1. Otvorenie
1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v roku 2014 otvoril a viedol pán
Pavol Burdiga, primátor mesta.
Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných.
Poznamenal, že zasadnutie začína smutným konštatovaním, že Ing. Ondrej
Bolaček už nie je medzi poslancami. Požiadal prítomných aby minutou ticha si uctili jeho
pamiatku.
Pán primátor konštatoval, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie
pozvaní včas a písomne. Z celkového počtu 16 poslancov bolo prítomných 15, teda
mestské zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Neprítomný, ospravedlnený bol p. Mgr. Dionýz Kemény.
Za overovateľov zápisnice pán primátor menoval :
p. Františka F o c k a
p. Ing. Karola K o v á č a
Pán primátor uviedol, že zápisnica z posledného zasadnutia MZ, konaného dňa 4.12.2013
bola overovateľmi podpísaná.
Program rokovania uvedený v pozvánke poslanci MZ schválili bez pripomienok.
13-0-0
Pán primátor poznamenal, že funkciu zástupcu primátora mesta bude riešiť
v súlade s § 13 b) ods. 1 zákona o obecnom zriadení – do 60 dní od zániku funkcie poverí
ďalšieho poslanca funkciou zástupcu primátora mesta. Z uvedeného dôvodu informácia
o poverení jeho zastupovaní nie je zaradená do programu rokovania.
Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia a to k jednotlivých
bodom rokovania a v rámci bodu diskusia.
2. Nastúpenie náhradníka na uvoľnené miesto poslanca MZ vo volebnom
obvode číslo 1
Materiál uviedol pán primátor, záverom poznamenal, že výsledky volieb boli
overené na ustanovujúcom zasadnutí MZ v Rožňave dňa 22.12.2010 mandátnou
komisiou. Konštatoval, že údaje v dôvodovej správe sú uvedené v súlade so správou
mandátnej komisie.
Pán primátor uviedol, že náhradníčka p. Erika Szabadosová potvrdila, že mandát
poslanca prijíma. Požiadal p. Eriku Szabadosovú, aby zložila zákonom predpísaný sľub
poslanca, text sľubu prečítala a potvrdila ho svojim podpisom.
3. Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rožňave
P. Erika Szabadosová prečítala text sľubu, potvrdila ho svojim podpisom
a slovami „To sľubujem“. Pán primátor odovzdal menovanej osvedčenie o zvolení za
poslanca mestského zastupiteľstva a zablahoželal jej.
Poslanci MZ schválili predložený návrh na uznesenie
15-0-0

4. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionármi mesta
Rožňava – návrh na zmenu
Materiál uviedol pán primátor, záverom konštatoval, že v mestskom zastupiteľstve
je 9 nezávislých poslancov :
Erika Szabadosová, Ľudovít Kossuth, Zoltán Beke, Ing. Karol Kováč, Mgr. Dionýz
Kemény, Roman Ocelník, Mgr. Radoslav Kovács, Mgr. Dušan Pollák, Peter Džačár.
Predložil svoj návrh na člena komisie - Erika Szabadosová.
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok.
15-0-0
5. Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku – návrh na
zmenu
Materiál uviedol pán primátor. Záverom informoval, že uznesením MZ č. 8/2010
bol schválený počet členov jednotlivých komisií – v prípade komisie finančnej,
podnikateľskej a správy mestského majetku 9 členov, z toho 4 poslanci a 5 občania.
Požiadal, aby sa hlasovalo jednotlivo
1. za predsedu komisie
2. za člena komisie p. Ing. Petra Marka – poslanca MZ
3. za členku komisie p. JUDr. Martinu Vnenčákovú
p. Ing. Karol Kováč
Predložil pozmeňujúci návrh – za predsedu komisie zvoliť p. Bc. Ivana Kuhna, MA –
podpredsedu komisie. Svoj návrh zdôvodnil tým, že menovaný funkciu podpredsedu
vykonáva od začiatku volebného obdobie, rozpočet, stav majetku mesta pozná,
problematiku ovláda, má skúsenosti aj s vedením komisie.
Poslanci MZ pozmeňovací návrh neschválili.
4-6-4
Poslanci MZ návrh primátora mesta na predsedu komisie – Gabriela Borzyho schválili.
11-3-0
Poslanci MZ návrh primátora mesta na člena komisie – Ing. Petra Marka schválili.
15-0-0
Poslanci MZ návrh primátora mesta na člena komisie – JUDr. Vnenčákovú Martinu
schválili.
13-0-1
6. Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych
komunikácií – návrh na zmenu
Materiál uviedol pán primátor mesta.
Poslanci MZ predložený návrh na uznesenie schválili bez pripomienok.
14-1-0

7. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Zlatá 2 v Rožňave
a Rady školy pri MŠ Ul. kozmonautov 1793/14 v Rožňave
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
15-0-0
8. Dozorná rada Mestských lesov s.r.o. Rožňava – návrh na zmenu
Poslanci MZ schváli navrhované uznesenie bez pripomienok.
13-1-0
9. 1. Rožňavská a.s. v likvidácii – návrh na voľbu predsedu predstavenstva
Poslanci MZ schválili navrhované uznesenie bez pripomienok.
13-2-0
10. Otázky poslancov
11. Diskusia
p. Ing. Ján Lach
Upozornil na povinnosti vyplývajúce z čl. 7 Ústavného zákona 357/2004 o ochrane
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších
predpisov. Poznamenal, že prípis a tlačivá obdržali verejní funkcionári. V prípade p. Eriky
Szabadosovej je termín na odovzdanie oznámenia do jedného mesiaca od ujatia sa
funkcie poslanca MZ.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, pán primátor poďakoval za účasť
a zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave ukončil.
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