MESTO ROŽŇAVA

ZÁPISNICA
Z POSLEDNÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ROŽŇAVE
KONANÉHO DŇA 21.10.2014

Pred začiatkom posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave
odznela štátna hymna.
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave otvoril a viedol pán Pavol Burdiga,
primátor mesta.
Privítal poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých prítomných. Konštatoval,
že poslanci na zasadnutie boli pozvaní písomne a včas. Z celkového počtu 17 poslancov
bolo prítomných 15, teda mestské zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Neprítomní, ospravedlnení boli :

František Focko
Ing. Karol Kováč

Za overovateľov zápisnice pán primátor menoval :
p. Ing. Petra Marka
p. Zoltána Bekeho
Pán primátor konštatoval, že zápisnice zo dňa 26.6.2014, 23.7.2014 a 25.9.2014
boli overovateľmi zápisníc podpísané.
Na návrh primátora mesta program rokovania uvedený v pozvánke bol doplnený
o materiál :
Zmena rozpočtu ZŠ Ulica pionierov 1 v Rožňave - preklasifikovanie bežných výdavkov
školskej jedálne pri základnej škole na kapitálové výdavky, z dôvodu nákupu
konvektomatu
15-0-0
Celkový program rokovania poslanci mestského zastupiteľstva jednomyseľne schválili.
15-0-0
Pán primátor upozornil občanov mesta na možnosti vystúpenia k jednotlivým
bodom rokovania a v rámci bodu diskusia.
2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
p. Ľudovít Kossuth
Požiadal vysvetlenie k plneniu uznesenia MZ 205/2012.
p. JUDr. Erika Mihaliková
Uviedla, že ide o plnenie bodu 1 ukladacej časti uznesenia. Platnosť Zmluvy č. 1/1995
o prenájme poľnohospodárskej a lesnej pôdy, nachádzajúcej sa v k.ú. Nadabula, ktorá
zasahuje do obory Betliar, bola ukončená dohodou. Táto pôda už nie je prenajatá Lesom
SR, š.p. Ide o zmluvu, na základe ktorej mali len právo hospodárenia.
p. Ľudovít Kossuth
Požiadal o upresnenie – 21 ha pôdy v obore bolo uvoľnených. Mesto sa hrdilo tým, že
v obore má 21 ha čistej dubiny. Tá dubina žiaľ padla popolom. Neostalo mestu nič, končí
les.
Budúce mestské zastupiteľstvo by sa malo týmto problémom zaoberať. Obora by sa
mohla kľudne preložiť.
Poslanci MZ správu zobrali na vedomie.
12-0-0

3 nehlasovali

3. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – priamy prenájom majetku
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
15-0-0
4. Zmena rozpočtu ZŠ Ulica pionierov 1 v Rožňave - preklasifikovanie bežných
výdavkov školskej jedálne pri základnej škole na kapitálové výdavky, z dôvodu
nákupu konvektomatu
Poslanci MZ schválili alt. a/ návrhu na uznesenie bez pripomienok.
15-0-0
5. Podnety pre hlavnú kontrolórku
Nikto z poslancov mestského zastupiteľstva nepredložil hlavnej kontrolórke podnet na
riešenie.
6. Diskusia
7. Otázky poslancov
p. Pavol Burdiga
Informoval, že Cena mesta pre Mgr. Henrietu Farkašovú bude odovzdaná 23.10.2014
o 10.00 hod. v priestoroch historickej Radnice. Žiaľ z dôvodu jej zaneprázdnenia nebolo
možné jej ocenenie odovzdať na mestskom zastupiteľstve. Vyzval poslancov, pokiaľ majú
o to záujem, aby sa uvedeného aktu zúčastnili.
p. Erika Szabadosová
Požiadala pána primátora, aby tlmočil jej požiadavky na riešenie príslušným odborom
mestského úradu.
K bodu 3 programu rokovania – poznamenala, že stavba nebola skolaudovaná., „prešli
nejaké desaťročia, došlo k tomu, čomu došlo.“
Vyslovila obavu, že v priemyselnej zóne sa bude opakovať história v rámci vodných
stavieb. Upozornila na urgentný stav – čerpadlá nefungujú, kanalizácia vyteká
z poklopov, kde sú umiestnené čerpadlá. Prehlásila, že stav je potrebné na tvári miesta
preveriť, objednať fekálne vozy, preveriť čerpadlá, nahradiť určite novými. Splašková
kanalizácia vyteká na povrch jedinej existujúcej firmy, ktorá sa nachádza v areáli
priemyselnej zóny.
Pán primátor prehlásil, že opatrenia boli prijaté a realizujú sa už tretí týždeň.
p. Erika Szabadosová
Požiadala o zabezpečenie budovy
bývalého Štátneho archívu, nachádzajúcej sa
v epicentre pamiatkovej zóny. Konkrétne o zabezpečenie zadných okien, ktoré sú rozbité.
V budove sa zdržiavajú rôzne osoby. Podotkla, že sa opakuje situácia bývalej
administratívnej budovy ŽB, tiež v priemyselnej zóne.
Pán primátor poznamenal, že úloha bude daná riaditeľovi TS.
p. Zoltán Beke
Informoval, že vzhľadom na blížiaci sa Sviatok všetkých svätých a Pamiatky zosnulých,
bola upravená otváracia doba na cintoríne v období od 31.10.2014 – 3.11.2014 od 6.00 –
20.00 hod.
Požiadal návštevníkov cintorína o ohľaduplnosť a ostražitosť, aby lepšie
dávali pozor na svoje osobné veci.
Vzhľadom na to, že ide o posledné zasadnutie, poďakoval sa občanom mesta za všetky
postrehy, podnety v prospech mesta. Poďakoval sa občanom, že boli nápomocní pri
výkone jeho poslaneckej funkcie.
Svoj príspevok predniesol aj v maďarskom jazyku.

p. Ľudovít Kossuth
Opätovne požiadal o riešenie podnetov, ktoré predložil na predchádzajúcich
zasadnutiach, prípadne o informáciu, ako sa riešia :
Deratizácia na Rožňavskej Bani - či sa bude realizovať a kedy.
Upozornil na to, že v rámci kanalizácie niektoré vetvy boli vynechané. Pri podpise
nájomnej zmluvy, ktorá vyplynula
z bodu 3 rokovania, vedenie mesta by mohlo
pripomenúť VVS požiadavku na ich riešenie /zoznam vie predložiť/. Poznamenal, že na
uvedený nedostatok upozornil aj pri územnom konaní. Bol daný prísľub, že táto záležitosť
sa dorieši.
Vyslovil presvedčenie, že vzhľadom na dobré styky s VVS a známosti, bude možné túto
záležitosť doriešiť.
K diskusnému príspevku pani Szabadosovej – potvrdil stav. Vybudované dielo –
kanalizácia – by mala slúžiť svojmu účelu. Napriek tomu, že pozemky nie sú
majetkoprávne vysporiadané, malo by sa nájsť riešenie napojenia bytov na kanalizáciu
na kolónii.
K lávke cez Slanú – opravuje sa, ale mali byť dodané dubové foršne. Mäkké drevo sa do
vlhkého prostredia nehodí.
Pán primátor uviedol, že deratizácia na Rožňavskej Bani bola realizovaná, bude sa
opakovať. Požiadal p. Kossutha o predloženie zoznamu , v ktorých častiach nebola
kanalizačná vetva vybudovaná. Upozornil na to, že ide o investičnú stavbu a nie o styky
a známosti s VVS. K lávke – opravu realizujú TS.
Pán primátor v závere sa poďakoval každému za spoluprácu. Poznamenal, že
v priebehu volebného obdobia sa podarilo niečo urobiť, naplniť niektoré ciele, často aj
prijatím určitého kompromisu. Mesto sa pohlo dobrým smerom a za správnym cieľom.
Kandidujúcim poslancom zaželal úspechy vo voľbách. Zasadnutie mestského
zastupiteľstva ukončil.
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