30.4.2013.
Pred účinnosťou nového zákona výška financovania bola rozdielna v jednotlivých
školách. Na Ul. pionierov išlo o športové krúžky, ktoré viedli tréneri. Na sídl. JUH
boli rôzne krúžky, ktoré viedli učitelia. V rámci transformácie sa zmenili názvy na
CVČ a spolu s názvom aj systém financovania ako v CVČ. Na základe prepočtov bolo
zistené, že z dotácie nie je možné vykryť doterajšiu činnosť. Bude sa musieť pristúpiť
k prehodnoteniu krúžkov a k zisteniu, o aký krúžok je záujem, o aké športy je záujem.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Podotkol, že otázku predložil z dôvodu, aby aj občania boli informovaní. Požiadal aj
o vyčíslenie dotácie podľa platného zákona v roku 2012, aby sa vedel vyčísliť rozdiel
dotácie, ktorá bude poskytovaná od 1.1.2013.
p. Mgr. Dušan Pollák
Poznamenal, že CVČ úzko súvisí s koncepciou športu, koncepciou práce s mládežou.
Prehlásil, že v predchádzajúcom období Slovensko malo jeden z najlepších systémov
práce s deťmi, ktorý však bol na rozdiel od ČR rozbitý. Finančné prostriedky nie sú

rovnomerne rozdelené. Cca 10 rokov sa nepodarilo schváliť zákon o športe a zjednotiť
zväzy. Podobnými zmenami prechádza aj CVČ. Na základe vlastných skúseností,
najlepším riešením boli školské športové strediská, kde boli jasne stanovené kritériá
a pravidlá – čo zabezpečuje zriaďovateľ, čo škola, čo klub a čo rodič. Pri príprave
novej koncepcie CVČ by sa mali využiť tieto skúsenosti. Za najväčší problém t. č.
považuje dochádzajúce deti do CVČ z obcí a ich prefinancovanie zriaďovateľovi.
Obce hľadajú možnosti v rámci klubov, rodičov. Legislatíva umožňuje obciam tieto
prostriedky využiť aj na vlastné aktivity, teda je tu hrozba, že starostovia nebudú
prispievať zriaďovateľovi na činnosť CVČ. Táto problematika by sa mala iniciatívne
riešiť v rámci ZMOS.
Do budúcna odporučil riešiť otázku
• počtu detí v krúžkoch, v športových je to otázka individuálneho a kolektívneho
športu
• kvalifikáciu trénerov a počet preplatených hodín pre trénerov
/porovnal počet preplatených hodín pred 15 rokmi a teraz, výšku platu/
• prenájmu priestorov, ktoré v predchádzajúcom období boli zdarma
Predložil návrh – vytvoriť pracovnú skupinu do mája 2013 zloženú z riaditeľov ZŠ,
klubov, trénerov, aby celý tento stav analyzovala a pripravila koncepciu CVČ.
p. Mgr. Matúš Bischof
Stotožnil sa s p. Pollákom. Odkázal voličom a divákom pri televíznych obrazovkách,
že to sú tzv. „istoty v praxi“. Toto je dôsledok toho, keď ľudia volia, ako volia.
p. Cyril Motyka
Predložil stanovisko p. Zoltána Breuera, učiteľa na ZŠ JUH a spolupracovníkov, že
systém, ktorý je predmetom návrhu, nie je dobrý. Pokiaľ sa schváli, nevie si
predstaviť ani on ani jeho kolegovia prácu trénerov.
Pán primátor poznamenal, že stanovisko p. Breuera obdržali všetci poslanci, on
mu odporučil účasť na zasadnutí MZ, kde by sa vysvetlila problematika.
On je z časti rád, že sa rieši CVČ, musí sa doriešiť spoluúčasť obcí, z ktorých deti
navštevujú jednotlivé krúžky.
Poslanci MZ schválili návrh p. Mgr. Dušana Polláka
13-0-1
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie so schválenou zmenou
14-0-0
5.1.

Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2012
Materiál uviedol Ing. Bohuš Hudáček, konateľ s.r.o.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Ocenil to, že s.r.o. predaj drevnej hmoty realizuje transparentne, formou obchodnej
verejnej súťaže, čo prispelo aj k zvýšeniu zisku. Zarazil ho jeden z dôvodov zvýšenia
zisku – vysoké zníženie nákladov na pestovnú činnosť oproti plánu. Požiadal
o vysvetlenie, čo bolo dôvodom. Bol by nerád, ak by sa výrub nenahrádzal novou
výsadbou, obnovou mestského majetku.

p. Ing. Bohuš Hudáček
Uviedol, že úsporu dosiahli využitím pracovníkov aktivačných služieb a projektu
v rámci ÚPSVaR. V projekte bol zadefinovaný zámer realizovať protipovodňové
práce, ktorý zámer bol aj splnený.
p. Cyril Motyka
Naniesol otázku, či z hospodárskeho výsledku 63 398 € je potrebné ešte odviesť daň.
p. Ing. Bohuš Hudáček
Uviedol, že hospodársky výsledok je už po zdanení. Daň činila 14 000 €.
Pán primátor poďakoval konateľovi s.r.o. za výsledky hospodárenia za rok
2012.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
13-0-0
5.2.

Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o. za rok 2012
Materiál uviedol Ing. Bohuš Hudáček, konateľ s.r.o.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku, či stav strechy je havarijný.
Pripomienkoval položku nákup traktora – či ide o efektívny nákup, nakoľko sa jedná o
ojazdený traktor. Či by sa nemalo počkať jeden rok a našetriť na nový, aby nebol
problém potom s opravami.
Ďalej naniesol otázku, čo sa pod obnovou kancelárskych priestorov myslí.
Predložil výhrady k položke odmeny pre členov kontrolného a výkonného orgánu
spoločnosti – dozorná rada odmeny mala priznané, pokiaľ je to nad rámec toho,
nesúhlasí. Predložil pozmeňujúci návrh – odmenu priznať len pre výkonný orgán, teda
riaditeľa a to vo výške 1 000 €.
p. Ing. Bohuš Hudáček
Informoval, že opravu strechy realizujú v etapách. V roku 2013 sa počíta už len
s ukončením prác. Najprv sa odstraňoval havarijný stav.
Uviedol, že uvedený traktor je potrebný, bude sa dať využiť rôznymi spôsobmi po
zakúpení prídavných zariadení. Aj podľa jeho názoru by najvhodnejší bol nákup
nového traktora, z finančných dôvodov je však nerealizovateľný.
Ide o zariadenie miestnosti, úpravu, kde bude zasadať valná hromada a bude sa
využívať na rokovania. Predpokladá, že plánovaná suma nebude v plnej výške
vyčerpaná. Poznamenal, že úlohou mestských lesov je obhospodarovať lesy
a zveľaďovať majetok, ktorý im bol zverený.
Nesúhlasil s navrhovanou odmenou – o výsledky hospodárenia sa nepričinil len on.
Teda v prípade schválenia návrhu odmenu by neprijal.
p. Ľudovít Kossuth
Opätovne prehlásil, že vozový park technických služieb je v katastrofálnom stave. Je
na škodu veci, že si nemôžu dovoliť kúpu nového stroja. Takého, aký mal možnosť
vyskúšať v Trnave a ku ktorému má k dispozícii aj prospekty. Je využiteľný na rôzne
účely.

Pán primátor potvrdil, že pre mesto je potrebný traktor, pán konateľ na tvári
miesta preveril, že je po generálnej oprave. Je pre mestské lesy i technické služby
vyhovujúci. Pri výbere sa dohliadlo na technický stav.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Na základe vyjadrenia riaditeľa navrhol, aby sa položka odmeny pre členov
kontrolného a výkonného orgánu spoločnosti zrušila a o túto sumu navýšili dividendy
mestu a to na 44 000 €.
Poslanci MZ predložený návrh schválili.
9-1-1
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie so schválenou zmenou.
10-0-2
5.3.

Návrh plánu hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o. na rok 2013
Materiál uviedol Ing. Bohuš Hudáček, konateľ s.r.o.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Naniesol otázku na prednostku úradu, prípadne odbor právny, či by nebolo správnejšie
navýšiť výšku nájomného a koncom roka by sa znížila, pokiaľ by s.r.o. taký
hospodársky výsledok nedosiahla. Návrh predložil z tohto dôvodu, aby sa mesto
nedostalo do problémov, že umelo zvyšuje nájomné.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že ak by sa schválila úľava koncom roka, tiež by sa mohol posúdiť tento krok
ako účelový. Mesto uzatvára nájomnú zmluvu a dodatkom môže v nej uvedené
podmienky meniť na základe predbežných štvrťročných výsledkov.
p. Ing. Bohuš Hudáček
Poznamenal, že výška nájomného je zapracovaná do rozpočtu mesta, teda mesto s tou
položkou automaticky počíta. Ak by sa stal prípad, že výsledok hospodárenia s.r.o.
nebude priaznivý, mesto môže doniesť do nepriaznivej situácie. Vždy je príjemnejšie
do rozpočtu získať prostriedky neplánovane. Z pohľadu zákona sú rovnako polemické
obidva postupy.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Upozornil na to, že pri hospodárení mestských lesov sa prejavujú také náležitosti,
ktoré sa nedajú naplánovať a môžu mať podstatný vplyv na výsledok hospodárenia.
Predložený plán naväzuje na lesohospodársky plán.
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie.
13-0-0

Otázky poslancov
Diskusia
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal mestský úrad o predloženie informatívnej správy o súdnom spore mesto Rožňava
a Rímskokatolícka cirkev, ako aj o predloženie rozsudku, materiál od právneho zástupcu
mesta, zdôvodnenia, aké argumenty zo strany mesta boli predložené.
/budova ZUŠ/
p. Mgr. Radoslav Kovács
Požiadal o informáciu, či mesto vypovedalo zmluvu s OZ Život je pes.
p. Pavol Burdiga
Prehlásil, že mesto zatiaľ zmluvu nevypovedalo. Na úrovni RÚSZ sa uskutočnilo rokovanie,
mesto požiadalo o povolenie prevádzkovať karanténnu stanicu. Bolo povedané, že
s karanténnou stanicou hygiena problémy nemá. Nesúhlasí však s umiestnením útulku vo
dvore karanténnej stanice.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol otázku, či existuje nejaký písomný záznam o tom, že sa nemôže tam zriadiť útulok.
p. Pavol Burdiga
Uviedol, že písomný záznam nie je, išlo o ústne rokovanie a to aj na základe petície občanov
mesta.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že mesto dostalo pokutu vo výške 165 €, o čom už MZ bolo informované 28.2.2013,
z dôvodu, že priestory neboli dané do prevádzky RÚVZ. Z ich strany kontrola bola vykonaná
14.1. so záverom, že zistili nesúlad stavu s projektovou dokumentáciou. Na základe zisteného
stavu, petície a sťažnosti občanov bola uložená pokuta a nebol daný súhlas na uvedenie
karanténnej stanice do prevádzky. Mesto žiadosť podalo, zatiaľ rozhodnutie vydané nebolo.
p. Mgr. Radoslav Kovács
Naniesol otázku, ako sa pokračuje s reklamáciami na bytovky Družba. Bol upozornený
niekoľkými nájomníkmi na nedostatky – opadávanie omietok, zatekanie, plesnivenie stien. Či
mesto už začalo tento problém riešiť, alebo riešenie bude predmetom rokovania komisie.
Pán primátor prehlásil, že bude daná p. Kovácsovi písomná odpoveď.
p. Mgr. Matúš Bischof
Naniesol otázku, z akého dôvodu nemôže byť útulok spolu s karanténnou stanicou. Keď sa
robil výber budovy a projekt, kde došlo k zlyhaniu. Ďalej či sa uvažuje o novom mieste na
zriadenie útulku.
Pán primátor prehlásil, že karanténna stanica bude prevádzkovaná, tam problém nie je.
Problém nastal petíciou, kapacitou útulku. V čase kontroly bolo v útulku 52 psov. Pre mesto
je dôležitá karanténna stanica, o mieste presťahovania útulku neuvažovalo. Mesto bude
postupovať v súlade so zákonnými možnosťami.
p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že karanténna stanica má určitú kapacitu. Čo bude s ostatnými psami, ktoré sa
potulujú po meste.

Pán primátor opätovne zdôraznil, že mesto bude postupovať v zmysle zákona
a veterinárnych pravidiel, odchyty bude môcť vykonávať pravidelne.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Informovala, že mesto rokovalo so zástupcom OZ Život je pes za prítomnosti zástupcu
RÚVZ. Pani Ing. Klincková bola oboznámená s tým, že problémom je hlučnosť z útulku.
Prehlásila, že do 30.6. sa pokúsi nájsť riešenie, navrhne vhodný pozemok mesta na zriadenie
útulku.
p. Roman Ocelník
Upozornil na stav cesty k bytovkám na Družbe – v čase dažďa a snehu je v jednej časti úplne
zaliata. V rámci reklamácie by bolo potrebné situáciu riešiť.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Požiadal mesto, aby pri hľadaní vhodného pozemku na útulok bolo voči OZ Život je pes
ústretové.
p. Ing. Ondrej Bolaček
Upozornil poslancov MZ na povinnosti vyplývajúce z čl. 7 Ústavného zákona 357/2004
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – podať do konca
marca písomné oznámenie na tlačivách, ktoré poslanci MZ obdržali v mesiaci január
a doručiť do konca apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov
fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok.
p. Ľudovít Kossuth
Požiadal mestský úrad, aby vyzvalo Vsl. distribučnú a.s. o likvidáciu vzdušných vedení a ich
uloženie do zeme. V prípade kalamít dochádza k výpadku elektriny. Spoločnosť by sa nemala
starať len o príjem, ale mala by aj investovať.
Upozornil na nefunkčnosť zvonice v m. č. Nadabula.
Opätovne upozornil na nevhodné parkovanie áut pri potoku Drázus. Na vrakovisku je čoraz
viac áut.
p. Bc. Ivan Kuhn, MA
Pozval kolegov poslancov, pracovníkov mestského úradu na workshop, ktorý sa bude konať
v sobotu v Rožňave s názvom Právo na dobrú samosprávu nielen na Gemeri
Organizuje ho Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika, pre ktorý pracuje, je financovaný
grantom z Úradu vlády. Bližšie informácie sa nachádzajú na internetovej stránke Inforoznava.
Pán primátor poznamenal, že ide o zaujímavú pozvánku, so zaujímavými ľuďmi,
určite sa tam objaví.
p. Cyril Motyka
Predložil požiadavku občanov mesta o prijatie systému ošetrovania resp. výrubu stromov na
cintorínoch. V dôsledku kalamity by mohlo dôjsť ku veľkým škodám.
p. Zoltán Beke
Poukázal na dôsledky kalamity v cintoríne v Štítniku. Na cintorínoch sú aj staré stromy, ktoré
by bolo vhodné vyrúbať. Komisia by mala prijať opatrenia, posúdiť výrub.
p. Ing. Ferencz Porubán
Informoval, že došlo k zmene predpisov, výrub stromov povoľuje Obvodný úrad ŽP.
p. Cyril Motyka
Požiadal, aby sa s jeho podnetom zaoberalo. Určite sa riešenie nájde.

p. Mgr. Matúš Bischof
Poznamenal, že existuje určité výrubové konanie, ktoré by sa malo zverejňovať podľa zákona
na internetovej stránke mesta. Naniesol otázku, či to funguje aj v meste.
p. Mgr. Dušan Pollák
Upozornil na to, že v areáli štadióna futbalového klubu za hotelom Medišport pri Slanej je
zarastená plocha stromami, ktorá sa postupne vyrubuje určitými osobami.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť, zaželal
príjemné Veľkonočné sviatky a zasadnutie ukončil.
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