
 Doslovný prepis zvukového záznamu zo zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Rožňave dňa 28. 03. 2019 doplnený na základe 

požiadavky poslanca MZ Ing. Karola Kováča o hlasovanie a 
uznesenia

p. primátor Michal Domik
Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. V úvode mi dovoľte zablahoželať 
všetkým učiteľom ku Dňu učiteľov. 

Podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov otváram 5.  zasadnutie  Mestského zastupiteľstva  v  Rožňave  v  tomto 
období. Vítam poslancov mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej 
polície, hlavného architekta a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov príspevkových organizácií, 
konateľov  obchodných  spoločností,  pani  prednostku  mestského  úradu,  vedúcich  odborov 
mestského úradu a všetkých prítomných. Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva 
boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. 
Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 14, teda mestské zastupiteľstvo je teda MZ je 
spôsobilé rokovať a uznášať sa. Svoju neúčasť ospravedlnili pán Eduard Mihók a pán Mgr. 
Dionýz Kemény.  
Za  overoť...  za  overovateľov  zápisnice  menujem  pána  poslanec  Breuera  a  pán  poslanca 
Kováča. 

V súlade s rokovacím poriadkom: „overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo 
zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosti predsedajúceho 
je  zistiť  a v  úvode  rokovania  oznámiť,  či  bola  zápisnica  z  predchádzajúceho  zasadnutia 
overená,  či boli vznesené námietky, pripomienky a podobne. Ak neboli  podané námietky, 
pokladá sa za schválenú, pokiaľ námietky boli podané rozhodne o nich mestské zastupiteľstvo 
hlasovaním po vyjadrení a prednesení overovateľmi. Oznamujem, že zápisnica zo zasadnutia 
Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 28. 02. 2019 bola vyhotovená a overovateľmi 
podpísaná.

Vážení poslanci predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené 
v pozvánke, napríklad sa hlasuje o bodoch návrhu programu zverejneného na úradnej tabuli 
a webovom sídle  mesta  v súlade  s novelou  zákona  č.  369/1990  Z.  z.  o obecnom zriadení 
v znení  neskorších  zmien  a doplnkov.  Takže  dávam  hlasovať  o programe,  ktorý  bol 
zverejnený a ktorý vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte.
Takže medzitým vítam vás pán poslanec. Za 15, proti 0 zdržalo sa 0 poslancov.

Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:
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Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

Teraz ideme hlasovať o zmene návrhu programu zasadnutia MZ a k tejto zmene je potrebný 
súhlas  nadpolovičnej  väčšiny  všetkých  poslancov.  Poprosím pánov poslancov,  kto  má na 
zmenu k návrhu programu? Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Navrhujem z rokovania MZ stiahnuť bod programu č. 5 a stiahnuť bod 
programu č. 13/4. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Áno.  Ďakujem.  Nikto  sa  nehlási  do  diskusie.  Dobre.  Takže  poprosím  pána  Drengubiaka 
o návrh. Pozmeňujúci návrh. Zopakovanie. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Takže najprv, najprv by som poprosil dať hlasovať o stiahnutí bodu č. 4. Pardon 5.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s ť a h u j e
z rokovania bod č. 5  Zásady hospodárenia  s majetkom mesta – návrh na zmeny 
a doplnenie – poslanecký návrh Ing. Karola Kováča

p. primátor Michal Domik
5. Uhm. Dobre. Dávam hlasovať. 
Za bolo 13 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.
Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia -  Drengubiak – stiahnutie bodu č.5 z rokovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

Ing. Filip Pollák    

   Zdržali sa:

 Pavol Burdiga    

   Nehlasovali:

 Roman Ocelník    

Dobre a...

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
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Teraz by som poprosil...

p. primátor Michal Domik
A teraz by som dal....nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Teraz by som poprosil dať hlasovať o návrhu stiahnuť bod programu č. 13/4.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s ť a h u j e
z rokovania bod č. 13/4  Alexander Rézmúves, krátka 7, Rožňava – priamy predaj 
pozemku mesta

p. primátor Michal Domik
Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 11 poslancov, proti 1, zdržal sa 1 poslanec.

Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia – Drengubiak – stiahnutie bodu č. 13/4 z rokovania
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15

   Za:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák  

   Proti:

 Zoltán Beke    

   Zdržali sa:

 Pavol Burdiga    

   Nehlasovali:

Ing. Juraj Balázs  Roman Ocelník   

Vážení  občania.  V súlade  s rokovacím  poriadkom  Mestského  zastupiteľstva  v Rožňave 
občania mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v rozprave k prerokovanému 
materiálu.  Predsedajúci  im  udelí  slovo  po  tom,  čo  v diskusii  vystúpili  všetci  prihlásení 
poslanci. K danému bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať 
najdlhšie 5 minút. V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, 
ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 
V  bode  diskusia  občanov  ak  chcú  vystúpiť  k problematike,  ktorá  nie  je  predmetom 
rokovania, časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút v odôvodnených prípadoch môže 
byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina 
prítomných poslancov.  Do programu rokovania  sa zaraďuje medzi  13.00 a 13.30 hodinou 
hneď po ukončení prestávky v rokovaní a trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca môže 
byť tento limit predĺžený ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Občania  mesta  maďarskej  a  inej  národnosti  majú  právo  hovoriť  na  zasadnutí  mestského 
zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do 
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slovenského jazyka priamo na zasadnutí mestského zastupiteľstva v súlade so zákonom NR 
SR č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení mien a doplnkov. 

Vážení  poslanci,  v  súlade  s  §  9  ods.  2  rokovacieho  poriadku  „poslanec  sa  považuje  za 
prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú 
čipovú identifikačnú kartu v elektronickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby ste pred 
opustením  rokovacej  miestnosti  počas  rokovania  čipovú  identifikačnú  kartu  vybrali  z 
hlasového zariadenia. 
V  prípade  pochybností  dodržiavania  rokovacieho  poriadku  prosím  poslancov  o  promptné 
riešenie. 

Teraz pristúpime k bodu č. 2 Plnenie uznesení mestského zastupiteľstva
Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b e r i e      n a     v e d o m i e 
Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 3
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

   Nehlasovali:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn  

Ďalej  nasleduje  bod  č.  3,  ktorým  je  VZN,  verejné  záväzné  nariadenie  o  určení  výšky 
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Kameňom úrazu pri určovaní výšky finančných prostriedkov býva určenie 
výšky príspevku pre súkromných zriaďovateľov. Po dlhej diskusii, ako kompromisné riešenie, 
by  som navrhol  v priebehu  nasledujúcich  rokov  každý  rok  pridávať  2% pre  súkromných 
zriaďovateľov  tzn.,  že  v tomto  roku  navrhujem 90% a podľa  finančných  možností  mesta 
každý ďalší rok zvyšovať túto sumu o 2%. Takže môj návrh je pre súkromných zriaďovateľov 
určiť 90%.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Ocelník.
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p. poslanec Roman Ocelník
Mnoho rokov ukracujeme súkromné školstvo v Rožňave, kde chodia naše deti. Môže niekto 
oponovať, že tam chodia možnože deti z okolitých obcí, ale deti z okolitých obcí chodia aj do 
našich mestských škôl, aj do súkromných škôl, takže tam by som to, túto tému neodoberal. 
Som presvedčený, že peniaze, ktoré im patria im máme dať a nemáme ich využívať na vlastný 
účel.  Takže  navrhujem hlasovať  za  100% financovania  týchto  škôl  a školských zariadení. 
Opakujem. Sú to naše deti. Naše deti tam chodia. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Táto téma sa tu omieľa minimálne 8 rokov a zaznievali  tu 
rôzne  argumenty.  Niektoré  viac,  alebo menej  presvedčivé.  Myslím si,  že  je  na  mieste  sa 
dohodnúť  na  nejakom  kompromisnom  riešení.  V minulosti  sme  kompromisné  riešenia 
ponúkali,  ale  nebola  politická  vôľa.  A teraz  tu  vidím  veľký  prienik  dohodnúť  sa  na 
kompromise, čiže budem podporovať 90% s tým, že podľa finančných možností mesta ďalej 
navyšovať tieto percentá. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobrý deň prajem všetkým. Ja by som sa len chcel  opýtať  kolegu Drengubiaka,  či  to  je 
v podstate ako dajaký, dajaká ďa.. návrh ďalšej alternatívy, alternatívy. A keď je, tak či zase 
potom by som sa chcel pani kontrolórky opýtať, či vieme za toto takto hlasovať, ako to bolo 
navrhnuté,  že 2% v tomto roku a každý rok ďalšie 2% podľa neviem ako to bolo podané 
podľa finančnej kondície mesta. Je to také dosť neurčité, že čo je to dobrá finančná kondícia. 
Či sa to dá takto za toto hlasovať. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Odpoviem pánovi kolegovi alternatíva, ktorú navrhujem, je 90%. To čo 
som uviedol ďalej, to bolo na dovysvetlenie, že ako by sme postupovali, čo máme v úmysle 
do budúcnosti. Ale čo sa týka tohto uznesenia, tohto VZN o návrhu, návrh je v tomto roku 
90%. Toľko. Bodka. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Takže poprosím pána poslanca 
Drengubiaka o zopakovanie návrhu. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Navrhujem prijať  VZN s návrhom 100% pre  naše  školy  a s návrhom 90% pre  súkromné 
školy. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať. 
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Za 10 poslanci, proti 1, zdržali sa 3 poslanci. 
Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 3.
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a 
dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh – PN Drengubiak
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák   

   Proti:

 Zoltán Beke    

   Zdržali sa:

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga Ing. Attila Kelecsényi  

   Nehlasovali:

 Roman Ocelník    

Teraz  dávam  hlasovať  o celom  návrhu....  Prešlo.  Dobre.  Takže  prejdeme  na  bod.  Dobre 
a teraz dávam hlasovať o celom návrhu s prijatím s pozmeňujúcimi návrhmi. 
Ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
1. p r e r o k o v a l o   
návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta 
Rožňava,
2. u z n á š a  s a
na Všeobecne záväznom nariadení o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy 
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava 
vo výške  a s určením výšky dotácie pre cirkevné a súkromné školské zariadenia v prílohe č. 1 
vo výške 90% pre súkromné školské zariadenia
u k l a d á 
VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta
 Z: prednostka MsÚ
 T: do 10. 4. 2019

Za 10 poslancov, proti 2, zdržali sa 1 poslanec. 
Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a 
dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava – návrh - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15
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   Za:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák   

   Proti:

 Zoltán Beke Ing. Attila Kelecsényi   

   Zdržali sa:

Ing. Juraj Balázs    

   Nehlasovali:

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník   

Nasleduje bod č. 4 programu, ktorým je Štatút mesta Rožňava 
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem.  Navrhujem prijať  štatút  s pripomienkami  komisie  výstavby a komisie  verejného 
poriadku. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Prepáčte za moju neznalosť. Kto je spracovateľom tohto štatútu? Či nejdeme vlastne, sú tu 
stanoviská spracovateľa. Či sa tými nejdeme zapodievať. 

p. primátor Michal Domik
Poprosil by som pána Halyáka o vysvetlenie.

p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem  za  slovo.  Sú  tam  2  stanoviská.  Moje,  ako  spracovateľa  materiálu.  Jednak 
k pripomienke, ktorá vzišla z komisie ochrany verejného poriadku, čo sa týka označenia MP, 
ktoré môže byť len v slovenskom jazyku. A druhá vec je pokiaľ ide o volenie a odvolávanie 
hlavného  architekta  mesta  3/5  väčšinou  prítomných  poslancov.  Toto  považujem  za 
nezákonné, lebo to odporuje zákonu o obecnom zriadení. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať,  ktorý paragraf,  ktorý odstavec o tom hovorí prosím. 
Zákon o obecnom zastupiteľstve. Teda o obecnom zriadení. Pardon. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán....

p. Mgr. Juraj Halyák
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Tak ako to máte uvedené v materiály je to §12, ods. 7 tohto zákona a toľko zatiaľ.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja sa občas pohybujem na južnom Slovensku a vo viacerých mestách som videl na autách MP 
napísané városi rendőrség a nepočul som nikdy o tom, že by to niekto napadol na súde, že je 
to v rozpore so zákonom. Takže ma to prekvapuje táto poznámka.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem. My máme s pánom Halyákom trocha iný názor 
a pohľad na zákon o obecnom zriadení pri tomto bode. Keď si zoberieme zákon o obecnom 
zriadení a o tom, ako definuje štatút ako taký, tak zistíme, tak zistíme, že štatút mesta nie je 
nikde definovaný. Čo má obsahovať, akým spôsobom má veci riešiť, akým spôsobom veci 
organizovať.  Nakoľko  návrh  3/5  väčšiny  prítomných  poslancov  nie  je  v rozpore  s týmto 
zákonom  podľa  mňa,  lebo  nie  je  v rozpore.  Štatút  je  záležitosťou  vyslovene  mesta 
a schválenia MZ. Myslím si, že je to legálne a je to právoplatná možnosť, akým spôsobom 
pána architekta voliť. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ešte poprosím pána Halyáka na dovysvetlenie. 

p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem. Mám tu aj dôvodovú správu k tomuto ustanoveniu,  ktoré som spomínal,  kde sa 
píše:  v súlade  s ustanovenou  legislatívnou  technikou  sa  vykonáva  väzba  na  odôvodnené 
prípady upravené v tomto zákone,  alebo v osobitnom zákone, ktorých uznesenia obecného 
zastupiteľstva  sa  prijíma  inou  ako  nadpolovičnou  väčšinou  hlasov  prítomných  poslancov 
vrátane uznesenia o prijatí VZN obce. Ani zákon o obecnom zriadení, ani iný osobitný zákon 
neustanovujú,  že  o štatúte  sa  hlasuje  3/5  väčšinou  prítomných  poslancov.  Inak  potom to 
zakladá svojvôľu MZ. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Ja by som poprosil  pani hlavnú kontrolórku, aby nám dala stanovisko 
k týmto 2 odporúčaniam. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
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Pekné, pekný deň prajem všetkým. Ako minule som už aj  uviedla.  Štatút nemá charakter 
VZN mesta. Je to vlastne kvázi interný predpis, ktorý riadi v určitých smeroch chod MsÚ, 
alebo mesta.  Preto sa prijíma nadpolovičnou väčšinou. Klasickou nadpolovičnou väčšinou 
prítomných  poslancov.  To  je  prvá  záležitosť.  Druhá  záležitosť  je  postavenie  hlavného 
architekta mesta. Jeho postavenie zákon o obecnom zriadení nerieši ako povedzme postavenie 
hlavného kontrolóra, kde je presne určené spôsob voľby, teda aj kvórum, aké je potrebné na 
voľbu  a odvolanie  kontrolóra.  Takže  tak  ako  kolega  Halyák  povedal,  je  to  svojvôľa 
zastupiteľstva, ak si určí nad rámec zákona kvórum na schválenie hlavného architekta, resp. 
odvolanie hlavného architekta. Je to, je to môžeme povedať, že človek, ktorého MZ poveruje 
určitými úlohami. Či to bude v rámci pracovného pomeru, či to bude v rámci nejakého iného 
zmluvného vzťahu, ako je to v tomto prípade, že je to mandátna zmluva. Čiže my nemôžme 
nad rámec zákona ísť tak ako bolo v prípade náčelníka MP, že bola, bola vôľa tu 3/5-vou 
väčšinou ho menovať,  odvolávať.  Je to v rozpore so zákonom. Čiže môžeme ho menovať 
a odvolávať len klasickou nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Tak ako to kolega Halyák v zákone citoval, zo zákona citoval. Jaj pardon. Ešte aj k tomu. 
Priznám sa, ja som to tam trošku spískala, lebo s kolegom Halyákom sme tento štatút robili, 
alebo pripomienkovala som ho. Môj zámer bol taký, že podľa zákona o jazyku národnostných 
menšín máme mať budovy označené dvojjazyčne a ja som ten názov myslela na označenie 
budovy. Hej,  že Mestská polícia pomlčka városi rendőrség. Takže sa za to ospravedlňuje. 
Potom kolega Halyák ma na to upozornil, že asi to tak nebude v poriadku, ako to tam bolo, že, 
že všade by malo byť označenie  Mestská polícia  pomlčka városi rendőrség.  Ja som mala 
úmysel to dať na budovu. Označenie budov mesta. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja k tomu, čo pán Halyák povedal aj pani hlavná kontrolórka. Som 
presvedčení podľa mojich informácií, že to nie je nad rámec zákona a my si môžeme v rámci 
vnútorného poriadku určiť  akýkoľvek postup pri  hlasovaní,  ktorý nie je v rozpore s našou 
vôľou. A toto je podstatné toho celého. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Sťahujem  svoj  návrh  na  a odporúčanie  prijať  štatút  s odporúčaniami  komisie  na  ochranu 
verejného  poriadku a komisie  výstavby a odporúčam ho schváliť  bez  týchto  pripomienok. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
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To sme si už rokmi zvykli, že dakedy nás tu sedí 17 polyhistorov, ale, ale nem... väčšina z nás 
nemá právnické vzdelanie. Pani kontrolórka, aj pán Mgr. Halyák majú právnické vzdelanie 
tak ja by som bol rád, keby sme aspoň ich, môžeme mať aj my svoj súkromný názor, alebo 
názor  ako  poslanca,  ale  oni  majú  právnické  vzdelanie.  By  som  navrhoval,  aby  sme 
rešpektovali pripomienky spracovateľa tohto dokumentu. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Páči sa pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Tak ešte do tretice.  Po upozornení od náčelníka MP, že v podstate to odporúčanie návrhu 
komisie na ochranu verejného poriadku je práve aby sa odstránilo, takže navrhujem, ruším 
pôvodný  návrh  a navrhujem  prijať  štatút  s odporúčaním  komisie  na  ochranu  verejného 
poriadku. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Vítam všetkých. Čo sa týka názoru mestké, názvu mestskej polície 
ako len aj v jazyku menšín k tom by som len dodal to, že čo zákon nezakazuje, tak je možné 
a tuná  to  v našom prípade  v Rožňave  podľa  jazykového  zákona  sa  hovorí,  že,  že  pokiaľ 
menšina dosahuje vyše 15% tak je možnosti používať aj názvy v maďarskom jazyku. Lebo 
u nás maďarská menšina prevyšuje ako len tie percentá, čo je určené zákonom. Takže tak jak 
hovorila aj pani kontrolórka, keď mala na úmysly ako len to, že nie je vypísané, že mestská 
polícia városi rendőrség tak je podľa môjho názoru, bolo by dobré ako len doplniť to tam. 
Však  vieme,  že  v meste  pred  mesiacom,  alebo  proste  asi  pred  mesiacom robili  kontroly 
ohľadom používania jazykom národnostných menší.  Zistili  sa nejaké tie  nedostatky,  ktoré 
potom sa  museli  ako  odstraňovať.  Takže  aby  k takémuto  nedošlo  aj  u MsÚ  tak  by  som 
navrhoval, aby, aby, aby to tam bolo vypísané, ale nie len názov rendő, városi rendőrség, ale 
aj názov mesta nielen Rožňava, ale aj Rozsnyó nech je dopísané, lebo zákon povoľuje, aby sa 
používalo aj meno mesta v maďarskom jazyku. To sa týka aj MsÚ, lebo dlhé roky nie je len 
toľko vypísané, že Mestský úrad Városi Hivatal, ale len Rozsynó je tam, vlastne len Rožňava 
je  tam  len  uvedené.  A taktiež  súhlasím  s pánom,  názorom  pána  Kuhna,  že  na  južnom 
Slovensku vo viacerých  obciach  je  označené  aj  policajné  vozidlo  aj  po  maďarsky,  alebo 
v jazyku národnostných menšín. Že osobne by som navrhol, aby aj v Rožňave bolo to ako len 
používané. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem za slovo. Tu si myslím, že by nemusel byť v Rožňave spor o tom, že či máme na, na 
autách MP napísané városi rendőrség, to by bolo úplne v poriadku. A myslím si,  že u nás 
v meste  to  je  viac  menej  bezpredmetná  diskusia.  Ale  k tomuto  štatútu  by  som  poprosil 
vyhlásiť 5 minútovú prestávku, aby sme sa dohodli.

p. primátor Michal Domik
Takže kto je za 5 minútovú prestávku. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 12 poslancov, proti 1, zdržal sa 0 poslancov. Vyhlasujem 5 minútovú prestávku. 
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Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Štatút mesta Rožňava – návrh -  Biscof – 5 minútová prestávka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák

   Proti:

Ing. Juraj Balázs    

   Nehlasovali:

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník   

Dobre. Takže sme sa dohodli. Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Tak prestávka nám pomohla.  Samozrejme,  aby sme sa vyhli  všetkým 
nedorozumeniam na dovysvetlenie pre divákov určite nemáme žiaden problém s tým, aby boli 
autá,  budovy  označené  jazykom  národnostnej  menšiny.  Neskôr  sa  k tejto  problematike 
vrátime, ale ide nám o to, aby to bolo v súlade so zákonom. Ale kvôli tomu, aby aj náš štatút 
bol v súlade so zákonom tak dovolávam všetky svoje doterajšie návrhy a naformulujem celý 
návrh,  pretože  budem  hovoriť  iba  niektoré  odporúčania  uvedených  komisií.  Po  prvé 
odporúčam prijať štatút s tým, že § 22, ods. 2 zostane v pôvodnom znení. Zároveň žiadam na 
zasadnutí MZ predložiť k uvedenému ustanoveniu stanovisko právnika. Po druhé odporúčam 
schváliť s tým, že § 23 ods. 1 bude znieť hlavného architekta na návrh primátora mesta volí 
a odvoláva MZ. § 23 doplniť ods. 2.1, ktorý bude znieť: funkcia hlavného architekta mesta je 
nezlučiteľná  s vykonávaním  projekčnej  činnosti  na  území  katastra  mesta,  ak  by  táto 
podliehala jeho pripomienkovacej činnosti a po ďalšie vynechať slovo mandátna v § 23, ods. 
2 písm. a) a v § 23, ods. 5. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak ešte.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ešte  do  ukladacej  časti  požiadam  mesto  Rožňava,  aby  sa  vrátilo  k možnosti  označovať 
vozidlá MP v jazyku národnostnej menšiny. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Ešte raz by som potom poprosil 
pána poslanca zopakovať svoj návrh.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
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Takže  odporúčam  schváliť  štatút  s nasledovnými  pripomienkami.  §  22,  ods.  2  zostane 
v pôvodnom znení.  Zároveň žiadam na zasadnutí  MZ predložiť  k uvedenému ustanoveniu 
stanovisko právnika. Po druhé odporúčam schváliť s tým, že § 23 ods. 1 bude znieť hlavného 
architekta na návrh primátora mesta volí a odvoláva MZ. § 23 doplniť ods. 2.1, ktorý bude 
znieť: funkcia hlavného architekta mesta je nezlučiteľná s vykonávaním projekčnej činnosti 
na území katastra  mesta,  ak by táto podliehala  jeho pripomienkovacej  činnosti.  Po ďalšie 
vynechať slovo mandátna v § 23, ods. 2 písm. a) a v § 23, ods. 5. Ďakujem. Ešte ukladacia 
časť.  Pardon.  Požiadam mesto  Rožňava,  aby sa  vrátilo,  resp.  aby,  aby  predložilo  správu 
o možnosti označovať autá MP v jazyku národnostnej menšiny. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Ďakujem pekne.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.
Štatút mesta Rožňava – návrh -  PN Drengubiak
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

Teraz dávam hlasovať celo...  o celom návrhu s prijatými odsúhlasenými návrhmi. Nech sa 
páči hlasujte. Ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
Štatút mesta Rožňava s nasledovnými zmenami:
§ 23 ods. 1 
Hlavného architekta na návrh primátora mesta volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.
§ 23 doplneného o ods. 2.1.
Funkcia hlavného architekta je nezlučiteľná s vykonávaním projekčnej činnosti na území katastra
mesta, ak by táto podliehala jeho pripomienkovacej činnosti.
V § 23 ods. 2 písmeno a) a ods. 5 vynechať slovo „ mandátna“
u k l a d á      
1.Mestskému úradu v Rožňave predložiť na najbližšie zasadnutie MZ písomnú správu 
o možnosti označovania vozidiel mestskej polície v jazyku národnostnej menšiny
Z: prednostka MsÚ
T: 25.4.2019
2.predložiť písomné stanovisko právnika MsÚ v Rožňave k zneniu § 22 ods. 2 Štatútu
Z: prednostka MsÚ
T: 25.04.2019
3. Štatút mesta Rožňava uverejniť na webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 8. 4. 2019

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
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Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Štatút mesta Rožňava – návrh - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

V     bode č. 6 pristúpime k Zásadám hospodárenia s majetkom mesta   
Otváram diskusiu. Nehlási sa nám nikto do diskusie. Dávam hlasovať. Ďakujem. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zmeny a doplnenie „Zásad hospodárenia s majetkom mesta“ v § 7 ods. 8 a 9, § 11 ods. 
5, § 12 ods. 6, ods. 10 písm. d) a ods. 11 až 15,      § 12a ods. 1 písm. b), ods. 3, ods. 5 
až 8 a ods. 11, § 14 ods. 1 a § 15 ods. 1 písm. e) a ods. 4 písm. a) podľa predloženého 
návrhu a odporúčaní Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku a 
Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií,
u k l a d á
„Zásady  hospodárenia  s majetkom  mesta“  so  zapracovaným  doplnením  a  zmenami 
uverejniť  na webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 10. 4. 2019

Za 14 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 
Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 6.
Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmeny a doplnenie - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Zdržali sa:

 Pavol Burdiga    

V     bode č. 7 pristúpime k Zásadám pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom   
nehnuto...nehnuteľností 
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
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Ďakujem  za  slovo.  Odporúčam  prijať  tento  návrh  podľa  odporúčania  finančnej  komisie. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať. Ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
Doplnenie „Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta“ v Čl. 3 bod E. o ods. 5 – cena za prenájom mestského reklamného 
zariadenia a to 350,-€/mesiac/1výlepová plocha
u k l a d á 
„Zásady  pre  určovanie  výšky  nájomného  za  nájom  a podnájom  nehnuteľností 
a hnuteľného  majetku  vo  vlastníctve  mesta“  so  schváleným  doplnením  uverejniť  na 
webovom sídle mesta
Z: prednostka MsÚ
T: do 10.04.2019

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.

Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 7.
Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta – návrh na doplnenie - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

V     bode č. 8 pristúpime k Návrhu rozpočtu mesta Rožňava  
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za  slovo.  Navrhujem doplniť  do  kapitálových  výdavkov  aktualizáciu  územného 
plánu v sume 63 000 eur. Ušetríme z položky príspevok pre technické služby na plynofikáciu 
objektov  čo  je  zhruba  50 000.  Zvyšné  z ušetrených  z položky  školstvo,  príspevok  na 
súkromné školy. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pani... Pán Balázs nech sa páči s faktickou poznámkou.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Zdá sa mi, že niektoré podstatné veci sa vyhadzujú a z akého dôvodu je také, také veľmi súrne 
aktualizovať ten územný plán? Je dajaký veľmi dôležitý dôvod?
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p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Kováč. Prepáčte s faktickou poznámkou pán Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No súrne je v tom zmysle, že už mal byť minimálne 4-mi, keď už nie pred 8-mimi rokmi 
aktualizovaný. Sme tu mali niekoľko problémov, naposledy v Nadabulej, kde sa riešilo to, či 
je to v súlade, či nie je. A jeden z problémov je ten, že nie je dobre zadefinovaný v niektorých 
oblastiach. Takže čím skôr to urobíme, tým menej problémov budeme musieť riešiť s tým, že 
niekto niečo ide stavať a, a nebudeme vedieť to nejakým spôsobom zastaviť, lebo to bude 
v súlade s územným plánom, ktorý nie je dobre spravený.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja s tým súhlasím.  Je strašne veľa vecí,  ktoré by trebalo v Rožňave urobiť,  ale ja som tú 
otázku smeroval tak, či je dosť finančných prostriedkov v rozpočte na to, aby sa to vykrylo. 
Takto som smeroval tú otázku. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Nakoľko pán kolega preformuloval otázku nemusím, ale moja, môj názor na 
to  v rozpočte  tie  peniaze  sú.  A potreba  a zmeny  územného  plánu...  Minulý  rok  sme  od 
občanov obce, teda mestskej časti Nadabula podporili ako poslanci hlasovaním a pamätám si 
pán kolega, že si hlasoval tiež za to, aby sme sa v budúcnosti nielen teda v mestskej časti 
Nadabula, ale kdekoľvek v meste vyhli rôznym pohľadom na tento územný plán a aby sme sa 
vyhli  takýmto  nepríjemnostiam,  aké  sme  mali  a aby  sme  podporili  občanov  ako  takých. 
Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Tiež mám pozmeňovací návrh. Navrhujem pridať formuláciu k položke 
kapitálové výdavky - rekonštrukcia zimného štadióna vo výške 259 000 eur a to, že čerpanie 
tejto položky, rekonštrukcia zimného štadióna sa začne až po predložení celkových nákladov 
na  rekonštrukciu  zimného  štadióna  poslancom MZ,  príp.  iných  alternatív  opravy a až  po 
odsúhlasení čerpania MZ. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Na obidve čísla by som sa chcel opýtať, lebo som ich nepostrehol nikde. Ani ten územný 
plán, že by sa bol preberal, tzn. z čoho tie, to číslo vzniklo, či sú, je dajaké výberové konanie, 
prieskum trhu.  Tak isto  oprava zimného štadióna.  Ja viem o omnoho vyšších číslach,  cez 
400 000 eur na tú rekonštrukciou štadióna. Z čoho vzniklo číslo 459 000. Sa chcem opýtať. 
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A aký to má zmysel,  že ten štadión zostane takýto istý aký je, či náhodou nejdeme jeden 
zmysluplný úver zobrať na to, aby sme jedno nové klzisko postavili s celoročnou prevádzkou 
miesto toho, že tu budeme za veľa 100 tisíc eur látať,  plátať staré klzisko a, a budeme si 
zväzovať ruky v rozhodovaniach do budúcna ako ďalej s klziskom, opláštením atď. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Áno. Túto odpoveď som hľadal. Zabudol som pán kolega, ospravedlňujem sa. Suma 3 000 
vychádza  z nejakej  miestnej  obhliadky  telefonickej,  teda  koľko  by  stálo  táto  časť 
vypracovania,  alebo zmeny územného plánu do digitálnej  formy. To bolo nejaké  miestne 
zisťovanie, alebo ako sa to robí a 60 000 je tabuľkové číslo, ktoré hovorí u architektov ako 
takých,  že  zmena  územného  plánu  v rozsahu  akom  počítame  plus,  mínus  by  mohla  stáť 
v relácii  od  40  do  60  tisíc.  Je  to  zadávacia  suma pre  verejné  obstarávanie  a my  sme sa 
rozhodli  dať  viacej.  Predpokladáme,  že  ušetríme  v rámci  verejného  obstarávania  na  tom 
nejaké peniaze, nejaké prostriedky. Toľko. Ďakujem pekne. Nevysvetlil som.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No v rozpočte  nemáme  peniaze  na  všetko  čo  by  sme  si  želali  postaviť  a zrekonštruovať 
v meste Rožňava. To vieme už, už dávno, aj keď, aj keď v podstate každý rok odkedy som sa 
stal poslancom, od roku 2010, tak rozpočet mesta, resp. príjmy mesta stúpajú, ale, ale stále to 
nestačí na pokrytie všetkého. V tom prípade si musíme stanoviť nejaké priority a v komisiách, 
teda pokiaľ viem, aj komisia výstavby odporúčala, aby sa ten územný plán aktualizoval. Aby 
sme  sa  vyhli  v budúcnosti  problémom,  ktoré  by  nás  mohli  vyjsť  drahšie.  A aj  finančná 
komisia odporúčala, aby sa peniaze na toto našli v rozpočte. Pokiaľ ide o zimný štadión aj ja 
by som si želal zimný štadión s celoročnou prevádzkou. Len tam sa bavíme o sume neviem, 
z brucha tresnem 2 milióny, 2,5 milióna, 3 milióny?

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za slovo.  Dobrý deň prajem každému.  Chcel  by som sa opýtať bod č.  9 
schvaľuje krytie kapitálových výdavkov prijatím bankového úveru, dobre rozumiem tomu, že 
budeme brať úver? Zhruba som počul nejakých 1,5 milióna euro. To je moja prvá otázka. 
K samotnému rozpočtu. Ja som si ho prešiel a nemám absolútne žiadny problém, keby bol 
len, keby bolo len hlasovanie za samotný rozpočet, pretože viem ako ťažko sa skladá, ako 
ťažko  ho urobiť  vyrovnaným rozpočtom.  Ale  s týmto úverom neviem súhlasiť  absolútne. 
Pretože vybral som si nejaké čísla, dúfam, že sú ako tak presné. Tak k 31. 12. 2018 sme mali 
7%-né úverové zaťaženie mesta. Čo ja si myslím, že celkom je to pekné a po prijatí tohto 
úveru by sa to zvýšili zhruba okolo 16 – 20 % by sme boli. Čo zo 7%, ja si myslím, že dosť  
veľký  skok  to  je.  Potom  k 31.  12.  sme  mali  vlastne  vyplatené  všetky  záväzky,  aj  voči 
Brantneru absolútne na nulu, čiže nerozumiem, k čomu nám je treba brať bankový úver, ale 
videl  som v niektorých  položkách,  ktoré  sú  tu  je  tá  spoluúčasť,  alebo  vlastné  zdroje  na 
financovanie tých vecí, ktoré sa nám podarilo počas minulého vedenia mesta doniesť sem do 
Rožňavy  a ktoré  sa  samozrejme  budú  budovať  teraz.  Ja  som si  to  spočítal  to  je  zhruba 
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nejakých 270 891 euro. Čiže keď túto sumu odpočítam z 1 500 tisíc tak mi ostane 1 229 109 
a to zatiaľ neviem, že tá suma kde pôjde. Ešte raz hovorím, že keby bol len samotný rozpočet 
v pohode zaňho zahlasujem, ale keď tam bude prijatie bankového úveru, tak za rozpočet ja 
hlasovať nebudem, neviem hlasovať za rozpočet. Ďakujem zatiaľ.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcem tuná  prehlásiť  aj  pánovi  primátorovi,  aj  kolegom a všetkým poslancom finančnej 
komisii, že strašne chcem zahlasovať za rozpočet, lebo je to jeden najdô... je to najdôležitejší 
dokument, o ktorom tuná pravdepodobne počas celého roka hlasujeme a, a nechcem, aby sme 
zväzovali  MsÚ  ruky  v práci.  Ale  ako  môžeme  my  odhlasovávať  rozpočet,  keď  nemáme 
schválený úver za 1,5 milióna eur. Nemal tento bod predchádzať rozpočtu? Lebo my ideme 
schváliť jeden rozpočet, v ktorom sa uvažuje o úvere, ktorý nevieme, či ho schválime. Ako 
môžeme takýto rozpočet schváliť, sa pýtam, a... Takže to je jedna vec a sa vraciam k tomu 
klzisku. Strašne rád zdvihnem za úver 2, 3 milióny eur za klzisko, lebo teraz nás stojí mesačne 
okolo 7 000 eur. Pán Kemény, ktorý tu nemôže byť tvrdí, že predkladal kolegom, predkladal 
pánovi primátorovi ponuky od developerov na výstavbu nového štadióna, kde by nás mesačné 
náklady vychádzali okolo 11 000 eur mesačne tzn. o 4 000 eur mesačne viac ako teraz. By to 
bol jeden opláštený, s rekuperáciou vzduchu a neviem čo tam všetko on menoval. Škoda, že 
tu nie je on a nevie tieto informácie posunúť on ďalej, ale prečo nejdeme potom jed...prečo 
nejdeme takou cestou, že niečo zmysluplné tu po nás zostane. Prečo ideme látať plátať terajší 
štadión a bude nám to zväzovať ruky. Kolegovia skúsme sa nad tým zamyslieť, čo po nás 
zostane, keď teraz odhlasujeme tento úver a túto rekonštrukciu, ktorú ste navrhli 259 000, ja 
viem o čísle 400 000 odhadovanej ponuke, ktorú, ktorú MsÚ má. Takže neviem. Pýtal som sa 
pred chvíľou. Nikto mi neodpovedal, že prečo 259 000. Skade to číslo vzniklo. Hej. Takže sa 
bavme  radšej  o čísle  400 000  do  toho  klziska  a nič  sa  nezmení.  Prečo  nejdeme  cestou 
komplexného riešenia a, a o 4 roky ktovie koľko z nás tu bude, ale nie čo za nami zostane. 
Vieme, prečo sme čerpali úver. Skúste mi prosím vás niekto na toto odpovedať, že prečo to 
idete pretlačiť takýmto látaním plátaním. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Takže budem odpovedať na niektoré  otázky ja  osobne, aby sme boli  v jasnom, aby nešli 
dezinformácie. Takže úverové zaťaženie mesta k dnešnému dňu je 7%. Po úvere 1,5 milióna 
bude 16,14. Maximálne zaťaženie mesta môže byť 60%, čo okrem toho by sme ešte mohli 
vybrať úver 3,5 milióna. V roku 2013 bolo úverové zaťaženie 15%, 2014 13%, 2015 13%, 
v 2016 13% a v 2017 to zišlo  na 9% a v 2018 na 7%. Takže tu aj  predtým, keď bol  pán 
poslanec  primátorom  tak  to  zaťaženie  úverové  bolo  stále,  aj  pred  zá....  My  sme  sa 
s poslancami s väčšinou zhodli,  že úver chceme vybrať teraz na začiatku nášho volebného 
obdobia,  aby  sme  potom  vedeli  splatiť,  aby  sme  potom  ďalším  poslancom  a ďalšiemu 
primátorovi  nenechali  tu,  tak  isto  aby  sme  zišli  s tými  číslami  na  tých  7% a mohli  sme 
odovzdať  ďalšiemu  primátorovi  mesto  v kondícii.  To  je  jedno.  Je  veľmi  zaujímavé,  že 
primátor nechce 1,5 milióna úver, ale pán poslanec Balázs, jeho kolega, chce zimný štadión 
za 2, 3 milióny. Nie. Čo je to. To je tak isto úvere a ešte horší úver, lebo žiadny podnikateľ 
nám nedá úrokovú sadzbu 0,49 ako nám ponúka Slovenská sporiteľňa. Takže určite by si 
zarátal svoje provízie, svoje zisky a takto. Je jednoducho aj my máme možnosť túto ľadovú 
plochu dať si na splátky, nebola by to taká horibilná suma, tak isto by sme mohli to na 10  000 
euro,  ale  miesto  259,  ktoré  potrebujeme  nie  na  rekonštrukciu,  lebo  stále  je  tu  taká 
dezinformácia, že je to rekonštrukcia. Nie. To je výstavba úplne novej plochy aj s mantinelmi, 
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ktorú vlastne my väčšina,  nieže väčšina,  všetci  poslanci  môžu potom argumentovať,  lebo 
chceme tak aj  koncepciu toho, tej  ľadovej  plochy využiť na to,  aby potom, keď prestane 
sezóna,  aby  sa  tam  mohla  hrať  hokejbalová  liga,  florbalová  liga,  trebárs  potom  dajaký 
skejtbord,  skejtbord,  skejtbord  park  vytvoriť  na  tie  plochy.  Takže  už  dopredu  chceme 
prejednať  si  a za  to  bol  ten  pozmeňujúci  návrh  pána  Bolačka,  že  aby hneď za  tým,  ako 
odsúhlasíme túto sumu sme našli aj riešenia a vlastne aj všetky tieto. Suma 259 000 je tak ako 
pán Kováč rozprával, že je to ten prvý nástrel. Budú tam ešte ďalšie výzvy, budú tam sa ešte 
predkladať  ponuky  a môže.  Ide  o nie  rekonštrukciu  a plátanie,  ale  ide  o vytvorenie  úplne 
novej ľadovej plochy, aby bola túto zimu už zabezpečená prevádzka zimného štadióna. ktorá 
momentálne všet... je v katastrofálnom stave, všetky trubky sú zhnité, čpavok sa dostáva na 
povrch  a v tomto  smere  sme  sa  rozhodli  tak  a riešili  sme  toto.  Čo  sa  týka  úveru,  prečo 
potrebujeme úver 1,5 milióna. Takže len také na priblíženie. Strava zadarmo mesto bude stáť 
207 000,  prístavba  školskej  jedálne  a strojné  investície  pre  tieto  školské  zariadenia  a to 
hovorím iba o kapitálových výdajkov, výdajov, hej, nehovoriac, že budeme musieť zamestnať 
viacej,  alebo  teda  riaditelia  budú  musieť  zamestnať  viacej  kuchárok,  vedúcich  kuchýň 
a upratovačiek a takto.  Výstavba novej  ľadovej  plochy maximálne  280 000. Áno, je  to na 
etapy. Dali sme si ich takto, že nechceme zaťažiť mesto a v žiadnom prípade by som nezobral 
úver 2,2 milióny, 3 milióny, keď tu máme dôležitejšie veci, ako sú chodníky, detské ihriská, 
čo  je  si  myslím,  že  aj  pre našich občanov dôležitejšie,  aby to  mali,  ako keď budeme sa 
pozerať  na  jeden  krásny  zimný  štadión  a možno  ani  nebude  vyťažený.  Ako  možno  tí 
developery,  žiaden developer,  alebo žiadna firma  nerobí bez zisku a určite sú tam skryté 
zisky, ktoré sme tak isto my odhalili,  že zaťažíme naše školy, že musia tam týždenne 2x 
chodiť korčuľovať a oni musia platiť.  Vlastne nám uberú z nákladov, ale zaťažíme všetky 
organizácie dokola, že vy zaplaťte im energie. 165 000 je urgentná oprava strechy na MŠ 
Ernesta Rótha. Tak isto z úveru. Hygiena ju chce zavrieť. Odklad nám dala do konca roka. 
Žiaden projekt, nič sa nedá urobiť tak rýchlo a zato sme sa rozhodli za tých 165 000 tak isto. 
Prečo som sa odvážil, že v pohode poďme do toho úveru. Čo sa týka úverového zaťaženia 
budeme na 16,14 namiesto 60-tich čo môže mesto mať. Kvôli tomu, že už niektoré čísla, čo sa 
týka  Brantneru  a nastavení  systémov.  Minimálny,  minimálny  príjem  z  bude  120 000. 
Hovorím o minimálnych, ktorých sa viem zaručiť a na konci roka vám to aj vyúčtujem, že to 
je  minimálne 120 000 po zavedení  týchto systémov a kontrol  tak bude v Brantneri  úspora 
120 000. Ďalší, ďalší to príjem očakávame tak sú mestské lesy. Hej. Musím pochváliť aj pána 
riaditeľa mestských lesov, že všetky tieto nastavenia, aj keď ešte nie sú úplné všetky, ale už 
pri  tých  prvých máme veľmi  pekné výsledky,  čo sa  týka  mestských lesov.  Pri  vyťažení, 
predaní 1 400 kubíkov máme zisk 64 000 euro a to sme ešte len v prvom kvartáli. Nemáme 
úplne uzavretý celý kvartál. Takže už teraz tam očakávame okolo 100 000 na viac, čo bude 
taktiež budeme mať zisky. Ak technické služby budú naďalej dostávať zákazky od mesta, 
budú sa zúčastňovať na verejných súťaží dôjde k ozdraveniu tejto príspevkovej organizácii, 
môže  doniesť  úsporu  v rozpočte  2020  minimálne  100 000  a maximálne  aj  300 000,  ale 
vychádza  minimálne  100 000  nakoľko,  keď  niečo  poviem  verejne,  tak  aby  to  bolo  aj 
dokázateľné a tak isto tie čísla ukážeme. Takže pracujeme na tom. Takže sú obrovské, každý 
rok 300, 400 tisíc len pre týchto 3 organizáciách príde k ozdraveniu mesta. Ja si myslím, že 
som odpovedal  na všetky tieto vaše otázky. Potom môžem pokračovať.  Takže s faktickou 
poznámkou pán Kuhn. Nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja ešte zareagujem na kolegu Balázsa. Aj mne je ľúto, že tu pán Kemény dnes nie je, aby 
prezentoval,  čo teda údajne má, pretože ja som už počul to od 4, 5, alebo 6 ľudí, že pán 
Kemény údajne má nejaké ponuky od developerov na kompletne nový štadión. Akurát nikto 
z tých,  kto  to  hovoril,  to  nevidel.  Všetci  len  hovoria,  že  to  má.  Za  mnou  pán  Kemény 

18



neprišiel, aby mi povedal, že akú má možnosť. Neprišiel na komisiu finančnú, pokiaľ viem 
ani  na komisii  výstavby nič  nepredložil,  ani  na  športovej  komisii  nič.  Čiže  ako všetci  tu 
hovoria, šušká sa tu, že pán Kemény má nejaké skvelé nápady. Ja by som bol celý bez seba, 
keby niečo také naozaj bolo, ale, ale teda všetko je to také, že jedna pani povedala, takže je mi 
ľúto, že tu pán Kemény nie je a nevytiahne z tašky nejakú ponuku, ktorou by sme sa mohli 
zaoberať. Ja som bol otvorený, ja by som bol naozaj veľmi rád, keby Rožňava mala zimný 
štadión,  ktorý  je  otvorený  celoročne.  Ja  si  rád  pôjdem zakorčuľovať  aj  v apríli,  máji.  Ja 
chodievam teda si občas zakorčuľovať v zime, keď je zimný štadión otvorený. Neviem ako, 
ako kolegovia,  ale ja ho, ja ho využívam. Len teda sa bavíme o niečom, že vraj  teda pán 
Kemény má nejakú ponuku, ale nikto ju nevidel. Teda neviem. Možnože kolegovia, možnože 
pán Balázs to videl a vie nám to predstaviť, alebo pán Burdiga. Neviem. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pán  kolega  to,  to  sa  čudujem,  že  takúto,  takýto  postup  nám tu  predostierate  vy.  Kolega 
Kemény túto ponuku prezentoval, podľa toho, čo mi volal pred hodinou pánovi primátorovi. 
Pán kolega Kemény nemá kompetenciu vám predkladať do komisií materiály. Musí to ísť cez 
MsÚ. A pánovi primátorovi túto ponuku prezentoval, tvrdil pán Kemény do telefónu. Keď 
klamal pán Kemény, klamem aj ja. Takže tú postupnosť by trebalo dodržať a v podstate ja by 
som  sa  opýtal,  prečo  tú  ponuku  nemáme  všetci  v našich  mailoch  a,  a prečo  sa  o tom 
nebavíme. Prečo rovno ideme vyhadzovať na opravu, nie rekonštrukciu, na opravu, čo nič 
v podstate nebudeme na pohľad vidieť,  okrem toho, že tam bude menej čpavku na, na tej 
ľadovej ploche. Trošku, trošku pritiahnuté za vlasy. Ale toto pán Kemény prezentoval. Len 
my sme sa k tomu už nedostali. 

p. primátor Michal Domik
Keď môžem odpovedať.  Pán  Kemény  prišiel  rovno,  že  chce  tu  niečo  zanechať,  chce  tu 
vystavať nový štadión, aby za ním niečo zostalo. 8 rokov prečo ste nepostavili za 3 milióny.  
Pýtam  sa  aj  pána  poslanca  Burdigu  aj  pána  poslanca  Balázsa.  Prečo  ste  8  rokov.  Pán 
Keményovi  som povedal,  pán  Kemény boli  ste  v koalícii,  mohli  ste  si  presadiť  ten nový 
štadión vtedy. Ja nezaťažím mesto s 2,2 miliónmi, aj keď je to pekné, že najprv to bolo že len 
na 10 rokov. Že každý mesiac 200...20 tisíc že by to stálo mesto každý mesiac. To je 220 tisíc  
10 rokov, 2,2 milióna. Nezaťažím, lebo sú to skryté peniaze, ktoré nám zmiznú z účtu. Aj tak 
je to 220 tisíc. Hej. Takže pánovi Keményovi poviem, že mali ste na to 8 rokov, ja som nedal 
ani predvolebnú, ani žiaden poslanec nedal, že my vybudujeme tu nový štadión a tak, lebo sú 
tu  dôležitejšie  veci  ako  nový  štadión  a vyhodiť  220  tisíc,  čo  potom  10  rokov  sa  ani 
nepohneme. Momentálne ste to presunuli na 20 rokov, že to už nebude taká čiastka, to bude 
len 12 tisíc euro. Nevidíme žiadne podmienky, nebolo tam nič. Len som povedal, že nie som 
ochotný z mesta, zaťažiť mesto 2,2 miliónmi, lebo bude to slúžiť len pre určitú časť. A čo sa 
týka celoročne, ak bude 35o a môže byť hocijak zat...zateplená tá plocha, tak čím bude vonka 
teplejšie  tak  tie  energie  nám spapá.  Takže  my  investujeme  2,2  milióna  a ešte  budú  tam 
náklady,  zvýšime  náklady  a ešte  viac  zaťažíme  mesto  s tými  nákladmi,  lebo  chceme 
celoročne.  Nevieme,  nemáme  tu  ani  hokejový  klub.  My sme sa  rozprávali.  Áno.  Nie  je 
problém. Aby začalo to slúžiť našim občanom a pre naše deti treba 15 až 20 rokov. Lebo treba 
začať od 6-tich rokov korčuľovať, 7, 8, 9, 10 aby sme mali 21 ročných mužov, dorast a tak 
ako je to pri futbale. Je to 15 ročná práca. Až vtedy by sme mali ten štadión plný a vyťažený 
a mohla by sa tu hrať nejaká hokejová liga. Takže kvôli tomu. Ale pán Kemény mal možnosť, 
aj chodil, hej chodil po niektorých išiel, len u .... Ja som mu len povedal, prišiel za mnou či to 
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presadím. Hovorím, hovorím nehnevajte sa ja nezoberem 2,2 milióna na seba a nepostavíme 
tu. Tu nemáme chodníky, tu nemáme cesty, detské ihriská tu nemáme, tu nemáme plno vecí 
a my ideme si postaviť jeden krásny altánok zimného štadióna za 2,2 milióna z čoho môžeme 
niekoľko kilometrov ciest opraviť. Ďakujem pekne. Pán Kováč nech sa páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne. Ja chcem poprosiť pani hlavnú kontrolórku či má poslanec možnosť, 
právo dať materiál na rokovanie akejkoľvek, akéhokoľvek poradného orgánu pri MsÚ tzn. 
komisii. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Určite že má. 

p. primátor Michal Domik
Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči pán Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja  som v podstate  chcel  povedať  to  isté  akurát  nie  ako  otázku  od  pani  kontrolórky,  ale 
ďakujem teda za odpoveď. V minulosti sa už viackrát stalo, že, že poslanci mali nejaký návrh 
tak dali ho do podateľne, išiel do komisií. Takže neviem. Pán Kemény je skúsený poslanec, 
skúsenejší ako ja, minimálne o jedno volebné obdobie má viac odkrútené, čiže, čiže mohol 
vedieť. Ak sa rozhodol ísť, že skúsim zalobovať u pána primátora a keď to neprejde, tak nemá 
zmysel, tak to považujem za chybu, pretože treba sa baviť aj s poslancami nielen s pánom 
primátorom. A možnože by sme našli nejaký spoločný kompromis. Možno neviem, možno by 
sme to odmietli, že ten návrh pána Keménya nie je výhodný pre mesto. Neviem v tejto chvíli 
povedať, lebo, lebo naozaj bavíme sa o niečom, čo teda pán primátor videl, vie o tom pán 
Kemény. Ostatní poslanci o tom počuli, že niečo také je, ale nevedeli, nevedia čo a, a máme 
sa o tom seriózne baviť. Ako ešte raz. Pán Kemény to mohol dať cez podateľňu, do komisií,  
aby sme sa o tom bavili a môže to urobiť stále. Akože ešte stále to môže dať a môžeme sa 
o tom baviť. Zmeny rozpočtu sú možné. To viete kolegovia, že sme robili zmeny rozpočtu. 
Ak príde nejaký skvelý návrh, že to nejaký developer spraví a pre mesto to bude znamenať 
minimálne náklady ja som tomu otvorený. Ako ja, ja s vami súhlasím, akože tiež by som 
chcel proste taký štadión, hej, nie celoroč...  keď hovorím celoročný, tak to neznamená 12 
mesiacov. Aj, aj v Košiciach, Bratislave štadióny sa v lete zatvoria, ľad sa rozpustí, urobí sa 
nejaká rekonštrukcia. Môže sa tam robiť niečo iné v lete, ale tak aby, aby, hej, aby sa tu hrala 
nejaká liga, tak to musí byť od, od minimálne od septembra do apríla funkčné, lebo ináč sa tu 
žiadna  liga  nikdy  hrať  nebude.  A ja  nechcem,  nemusíme  hrať  neviem Rožňava  extraligu 
hokejovú,  ale  proste  aby  tie  deti  mali  možnosť  ešte  jedného  športu  ďalej  napr. 
krasokorčuľovanie.  To  sa  tiež  nedá  robiť  keď,  keď  je  2  mesiace  otvorený  ľad,  len,  len 
hovorím kde zobrať, kde zobrať 2 – 3 milióny na nový štadión. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Musím povedať,  že mne sa páči  postup pána Keménya kvôli  tomu,  že neobchádzal  pána 
primátora,  ktorý  riadi  toto  mesto  a je  zvolený  občanmi  za  primátora.  A predostrel  tieto 
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podklady pánovi  primátorovi.  Tzn.,  že  vy ste  k tomuto  vlastne  pristúp...  k týmto,  k týmto 
materiálom mali. My sme sa už k tomu neodstali.  Ja som to listoval, musím s priznať.  A, 
a vrátim sa k tej matematike pán primátor. Keď sa bavíme o 2 miliónoch, podľa mňa to bude 
viac. 2 milióny deleno 15 rokov je 133 tisíc ročne. Delene 12 mesiacov je zhruba to číslo 
tých11  tisíc  čo  som  povedal  a nie  200  tisíc,  alebo  220  pán  primátor  mesačne,  čo  si  ty 
predostrel. Takže sa bavíme ešte raz o 11-tich, možno 12-tich tisícoch mesačne s tým, podľa 
toho návrhu, že, že vlastne ten v úvodzovkách developer, ktorý možná že trošku viac je v tejto 
oblasti doma ako my, spravuje kompletný štadión a nás ten štadión teraz stojí ročne okolo 7, 8 
tisíc ročne, mesačne. Okolo 8, okolo 8 tisíc eur stojí ročne údržba štadióna. Takže len k tej 
matematike.

p. primátor Michal Domik
Keď môžem ako odpovedať. Váž... vážne pán Balázs mne, mne bolo, mne bolo povedané, že 
na 10 rokov. Takže keď ideme počítať na 10 rokov, je to necelých 20 tisíc mesačne. Takže my 
sa tu môžeme hádať, že na 15 rokov koľko to je, hej, a koľko to je na 20 rokov splátka a na 10 
rokov. Mne bolo na 10 rokov, že za 10 rokov.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ty si povedal 220 tisíc mesačne. Hej. Nie

p. primátor Michal Domik
Nie mesačne. Ročne.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
To si povedal. To si povedal. To si povedal.

p. primátor Michal Domik
Tak som sa ospravedlňujem. Ročne 220 tisíc, 240 tisíc, alebo 220 tisíc. Takže tam sme, ale 
počítali sme to na 10 rokov. Pánovi poslancovi Balázsovi bolo povedané 15 rokov a včera už 
odznela, alebo predvčerom odznelo že na 20 rokov. Takže sa ti znižovalo, aby to v tomto 
smere. Dobre. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Fakticky asi  ja som bol posledný človek,  čo rozprával s pánom 
Keményom pred odchodom do, na kúpeľnú liečbu. Čiže kvôli tomu tuná to bolo povedané, 
že, že prečo ako len ne...nepodával ako len návrh alebo niečo. Naposledy riadil, alebo viedol 
komisiu sociálnej, sociálnu, kde, kde uviedol, že rozprá... proste sme hovorili aj o rozpočte, 
alebo bolo dané od člena komisie jedného odznelo, že tak čo sa počíta, lebo čo, čo všetko je 
ako len v rozpočte ohľadom opravy štadióna...

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Breuer.

p. poslanec Zoltán Breuer
Dobrý deň prajem.  Ja  len  toľko,  že pán poslanec  Kemény,  ktorý tu  dneska nie  je  už  na 
minulom  zastupiteľstve  mal  ten  projekt.  Ja  som  si  ho  od  neho  vypýtal  k nahliadnutiu. 
Odmietol mi ho ukázať. A medzi poslancami je viacero športovcov a je zaujímavé, že práve 
ich obišiel. Ďakujem za slovo.

p. primátor Michal Domik
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Ja k tomu ešte mám tak isto na krátko. Ja som bol na sociálnej komisii,  kde to predostrel 
a boli proti, lebo som im vysvetlil, že 2,2 milióna je strašne veľký peniaz pre mesto. Ďakujem 
pekne. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pek... Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len chcel poprosiť pánov poslancov, aby 
dodržiavali  rokovací  poriadok a faktická  má iba  30  sekúnd,  lebo sú  tu  poslanci,  ktorí  sú 
prihlásení riadne a chceli by sa tiež vyjadriť. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za slovo. Práve som to chcel tiež navrhnúť, lebo ja k spokojnosti vyčkám 
samozrejme,  ale  zase  sa  nepredbiehajme.  Ja  si  myslím,  že  na  každého  dôjde  slovo.  Pán 
primátor  každému dá slovo. Ja by som sa len k niektorým veciam chcel  vrátiť.  Nebudem 
komentovať to, čo pán poslanec Kemény či dal, či nedal. Je to vecou jeho a nebudem to ani 
komentovať ani k plusu, ani k mínusu. Pretože keď to má dať, tak to má dať, keď to nedal tak 
je to jeho vina. V minulosti, keď som bol ešte ja primátorom mesta určite boli tu firmy, ktoré 
hovorili o tom, ako by sa dal ten zimný štadión prevádzkovať efektívnejšie, čo by sa tam dalo 
urobiť, čo by bolo keby bol nový zimný štadión a tak ďalej a tak ďalej. Čiže mne možno toto 
trošku chýba, že sme  mohli dať nejakú diskusiu o tom alebo zavolať niektoré firmy, ktoré sa 
zapodievajú s takým niečím a vypočuť si ich, že keby sa postavil nový štadión zimný čo by to 
stálo mesto, či by sme to boli schopní platiť, čo by bolo v tom zimnom štadióne a tak ďalej. 
Lebo  k tejto  oprave  ku  ktorej  sa  teraz  dostávame,  tak  môj  názor  je  taký,  že  sa  vrátime 
k pôvodnému stavu z pred 32 tých rokov a dôjdeme k tomu opäť, že budeme ho požívať 3 
mesiace, lebo viac asi ho nebudeme používať, čiže to by bolo treba sa nad tým zamyslieť, že 
teraz čo je efektívnejšie, viem  Pán primátor, že chceš ľuďom dať priestor na korčuľovanie aj 
ja by som to tak isto robil s tým korčuľovaním, ale bolo by dobre keby sa rozprávalo aj o takej 
alternatíve aj o takej alternatíve a potom takúto vec dávať do nejakého rozpočtu a potom sa 
baviť o tom čo sa pre nás oplatí a neoplatí. Ale zatiaľ takáto vec nebola. Čiže ja nesúhlasím 
určite s takouto opravou, pretože možno iné by si to zaslúžilo. Chcem sa ešte vrátiť k tým 
veciam, ktoré si ty hovoril, samozrejme dalo sa to odsúhlasiť v minulom vedení keď bolo hej, 
lebo tak dalo sa to, mohlo sa to odsúhlasiť, hej ale nešli sme zatiaľ tou cestou, lebo musím ti  
povedať, že keď ja som bol primátor veľa vecí bolo trebalo aj poupratovať za tým čo bolo. 
Hej.  A čo  sme museli  stiahnuť to  úverové zaťaženie  na  tých  7%.  Hej.  Ja  keď som úrad 
preberal tak ja som mínus 1 200 preberal úrad, čiže aby sme sa dostali do tých čísel, ktoré sú 
teraz a mohli podľa vás aj ten úver vybrať, trebalo pracovať každopádne, aby sa k tomuto 
číslu dostalo. Čiže asi preto sme nechceli zaťažovať mesto nejakým si iným, iným úverom. 
Čiže keby fakt ten úver tam nebol ja žiadny problém nemám s tým rozpočtom. Zdvihnem 
ruky. Ale ja by som ešte navrhoval do budúcna, keď sa ešte aj pán poslanec Kemény vráti, že 
by sme si mohli  ako poslanci  sadnúť, ak budeme my prizvaní,  to neviem, hej. A zavolať 
takéto  firmy,  ktoré  má  aj  on,  lebo  on  bol  tiež  pri  tých  jednaniach,  kedy  som  bol  ja 
a porozprávať sa s nimi. Možno použiva...pouvažovať nad tým. Možno povedia také čísla, že 
absolútne nebude to pre nás reálne hej a proste to odmietneme, lebo to nie je dobré. Hej. Ale 
bolo by dobré to popočúvať, že či náhodou nie, alebo, alebo áno. Takže ja by som mal taký 
návrh,  že  keď  sa  on  vráti,  tak  urobiť  nejaké  stretnutie  kvôli  tomu  zimnému  štadiónu 
a neunáhliť sa s nejakou si opravou. Ja ju nejdem hovoriť nezmyselnou, lebo nejdem hovoriť, 
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ale ja si myslím, že by trebalo sa stretnúť na túto tému a ešte porozprávať trošku viac. Zatiaľ 
ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďa...ďakujem pekne.  Trošku len  tak  v krátkosti.  Nebudem už veľa,  aby sme potom veľa 
debatovali a strašne sa to pretiahne. Nie je to oprava, je to výstavba tej plochy, takže tá plocha 
bude tak ako táto plocha slúžila 30 rokov, 25 a 5 rokov sa začalo plátať, látať. Takže to bude 
úplne  nová plocha  s tým, že  pán Bolaček dal  aj  pozmeňujúci  návrh ohľadom toho,  že  si 
zavoláme expertov a aby nám vedeli pomôcť s tým, že keď bude slúžiť 3 – 4 mesiace, za tým 
aby mohla slúžiť skejtbordistom. Aby tá plocha bola silnejšia, nakoľko táto plocha je veľmi 
tenká, tenká betónová plocha je na tom, na tých rúrkach a mohli by sa poškodiť, tak to bolo 
zakázané doteraz. Takže máme aj takúto alternatívu a môžeme si tých expertov zavolať a nie 
je to teraz bum, že sme sa rozhodli, alebo takto. Ale chceme komunikovať s tými expertami, 
že ako sa dá tá plocha využiť aj v jesenných a jarných a letných obdobiach. Ďakujem pekne. 
Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Táto téma určite neni uzavretá. Je na vedomí a svedomí každého poslanca, 
ako bude hlasovať. Či bude hlasovať za tento rozpočet, alebo nie. A druhá vec je, že táto téma 
môže byť, aj rozpočet kedykoľvek otvorený, takže ak bude táto vec pripravená myslím si, že 
sme otvorení všetci tomu sa stretnúť a porozprávať o tom a prijať nové fakty. Určite.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Po ujasnení si niektorých vecí s pani vedúcou odboru finančného, pani 
Leskovjanskou, beriem späť svoj návrh, nakoľko rozpočet už rátal s touto sumou 63 000 na 
aktualizáciu územného plánu. Takže ani nebolo potrebné hľadať tam ďalšie rezervy. Už na 
základe odporúčaní komisií, že je toto potrebné, tak odbor finančný tieto peniaze tam našiel. 
A ďalej ešte k tom úveru by som povedal. Áno je to úveromi... úverový rámec milión a pol, 
ale neznamená to, že hneď v prvom roku sa ide celá suma čerpať. Je to postupné čerpanie 
s tým, že ani poplatky ani úroky sa z nevyčerpanej sumy nebudú čerpať, tak sú dohodnuté 
podmienky.  Od  tohto  upustila  aj  Slovenská  Sporiteľna,  pokiaľ  mám  dobré  informácie. 
V ponuke je, ale ďalej je to dovysvetlené, že od toho upustili po ďalších jednaniach. Možno 
pani  Leskovjanská to vie upresniť, Ale dôležité je, že sa nečerpe celá suma naraz ale čerpe sa 
postupne. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Keď môžem ešte  taký ja  dotaz tak  presne to  je,  že  bude sa postupne čerpať,  ak budeme 
potrebovať. Ak budú tie naše organizácie v pluse a budú nosiť príjem a takisto sa zníži tak 
takisto možno budeme len čiastku tohto úveru čerpať, určite nejdeme s tým, že chceme ho 
vyčerpať doplna, na maximum ale kvôli tomu som aj vymenoval, že aké zisky očakávame 
v našich organizáciách. Nech sa páči pán poslanec Balázs.
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pán kolega najpodstatnejšie je, že v materiáli tam je poplatok za nečerpanie úveru, je tam. 
Takže pre nás je smerodajný materiál, ktorý ideme schvaľovať a ktorý nám bol predostretý. 
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To, že vy ste to tu povedali,  že niekto jedná so sporiteľnou nie je pre nás poslancov toto 
smerodajné. Čo sa týka 16 i 14 a, a že môžeme ísť až do 60% zadĺženia mesta snáď nie. Snáď, 
snáď keď  sa  bavíme  o období  konjunktúry  a  každý  za  dverami  očakáva  v podstate  dáke 
najbližšie prichádzajúce krízové obdobie, snáď nechcem ísť do 60% zadlženosti mesta. To, to 
iba také, také zbožné prianie tu mám voči všetkým ostatným kolegom poslancom. S tým 1,5 
miliónovým  ako  som  hovoril  s 2  miliónovým  úverom  nemám  problém,  ak  je  čerpaný 
zmysluplne  a vieme načo ho budeme čerpať.  Vtedy žiadny problém nie  je.  Ak ho máme 
čerpať len na to, že ideme prefinancovať územný plán alebo, alebo neviem nejaké.... prejesť 
ho, lebo keď som sa pána primátora pýtal, že načo to ideme minúť tak povedal, že nakoľko sa 
zmenila, zmenila, zmenil zákon, tak ideme dotovať z toho stravu, ideme dotovať  prístavbu 
jedálne na Zlatej,  to znamená doslova ideme ten úver prejesť lebo ideme toto vydotovať, 
ideme ho prejsť.  Miesto  toho,  že  by delegácia  z  mestského úradu sa skúsila  v Bratislave 
zaklopať  na  dvere,  že  keď  ste  schválili  takýto  zákon  a naše  kapacity,  našich  školských 
zariadení   nestačia  na  to,  aby  sme  tie  deti  nakŕmili  ako  ste  zákon  schválili  tak 
hľadala, hľadala, hľadalo vedenie mesta na toto riešenie. Miesto toho my ideme na to vybrať 
úver aby sme pristavali  ku jedálne školy. Takže,  takže doslova ideme prejesť. Čo sa týka 
strechy  Ernesta  Rótha.  Strecha  na  Štítnickej,  ak  sa  všetci  páni  dobre  pamätáte,  sme 
schvaľovali  500  tisícový  úver  pred  4-ma  rokmi  sa  schvaľoval...  sa  riešilo  z projektov 
európskej únie na Štítnickej oprava. Tak isto zateplenie, výmena okien. Z projektov. Teraz to 
ideme urobiť z vlastných peňazí, to je jediná,  jediná kapitálová investícia,  ktorá, ktorá má 
zmysel. Ostatné, ostatné nevieme na čo to ide. Nevieme. Neviete čo ten 1,5 milióna, kde ich 
miniete. Takže pomenujme zmysluplne na čo ideme zadĺžiť mesto. Nehovorte mi, že ďalšie 
generácie idete zadĺžiť, lebo teraz ešte nejdeme celých 1,5 milióna čerpať, ale úver je na 10 
rokov. Takže my ideme zadĺžiť najbližšie za nami prichádzajúce zastupiteľstvo. Nie nás. Lebo 
úver je na 10 rokov. Dneska tu odznelo, že je na kratšiu dobu. Nie je to pravda. Návrh je na 
10 rokov. Takže skúsme sa nad týmto zamyslieť. Asi toľko zhruba.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Trošku budem re... keď môžem re.. Nech sa páči pani Leskovjanská vyjadrite sa.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Dobrý  deň  prajem.  K....chcela  by  som  k tomu  čerpaniu  úveru  povedať  asi  toľko,  že  na 
neformálnom stretnutí  s poslancami  pri  predkladaní  projektu  sme  sa  dohodli,  že  čerpanie 
úveru  bude  stále  odsúhlasené  v MZ  ...jeden  objekt.  Čiže  osobitne  je  v návrhu  rozpočtu 
v uzneseniach  dané,  že  aké  kapitálové  výdavky  sa  na  tento  rok  schvaľujú  a z čoho  budú 
financované.  To  isté  sa  týka  aj  ďalšieho  obodobia  ...v  tom  ďalšom  období.  .....že  bude 
rozhodnuté stále na MZ na čo sa čerpať úver bude. Keď schválite dnes, že budeme vybavovať 
čerpanie  úveru  v banke  podľa,  vieme  veľmi  dobre,  že  každá  jedna  banka  pre  to,  aby sa 
podpísala  úverovú  zmluvu,  potrebuje  osobitné  odsúhlasenie  v MZ,  že  tento  úver  bude 
poskytnutý a že tento úver sa bude čerpať.  Hej čiže tu, ja si myslím, že tu by nemal byť 
nejaká,  nejaká obava o tom, že na čo sa ten úver bude čerpať.  A tento kapitálový úver je 
možné čerpať len na obnovu majetku, na rekonštrukciu majetku, na, na kúpu nejakého, čiže 
na zveľaďovanie majetku mesta. A ja si myslím, že aj také akože tá prístavba tej jedálne, hej, 
na tej zlatej škole je veľmi dôležitá, pretože dnes deti sa nevedia riadne v tej škole najesť. Hej. 
Čiže ono, ono môžeme, sú tam aj vlastné prostriedky. Čiže vy keď poviete, že toto pôjde 
z vlastných prostriedkov, tak to pôjde z vlastných prostriedkov mesta, ale to urobiť musíme. 
A keď si dobre pamätám, tak vláda sľúbila, že áno, že bude poskytovať dotácie pre mestá, 
ktoré  budú  obnovovať,  alebo  rekonštruovať  tieto  jedálne.  No  zatiaľ  sme  žiadne  avízo 
nedostali. Hej. Že kedy to bude. Aj teraz viem, že spomínali o tom, že malo by to byť, ale 
zatiaľ  žiadne  avízo  o tom  nemáme.  Hej.  Ale  budeme  sa  určite  uchádzať  o tieto  dotácie. 
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A v materiále o, ktorý je pripravený ako na financovanie toho, čerpanie úveru, tak je napísané, 
že  áno,  že  sporiteľňa  dala  tam  poplatok  0,10%  z rezervovania  prostriedkov.  A pod  tou 
tabuľkou je napísané: po vzájomnom rokovaní dňa 18. 03. 2019 banka upustila od poplatku 
na rezervovanie zdroja a ja mám o tom aj papier. Ale je to tam napísané. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte, ešte k tomu fakt je to pán poslanec Balázs dezinformácia, že 
prejesť, hej. Keď postavíme jednu budovu a preje sa iba, keby sme začali tie tehly jesť. Tá 
budova  zostane.  Tá  jedáleň  zostane  pre  našich  žiakov,  takže  v žiadnom  prípade  nejde 
o prejedenie niečoho. Ale to tie investície idú priamo do budovy a vlastne s tým úverom tak 
isto zvyšujeme majetok nášho mesta. Takže to je asi len. Čo sa týka strechy. Tak dlho sa 
čakalo na tie projekty, hej,  že hygiena chce zavrieť škôlku na Ernesta Rotha, nakoľko im 
preteká cez tú strechu a už je steny sú plesnivé a stropy sú plesnivé. Takže za to sme to dali 
urgentne tento rok urobiť a keby sme čakali, ale že áno, je to veľmi výhodné čakať na projekt, 
ale momentálne žiadne projekty nie sú a museli by sme čakať ďalšie 2 roky a nevieme ako by 
to dopadlo a kvôli tomu sme sa rozhodli. Je tam napísané napr. v rozpočte aj osvetlenie. Hej. 
Momentálne mesto je tak nastavené, že platí firme, jasné zase je to taký úver od, od dajakých 
firiem, ktoré nám prefinancujú, že dajú nám financie. Povieme si, dajte nám 100 neónov. Oni 
zajtra začnú dávať 100 neónov, hej, nevieme žiadna cena, koľko to stojí, nič. Oni nám dajú. 
Ale teraz miesto 11 tisíc budete platiť 17 tisíc ďalších 10, 15 rokov. Nie je to priehľadné. Hej. 
Tak zato by som chcel, aby s touto firmou sme už konečne v roku 2021 ukončili. Momentálne 
platíme pre tú firmu 14 863 mesačne. Preto by sme chceli, aby sme si to urobili už vo vlastnej 
réžii, to osvetlenie, aby sme zas, možno im dáme niečo za 25 tisíc a budeme to splácať a keby 
sme si to prepočítali, tak preplatíme možno 35 tisíc. Hej. A minimálne by nám navýšili potom 
tie splátky a stále splátky, splátky. Poznáme ako aj zo života, že kým sú splátky, ale dakedy je 
ten aj pri tých splátkach ten strop, že človek už potom prestane vedieť platiť. Hej a tak isto to 
nás môže zaťažiť. Aj pri tom osvetlení tých 25 tisíc sme dali do úveru, nakoľko aby sme už 
v tom roku 2021 mohli sumu dajakých 180 tisíc ročne, čo momentálne platíme pre túto firmu 
z vlastných réžií a s vlastnými organizáciami poriešiť a určite za 180 tisíc pár týchto osvetlení 
vieme vybudovať a zrenovovať. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Chcem poďakovať pani Leskovjanskej. Chel som pána Balázsa upriamiť 
presne  na  ten  bod  z materiálu  č.  10,  kde  sa  to  presne  uvádza.  Takže  odporúčam  lepšie 
naštudovať. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno často krát jednám taktiež s bankami a oficiálna ponuka banky, je oficiálna ponuka banky. 
Hej. Takže keď, keď je taká vážna tá sporiteľňa, tak mohla tú oficiálnu ponuku poslať ju tak 
a nie formou poznámok a telefonickým jednaním atď., atď. Takže, takže nechajme tak. Čo sa 
týka  prejedenia  pán  primátor  tvoja  odpoveď  znela  tak,  že  ideme  dotovať  vlastne  stravu 
deťom,  takže  už  nechcem  sa  k tejto  veci  už  viac  vyjadrovať.  Ale,  ale  to  preto  som  tú 
poznámku použil. No a čo sa týka... pani kontrolórky sa chcem opýtať... Dobre.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Bischof.
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p. poslanec Bischof
Pán  Balázs  len  naozaj  stručne.  2x  ste  niečo  povedali  a bolo  vám  to  vyvrátené  a vy 
odpovedáte, že nechajme to tak. Tak nenechajme to tak, lebo keď nehovoríte celkom presne 
tak sa treba aspoň ospravedlniť. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
... ku kolegovi Matúšovi sa nejdem vyjadrovať. Pani kontrolórky by som sa chcel opýtať, či 
môžeme my schvaľovať rozpočet takto ako je, lebo podľa môjho názoru je to nevyrovnaný 
rozpočet, lebo úver, s ktorým sa tam uvažuje nie je schválený MZ.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pani kontrolórka.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Je  to  na  vás.  Tento  rozpočet  je  postavený  ako  vyrovnaný  a kapitálový  rozpočet  len  je 
prefinancovaný  úverom.  Hej.  Nie  schválený  úver.  Samozrejme  v ďalšom  kroku  sa  bude 
schvaľovať  úver.  Ak  budete  proti  úveru  už  teraz  apriori,  lebo  ten  rozpočet  nie  je  fixný 
dokument však, on sa mení hej. Tak ako plus aj mínus. Ak už apriori teraz odmietnete úver 
jednoducho ten rozpočet sa nedá schváliť, lebo nie je vyrovnaný. Áno? Čiže tie kapitálové, 
kapitálové  výdavky  my  nemáme  kryté  príjmami  z kapitál...  kapitálovými  príjmami.  Ani 
bežnými  príjmami.  Takže  tu  sa  s tým  úverom  uvažuje.  Aj  keď  nie,  nie  v plnej  výške 
samozrejme. Hej. Lebo keď vy spočítate plánované bežné, teda kapitálové výdavky tak nie sú 
vo výške 1,5 milióna  eur.  To bola len požiadavka na finančnej  komisii,  resp.  sme sa tak 
dohodli, alebo teda poslanci a členovia sa tak dohodli, že skúsme požiadať o ponuku na 1,5 
milióna úveru s tým, že ako vyjdú podmienky a následne rozhodnete o čerpaní, o postupnom 
čerpaní. Áno? Či vôbec vyčerpáme ten úver, alebo použijeme len prostriedky, ktoré sú nám 
nevyhnutné ako k fungovaniu. Všetko z mojej strany.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja by som si dovolil len takú analógiu s tým, že v minulosti sme schvaľovali rozpočty, ktoré 
boli  vyrovnané a v príjmovej  časti  sme mali  odpredaj  majetku  mesta.  Nebol  predaný,  ale 
s tým  príjmom  sme  počítali.  Čiže  aj  tá  pôžička  je  to  isté.  Si  myslím.  Hej,  že  ráta  sa 
v príjmovej časti s pôžičkou. Tak isto sme v minulosti rátali s odpredajom budovy, ktorá ešte 
nebol schválený odpredaj. Čiže nebola, neprebehlo verejné obstarávanie, nič. Hej. Čiže na tej 
úrovni by som povedal je aj.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Pán primátor  ja  na  teba,  lebo si  hovoril,  že  teraz  je  úverové zaťaženie,  alebo  sme spolu 
hovorili 7% a predtým bolo viac, hej, išlo to po percentách z nejakých, neviem akej sumy až 
na 7% a teraz, keď budeme mať ďalších 16, alebo 20 tak je to v pohode. Hej. Ja sa len to 
chcem. Lebo my sme pracovali na tom, aby sme to mesto z nejakého marazmu dostali a teraz 
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nehovorím, že sa dostávame do toho, len teraz skočíme opäť naspäť. Keď som dobre tomu 
rozumel.

p. primátor Michal Domik
Keď môžem odpovedať. Mara...pán poslanec Burdiga tak vám odpoviem na to, že marazmus 
by, keď by sme mali 60%. Bežne mestá majú možnosť 60%, čo je 5 miliónov euro. My si 
z tých 5 miliónov chceme požičať 1,5 milióna na reštart, aby sme mohli rýchlo obnovovať 
mesto. Všetko ide do majetku mesta, nič, nič sa nepreje, nič sa neprepije ani nič sa neprefajčí. 
Takže  všetko  ide  do  majetku  mesta.  Každý  cent,  ktorý  chceme  vybrať,  takže  v žiadnom 
prípade.  Čo sa  týka  nič  nepredávame.  Všetko  sme  zrušili,  v meste  nič  nepredávame,  ale 
všetko chceme kúpiť naspäť, čo bolo pred tým predané. Takže či sa týka Brantneru chceme si 
to  zobrať  do  vlastných  rúk,  čo  sa  týka  Štefe  budeme pracovať  na  tom,  aby všetky  tieto 
jednotky, ktoré predošlí poslanci predali sme kúpili naspäť nakoľko trojnásobne viac platíme 
za teplo v meste. A presne toto bude postup so všetkými vecami, ktoré ste predtým predali, 
aby sme to vedeli naspäť kúpiť, aby to slúžilo občanom, aby sme nemuseli za teplo platiť 3x 
toľko, ako keby sme mali vlastnú kotolňu. Lebo za 3 roky by sme splatili ten kotol, alebo tú 
jak sa volá, tú celú kotolňu dokopy ako teraz je to. Máme trojnásobne vyššie, vyššie poplatky 
za teplo ako sme, keby sme mali vlastnú kotolňu. Takže tu je na uváženie akým smerom 
chceme ísť v rámci toho úveru a ručíme na to, za to, že vlastne ten úver sa splatí a mesto bude 
naďalej v kondícii. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
...nemusíte vysvetľovať. Ja som sa len pýtal, že sa z tých percent dostaneme naspäť. Ale ani 
s tým nemám žiadny problém. A nechám to, hej, lebo nebudeme sa k Štefe vracať. Chcem sa 
spýtať, či ste kvôli tej streche na ulici Ernesta Rótha podávali do envirofondu žiadosť. Vyšla 
žiad...či vyšla výzva 15-teho a končí 16-teho.

p. primátor Michal Domik
Nep... nepodávali sme nakoľko sám viete, že tento rok by tá strecha nebola hotová. Zas by sa 
to  len posunulo ďalej  a ďalej  a zas by to bolo nejasností.  Lebo keď dáte  žiadosť,  to ešte 
neznamená,  tak  isto  aj  vy  ste  dali  žiadosť,  hej,  a potom ste  presunuli  peniaze  do  škôlky 
Vajanského.  A potom  zas  tá  škôlka  už  stagnuje  a už  niekoľko  desiatky  rokov  stagnuje. 
Nemajú zateplenie, zateplená, nemajú strechu, preteká, je v dezolátnom stave. Takže čo sa 
týka tohto. Zas by sme mohli, robíme projekty, pracujeme na všetkých projektoch, ktoré sú 
vonka  ohľadom tohto,  ale  tu  by  tú  strechu nemali  do  konca  roka  tak,  ako nám hygiena 
prikázala, že urgentne postaviť tú strechu a urgentne opraviť. Nech sa páči pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Informácia,  že  momentálne  platíme  3x  viacej  za  teplo  je  strašne  skreslená.  Všetko  rieši 
URSO. Keď v roku 2000, okolo roku 90, 2000, 95 až 2000, keď Tekor vyprodukoval 262 000 
gigajoulov dnes ich vyprodukuje podstatne menej. Tzn., že jednotková cena sa zmení. Hej. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Breuer.

p. poslanec Zoltán Breuer
Ja  len  chcem k tej  škôlke,  čo  sa  jedná  Ernesta  Rótha,  tam sme sa  rozprávali  na  komisii 
školstva s pani Jánošíkovou, že až v treťom kole by sme vedeli podať takýto projekt kvôli 
nejakým zmenám, ktoré bolo potrebné urobiť nakoľko ten projekt je starý už 2 roky. Takže.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem za slovo. Škoda, že sme ho neobnovili. Len chcem pre presnosť povedať, aby ste aj 
vy vedeli pán primátor, že keď takáto výzva vyjde a keď výzva, keď uspejete v tej výzve tak 
tá firma, ktorá to robí tak určite do konca roka musí tú stavbu dokončiť. To zatiaľ všade bolo 
z envirofondu. Každá jedna. Či to bola Rožňava, alebo iné obce, stále sa to muselo skončiť do 
nejakého novembra.  Čiže  bolo by sa to  stihlo.  Jasné,  že keď tie  veci  chýbajú,  ktoré tam 
chýbajú tak bohužiaľ.

p. primátor Michal Domik
Tak ja by som poprosil pani prednostku o toto také právne či to musí, alebo nemusí. Nech sa 
páči. Ďakujem.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
V podstate k tej škôlke MŠ Ernesta Rótha len toľko, že máme tam skutočne posledný termín 
z regionálneho úradu, ale s tým, že už 31. 12. musí tá strecha byť zrealizovaná. Ak by sme 
podali do envirofondu žiadosť predpokladám, že 31. 12. by sme sa možno ešte len dozvedeli 
výsledok, že či je schválená, alebo neschválená naša žiadosť. A už minulý rok sme teda rátali 
v rozpočte, že budeme musieť zapracovať na rok 2019 z vlastných finančných prostriedkov 
strechu MŠ Ernesta Rotha. To už bolo minulý rok takto pripravené. Ja sa na to pamätám.

p. primátor Michal Domik
Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Vážení kolegovia. Chcel by som len pripomenúť, že možno tento rozpočet nie je dokonalý. Aj 
v minulosti  sme  schvaľovali  rozpočty,  ktoré  neboli  dokonalé  a je  v priebehu  roka  možná 
zmena. Čiže môžeme ho prispôsobiť a to čo tu preberáme a mám taký dojem, že dosť tu ako 
vášne  hárajú  nami.  Tak  by  bolo  sa  treba  ukľudniť  a uvedomiť  si,  že  keď  neschválime 
rozpočet, tak nemôžme žiadať ani o fondy.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ja sa len chcem poďakovať pani prednostke za odpoveď. Aj vám pán primátor za odpoveď 
ohľadom škôlky Ernesta Rotha.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Pán Drengubiak máte úplne pravdu, neuhádol som čas na faktickú 
poznámku. Preto ospravedlňujem sa vám všetkým, že som obral váš čas, ale dovoľte mi, aby 
som dokončil  môj  príspevok ohľadom zimného  štadióna  či  rekonštrukcia,  alebo výstavba 
nového  zimného  štadióna.  Už  aj  na  komisii  sociálnej  som  uviedol,  že  pokiaľ  sú  nejaké 
pochybnosti o predloženej ponuke výstavby nového štadióna neraz bolo zaužívané zvolanie 
neformálneho  stretnutia,  kde by sme mohli  získať,  alebo mohli  by odprezentovať  projekt 
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výstavby a na základe toho bolo by nám ľahšie rozhodovať či ísť do toho, alebo nie. Diskusia 
bola vedené k tejto téme aj na finančnej komisii, kde sa navrhovali určité postupy. Preto by 
som  navrhoval  schváliť  rozpočet  mesta  podľa  odporúčania  finančnej  komisii.  Je  to 
v materiály,  čo,  čo máme predložené,  takže  na  základe  toho návrhu by som dal  schváliť 
rozpočet. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja ešte najprv zareagujem na kolegu Balázsa. Len to bude trošku na dlhšie, tak som to zrušil 
ako,  ako faktickú.  Kolega  Balázs  hovoril  o tom,  že  miesto  toho,  aby sme dávali  peniaze 
z nášho rozpočtu by sme mali zaklepať do Bratislavy na nejaké dvere a pýtať proste peniaze 
na to. Akože má to, v princípe by som aj s vami súhlasil. Problém je v tom, že celé Slovensko 
momentálne klope na dvere na, na ministerstvách, teda konkrétne ministerstve sociálnych vecí 
a žiada dotácie, pretože to je jeden z tých hlúpych návrhov, populistických hlúpych návrhov, 
ktoré, ktoré hore boli schválené a, a my dole musíme riešiť dopady. Čiže je nereálne. Akože 
môžeme tam ísť si zaklopať na dvere, ale akurát by sme si urobili výlet do Bratislavy. Nič by 
sme nevyriešili. To je, to je jedna vec. Čiže musíme to žiaľ riešiť tuná, pokiaľ teda neprídu 
s nejakým plošným riešením ale, ale obávam sa, že roz.... štátny rozpočet je schválený a nie je 
v ňom priestor na to aby, aby rozdali  po celom Slovensku takéto dotácie.  A, a neviem či 
máme  nejaké,  nejaké  známosti  a pochybujem,  že  cez  nejaké  známosti  by  sa  dalo  niečo 
vybaviť  špeciálne  pre  Rožňavu.  V tejto  súvislosti  by  som  len  tak,  ešte  takú  politickú 
poznámku  si  dovolil.  Máme  veľmi  často  takú  tendenciu,  že  v Bratislave  niečo  hlúpe 
vymysleli  a my  to  tu  musíme  riešiť.  Ja  by  som  to  poopravil.  Ono  akože  udialo  sa  to 
samozrejme v Bratislave, na vláde, na ministerstve práce, resp. to bol poslanecký návrh, to 
nebol návrh ministerstva pra...ministerstva sociálnych vecí, to bol vlá...poslanecký návrh, bol 
schválený  v parlamente.  Ale  schválili  ho  poslanci  z celého  Slovenska.  To  neschválili 
Bratislavčania a ešte aj bratislavské školy s tým majú problém. Bol to návrh, treba hovoriť 
o tom  priamo,  návrh  poslancov  najmä  zo  strany  SMER,  ale  keď  sa  hlasovalo  o ňom 
v parlamente, tak zahlasovali okrem poslancov, myslím že všetkých poslancov strany SMER 
aj  všetci  poslanci  z SNS,  hlasovalo  zaňho aj  MOST HÍD a ešte,  ešte  jedna  strana,  ktorej 
nebudem tuná robiť reklamu. Takže, takže hlasoval za to aj poslanec nášho okresu. Nemáme 
momentálne v parlamente poslanca z mesta Rožňava, ale máme poslanca z okresu, z okresu 
Rožňava za stranu SNS, ktorý hlasoval tiež za tento návrh. Takže oni, oni tento populistický 
návrh, oni sú za tých dobrých, lebo my dávame obedy zadarmo. Oni za to zahlasovali. My 
musíme tie, tie problémy tuná riešiť na miestnej úrovni. Takže bohužiaľ musíme to, musíme 
to  zaplatiť  z našich  peňazí,  lebo,  lebo  je  málo  pravdepodobné,  že  od  štátu  na  to  niečo 
dostaneme. Druhá poznámka sa týka teda tej predchádzajúcej témy, ktorú sme riešili a to je 
ten zimný štadión. Volal mi totiž pán Kemény, ktorý je na liečení, ale pokiaľ nemá procedúry 
tak nás sleduje cez internet. Takže ho týmto pozdravujem, aj keď v tejto chvíli práve je na 
procedúrach,  ale  pred  tým ešte  stihol  zavolať.  Potvrdil  mi  teda,  že  má  ponuky,  ale  tieto 
ponuky  sú  z jari  minulého  roku.  Takže  mňa  prekvapuje,  že  teda  už  minulý  rok  sme  do 
komisií,  na MZ nedostali  vlastne informáciu,  že sú tu nejaké ponuky. Tie ponuky vlastne 
prišli následne, alebo ten, to neviem už, už teraz, ako, ako to presne bolo, lebo to bolo zase 
nešli sme v tom telefonáte do podrobností, ale bola to v podstate reakcia na, na tú ktorú sme 
mali  na zimnom štadióne  v minulej  sezóne,  keď sezóna musela  byť  predčasne  ukončená. 
Takže, takže hej je potvrdené, že, že tie ponuky sú. Sú rok staré, čiže ja som sa spýtal pána 
Keménya, či by mohol osloviť tých dotyčných, aby sa spýtal, či sú stále aktuálne prípadne či 
sa dajú aktualizovať. A požiadal som ho aby, aby po návrate samozrejme z liečenia predložil 
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oficiálne cez podateľňu tieto ponuky do komisií, aby sme sa nimi mohli normálne zaoberať. 
Aby sme vedeli, že čo to, čo to znamená, čo by sme dostali, čo by sme za to zaplatili a aby 
sme mohli posúdiť či je to, či je to výhodné, alebo to nie je výhodné. Takže len, len toľko, 
keďže, keďže dovolal sa, dovolal sa mne. Snažil sa dovolať viacerým kolegom, ale ja som mu 
zdvihol. Dobre. To je, to je všetko z mojej strany. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja chcem vyjadriť svoj názor a návrh ako, resp. svoj postoj 
k rozpočtu  ako  takého  nakoľko  viacerí  očakávajú  akým  spôsobom  sa  k tomu  postavím. 
V minulosti som mnohokrát rozpočet kritizoval pre množstvo, množstvo vecí, ktoré mi tam 
nesedeli  a nejakým  spôsobom  mi  vadili  a boli  proti  mojim  presvedčen...proti  môjmu 
presvedčeniu.  A vždy  som  teda  rozpočet  zatiaľ  nepodporil.  V tomto  prípad...  a dal  som 
menežmentu samozrejme priestor na to, aby realizoval svoje predstavy schválením politikov, 
ktorí na seba vzali vtedy zodpovednosť za plnenie rozpočtu. Tohto roku som sa rozhodol po 
dlhej diskusii a argumentoch pre a proti, že podporím návrh rozpočtu. Chcem ale povedať, že 
s mnohými položkami, formátom ani výpovednou schopnosťou nesúhlasím a nestotožňujem 
sa.  Ale  svojím  hlasovaním  za  chcem  podporiť  plány  pána  primátora  na  tento  rok  ako 
menežéra. Návrh rozpočtu je vyrovnaný a pán primátor predložil návrh na zvýšenie príjmovej 
položky  hlavne  v hospodárení  technických  lesov,  z úspor  platieb  za  odpady  a z úspor 
rekonštrukcie technických služieb. Preto pevne verím, že bude mať dostatočne voľné ruky na 
to, aby nás presvedčil o reálnosti a uskutočniteľnosti svojich plánov. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Reagujem na úsporu z mestských lesov. Vzhľadom k tomu, že mám lesnícke vzdelanie. Vo 
februári, alebo marci nemôžeme vykazovať, brať za smerodajný vytvorený zisk, lebo ešte sa 
náklady  na  pestovnú  činnosť,  na  zalesňovanie,  na  žiadnu  ochranu  ešte  neodzrkadlili 
v rozpočte. Takže vlastne január, február sa len predávalo drevo, vyťažilo a predávalo a je to 
v podstate len príjem na mestské lesy. Takže tu nerozprávajme o tom, že koľko sme ušetrili. 
Rozprávajme v novembri, keď sme ukončili zalesňovanie, ochranu kultúr, vyžínanie mladých 
lesných porastov. Potom môžeme rozprávať koľko sme ušetrili. Poprosím vás. Dobre? Takže 
toto je veľmi nekompetentná poznámka vo februári, v marci hovoriť o tom, koľko sme ušetrili 
na mestských lesoch. Čo sa týka rekonštrukcie štadióna aspoň takú otázku mi, na takú otázku 
mi  odpovedzte  či  sa  zainvestuje,  podľa  mojich  informácií  viem o čísle  392 800 je  jediná 
ponuka, takže tú zoberme za smerodajnú. Zainvestuje sa 392 800 cca, súťažou možná menej 
a či sa bude dať v tomto štadióne vôbec pokračovať, či sa bude dať zatepliť, urobiť z neho 
celoročnú prevádzku. Či sa bude dať na tejto ploch...túto plochu ináč využiť, lebo teraz sa 
nedá. Či sa bude dať tam urobiť rekuperácia. Skúste mi to trošku rozvinúť, ale, ale nikto to 
podľa  môjho  názoru  povedať  nevie,  lebo  to  ani  v ponuke  nie  je.  Ani  žiadna  iná  štúdia 
vypracovaná nebola, ale počkám si na odpoveď. A pán zástupca primátora v mojich očiach 
1,5 milióna úver nie je zanedbateľný úver. 150 000 eur za strechu nie je zanedbateľná suma 
z rozpočtu mesta a keď raz je výzva, ja som primátorovi Burdigovi pred 4 rokmi na každom 
zastupiteľstve hovoril treba nám ísť do Bratislavy, treba nám fondy, bez fondov sa mesto 
nepohne dopredu. Pán primátor si myslím, že, že za tie roky nejaké tie peniaze sem doniesol, 
už on o týchto číslach hovoril.   Takže miesto toho, aby sme sa trošku potrápili  s fondmi, 
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urobili  projekt a miesto toho povedať,  že nám projekt netreba,  my to urobíme z vlastných 
peňazí, vyberieme na to úver. Mne to nie je zanedbateľná suma pán zástupca primátora. Že či 
to vieme urobiť z fondov, alebo si zoberieme na to, na to úver. A práve na toto existuje výzva. 
Každá  jedna  škola  disponuje  papierom  z hygieny,  že  má  dajaké  nedostatky  či  už  na 
sociálnych zariadeniach, či zateká strecha, či treba vymeniť elektroinštaláciu. Každá jedna, 
každá jedna škola.... tak väčšina škôl má papier z hygieny, že dajaký problém je. Tí, čo sme v, 
v školských radách to veľmi dobre vieme. Ten papier majú tie školy a škôlky na to, aby vedeli 
tlačiť na MsÚ, že treba tieto veci opravovať. Takže, takže skúsme sa zamyslieť, či za každú 
cenu my musíme brať úvery a všetko urobiť rýchlo, rýchlo napriek tomu, že je aktuálna výzva 
na, na, na presne toto, čo nám treba. Na zamyslenie.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Chcem reagovať na 2 veci. Prvá vec je len by som rád zopakoval pánovi Balázsovi to, čo som 
povedal,  aby  vytiahnuť  z toho  tento,  toto  slovné  spojenie  svojím  hlasovaním  za  chcem 
podporiť  plány pána  primátora  na  tento  rok.  Plány.  Zdôrazňujem.  Mňa presvedčil  svojím 
finančným  plánom  na  tento  rok,  takže  budem  hlasovať  za.  Nehovorím  o bilancii,  lebo 
nebilancujeme, ale hovorím o plánoch. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Nechcem ísť do nejakých konfrontácií názorových tuto a prekárania sa. Som... nie som tomu 
naklonený, ale úver, ktorý chceme vybrať pokiaľ by bol vybraný tak, že vezmeme, minieme 
a však dajako splatíme. To by bolo iné ako to, že máme zámer vybrať úver a je krytý tým, že 
budú  úspory  a príjmy,  z ktorých  sa  budú  splácať.  Včera  som  bol  na  prerokovaní  plánu 
starostlivosti  o les.  Tie čísla,  ktoré tu odzneli  čo sa týka plánovaných príjmov z ťažieb sú 
reálne a tým vieme podlo...tým vieme splácať, vieme splácať ten úver. To je jedna časť. Bol 
som na tom prerokovaní, lebo tam boli pripomienky ochranárov, ktorí nám chceli znižovať 
ťažbu o 3 000 kubíkov tak to je asi suma, z ktorej by sa dalo zrekonštruovať, alebo postaviť 
nová  plocha  na  zimnom  štadióne.  Tak  bol  som  tam  zabojovať,  aby  sme  neprišli  o tieto 
peniaze. Aby sme nie my znášali náklady na ochranu prírody. Čiže toto k tej pôžičke, úveru. 
A druhá vec.  Sám veľmi  dobre vieš,  podáš  projekt,  kým ho vyhodnotia,  kým sa podpíše 
zmluva, kým sa urobia výber....verejné obstarávania, kým celý ten proces prebehne a môže sa 
pristúpiť k jeho realizácii, alebo teda implementácii, tak prejde rok niekedy aj dva. A do tej 
škôlky akútne zateká. Samozrejme bez európskych fondov, alebo bez fondov, grantov žiadne 
mesto nemôže fungovať. Fungovali sme tak v minulosti a budeme tak fungovať aj naďalej. 
Čiže sa tu budú spracovávať projekty, bude sa žiadať o nenávratné finančné prostriedky na 
rozvoj mesta, ale nikto ich nevie zaručiť, že tie financie prídu. Vždy to je pokus. Vedel sa 
predchádzajúci  primátor  zaručiť,  že  ten  projekt  bude  úspešný,  keď  ho  podával?  Nie.  Ja 
nespochybňujem, že do mestskej kasy prišli peniaze. A vôbec ako nejdem sa o tomto hádať. 
Hej. Povedal som, v minulosti boli, bol rozvoj a chod mesta financovaný aj z nenávratných 
finančných príspevkov. Tak to bude aj do budúcna. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Burdiga.
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p. poslanec Pavol Burdiga
Ja už budem asi posledný. Tak dovoľte mi, aby som sa ja mojim kolegyniam poďakoval za 
vypracovanie toho rozpočtu, lebo určite to nie je jednoduchá vec vypracovať ten rozpočet, 
aby bol vyrovnaný, aby bol v takom stave v akom je. Takže z tohto miesta ja im veľmi pekne 
ďakujem a už samozrejme ako to dopadne to hlasovanie to už je na nás na poslancoch. Takže 
kolegyniam, vedeniu mesta ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pani kontrolórka.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán primátor, vážení páni poslanci v zmysle § 18 F ods. 1, 
písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov predkladám 
odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mesta  Rožňava na roky 2019 – 21 ak 
návrhu rozpočtu mesta Rožňava na rok 2019. Ja ho nebudem čítať, lebo máte ho k dispozícii. 
Bol zverejnený s návrhom rozpočtu.  Musím povedať,  že pozitívne hodnotím túto diskusiu 
k rozpočtu, lebo je to jeden z vážnych dokumentov, na základe ktorého budeme minimálne 
tento rok pracovať. Všetci chceme a chcete, aby toto napredovalo a aby sa tu vlastne ľudia 
mali lepšie a chceme tieto financie použiť na zmysluplný účel. Je pravda aj to, že mesto Rož... 
mesto nikdy nemalo toľko voľných zdrojov z vlastných príjmov, aby mohlo realizovať nejaké 
veľké investičné akcie. Myslím si, že dobrý úver za výhodných podmienok nie je zlé mať. 
Lebo  speje  to  vlastne  k napredovaniu  mesta  a hlavne  investujeme  do  toho,  čo  tu  po  nás 
zostane ako to už pár krát  odznelo.  Z tohto dôvodu ja odporúčam tento rozpočet  schváliť 
v predloženom návrhu tak,  ako je  predložený.  Rozpočet  na rok 2019 odporúčam schváliť 
a rozpočet na roky 20 – 21 zobrať na vedomie. Nech sa páči všetko z mojej strany, ak máte 
otázky. 

p. primátor Michal Domik
Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja len som sa pýtal pred chvíľou na jednu otázku s tým štadiónom, či bude možná ďalej, bude 
možné ďalej pokračovať v tej rekonštrukcii, alebo či ho takto zabetónujeme neopláštený na 20 
rokov touto rekonštrukciou. Či mi na to vie niekto odpovedať.

p. primátor Michal Domik
Ja budem na to odpovedať.  Takže čo sa týka stále nie je to rekonštrukcia,  je to výstavba 
novej plochy, ktorá bude menšia oproti tejto, nakoľko chceme, aby bolo aj hľadisko zväčšené 
a všetky tieto okolité. Takže čo sa týka zateplenia určite bude sa aj zatepľovať, technológia sa 
bude meniť,  ale  k úplnému zatepleniu zas sú obrovské financie,  nakoľko tam potom nám 
treba  vzduchotechniku  zabezpečiť  a takto.  Prosím?  1,2  milióna  takže.  Ale  určite  nič 
neurobíme  zle  ak  postavíme  túto  plochu,  ale  vieme  ju  celoročne  využívať  pre  naše  deti 
a športovcov. Už len k tomu bola tu možnosť, aby sme už trošku odľahčili,  lebo tak stále, 
viete že som z futbalu, máme možnosť vybudovať jednu novú multifunkčnú, multifunkčné 
ihrisko veľké,  umelku, ktorá by stála okolo 600 – 700 tisíc.  Zo zväzu nám dajú peniaze, 
trebalo by len spoluúčasť. Si myslím, že by to bolo efektívnejšie nakoľko my máme 200 detí 
v klube  a s tým,  že  tieto  200  detí  obsadia  celú  zimu  všetky  telocvične  v tomto  meste 
a nevieme  rozvíjať  šport.  Nie  futbalistov,  ale  ostatné.  Basketbalistov,  taekwondistov,  hej, 
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nakoľko im obsadíme tieto telocvične cez zimu a oni už nemôžu potom priberať deti, nakoľko 
už nevedia kde trénovať. Ale upustil som aj z tohto v rámci toho, lebo mi ide fakt o ľudí, ktorí 
korčuľujú a nechceme na úkor týchto peňazí zabrániť občanom mesta, aby v zime sa mohli 
korčuľovať.  A tak  isto  vieme  potom tam tú  ľadovú  plochu  využívať  aj  na  florbal,  aj  na 
hokejbal a takto, lebo bude už spevnená a zosilnená. Ale pri každej takejto prestavbe budete 
prizvaní páni poslanci na neformálne stretnutie a každý si môže pokojne povedať svoj názor. 
Všetci. Dobre. Ďakujem pekne. Pán Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja len drobnú poznámku, aby slová pána primátora neboli zle pochopené, keď hovoril,  že 
bude  menšia  tá  plocha.  To  neznamená,  že  to  bude  nejaká  polovičná  maličká.  Len  pre 
hokejové ihrisko sú medzinárodnými pravidlami predpísané minimálne, maximálne rozmery. 
My máme jedno, asi zrejme najväčšie aké, aké môže byť, alebo takmer najväčšie a pôjdeme 
na ten, na ten menší rozmer, ktorý stále ešte bude v súlade s medzinárodnými pravidlami, ale, 
ale bude o niečo menší. Takže len o toto ide. 

p. primátor Michal Domik
Veľmi pekne ďakujem za upozornenie. Nech sa páči pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Nie  je  mi  celkom  jasné,  či  do  štadióna  potrebujeme  jedni  hovoria  na  opravu,  druhí  na 
postavenie novej plochy, či potrebujeme 250 alebo 400 tisíc. A ďalšia vec do budúcna či ďalší 
rok  nebude treba  na niečo  iné  v rámci  toho areálu,  ďalší  rok ďalšie  peniaze  a či  nám to 
dlhodobo nebude hltať ďalšie a ďalšie peniaze, keďže tam sa opraví, opraví, alebo postaví len 
plocha, aj to menšia a ja doteraz neviem, že koľko % z pôvodnej plochy ostane. Takže túto, 
táto informácia sa ku mne nedostala. Nie som zástancom zadĺženia mesta pre ďalšie generácie 
na 10 rokov. My teraz zoberieme úver,  všetko nám bude fungovať,  1,5 milióna eur,  áno, 
všetko nám bude fungovať, príde ďalšie volebné obdobie, necháme im dlh. Toto sa mi nepáči. 
Čiže  určite  tento  rozpočet  so  zadlžením  mesta  v žiadnom  prípade  nepodporím  a budem 
hlasovať proti. Vo faktickej som nedokončil pán primátor, keď si povedal, že teplo z Tekoru, 
alebo tá firma sa volá trošku inakšie..

p. primátor Michal Domik
Stefe.

p. poslanec Roman Ocelník
....Stefe, áno. Predtým v Tekore tak zhruba v roku 1997 bola, bola výroba, produkcia  262 000 
gigajoulov.  Dnes  je  to  oveľa  menej  a to  z dôvodu,  že  sa  urobila  rekonštrukcia  rozvodov, 
zateplili sa bytovky, takže automaticky tá spotreba sa znížila, avšak jednotková cena sa tým 
pádom logicky a matematicky zvýšila. Sám som.

p. primátor Michal Domik
Môžem sa spýtať prečo?

p. poslanec Roman Ocelník
Jednotková  cena  sa  zvýšila,  pretože  príklad:  máš  taxík,  odvezieš  10  ľudí,  alebo  2  ľudí. 
Jednotková cena je tam iná. Ja sám som robil na okresom úrade na odbore financií, kde som ja 
ako  jediný  mal  túto  agendu  na  starosti  a vydával  som cenové  výmery.  Takže  tam viem 
dopodrobna všetky položky akože. To je na strašne dlhú debatu. Len tým som chcel povedať, 
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že tá jednotková cena počtom vyrobených menších gigajoulov, to som len chcel upriamiť na, 
na priamu mieru hej, že sa znížila. Takže zatiaľ asi toľko. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Keď môžem trošku odpovedať aj na toto. Na túto otázku. Pán Ocelník v meste sa stalo niečo 
to, ako keby ste si vy sám pod domom predali svoju kotolňu cudziemu človeku, alebo cudzej 
firme pod vlastným, nehovorím o centrálnom zásobovaní teplom obyvateľov. My pod MsÚ, 
OKC-čkom, všade tieto kotolne boli predané od A po Z. niektoré sú zachované a porovnane, 
môžete  si  potom pozrieť koľko platí  zlatá,  kde má vlastnú kotolňu a koľko platia  ostatné 
školy, kde majú tú cez Stefe a potom poviete,  že čo je výhodnejšie.  Mať vlastnú kotolňu, 
alebo si to nechať všetko spraviť s firmou Stefe? Dobre.  Takže tam sú enormné rozdiely. 
Teraz momentálne  na toto som nebol pripravený,  ale  najbližšie  zasadnutie  vám donesiem 
rozdiel a za to hovorím, že už keď pod sebou predáme tú zlatú sliepku, čo nám znáša, lebo to 
teplo a vlastne tá kotolňa je to srdce celej budovy, aby sme to predali cudziemu, lebo my si 
nevieme vybrať úver 200 000 euro na novú kotolňu, ktorú by sme splatili, pri týchto cenách 
čo teraz platíme Stefe, za 3 roky, aby bol stále naša kotolňa. Nie radšej to dáme, aby oni 
vybrali Stefe a presne toto sú tie pôžičky, alebo tie jednoduché riešenia, ktoré mesto doteraz 
robilo, že veď to dajme na splátky, veď to len 11 000 stojí, veď to len 15 000. Nech nám, nech 
nám vybudujú osvetlenie veď to je len mesačne 15 000. Ale ročne to je 180 000. Hej. Takže 
presne tu  vidím ten najväčší  problém,  ktorý  chceme postupne odstrániť,  aby sme vlastne 
nedávali zbytočne veľa peňazí cudzím firmám. Veď tá firma nemôže mať tie isté náklady, 
alebo vlastne a za to nám vyfakturovať, tak len si dá stále zisk. A ten zisk je dosť veľký na to, 
že sme si porovnali tie školy, keď máme vlastnú kotolňu a tam kde je, majú školy. Nech sa 
páči pán poslanec Breuer.

p. poslanec Zoltán Breuer
Ďakujem. Ja sa len chcem opýtať pani vedúcej finančného odboru, že či sme mali možnosť 
niekedy vybrať tak výhodný úver. Lebo ja si myslím, že 0,49 ešte ani nikdy nebol a podľa 
mňa už ani nebude tak výhodná ponuka. Takže ja by som sa toho nebál, ísť do toho úveru. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím pani Leskovjanskú.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Ďakujem.  Tak  keď  sledujete  akože  vývoj  úrokových  sadzieb,  tak  momentálne  je  akože 
minimálne sú tie úrokové sadzby. Lebo euro...euribor, ten jeden ročne je mínusový. Takže 
tam sa počíta len tá marža 0,49. Je pravda, že keď sa zmení akože,  zmení sa situácia na 
finančnom trhu tak ten euribor môže byť iný a tá úroková sadzba môže byť iná. Momentálne 
je taká. Hej. Za posledné roky čo my máme vyčerpané úvery, tak za posledné roky platíme 
minimum, hej, minimálne úrokové sadzby máme a úver sme mali jeden, za ktorý sme 2 roky 
minimál... neplatili absolútne nič, lebo sme mali takú úrokovú sadzbu, že sme nič neplatili. 
A ten sa splatil minulý rok, hej. Tento sa splatil no. Čiže tam boli, tam bol v tom čase keď 
euribor bol plusový tak tie marže boli nižšie, hej. Áno. Ale momentálne, momentálne takto, 
že  momentálne  tento  úver  je  z Európskej  investičnej  banky,  hej,  čiže  tam sú tie  úrokové 
sadzby nižšie ako v iných bankách. Čiže podľa tej tabuľky v podstate ste videli, že, že ČSOB-
čka, alebo VÚB-ka, VÚB-ka aj ČSOB-čka aj Sporiteľňa sú banky, v ktorých máme účty. Hej. 
Čiže to sú ako keby naše banky, ako naše rodinné, by som povedala, banky a ani VÚB-ka, 
v ktorej máme akože gro nášho nevedela nám dať nižšiu úrokovú sadzbu len z toho titulu, že 
nemá také lacné zdroje ako momentálne sporiteľňa.
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p. primátor Michal Domik
Dobre.  Ešte  ja  by som mal na pani  Leskovjanskú,  sa  ospravedlňujem,  na vás  jednu takú 
otázku. Malo mesto doteraz, alebo povedzte mi koľko úverov vybrali doteraz, mesto vyberá 
úvery? Lebo podľa vašich slov sme vyberali,  máme úver,  splatili  sme úver. Kto ten úver 
vybral. Buďte tak dobrá.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Odkedy, odkedy som, tu pracujem tak v podstate v takých určitých intervaloch mesto stále 
čerpalo  nejaký  úver.  Hej.  Najvyšší  úver,  alebo najstarší  úver  máme z roku 2004,  pretože 
mesto vtedy malo, čerpalo z Kremžskej banky úver a ten prefinancovala VÚB. A potom bol 
ďalší  úver  čerpaný v roku 2008,  ten sme už uhradili.  V 2010 ten sa uhrá...  ten sa uhradí 
a v 2015, ktorý bol dočerpaný minulý rok a tiež ho uhradíme myslím, že v roku 20, 21. Hej, 
už teraz sa mi zatvoril rozpočet a si to presne nepamätám. Čoho? Ten ktorý sa čerpal v 15-
tom roku?  Okolo 500 tisíc. Hej. No ale mali sme aj úver, ktorý bol 1 700 000, mali sme úver 
1 000 000, 1 200 000, 800 takže tie úvery sa postupne akože dajú splatiť. 

p. primátor Michal Domik
Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Pán primátor celý život sme si tykali, nepamätám si, že by sme si dakedy vykali, tak dovoľ, 
aby som v tom pokračoval naďalej. Takže budem ti tykať. Dobre? Ešte veľmi rýchlo, lebo čas 
mi beží, sekundičky idú. To teplo už sme išli ďalej, kde by bola diskusia na 5 hodín. Ja som 
len reagoval konkrétne na to, čo si povedal. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
No pán zástupca primátora ako lesník si strašne vážim tú agendu, ktorú, ktorú za združenie 
neštátnych lesov robíte v podstate za celý lesnícky cech. Treba tuná doplniť jednu záležitosť, 
že keď sa schvaľoval tento týždeň, či si spomínal, ten program starostlivosti za les, tam ste vy 
nedosiahli  navýšenie,  tam ste dosiahli  to,  že vám ochranári  nekrátili  plán a neznížili.  Hej 
takže,  takže  podľa tohto,  podľa tej  jednej  desatiny  tohto  roku pán riaditeľ  hospodári,  ale 
možná že on by sa k tomuto vedel lepšie vyjadriť, keby som mohol poprosiť pána primátora. 
A druhú otázku by som mal. Mám informáciu z MsÚ, že, že je žiadosť na nájom pozemkov 
pod cestami. Aby sme platili neviem akej firme nájom za pozemky pod cestami a, a že vraj aj 
2 roky naspäť, alebo aby sme si tie pozemky odkúpili.  Informáciu mám okolo 35 000 m2, 
37 000. Vie mi niekto k tomuto niečo povedať a tým pádom, keď naozaj je takýto dokument 
na meste, prečo toto nie je v rozpočte? 

p. primátor Michal Domik
Keď môžem ja k tomu. Vidíte,  že v položke je dané už aj  100 000 euro, čo sme, chceme 
použiť na nákup pozemkov, aby sme to postupne začali už skupovať. Jedná sa o to, nebudeme 
menovať, boli tu nejaké skupovanie pozemkov za lacné peniaze, veď vy ste boli súčasťou 
toho, keď ste tu nejakej pani, alebo pánovi odsúhlasili, že áno, odkúpite od neho pozemok. 
Niekto vás predbehol a ten pozemok odkúpil, takže mesto nevedelo odkúpiť žiaden pozemok. 
Kupovali sa tie pozemky od 2, 4, 8, 10 euro a teraz sú ponúkané za 38 euro, 40 euro. Z mojej 
strany som proti tomu, aby mesto nakupovalo tieto pozemky od týchto, ale začalo minimálne 
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z tých 100 000 odkupovať od tých záujemcov, ktorý nám dávajú najnižšiu cenu. Takže od 8 
až tak. Nieže sa nám stane, že my zaplatíme tomu za 40 euro odpredáme a on kúpi zas za 8 
a bude. To je bludný kolotoč, ktorý nás neskončí tu ani do konca volebného obdobia celého 
mesta, lebo to sa bude len točiť peniaze a stále sa budú skupovať tie pozemky. Takže je tam tá 
položka 100 000 aby sme začali už vysporiadávať aj pozemky pod komunikáciami a mestom. 
Prišla tu ponuka na 38,80. Pani prednostka dala vypracovať tak isto znalecký posudok, aj náš, 
lebo tu veľmi kolíšu tie znalecké posudky, že keď nám dakto chce predať tak vtedy je 38,80, 
keď  chce  od  nás  dakto  kúpiť  tak  je  12,50  a 11  euro  ako  pánovi  Džačárovi  sa  predalo 
pozemok, ktorý má hodnotu minimálne 50 euro. Takže aby, k tomu sme zabránili aby tieto 
anomálie sa diali tak sme dali 100 000 a tí záujemcovia, ktorí určite nemajú 35 000, lebo to je 
ten pán, čo skúpi od ostatných tak chceme tých menších osloviť s tým, že potom by sme dali 
dajaké  nariadenie,  aby  nemohol  odkúpiť,  alebo  aby  sme  mali  predkupné  právo  na  tie 
pozemky, aby sa z toho nedalo už vyvliecť takýmto spôsobom, že nás predbehne, nadhodnotí 
cenu,  skúpi  a dostaneme sa do fázy vydierania.  Takže áno prišla ponuka, dali  sme aj  my 
vypracovať znalecký posudok za koľko by sme to mohli kúpiť, aj nájom, aj tak a dáme mu 
potom odpoveď na jeho požiadavku, alebo jeho ponuku. Nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Koľko je, na koľko je znalecký posudok, ktorý bol objednaný mestom? Na akú sumu na m2?

p. primátor Michal Domik
Tak, tak to sa nedáva, že  my koľko chceme. Tak to musí určiť znalec.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Tak ste hovorili, že ste dali vypracovať znalecký posudok.

p. primátor Michal Domik
Hej, ale tak znalec, znalec musí vypracovať.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte nie je hotový, hej?

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Je, len prepáčte nečakala som takúto otázku, takže ja neviem ani presne odpovedať. Ale je 
nižší ako 38. Určite.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobre.  Aj  tak  sa  bavíme  niekde  okolo  milióna  eur.  Vytvárame  na  to  nejakú  rezervu 
v rozpočte, že predsa len, keď sa to dostane na súd tak máme povinnosť ako my od všetkých 
žiadame pri predaji majetku, alebo pri prenájme, alebo pri predaji vlastne máme, nám môže 
vzniknúť povinnosť platiť nájomné ešte 2 roky naspäť. Či vytvárame na toto nejakú rezervu 
v rozpočte. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak už pred 2 rokmi sme vedeli o tomto a nevytvorili sme žiadnu rezervu. Čiže rovnako sa s 
tým všetci čo tu sedíme boríme. Borí sa s tým celá Slovenská republika. Ja som informovala, 
že vláda nariadila vypracovať nový zákon, ktorý bude riešiť nejakým spôsobom pozemkové 
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úpravy,  ktoré  sa  budú,  teda  budú  aj  jednoduché  pozemkové  úpravy,  to  sú  tie,  ktoré  sú 
v intraviláne,  čiže do 30. 06. by mal mať ten návrh zákona nejakú konečnú podobu. Čiže 
čakáme  aj  na  túto  možnosť,  pretože  tam  sa  bude  musieť  aj  štát  angažovať  so  svojím 
prebytočným  majetkom.  Teda  aspoň  zatiaľ  je  takýto  návrh,  že  by  štát  pomohol  obciam 
a mestám. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Ja som asi takej zásady ak nemám na nadštandard, nebudem to úverovať. Ak nemám na bežné 
výdavky, nebudem to úverovať, utiahnem opasok. V tomto rozpočte sú určite položky, ktoré 
by sa dali  zosekať.  Dalo by sa tam nazbierať dosť peňazí.  Nebudem hovoriť,  ktoré sú to 
položky, lebo ja nechcem byť ten zlý, že on mi zobral peniaze. Ale sú tam. Dalo by sa tam 
zosekať dosť veľa a nie...neriešiť úver. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Pani  prednostka  len  chcem  sa  spýtať  pán  primátor  tu  hovoril,  že  sa  vypracuje  nejaké 
nariadenia, aby tí ľudia nepredávali tie pozemky. To myslím, že asi sa nemôže dať nejaké 
nariadenie tým ľuďom. Viete, aby sme to dávali do takej podoby, aby....

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

p. prednostka
Nie. Nariadenie nie. My sme to v minulosti riešili predkupným právom, ktoré sme zakotvili 
do....

p. poslanec Pavol Burdiga
Ja som sa preto pýtal, lebo nariadenie tu odznelo. Nieže niekto si bude myslieť, že uj tak to 
bude tak. 

p. prednostka
Nie. Určite nariadiť nie.

p. poslanec Pavol Burdiga
To nevieme nariadiť. Prepáč pán primátor, to len aby...

p. primátor Michal Domik
Dobre. Učím sa. Jasné. Robím aj ja chyby, ako my všet...všetci robíme takže...

p. poslanec Pavol Burdiga
Ale to ja preto...
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p. primátor Michal Domik
...slovíčko, ani nemal som jedno slovíčko...

p. poslanec Pavol Burdiga
...tebe som s tým chcel pomôcť, lebo...

p. primátor Michal Domik
...jasné.

p. poslanec Pavol Burdiga
...niekto si mohol potom myslieť, že tak.

p. primátor Michal Domik
Nenariadime, ale...

p. poslanec Pavol Burdiga
Tak, tak, tak. Ďakujem pekne. Prepáč.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. No tabuľka diskutujúcich je prázdna. Na potešenie. Dobre. Takže uzatváram 
diskusiu. Dobre. Takže poprosím pána poslanca Bolačeka zopakovať svoj návrh.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem  za  slovo.  Takže  pozmeňovací  návrh  k rozpočtu.  Navrhujem  pridať  formuláciu 
ohľadom kapi...položky kapitálové výdavky, rekonštrukcia zimného štadióna v sume 259 000 
eur  a to:  čerpanie  položky  rekonštrukcia  zimného  štadióna  sa  začne  až  po  predložení 
celkových  nákladov  na  rekonštrukciu  zimného  štadióna  poslancom  MZ,  prípadne  iných 
alternatív než opravy a až po odsúhlasení čerpania poslancami MZ. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať. 
Za 11 poslancov, proti 3, zdržal sa 1 poslanec.
Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Návrh rozpočtu mesta vrátane RO a PO na roky 2019 – 2021 – PN Bolaček
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák  

   Proti:

 Zoltán Beke  Pavol Burdiga  Roman Ocelník  

   Zdržali sa:

Ing. Juraj Balázs    
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Teraz dávam, poprosím pána poslanca Bekeho zopakovať svoj návrh. 

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Tak nie je to môj návrh ako len je to, je to odporúčanie komisii 
finančnej. Čiže schváliť rozpočet mesta vrátane rozpočtov na rok 2019 po úprave vypustiť 
z kapitálových výdavkov rekonštrukciu zimného štadióna v sume 259 000, znížiť kapitálový 
výdavok  pre  technické  služby  a o výdavky  na  tobogan  v sume  50 000  a doplniť  do 
kapitálových  výdavkov  aktualizáciu  územného  plánu  v sume  63 000.  Za  druhé  schváliť 
rozpočet  mesta  vrátane  rozpočtov  na  rok  2020  –  2021.  A za  tretie  úver  zo  Slovenskej 
sporiteľne  vo  výške  pol  druha  milióna  s postupným  čerpaním.  Zároveň  odporúča  mestu 
hľadať  finančné  prostriedky,  alebo  obchodných  partnerov  s ktorými  by  zabezpečilo 
komplexnú obnovu, alebo výstavbu zimného štadióna. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať. 
Za 1 poslanec, proti 10, zdržalo sa 3 poslanci.
Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Návrh rozpočtu mesta vrátane RO a PO na roky 2019 – 2021 – PN Beke
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 10
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke    

   Proti:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák   

   Zdržali sa:

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga Bc. Ivan Kuhn  

   Nehlasovali:

 Roman Ocelník    

Dobre. Takže pristúpime teraz a dávam hlasovať o celom návrhu s prijatým pozmeňujúcim 
návrhom. Prosím hlasujte.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
b  e r i e      n a      v e d o m i e 
stanovisko kontrolórky
A/
schvaľuje rozpočet mesta  na rok 2019 vrátane programového rozpočtu : ako vyrovnaný

z toho: 

 rozpočet  rozpočet
schodok   -
prebytok +
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bežné príjmy 17 084 782 bežné výdavky 16 945 265 139 517

kapitálové príjmy 2 412 244 kapitálové výdavky 4 206 836 -1 794 592

fin. operácie - príjmy 2 489 739 fin. oper. - výdavky 834 664 1 655 075

     

celkom 21 986 765 0 21 986 765 0

1) schvaľuje použitie prebytku bežného a finančného rozpočtu na krytie kapitálových a finančných 

výdavkov  - splátok úveru nasledovne: 

Krytie: rozpočet

bežné výdavky – školy 4 879 361

kryté:  

 - bežné príjmy  na školy - PK 4 754 985

 - FO - príjmy - dotácie r. 2018 115 458

 - FO - príjmy - granty r. 2018 8 918

prebytok +, schodok - 0

  

bežné výdavky - ostatné 12 065 904

kryté:  

 -  bežné príjmy 12 329 797

prebytok z roku 2018 - dotácie 60 500

prebytok z roku 2018 byty 59 000

 - FO - príjmy - rok 2018 0

ŠJ 18 513

prebytok +, schodok - 401 906

  

kapitálové výdavky 4 206 836

kryté:  

 -  kapitálové príjmy 2 412 244

prebytok z roku 2018 - dotácie 699 327
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 - FO - príjmy - úvery 1 028 023

prebytok z roku 2017 - RF a FRB 370 768

prebytok +, schodok - 303 526

  

FO - výdavky 834 664

kryté:  

bežné príjmy 0

finančné príjmy 129 232

kapitálové  príjmy  

prebytok +, schodok - -705 432

celkom 0

2) schvaľuje limit príspevkov pre príspevkové organizácie v roku 2019

pre MsD Actores, prísp. org.  v sume  99 570 €

pre Technické služby prísp. org. v sume  920 000 € ako bežný príspevok 

schvaľuje rozpočet príspevkových organizácií:  MsD Actores  a  Technické služby   na rok 2019  

3) schvaľuje  použitie príspevku pre príspevkovú organizáciu Technické služby na jednotlivé činnosti 

v predloženom rozsahu pre rok 2019

4) schvaľuje rozpočty rozpočtových organizácií na rok 2019 

5) schvaľuje financovanie projektov pre rozpočtové organizácie v roku 2019 z vlastných zdrojov 

rozpočtových organizácií

6) schvaľuje výšku transferu pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia podľa schváleného 

VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa 

MŠ a dieťa školského zariadenia zriadených na území mesta Rožňava pre rok 2019 

7) schvaľuje kapitálové výdavky mesta tak, ako je to uvedené v tabuľke  kapitálové výdavky na rok 

2019      

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY v € 4 206 836

Nákup pozemkov 100 000

Nákup softwaru, hardwaru, prístrojov, licencií 45 000

ZŠ, MŠ, ŠJ   strojné investície 77 374
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Prípravná a projektová dokumentácia 50 000

aktualizácia územného plánu 63 000

Príspevok pre TS na plynofikáciu objektov 50 000

Úprava vnútroblokového priestr. - Družba 424 937

MŠ Vajanského - rekonštrukcia 541 044

ZŠ  Spojená - rekonštrukcia 183 032

Rekonštr. budov škôl a škol. zariad. 295 000

v tom :čiastočná  rekonš.strechy na MŠ E. Rótha 165 000

          prístavba ŠJ pri ZŠ Zlatá 130 000

rekonštrukcia budovy MsÚ 1 402 170

rekonštr. chodníka na východ. strane  Nám. Baníkov 250 000

revitalizácia Poschovej záhrady 300 000

rekonštrukcia oplotenia ZŠ JUH 15 000

Rek. a výstavba futb. infraštr. 43 661

detské ihrisko Radosť na ul. Pionierov 11 174

osvetlenie 25 000

stavebný dozor a VO 5 000

kamerový systém 5 000

automat na pitnú vodu 5 808

rekonštrukcia - hasičská zbrojnica 55 636

rekonštr. ľad. plochy zimného štadióna 259 000

s tým, že:

čerpanie položky rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna v sume 259 000€ sa začne až po 

predložení celkových nákladov na rekonštrukciu zimného štadióna poslancom Mestského 

zastupiteľstva v Rožňave, prípadne iných alternatív než opravy, po odsúhlasení čerpania 

poslancami Mestského zastupiteľstva v Rožňave

8) schvaľuje  krytie kapitálových výdavkov prijatím bankového úveru 
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9) berie na vedomie návrhy rozpočtov mesta, príspevkových a rozpočtových organizácií na roky 

2020, 2021

a      u k l a d á  
a/ oznámiť rozpočtovým a príspevkovým  organizáciám schválenie rozpočtov na rok 2019 
    Termín:  do 10.4.2019
b/ Technickým službám, príspevkovej organizácii prehodnotiť nájomné za hrobové miesta, za   
    nákladové stredisko – trhovisko  a materiály predložiť na májové zasadnutie MZ

Za 12 poslancov, proti 2, zdržali sa, zdržal s 1 poslanec.
Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
Návrh rozpočtu mesta vrátane RO a PO na roky 2019 – 2021 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák

   Proti:

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník   

   Zdržali sa:

Ing. Juraj Balázs    

Takže  prejdeme  na  bod  č.  9  k     prehodnoteniu  Zásad  participatívneho  rozpočtu  a  Štatútu   
participatívneho rozpočtu mesta Rožňava
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. V prvom rade by som povedal pár slov aj k tomu ako dopadol 0. ročník 
a to je aj dôvodom môjho vystúpenia. Jedným z dôvodov môjho vystúpenia. Bol som členom 
Výkonného výboru participatívneho rozpočtu, ktorý viedol ako hlavný koordinátor pán Mgr. 
Dionýz Kemény.  Mne sa s ním spolupracovalo  veľmi  dobre.  Aj  ja  a v podstate  potom aj 
komisie MZ odporúčali, aby práve on bol hlavným koordinátorom aj do budúcnosti. Ako nám 
včera  potvrdil,  tak  túto úlohu by prijal.  Takže  v prvom rade by som chcel  navrhnúť ako 
hlavného koordinátora pána Mgr. Dionýza Keménya. K tomuto budem mať ešte jednu otázku 
na pani hlavnú kontrolórku za chvíľočku. Ale do, do materiálov, do výkonného výboru tak 
ako  je  predložený  by  som  ešte  dal  návrh,  aby  sme  zaradili  pána  Ivana  Nemčoka  ako 
vedúceho,  povereného  vedúceho  odboru  školstva  a tak  isto  pána  Ladislava  Dávida 
z technických služieb. K tej moje otázke. Na základe mojich skúseností s vedením a viem čo 
to všetko obnáša byť hlavným koordinátorom, lebo som dosť spolupracoval, dosť mnoho času 
som strávil s pánom Keményom a zhostil sa tejto úlohy naozaj veľmi dobre a riešil veľa vecí 
tak mám za to, že si zaslúži za túto svoju činnosť odmenu, ale nakoľko poriadok odmeňovania 
v §4 tuším ods. 3 rieši,  že poslancovi patrí odmena iba na základe návrhu primátora a ku 
koncu roka, či je možné takúto odmenu navrhnúť aj tu teraz za ten nultý ročník, nakoľko 
koncom roka sme žiadne zasadnutie nemali. Či je možné, aby sme mu teraz, že kto by mal 
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navrhnúť, či mu môžem ja, alebo musí pán primátor a, a či mu to môžeme teraz odsúhlasiť. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím pani kontrolórku.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja si myslím, že bolo by treba do zásad odmeňovania takúto možnosť zakotviť. Môžete o tom 
rozhodnúť. Ale treba potom myslieť na to, že poslanec nesmie svojím príjmom prekročiť ten 
základný plat  primátora  v priebehu celého roka.  Hej.  Do tohto obmedzenia sa nevzťahuje 
sobášenie, hej, je to v zákone zakotvené. Ale mimo toho ten príjem treba na to dbať a treba to 
potom dosledovať. Neviem o akú sumu sa jedná, aby ten, ten strop nepresiahol ten základný 
plat primátora. Dobre? Takže tak.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ja  len  tiež  veľmi  krátko.  Som  veľmi  rád,  že  sa  to  opäť  dostáva  do  bodu  programu 
participatívny rozpočet. celkom dobre sa to rozbehlo minulý rok a z tohto miesta sa chcem 
kolegovi Keményovi poďakovať za jeho prácu, ktorú tam vyvinul, ale určite aj kolegyniam, aj 
kolegom z celého MsÚ. Tiež to nebola jednoduchá vec, bol to začiatok, ale celkom dobre sa 
to rozbehlo, takže som rád, že sa bude v tom pokračovať ďalej. Takže Diny ďakujem veľmi 
pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem  za  slovo.  Takže  po  slovách  pani  kontrolórky  by  som  navrhol  do  budúceho 
zastupiteľstva  vypracovať  takúto  možnosť,  aby  sme  aj  v priebehu  roka  mohli  odmeniť, 
odmeniť poslanca takouto odmenou. Mal som na mysli sumu podobnú, ako keď bol tuším pán 
poslanec  Beke  poverený  v RVTV  ako  prokurista  –  500  eur.  Takže  myslím,  že  by  to 
neprekročil  tým  pádom  pán  Kemény.  Jednorázovo.  Vlastne  za  jeden  ukončený  cyklus 
participatívneho  rozpočtu,  že  by  mohol,  mohlo  MZ  schváliť  takúto  odmenu  500  eur. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobrý deň. Ja sa chcem opýtať, či boli zapracované všetky pripomienky, ktoré boli doručené 
na MsÚ a myslím pani Leskovjanská aj pripomienky Občianskeho združenia Otvor dvor? Sú 
zapracované? 

p. Ing. Klára Leskovjanská
Zapracované boli tie pripomienky, na ktorých sa potom dohodol výkonný výbor. Ale prebrali 
sa  všetky pripomienky  a členom výkonného výboru je  aj  pán  Rado Kováč a on s tým zo 
všetkým súhlasil. 

44



p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Môžem reagovať? Ja sa nechcem rozprávať o niekom kto tu nie je momentálne v tejto chvíli, 
ani sa zaňho vyjadrovať. Máme tu ešte nejaké pripomienky a otázne je, že akým spôsobom to 
zapracujeme teraz alebo, alebo to už necháme tak? Môžeme? Dobre. 

p. primátor Michal Domik
Pán poslanec Bischof budete pokračovať? Dobre. Dobre. Nech sa...Nie...Dobre. Nech s páči 
pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ja len veľmi krátko. Ja som fakt vynechal Rada Kováča, lebo ten človek si tak isto zaslúži, 
aby, aby bol tu spomenutý za ten participatívny rozpočet. Čiže aj Radovi ja ďakujem aspoň 
osobne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujeme. Nech sa páči pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Sú tu ešte predložené nejaké, nejaké poznámky na doplnenie. Viem ich okamžite preposlať 
mailom kolegom, aby potom vedeli, že, že o čom rokujeme. Takže ja ich prečítam a zároveň 
ich  potom môžem poslať.  V štatúte  participatívneho  rozpočtu  §  5  proces  participatívneho 
rozpočtu  sa  skladá  z nasledovných  etáp:  a)  propagácia  aktuálneho  ročníka  –  vložiť,  hej, 
propagácia aktuálneho ročníka. Potom harmonogram realizácie participatívneho rozpočtu na 
roky 2019 – 2020 vložiť stretnutie predkladateľov s pracovníkmi MsÚ a členmi výkonného 
výboru, termín: jún 2019. Vložiť opravný termín na doplnenie projektov jún 2019. Ďalej § 6 
prvé  diskusné  fórum:  účastníci  dostanú  kompletné  informácie  o zmysle,  zásadách 
a princípoch participatívneho rozpočtu. Do § 8 bod 8 presunúť zároveň účastníci rozhodnú 
o témach participatívneho rozpočtu  v nasledujúcom ročníku participatívneho rozpočtu.  § 7 
bod 4 písm. b) je realizovateľný v rámci jedného ročníka participatívneho rozpočtu. Potom 
zásady participatívneho rozpočtu.  V zásadách participatívneho rozpočtu vložiť  do § 8 MZ 
a vloží sa slovo potvrdí témy participatívneho rozpočtu. Do vety § 8 áno, termín na zaslanie 
návrhov, vloží sa slovo návrhov projektov január – február. Ďalej vloží s do vety termíny na 
zvolanie druhého diskusného fóra je od 16. apríla vložiť druhého diskusného fóra. A potom 
vložiť celú vetu: Začiatok realizácie projektov sú úspešní participanti, si úspešní participanti 
naplánujú tak, aby dodržali zásadu, že koniec projektov je stanovený najneskôr do novembra 
nasledujúceho kalendárneho roka po roku, kedy projekt získa potrebnú podporu v hlasovaní. 
Dobre.  Čiže  ja  prepošlem  tieto,  tieto  pripomienky.  Oni  sú  v podstate  najviac,  najviac 
v zmenách  nejakého slova vloženého,  čiže  aby,  aby vety dávali  zmysel.  A nejaké,  nejaké 
termíny sú upravené práve kvôli  tomu,  že sa nám posúva realizácia  minimálne  o mesiac. 
Takže okamžite tento materiál potom preposielam kolegom, aby ho mali v písomnej podobe 
v e-mailoch. 

p. primátor Michal Domik
Všetko?

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Všetko. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ešte je tu pár detailov,  ktoré je nutné doriešiť v samotnom texte,  tak ako je aj  na návrhu 
uvedené a to je určenie maximálnej výšky podpory pre malý projekt, kde navrhujem sumu 
1 000 euro vrátane DPH a maximálnu výšku podpory pre veľký projekt, kde navrhujem 5 000 
eur vrátane DPH. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Drengubiaka o zopakovanie návrhu. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Takže celý môj návrh bude teda znieť: navrhujem hlavného koordinátora pána Mgr. Dionýza 
Keménya. Do výkonného výboru navrhujem doplniť pána Ivana Nemčoka a pána Ladislava 
Dávida.  Maximálnu výšku podpory pre malý  projekt  1 000 eur  vrátane  DPH, maximálnu 
výšku podpory pre veľký projekt 5 000 eur vrátane DPH. A či osobitne o tom? Staršieho, 
staršieho, staršieho. Za technické služby. Pardon. Ospravedlňujem sa. Pána Ladislava Dávida 
staršieho. A do ukladacej časti navrhujem na ďalšie zasadnutie MZ pripraviť zmenu poriadku 
odmeňovania  §  4  ods.  3,  kde  by  sa  doplnilo,  že  MZ  môže  schváliť  odmenu  poslanca, 
poslancovi MZ aj v priebehu kalendárneho roka, nie iba na koniec a aj na návrh poslanca. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Ďakujem.
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 9.
Návrh na prehodnotenie Zásad participatívneho rozpočtu a Štatútu PR v meste Rožňava – PN Drengubiak
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 14

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof  Pavol Burdiga

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník

Ing. Filip Pollák    

   Nehlasovali:

Mgr. Zoltán Breuer    

Poprosím pána poslanca Bischofa zopakovať návrh. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
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V tejto  chvíli  kolegovia  poslanci  máte  predložený  materiál  so  zmenami  zapracovanými 
a mnou prečítanými vo vašich e-mailových schránkach. Nech sa páči. Čiže prečítam to, aby to 
bolo  na  záznam.  Návrhy  na  opravu  predloženého  materiálu  sú  vyznačené  hrubo  v tom 
materiály,  ktorý  už  máte.   Štatút  participatívneho  rozpočtu  §  5   písm.  a)  propagácia 
aktuálneho ročníka. Vložiť ďalej harmonogram realizácie participatívneho rozpočtu na roky 
2019 – 2020 vložiť hrubo vyznačené propagácia aktuálneho ročníka apríl 2019. Potom sám... 
potom sú tam slová stretnutia tematických skupín upravené gramatické záležitosti,  prípony 
správne.   Ďalej  je  tam  veta:  Stretnutie  predkladateľov  s pracovníkmi  MsÚ  a členmi 
výkonného výboru jún 2019. Opravný termín na doplnenie projektov jún 2019. V § 6 Prvé 
diskusné  fórum:  účastníci  dostanú  kompletné  informácie  o zmysle,  zásadách  a princípoch 
participatívneho rozpočtu. Presunúť do § 8 bod 8 vetu: Zároveň účastníci rozhodnú o témach 
participatívneho rozpočtu v nasledujúcom ročníku participatívneho rozpočtu. § 7 bod 4 písm. 
b)  je  realizovateľný  v rámci  jedného  ročníka  participatívneho  rozpočtu.  V zásadách 
participatívneho rozpočtu v § 8 zmeny sú vyznačené hrubým písmom. Opäť sú to slová, aby 
vety  dávali  zmysel.  Čiže  §  8  MZ,  poprosím  vložiť  slovo,  potvrdí  témy  participatívneho 
rozpočtu. Ďalej veta: Termín na zasadnutie vložiť poprosím slovo návrhov projektov január – 
február.  Ďalej  termín  na  zvolanie  druhého  diskusného  fóra  poprosím  vložiť  druhého 
diskusného fóra je od 16. apríla.  A potom veta:  Začiatok realizácie  projektov sú...začiatok 
realizácie  projektov  si  úspešní  participanti  naplánujú  tak,  aby  dodržali  zásadu,  že  koniec 
projektov je  stanovený najneskôr  do novembra nasledujúceho kalendárneho roka po roku, 
kedy projekt získa potrebnú podporu v hlasovaní. To je všetko. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Poprosím vás hlasujte. Ďakujem.
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 9.
Návrh na prehodnotenie Zásad participatívneho rozpočtu a Štatútu PR v meste Rožňava – PN Bischof
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

Teraz dávam hlasovať o celom návrhu aj s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi. Nech sa páči 
hlasujte. Ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e 
1/ Zásady participatívneho  rozpočtu v meste Rožňava s nasledovnými 
zmenami:
vložiť do paragrafu  8  slovo „ potvrdí“
: „Mestské zastupiteľstvo potvrdí témy participatívneho rozpočtu...“ 
vložiť slovo „ návrhov“
: „Termín na zasielanie návrhov projektov: január – február“ 
Vložiť slová „ 2. diskusného fóra“
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„Termín na zvolanie 2. diskusného fóra je od 16. apríla...“ 
Vložiť celú vetu:
: „Začiatok realizácie projektov si úspešní participanti naplánujú tak, aby dodržali zásadu, že koniec
projektov je stanovený najneskôr do novembra nasledujúceho kalendárneho roka po roku, kedy 
projekt získa potrebnú podporu v hlasovaní.“ 
2/  Štatút participatívneho rozpočtu mesta Rožňava s nasledovnými zmenami
paragraf 5
: proces participatívneho rozpočtu sa skladá z nasledovných etáp: 
Vložiť písmeno  a) propagácia aktuálneho ročníka 042019
Harmonogram realizácie participatívneho rozpočtu na roky 2019 – 2020: 
Vložiť propagácia aktuálneho ročníka : 042019
Gramaticky upraviť: stretnutia tematických skupín :042019
Vložiť : stretnutie predkladateľov s pracovníkmi MsÚ a členmi výkonného výboru:  
062019
Vložiť :opravný termín na doplnenie projektov: 062019
paragraf 6
doplniť:
Účastníci dostanú kompletné informácie o zmysle, zásadách a princípoch participatívneho rozpočtu.
Presunúť  do paragrafu 8 / bod 8: „Zároveň účastníci rozhodnú o témach participatívneho rozpočtu v 
nasledujúcom ročníku participatívneho rozpočtu.
Paragraf 7 / bod 4: b) zmeniť: je realizovateľný v rámci jedného ročníka participatívneho rozpočtu
3/  maximálnu výšku podpory pre malý projekt 1000,- € vrátane DPH , 
4/  maximálnu výšku podpory pre veľký projekt 5000,- € vrátane DPH 
5/  výkonný výbor v zložení: ako je uvedené v materiáli doplnený o Ing. Ivana 
Nemčoka a Ladislava Dávida st.
6/ hlavného koordinátora   pre   participatívny rozpočet  Mgr. Dionýza Keménya
u k l a d á 
na najbližšie zasadnutie MZ  pripraviť zmenu Poriadku odmeňovania volených 
orgánov mesta v § 4 ods. 3 ohľadom schválenia odmeny poslancovi MZ aj v priebehu kalendárneho 
roka a to aj na návrh poslanca MZ
Z: prednostka MsÚ
T: 25.4.2019

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.
Návrh na prehodnotenie Zásad participatívneho rozpočtu a Štatútu PR v meste Rožňava - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

Vážení poslanci. Je 11:43 a máme tu bod č. 10 a je to schválenie financovania kapitálových 
výdavkov v roku 2019 úverom, čo si myslím zas bude asi trošku vážnejšia debata a diskusia. 
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Takže  či  by sme to  stihli  za  15  minút.  Dávam hlasovať  či  by sme išli  na  tú  obedňajšiu 
prestávku. Takže kto je za obedňajšiu prestávku ale s tým, že ešte by som dal slovo aj pánovi 
poslancovi Matúšovi Bischofovi, ktorý by niečo potom chcel povedať k tomu. Takže teraz by 
som dal  hlasovať za tú prestávku s tým, že ešte počkáme a pán Bischof ešte  potom bude 
chcieť pár slov povedať. Kto je za obedňajšiu prestávku? Ďakujem pekne.
Za je 14 poslancov, proti 0, zdržal sa 1.
Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie financovania kapitálových výdavkov v roku 2019 úverom - prestávka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Zdržali sa:

 Ladislav Dávid    

Ešte dám pánovi poslancovi Matúšovi Bischofovi slovo. Nech sa páči, buďte tak dobrí ešte 
počúvajme ho.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mimo program dnešného rokovania som si dovolil osloviť 
pána  primátora  s možnosťou vystúpiť.  Dnes sa píše  28.  marec  a je  to  teda  Deň učiteľov. 
Pripomíname si  narodenie  veľkého učiteľa  národov Jána Amosa Komenského a,  ale  žiaľ 
žijeme  na  Slovensku  a naše  školstvo  zaostáva  vo  všetkých  merítkach  medzinárodných 
organizácií  a za,  za  vyspelým svetom a obávame  sa,  že  kroky  ministerstva  školstva  voči 
učiteľom  ďalej  tento  marazmus  školstva  budú,  budú  prehlbovať.  Čiže  páni  kolegovia  aj 
prítomní  by  som vás  poprosil  učitelia  združení  v Iniciatíve  učiteľov  a Slovenskej  komore 
učiteľov vyhlásili na dnešný deň akciu deň učiteľov v čiernom a vyzvali kolegov učiteľov a ja 
vyzývam  aj  vás,  aby  sme  si  minútou  ticha  pripomenuli  tento  neblahý  a veľmi  zlý  stav 
v slovenskom školstve. Čiže poprosím vás, ak teda súhlasíte, tak minútou ticha za, za veľmi 
zlý stav slovenského školstva. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Takže ďakujem pekne. Vyhlasujem obedňajšiu prestávku. 

Takže vážení poslanci prichádza bod Diskusia občanov
Vítam všetkých našich občanov a dal by som, aby sa prihlásil prvý občan. Nech sa páči. Keď 
vás poprosím do mikrofónu, predstavte sa a.

Občan mesta
Dobrý deň prajem. Chcela by som sa predstaviť. Som Anna Rezmüvesová, som z Rožňavy, 
rodená  Rožňavčanka.  A prišli  sme  dnes  pre  to,  že  chceme  vám  vysvetliť  vlastne  prečo 
podávame túto petíciu a v akej, akom mysle, lebo ja som za rómskych občanov a mám tu 
vedľa seba suseda Urbana za nerómskych občanov. Vlastne táto petícia bola podpísané aj 
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s rómskymi aj nerómskymi občanmi severnej časti Rožňavy z Krátkej ulici a Kúpeľnej. Na 
Krátkej ulici sa začala vyvíjať nejaká pekná ulica. Začali sme sa ako my, ktorí tam robíme, 
sme zamestnaní, platíme dane, máme zaplatené všetky pohľadávky voči mestu, žijeme tam 
nejaká komunita,  ktorí sme slušní a na tej Krátkej ulici  a na tej Kúpeľnej sme si vytvorili 
medzi  bielymi  a rómskymi občanmi  veľmi slušný a príjemný styk medzi  sebou.  Nemáme 
žiadne potýčky, alebo že by sme na seba hnevali, alebo mali by sme, ale teraz keď tam nám 
medzi tie rodinné domy, ktoré my tam vlastníme postavíte tú bytovku, máme čo robiť s tými 
občanmi, čo máme pod nami, pod našimi rodinnými domami jednu bytovku, či 2, vlastne 2, 
aby sme to udržali v poriadku. Aby tam neboli hádky, neboli potýčky, smeti a lebo naozaj, 
keď vyjdeme na ulicu a tie, ktoré tam žijú s nami dlhé roky a poviem dieťaťu, že zdvihni ten 
papier a hoď ho do koša, alebo ho upozorním, že tak už je 10 hodín tak nerobte krik a všetci 
domov, tak bez slova odíde. Ale keď nám pribudnú ďalší ľudia, ktorí tam nepatria, alebo sa 
pozbierajú, že to sú slušní ľudia neviem z ktorej časti,  to je jedno či je to z Rožňavy bani 
alebo odkiaľ a dostanú sa medzi nami, tak tam bude katastrofa. To viem zaručiť. Žijem ta, 
pomaly budem mať 50 rokov, žili tam moji rodičia, prarodičia a viem, že keď medzi nami 
príde cudzí človek a nevie sa prispôsobiť našim spôsobom ako žijeme my tam, tak to bude 
katastrofa. My sme už tam dosť ľudí a preto sme dali tú petíciu, nie sme proti projektom, nech 
stavajú ľuďom tie byty, nemajú kde bývať, bohužiaľ treba im stavať, ale nie na Krátkej ulici 
ani na Kúpeľnej. My si to tam chránime. Preto sme, ktorí ma poznajú veľmi dobre vedia, že 
čo sa dalo na Krátkej ulici, ako aj pozemky, ako aj rodinné domy sme odkupovali za vlastné 
peniaze, aby tam žili naše deti a naši vnukovia. Moji synovia sú zamestnaní všetci. Manžel 
tiež. Všetci máme po 3 – 4 pôžičiek a hypotéky, aby sme tie domy prerábali od základov. 4 – 
5 roky robia na tom moje deti. Oni nemali na murárov, aby im prišiel dakto postaviť dom, 
alebo  prerábať.  Prerábali  si  to  sami  s vlastnýma  rukami  a 5  rokov  žili  s nami  spoločne 
v jednom dome, kým oni si tie domy porobili. A teraz na tú krásnu ulicu, čo sa začne vyvíjať 
máte teraz tam postaviť dajakú bytovku? Tak prosím vás pekne páni poslanci je to na vás 
a rozmýšľajte a, a skúste sa vžiť do našej situácii, ktorí tam bývame na tej ulici, že ako, ako 
vám by to padlo, keby vám niekto oznámil teraz, že vám idú tam postaviť bytovku. A my 
teraz z vlastných domov máme utekať preč? Lebo my tam žiť nebudeme. My tam žijeme takí 
ľudia, sme sa dostali na tú krátku ulicu, ktorí všetci tam robia. Máme tu príklad Boldiho, ktorý 
si  odkúpil  pozemok,  mladý Radoslav,  od mesta  a s vlasnýma rukami  taký pekný drevený 
domček si postavil za 5 rokov, že to je krása na to pozerať. A teraz vlastne tú bytovku on bude 
mať oproti sebe. Jeho deti keď vyjdú na ulicu, vyjdú pred tú bytovku. Na tej Krátkej ulici 
teraz, keď deti naše vyjdú na ulicu neprejde auto. Nie keď ešte tam postavia ďalšiu bytovku. 
Tak prosím vás pekne my sme tú petíciu podpísali pre to, aby sme si uchránili tieto 2 ulice, 
ktorí tam žijeme a ja si myslím, že mesto má dosť pozemkov na to, aby tým ľuďom postavil 
dakde úplne inde byty. A keď slušní ľudia chcú žiť a ukážu, že áno pracujeme a platíme si 
všetko a chceme si vytvoriť 2 také ulice, aby to bolo pekné, tak proste mesto by nám malo 
v tom byť ústrety a mali by nám ešte k tomu pomáhať, aby sme sa snažili. Aby sme mali na to 
náladu a robiť ďalej, aby sme žili v krásnom prostredí. Ďakujem pekne vám a je na vašom 
uvážení  a našom,  vašom svedomí,  či  ten,  či  tú  bytovku  tam postavíte,  alebo  nie.  Takže 
ďakujem pekne a odovzdávam slovo, lebo za bielych občanov tu mám pána Urbana nech sa 
k tomu vyjadrí.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči.

Občan mesta
Dobrý deň  prajem.  Ešte  bližšie.  Ešte  bližšie.  Dobrý  deň prajem.  Chcel  by  som s tu  ako 
prejaviť, alebo ako tak lepšie to povedať. V podstate pred pár dňami som sa dozvedel, že na 
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danej časti našej ulici,  kde bývame by sa mala, alebo je v pláne nejaká výstavba nejakých 
ďalších bytových jednotiek. Veľa som sa o tom len takto spovedne v podstate len dozvedel, že 
čo  tam,  ako tam,  čo kolegovia  akurát  páni  poslanci,  čo  mi  včera  tam rozprávali,  že  aké 
sociálne slabšie rodiny by sa tam mali dostať. Z akého okolia, alebo všetko. Len čo som takto 
dostal informácie, lebo veľmi to nesledujem, nemám sa koho ani opýtať, lebo stadeto niečo 
počujem,  stamaď  niečo  počujem.  V podstate  prišli  so  mnou,  za  mnou  s nejakou  formou 
petície,  to sme podpísali,  aby sa to tam aspoň nejako zabránilo tomu, lebo z toho čo som 
počul  to  vyznieva  tak,  že  sa  tam  chystajú  nasťahovať  ďalšie  sociálne  slabšie  rodiny 
v podstate.  A na tej  časti  Rožňavy,  možno mesto už trošku aj  zabudlo  na to,  lebo dobre, 
priznajme si, dosť málo ľudí tým smerom aj chodí, aj sa bojí chodiť, lebo dakedy to vyzerá 
tam aj strašidelne, ale už ako tak sa to tam dáva dokopy. Teraz keď tam postavíte,  alebo 
plánuje sa tam niečo postaviť,  tým pádom tam vznikne čo. Prídu tam ďalšie rodiny, naše 
nehnuteľnosti už vôbec teraz v podstate nemajú až také hodnoty, stratia ešte na hodnote. Tak 
sa pýtam, takto keď môžem, že čo sme my urobili Rožňave, alebo zle pánom poslancom, ale 
kto to v podstate za toto je zodpovedný, že chcete nám tam zničiť domovy, alebo naše rodiny. 
Lebo z toho, čo tam vyplýva, povedzme si pravdu, keď tam nasťahujete ďalšie rodiny z tých 
sociálne slabších, tak čo tam vznikne. Máme tam o 100 m nižšie v podstate názorný príklad. 
Urobili  sa  tam bytovky,  odovzdali  sa,  nejakú  dobu  sa  to  tam staralo  a teraz  je  tam čo? 
Doslovne rozobrali to všetko, mesto sa o to až tak, neviem či má to v nejakej kompetencii sa 
o to nejako starať, ale takto zbežne keď sa na to pozerám absolútne sa o to nestará nikto. Je 
tam hrôza. Človek sa tam bojí vojsť a vy to chcete o 100 m, o 200 m vytvoriť zase. Ak som to 
správne pochopil. Zatiaľ nenapádam nikoho, len z toho čo som počul. Hej. V podstate my tam 
žijeme, vyrastáme. Teraz keď tam nasťahujete ešte niečo to isté o pár metrov vyššie, ja sa 
budem báť normálne svoje deti vypúšťať, alebo hrať sa na ulicu, alebo prechádzať stamaď, 
budem sa báť keď mi žena pôjde domov z roboty, že čo tam môže byť. Či ju tam ozbíjajú, 
okradnú, znásilnia niekde alebo ja neviem po večeroch.  Lebo napr.  na tom danom pľace, 
ktoré,  alebo na tej  parcele,  ktorá je tam, by som takto osobne mohol  navrhnúť,  keď tam 
chceme rozvíjať tú časť Rožňavy, by sa tam kľudne mohlo urobiť tak isto aj ihrisko pre tie 
deti. V lete sa tam deti hrajú na ceste. Nedá sa tam prechádzať autami. Tiež by sa to dalo 
nejako riešiť. A keby o to sa jednalo, že napr. možno dobre sú tam teraz v podstate už sú tie 
novely a všetko okolo toho, že treba tam tie stavebné povolenia a bla, bla, bla okolo toho, ale 
krk dám na to, že veľa ľudí, keď aj mesto na to nemá prostriedky, alebo nemalo by peniaze, 
čo iste má, aj  svojpomocne by sme si pomohli.  Keby tam bola tá možnosť. Ale prečo to 
chcete ešte lepšie skántriť a nasťahovať tam ešte ďalších ľudí. Do tých, do tých v podstate 
radových rodinných domov tam hodíte bytovku? 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Keď môžem odpovedať na niektoré otázky.

Občan mesta
Áno.

p. primátor Michal Domik
Lebo dávate veľa otázok.

Občan mesta
Aha prepáčte.

p. primátor Michal Domik
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Dobre? Ako vidím tá petícia vyšla dajak tak, že boli strašne veľa dezinformácií a za to rádovo 
ľudia začali to podpisovať a mnoho ľudí ani nevedelo čo sa deje, ako sa deje. Dezinformácia 
bola to, že chceme celú Rožňava, celú Rožňavu baňu presťahovať. Pod dezinformáciu, že tam 
chceme sociálne prípady, sociálne všelijaké skupiny ľudí, ktorí vám to tam zdevastujú, zničia, 
my sa chceme zdakadiaľ  presunúť ľudí  a takto.  V žiadnom prípade.  Dlhodobo sa rómska 
problematika neriešila. Hej. Ako ja vy sám ste povedal bola tu postavená jedna bytovka, ktorá 
bola krásna a vlastne mesto sa vzdalo jej údržby, vzdalo sa a predala tie byty Rómom, ktorí si 
vlastne zničili tú bytovku a úplne zhumpľovali všetko čo sa dalo. A až k tomu, k tomu viazne, 
že pomaličky o chvíľu pôjde možno aj na zbúranie, keď vlastne statika nepomôže. Dobre. Ja 
by som mal takú otázku. Takže v žiadnom prípade nechceme presťahovať žiadnych ľudí do 
tej  štvrte,  ale  budete  s tými  istými  ľuďmi  žiť,  ktorí  tam  bývajú,  ale  bývajú  v chatrčách, 
v chatrčiach bez vody, bez dajakých hygienických, keď možno máte dieťa, alebo máte dajakú 
rodinu,  sú  ohrození.  Hej.  Videl  som  dieťa,  ktoré  pije  z potoka,  do  ktorej  kana...  celá 
kanalizácia Čučmy možno ide do toho, do tej rieky, alebo do toho potoka. Napije sa, dostane 
žltačku. Vaše dieťa je tam poblízku. Dotknú sa kľučky, hocičoho, vyjde epidémia. Vaše dieťa 
a vaše deti budú prvoradé, ktoré ich za, najprv budú tie rómske deti, potom vaše deti v okolí 
a potom celé mesto zah...môže zahltiť žltačka, hocijaká epidémia. Nehovoriac o že vši. Hej. 
Tak isto vši bez kúpania,  bez dajakej hygieny nemôže existovať spolunažívanie.  Takže tá 
bytovka má byť pre tých, ktorí tam už bývajú, ktorí bývajú v jednej chatrči 7-mi bez vody 
a bez dajakých návykov. Tá bytovka bude prestupové bývanie, bude pod kontrolou človeka, 
ktorý bude kontrolovať na čistotu všetkých bytových jednotiek,  na dodržiavanie pravidiel, 
ktoré tam budú  určené. To nie je tak len som si vymyslel, že bytovka. Hej. Zači...začína tu 
môj, začína tu vlastne rómska problematika je jeden celkový problém, ktorému sa, na jednej 
strane hovoria bieli  na čo im zadarmo, druhá strana,  vám hovorím argument,  že prečo ja 
rozmýšľam takto. Ja chcem tak isto ako, ja chcem chrániť svoje deti, chcem chrániť aj rómske 
deti,  aj  maďarské aj  všetky deti,  ktoré môžu s tou žltačkou a všelijakými epidémiami byť 
nakazené  a celé  mesto  potom  bude  trpieť  a potom  si  spomenieme,  že  tak  jak  v Keni 
a Kambodži kde nie je voda, že príde ebola a tieto všelijaké, až potom si všimnú, že aha asi 
dačo sme zanedbali, hej. Nepomohli sme tým deťom. Toto je len jeden krok čo sa robí. Dali  
sme tam namontovať, že dáme namontovať už je v projekte, hej, automat na pitnú vodu, aby 
nepili z rieky, aby sme vlastne, aby sme vlastne čo najďalej oddialili tie vírusové choroby. 
Nie že fakt sa to začne. Na Rožňava bani sme dali vybudovať rýchlo sprchy, nakoľko 24 
rodín sa sprchovalo v jednej, fakt počúvajte, jednej sprche. Tak isto nie kvôli tomu, že chcem 
si očko, lebo je po voľbách. Som každému vysvetlil je 4. A nebol som tak isto na Krátkej pred 
voľbami a nesľuboval som tam im hory doly, tak isto ani na Rožňava bani. Ja som si prešiel 
každý jeden byt a každú jednu bytovú jednotku. A je hrozné, že v dnešnej dobe má 24 rodín 1 
sprchu.  S tým,  že  moje  deti  tam  vlastne  nebývajú,  ale  máme  tam  firmu,  bežne  sa  tam 
nachádzajú v obchode a môžu tak isto. Ja iba hovorím o svojom obchode, ale je tam široká 
verejnosť. Takže dal som automaticky. Veľmi pekne ďakujem pánovi riaditeľovi technických 
služieb. Do týždňa mali tam nové sprchy vybudované. Aby sme boli v bezpečí, v bezpečí my, 
hlavne ľudia bielej  rasy, už keď budeme tam rasový podtón dávať. Ďalší, ďalší krok som 
poprosil  pani  Valkovú,  že  boli  tu  projekty.  Aké  projekty  tu  boli,  ktoré  pomohli  trošku 
nasmerovať tú rómsku problematiku, tak vám môže potom odpovedať ohľadom toho, že áno 
rómske ženy sa nevedeli brániť antikoncepciou, nakoľko je drahá. Ja som povedal, bol tu taký 
projekt,  áno  polovičku  preplácal  š...,  preplácal  štát,  ma  upokojí  pán...  ďakujem.  Teda 
polovičku prepláca,  preplácal štát a polovičku si tá žena mohla zaplatiť sama, ale bolo to, 
nebolo to pod dajakou požiadavkou nie, v dobrovoľnej fáze. Ja som povedal, ja zo svojho 
platu zaplatím celú sumu, čo je 50 euro, že keď dobrovoľne chce s chrániť rómska žena pred 
oplodnením, alebo počatím, tak zaplatím celú tú sumu. Za mesiac sa mi prihlásilo 37 žien. 
Takže sme aj v tom už začali robiť kroky, aby sme zachránili aj tomuto, lebo nie je možné, 
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aby niektorá žena mala 9 detí a začali sme postupne. Rómske ženy majú 9 detí, 8, 7, 6. Má 
problém, tí, čo máte deti, tak je problém vychovať 3 deti a nie 9. Takže to celý systém je 
pokazený  a keď  je  možnosť  aspoň  takto  im  pomôcť,  tak  som  rád,  že  z toho  môjho 
primátorského platu im tú antikoncepciu vyplatím a cez, cez systém, hej, keď sú na dobrej. 
Takže rómska problematika nejde, že teraz im vystaviame a chceme hodiť ich, že budete nové 
byty a tak. Ale treba začať problematikou, že nie od 5-tich, ale chceme potom tak isto nájsť 
systém,  aby  rómske  deti  mohli  od  3  rokov,  aby  boli  čo  najrýchlejšie  zachytené.  Ja 
komunikujem so sociálnymi pracovníkmi, komunitné centrum pravidelne každý týždeň, boli 
sme aj na tej petícii, bolo vysvetlené. Tam bolo 50 ľudí a bolo, vlastne preferovali tú petíciu 
len 3. Tí ostatní, keď pani Rezmüvesová odišla, ostatní ľudia prišli a prosili ma o tie byty, aby 
som fakt riešil. Jediné čo sa báli, že prídu tam asociáli z iných dedín a takto, čo som povedal 
už nikdy nechcem sem niekoho dotiahnuť. Žiadneho Róma. Chcem chrániť našich Rómov, 
chcem im dať priestor. A nie len našich Rómov chcem chrániť, ale nás všetkých, aby nieže 
pôjdeme v autobuse a chytíme vši.  Tak isto aj  keď máme,  viete,  že aj  moje deti  sa s tým 
ponevierali, že mali tento problém v škole že chytili. A viem koľko je práce, keď má dakto 
dlhé vlasy a treba jej povedať, že budeme ťa musieť ostrihať, alebo to ošetríme. Takže je to 
komplexný  systém,  ktorý  chceme  vlastne.  Tá  bytovka  bude  pre  tých  ľudí.  Ja  keď  som 
povedal, že áno, keď bude veľmi slušná rodina z Rožňava bani a hneď toho sa chytili, ktoré ja 
som prešiel tie byty a majú plazmové telky a ok to nebudem riešiť. Hej. Aj to sme preriešili. 
Tu je ten problém. Budeme to čisto riešiť, nakoľko aj Rožňavská baňa by mala mať nové 
byty.  Ich tam necháme v tých  bytoch,  tam im vystaviame,  aby boli  tam v bezpečí  všetci 
občania  a na  Krátkej  vy  aby  ste  boli.  Budú to  občania,  ktorí  tam už  bývajú,  ale  bývajú 
v chatrčiach, bývajú v byte, v 2-izbovom byte býva 21 Rómov. Hej. Takže viete, čo to asi 
môže vyzerať. Že či sú vaše deti chránené, alebo takto. Takže k tomuto, aby ste boli presne 
v obraze, čo vlastne chcem. Dobre. Trošku sa nadýchnem, bo už asi mám aj stiahnuté. Nech 
sa páči pán Lach ma ešte doplní. Ďakujem pekne.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ak dovolíte tak nejaké postrehy k tomuto problému. Bývam na Kúpeľnej, chodím po Krátkej 
každý deň, narodil som sa na Krátkej. Pani Rezmüvešová koľko nehnuteľností vlastníte na 
Krátkej ulici a na, na Kúpeľnej? A, a v tej štvrti? Bývajú... Áno a teraz sa spýtam a kto tam 
býva v tých nehnuteľnostiach okrem vašich detí? 

p. primátor Michal Domik
Keď poprosíme konfrontácie....

p. poslanec Ing. Ján Lach
Bývajú tam Rómovia z Drnavy, z Bôrky...

p. primátor Michal Domik
Keď poprosím môžeme cez mikrofón pani Rezmüvesová od začiatku, aby vedela aj široká 
verejnosť. 

Občan mesta
Dobre, dobre. 

p. poslanec Ing. Ján Lach
Keď tu je obava o to, že to budú tam, ako budeme tam prisťahovať ľudí. Tak nie my, ale 
niekto iný ich tam sťahuje a dáva im tam bývanie.
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Občan mesta
Ja tam Drnavčanov, ja tam Drnavčanov nemám. Tých nasťahoval pán poslanec Capák a ja 
som ich vysťahovala. Keď o to ide. A môžem niečo povedať pánu primátorovi? 

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ešte ja by som dokončil...

Občan mesta
Kvôli tomu...

p. poslanec Ing. Ján Lach
...keď dovolíte. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že ide o to, že chceme zvýšiť štandard pre 
všetkých tam, ktorí tam bývajú. Nie že ideme tam nanosiť niekoho úplne cudzieho, neviem 
odkiaľ. To ako nie je argumentácia. S tým neviem odkiaľ to vyšlo na povrch, ale jednoducho 
chceme tú štvrť riešiť. Minule sme mali problém, vyhorela jedna čierna stavba, príbytok na 
čierno postavený, jedna koliba. Obyvateľ v nej bol partner s partnerkou a mali tam 2 či 3, 2 
deti  plus ona bola teda v druhom stave.  Partner bol Rožňavčan, partnerka bola aj  s deťmi 
občiankou Drnavy. Mali  postavený dom na súkromnom pozemku a platili  za to nájom. Ja 
nehovorím, že vám. To som nepovedal. Toto nechceme aby tam bolo. Jednoducho nie. Lebo 
to je cesta do pekla, keď dovolíme, aby sa tam stavali koliby a, a ľudia tam žili ako v 13-tom 
storočí. 

Občan mesta
S tým súhlasíme. 

p. poslanec Ing. Ján Lach
Lebo,  lebo  viete  mám na  starosti  civilnú  ochranu  v tomto  meste  a epidémie,  keď  ich  tu 
budeme musieť riešiť, tak ďakujem pekne. 

Občan mesta
Dobre. Áno. Môžem sa vyjadriť a povedať...

p. poslanec Ing. Ján Lach
Ja pokiaľ viem, tak nedávno sme tu mali protiepidemiologické opatrenia, tu máme rozvešané 
dezinfekčné roztoky po úrade, lebo bola epidémia žltačky v Rožňave. 

p. primátor Michal Domik
Minulý rok.

p. poslanec Ing. Ján Lach
Minulý rok. Čiže nie 30 rokov. Dobre.

Občan mesta
Keby som mohla na pána primátora odpovedať, čo pred chvíľkou prezentoval pán primátor. 
Ja by som len chcela toľko. My sme neprišli sem riešiť rómsku problematiku. My to teraz a tu 
ani nevyriešime. 

p. primátor Michal Domik
Jasné.
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Občan mesta
My sme prišli za to, aby sme tieto 2 ulice chránili. Že kde sú chatrče a kde nie. To sú aj budú. 
To vám poviem ja. A ešte niečo k tomu. Žltačky a keď rozprávali ste o všiach a neviem aká 
háveď. A čo si myslíte, že keď tam postavíte ďalšiu budovu a budeme dokopy uzavretí, že tá 
epidémia ešte bude horšia. Lebo teraz na tej Krátkej ulici máme vlastné domy, tam sú, žijú 
tam čistotní ľudia. Keď prídete hore pán primátor, ja vás pozývam, začneme na Krátkej 1 až 
na Krátku 26, že vlastne ako tam žijú Rómovia. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Keď môžem...

Občan mesta
Takže tam ide o tieto 2 ulice. Nejde o rómsku problematiku. My to ani riešiť nechceme. A že 
kde postavíte tú bytovku, to je na vás. My vám nechceme rozkazovať.  My sme vás prišli 
poprosiť. Prosíme vás, aby tieto 2 ulice ste nechali takým ľuďom, ktorí pracujú, platia si dane, 
chcú tú ulicu, aby to bola pekná, lebo teraz keď prejdú s autom ľudia, ktorí tam prechádzali 
pred 5-timi a 10-timi rokmi, tak nám povedia: no na tejto Krátkej ulici už vidno, že niečo sa tu 
robí. Tak proste nezničte tieto 2 ulice aspoň. Lebo keď sú tie chatrče, áno sú, aj budú. Verte 
mi, že budú. Darmo tam postavíte tú jednu bytovku. Ale tam je jedna bytovka, druhá bytovka, 
teraz tú tretiu bytovku, verte mi, že tá epidémia potom isteže vypukne. Takže mali by ste 
rozdeliť týchto Rómov a rozhádzať ich po meste, aby si zobrali príklad od slušných ľudí, aby 
si vedeli, ako treba žiť, lebo keď ich uzatvoríte do jedného kruhu od seba sa nenaučia nič. 
Vôbec.  Iba to zlé.  Takže my sme prišli  za tieto 2 ulice.  Neprišli  sme riešiť problematiku 
rómsku, lebo to ešte bude asi na 50 alebo 100 rokov, kým bude vyriešené. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Keď môžem krátko povedať na tieto stále, že epidémia. Ľudia, ktorí teraz bývajú 
v tých chatrčiach budú mať sprchu, budú mať teplú vodu, čistú posteľ, budú mať kuchyňu. 
Všetko budú mať. Neviem, ako že vlastne by sme s tým uškodili s touto. Druhá vec máte 
skúpené niekoľko nehnuteľnosti, nielen vy, ale aj pán bývalý poslanec pán Cabák...Capák, 
hej. V garážiach bez vody, bez všetkého 2x2 priestor.... Ja viem, že vy nie, vy máte rodinné, 
dobre. Ja iba v tomto smere, že bez vody, bez všetkého a tam bývajú tí ľudia. Hej. A pre... Ja 
som vás nechal dopovedať, vôbec som vám neskákal, keď som videl, že ešte chcete dačo 
povedať, tak ja som stíchol, alebo takto. Tak vás poprosím. Dobre. Bude to na poslancoch. 
Máte fakt právo na to, aby ste napísali petíciu, spísali, ale na petíciu musíte napísať dôvody 
prečo. V žiadnom prípade nechceme tam nasťahovať nových Rómov. To tu priamo hovorím. 
Hej. A môžete to tam dať. Takže žiadne dezinformácie na tej petícii nech nie sú. Bude to pre 
tých obyvateľov, ktorí už tam bývajú. Aby sme tam nastavili dajaký systém. Keď nájdeme 
potom dajakú spoločnú reč aj s pán... s pánov poslancov osloví ohľadom toho, že aj do tej 
bytovky dole, lebo je to hrôzostrašné ako tam vlastne. Viem, nie je to naše, nie je to naše. 
Dajme to. Ale keď náhodou dakde budeme vymieňať okná, tak minimálne môžeme tie okná 
tam presunúť, nech si aspoň tie okná urobia na tej bytovke a minimálne dajaké, vlastne cez 
dajakého sponzora dám tam farby a vlastne tí  Rómovia si  tam môžu tak isto  vymaľovať. 
Takže toto je asi k tým by... k tej výstavbe bytovky, ktorá je veľmi cenná, že máme možnosť 
sa o tieto fondy a vlastne tieto peniaze doniesť do nášho mesta a spríjemniť život a zabezpečiť 
život našim Rómom a tak isto bezpečnosť našich detí a všetkých naokolo. Dobre. Prijímame. 
Treba napísať tú petíciu, ale fakt napíšte tie aby, aby bolo to rozoznané, že kvôli čomu to je, 
tú petíciu napíšete. Nech sa páči, keď ešte po... Nech sa páči pán Urban.

Občan mesta
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Ešte také malé vyjadrenie. Vzhľadom k tomu v podstate, že to čo ste práve vysvetlili súhlasím 
s tým, že áno mali by sme dať šancu tým mladým rodinám, lebo fakt sú tam niektoré rodiny, 
ktoré žijú v chudobe, snažia sa. Sú tam mladí, ktorí fakt tak jak ste povedali v chatrči. Nemajú 
vodu, nemajú elektriku poriadne, ale snaží sa chlapec, chodí do roboty hore dole po stavbách. 
Majú tú snahu. To beriem. Áno. Ale napríklad či by sme to nevedeli riešiť nejak tak, aby sa to 
nestavalo akurát na tej ulici. Lebo keď si to tak zoberieme človek obyčajný príde z Rožňavy, 
prechádza tým smerom, ide hore Čučmou, chce sa prejsť a akurát medzi tie radové bytovky, 
či vlastne radové domy, rodinné domy čo tam teraz v podstate za pár, za tých pár rokov sa to 
už ako tak dalo dokopy, keď si to tak niektorí pamätajú, na tej ulici. Tak teraz by ste tam 
pichli akurát bytovku hneď nad ďalšiu bytovku. Nám ide o to, že sa bojíme od toho, že či fakt 
dávate potom záruku toho, že budú tam tí naši, alebo či tam prídu ďalší a či a to neskončí 
presne tak ako tá bytovka o pár metrov nižšie. Či nevieme nejako vyriešiť napr. tú bytovku 
nejakým spôsobom.  Alebo túto  novú postaviť  o niečo  vyššie.  Napr.  neviem či  mesto  má 
nejaké tie pozemky tým smerom hore. Lebo aj tým vyššie, napr. na tých ďalších uliciach, sú 
tam také chatrčky a hore dole to vyzerá tam hrôzostrašne, že možno by sa to oplatilo chytiť 
zrovnať  so  zemou  a postaviť  tam  tú  bytovku.  Aby  to  nebilo  až  tak  do  očí,  že  hneď, 
prechádzate tými rodinnými domami a teraz tí fakt niektorí ľudia, tak ako tu aj susedia si tam 
kúpili zopár domov, sú to mladí, ktorí vybrali si tie hypotéky, teraz tam postavíte bytovku 
a on tam mal súkromie a teraz  niekto mu tam bude pozerať  100 m do hnusne povedané. 
Nebude mať žiadne súkromie. O to ide aspoň mne. Že dobre, beriem. Je tam tá možnosť tak 
im pomôžme. Teraz to nebudeme riešiť, že áno napr. ja ako mladý človek či mám možnosť 
dostať od mesta, alebo od štátu niečo, lebo to viem, že nie. Aj keď platím dane, všetko okolo 
toho. To teraz nebudeme rozoberať. Ale snažíme sa pomôcť tým, ktorí v biede sa narodili 
a ako tak aspoň sa snažia niekde sa dostať. A ale dajme šancu tým, ktorí sú tam. V žiadnom 
prípade tam vláčiť ďalších ľudí. Tých, ja nazývam ich asociálov,  lebo no dobre aj  v tých 
bytovkách bývajú takí, že hovoríte teraz, že áno niekto vymenil  okná, pomôžme im. Tam 
okná boli.  Dajte  im ich,  dajte  im okná. Nebudú. Behom týždňa.  Viem. Poznám tam 1,  2 
rodiny, ktoré som  ja osobne dával nejaké veci. Tak ako som ich zložil  nemali  ani toľko 
v sebe, aby tie skrine si zobrali hore, lebo viem, že nemali skrine. Radšej ich predali len aby 
nemusel trepať hore tú skriňu. Takže skúsme najprv porozmýšľať na tom, že vyriešme to, čo 
je tam, alebo nejak vyššie postaviť a nie aktuár tam uprostred toho centra v podstate, alebo 
ako to mám nazvať,  tej  ulice.  Lebo fakt  tam by sa mne osobne, alebo aj  kolegom, alebo 
susedom hodilo skôr nejaké také malé ihrisko, že pre tie deti.  Skúste sa tam v lete prejsť 
autom. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Keď môžem odpovedať na niektoré veci. V tom, v záhrade komunitného centra áno 
boli tam návrhy, že tí pubertálni Rómovia v 15-tich, 16-tich rokoch nemajú kde chodiť, aby 
sme ich zadržali. Ďalšie riešenie čo sme hľadali, že áno by sme mohli dajaké ihrisko urobiť 
v tom komunitnom centre. Čo sa týka presne o tom som vám rozprával na začiatku, že boli 
dezinformácie,  že my chceme stiahnuť sem cudzích Rómov, čo ani nie my mesto.  Určite 
neoslovím Rómov z Drnavy, aby mi dal 100 euro, alebo 200 euro. Presne to, to sa tam tá 
komunita robí. Kto mi dá za garáž 100 euro 2x2 m tak s prepáčením by som bol milionár. 
Áno. A to sa páči viacerým takýmto podnikateľom, že má garáž a každý mesiac mu platia. 
Presne tu je ten problém. On nerieši, či je Rožňavčan. On rieši 100 euro. Odkiaľ. Hej. My 
budeme riešiť, aby to bolo pre tých ľudí a sme sa dohodli s väčšinou poslancov, čo prejde si 
myslím, že určite prejde, aby to bolo pre tých ľudí, ktorí tam bývajú. Na Rožňava bani to isté 
urobíme pre tých, čo na Rožňavskej bani bývajú. Ja viem váš problém, lebo ja mám firmu o 3 
domy ďalej ako máme tak isto tie sociálne byty. Takže ja viem ten problém a nebojím sa. 
A budem rád, keď bude mať každý doma sprchu a viem, že príde do môjho obchodu, alebo 
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prejde okolo mojej firmy a, a podám mu, lebo bežne im dávam cukríky a takto a viem, že 
nechytím dajakú chorobu alebo tie deti nebudú choré. Takže len čisto o to. Dáme vám vedieť 
a určit... Len tá dezinformácia. Nechceme v žiadnom prípade do mesta ťahať ďalších Rómov. 
Lebo tie bytovky aj tak je málo. Tam býva v takej intenzite, že 21 ľudí býva v 2-izbovom 
byte. Takže tá intenzita už a ešte ani tie byty nie sú dosť, aby sme. Ale minimálne bude každý 
byt bude obsahovať a bude mať toaletu, čistú vodu, sprchu, hej a ostatné veci zariadime cez 
takéto.  Či  to  je  antikoncepcia,  či  je  to  pomoc  so šampónmi na vši  a takéto  veci  čo  som 
povedal. Áno sľúbim. Boli tu sa mi zdá z Bratislavy aj zo Spišskej Novej Vsi boli za mnou 
ľudia, či viem takto pomôcť. Nemám problém. Zakúpiť šampóny a pomôcť týmto deťom sa 
dostať z toho. Lebo môžeme nové byty dať, ale keď neprejde cez ten proces tak vlastne viete 
ako tie vši vznikajú, vojdú do perín a takto krížom, že sa z toho nezbavíme. Takže toto je asi 
tento. Dezinformácia bola to, že chcem tam natiahnuť Rómov z okolitých častí a pri tom tá 
bytovka je málo aj pre tých, čo sú tam. Takže my sme sa dohodli so všetkými poslancami, že 
budú tam len tí ľudia, ktorí tam bývajú. A pre nich tu budú tie hygienické pomery na vyššej 
úrovni. Môže byť takáto odpoveď?

Občan mesta
Áno. Môže byť. Ešte taká maličkosť. Žiaľ bohu vzhľadom k tomu, že pán Capák je aký je tak 
s tým asi veľa neporiešime. Lebo to čo tam on rozťahuje hore dole tie chatrčky a v podstate 
v tých  podmienkach,  ktoré  nechá  tých  ľudí  tam žiť,  tak  s tým asi  osobne neurobíme  nič 
žiaľbohu. Len nás nehádžte s tým dokopy. Lebo on je on a my ostatní sme ostatní. Tam sa to 
nedá až tak dávať celé do jedného vreca.

p. primátor Michal Domik
Keď môžem.  Máte  pravdu.  Máte  pravdu.  Presne  tak.  Ale  problematikou  rómskej  vlastne 
komunity je aj úžera. A toto patrí do úžery. Mne je to jedno, či je to bývalý pán poslanec pán 
Capák, ktorý kritizuje všetko čo je v mesta a on pri tom porušuje všetky zákony. Takže mne 
je jedno kto. Keď chceme urobiť poriadok, ja nemám problém sa postaviť na jednu stranu, ale 
dakto  musí  rozhodnúť,  že  takto  to  bude.  A vlastne  v tých  garážach  nebudú  a dáme  tam 
kontroly  a budeme vlastne  riešiť  to,  aby v tých  podmienkach  neohrozovali  naše  životy  tí 
ľudia,  ktorí  tam  žijú  a prežívajú.  A či  to  bude  pán  bývalý  poslanec  alebo  hoc  kto  bude 
preferovať dajaké byty, ktoré nevyhovujú. Áno ak má dakto byt a dom, kde je teplá voda nech 
sa páči dajte do prenájmu. Z tohto môžete zarábať. Ako pani Rezmüvesová vraví, že ona má 
taký byt. V pohode. Nemôže nikto. Veď to je pokojné podnikanie. Ale aby sme všetky chajdy 
a pobili tam dajaké chatrče a za to vyberali 100, 200 euro tak toto, toto chceme zakázať, aby 
fakt neboli. Veď práve to som. Keď, keď môžem potom do mikrofónu, keď vás poprosím. 
Dobre?

Občan mesta
Dobrý deň. Volám sa Rezmüves Alexander. Ja by som len chcel apelovať na tie domy. Že čo 
sme kúpili teraz ten rodinný dom naposledy hneď pri mne, ja som ho len preto kúpil, ja som 
v ten  deň vybavil  pôžičku,  prepáčte,  lebo  by to  kúpil  Dobšinčan  a my sme tam nechceli 
cudzích ľudí. Rozumiete?

p. primátor Michal Domik
Správne.

Občan mesta
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No a to je ten problém. A pán Lach neviem prečo, alebo za čo, ja som si zobral pôžičky, 
hypotéky. Že som si kúpil na Kúpeľnej rodinný dom, kúpil som si tam u nás domy. Je to moja 
vec. Ja sa nepýtam naňho čo, aké majetky má on. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Takže by sme prešli na ďalšiu tému. Máme tu. Tak tiež ku bytovej, alebo 
niečo iné.

Občan mesta
Ja mám iné. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

Občan mesta
Dobrý deň prajem. Volám sa Hronec. Chcel by som sa spýtať. Riešilo sa parkovanie na juhu. 
Začalo sa to riešiť v roku 2014. Že v jakom štádiu to je. Vlani bolo povedané, že už sú nejaké 
zámery, nejaké štúdie, že bude to predložené na verejnú diskusiu. Zatiaľ nejak to ostalo na 
mŕtvom bode. Áut tam pribúda. Z roka na rok je horšie tam parkovať. Tam večer o šiestej je 
problém zaparkovať.  To  by  bola  jedna  vec.  Ďalej  teraz  chodia  tam tí  mobilní  operátori. 
Rozkopujú celé sídlisko. Pokiaľ viem, keď sa robilo pred pár rokmi, keď robila firma Stefe, 
alebo ešte Tekor, keď robili tie rozvody kúrenia, že boli oslovení títo operátori, že si môžu 
dať do jej ryhy. No nedali si do tej ryhy. Teraz každý sám kope. Teraz začal Antik. Vždy sa to 
odsúvalo od blokov. Teraz nám kopú medzi chodníkom a blokom. Všetko tam, ktoré ľudia 
vysadili zeleň pod tými oknami, všetko rozkopali.  3 týždne to tak stojí. Pán Telecký  tam 
chodí celý týždeň, čo mu rozkopali verejné osvetlenie. Ešte aj teraz nám nejdú určité časti,  
hej, lebo všetko zakryli, všetko zamaskovali. A jednak keď je v rozpočte, keď sa tam dá asi 
stavebné  povolenie  dá  MsÚ,  keď  je  tam  zásyp  ryhy  so  zhutnením  nech  to  niekto  ide 
skontrolovať.  Nie tam nasypú,  voľne to  zasypú, dajú tam hŕbu.  Potom aj  technické  majú 
problém, keď to kosia, hej, lebo ten terén je aký. To za roky nedosadne. Keď je tam zásyp 
ryhy, čo väčšinou so zhutnením je, nech to niekto ide prebrať. Hej. Keď je preberacie konanie 
a nech ich vyzve. Tá ryha keď sa postupne zhutní, tak tá zemina, ktorá sa vykope tam aj vojde 
naspäť. No. Takže. A toto neviem, či to vôbec niekto kontroluje, keď sa to potom dokončí. 
Hej lebo tak je to všetko krížom krážom poprekopované. A hovorím teraz ten Antik. Neviem 
prečo to mesto pustilo pomedzi ten chodník a tie bloky, kde tam máme tie 2 – 3 m, tí ľudia 
tam vysadili zeleň a teraz keby ste to videli. Všetko to zničili. To by bolo druhé a ešte keď 
môžem.  Ešte  aj  vlani  som hovoril,  bol  aj  pokus mesta  ohľadne toho parkovania.  Hej.  Tí 
imobilní občania, alebo čo. Ja som pozeral predtým na internete skoro každé mesto má VZN. 
Tu v Rožňave bol vlani pokus o toto. Jedna komisia to mala v programe, keď som tu prišiel. 
Nebola už uznášaniaschopná a ďalej sa nedeje nič. Vidíme jakí ľudia sadajú do tých áut, hej. 
Počul som už, jak si vybavujú nejakých známych čo môžu a takých, ktorým to vôbec nie je 
treba.  Hej.  A že  treba  určité  pravidlá  prijať,  lebo  už  toľko sa  to  rozmohlo  tam po juhu. 
A dokonca ešte keď vlani som povedal, tak som sa len išiel pre zaujímavosť spýtať, že či sa 
dá  v meste  kúpiť  parkovacie  miesto  na  ŠPZ-tku.  Bolo  povedané,  že  sa  nedá.  Pri 
podnikateľskom Inkubátore je jedno miesto, ktoré som už vlani kritizoval. Je tam vyhodené 
ŠPZ-tka. Tá dotyčná pani je tam ráno možno od 6-tej, 7-mej do tej 4-tej. Celú noc to miesto 
zíva prázdnotou. Zaparkovať tam nemôžte, lebo dostanete pokutu. A keď sa nedá v Rožňave, 
tak potom prečo? To je výnimka? Pokiaľ viem tak ten pozemok Inkubátora má 50% mesto 
a 50% KSK. Takže zrejme do toho tiež vie  mesto  po...potom nedávajme výnimky.  Jeden 
môže na ŠPZ-tku, druhý a ďalší už nemôžu. Hej. Takže toto by bolo tak v krátkosti. Ďakujem.
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p. primátor Michal Domik
Dobre. Ďakujeme pekne. Nechám aj, alebo mám odpovedať ja? Tak na niektoré. Čo sa týka 
parkovania na juhu sám tam bývam, takže viem, aký je problém. Je to časovaná bomba, ktorá 
môže doraziť hoc kedy. Keď príde požiar tak vlastne sa nezmestia  tam tie hasičské autá. 
Najväčší problém tam vidím na tej Edelényskej, v tom esíčku. Tam má problém už pomaličky 
väčší jeep prejsť. Tak tak je to zahustené. Určite s poslancami o tom sme rozprávali aj včera 
na, na stretnutí. Čo sa týka tých prekopových prác. Ja osobne som sa, že kto to vlastne kopete, 
alebo tak. Oni vôbec nevedeli povedať, že kto kope. Sú to pracovníci, nevedia kde každý, ja 
neviem, mňa len sem poslali. Asi vy máte také isté skúsenosti. Veríte, či nie pred chvíľou asi 
pol hodinku, na obede sme sa rozprávali, presne o tejto téme, že ako tomuto zamedziť, aby 
zhutnili, lebo ja sám mám s tým problém, nakoľko len to zasypú a nechajú to rok, dva, tri. 
Kedy to, potom to začne sadať. Dakde viac sadne, dakde menej. Takže určite aj toto budeme 
riešiť. S pánom riaditeľom technických služieb sme sa rozprávali, lebo oni majú teraz dávať 
aj  povolenia,  alebo  vlastne,  že  či  je  to,  ten  dozor  urobiť  za  tým,  lebo  sa  zmenil  zákon. 
Predtým nemali taký dosah na to. A taktiež viem o tomto probléme parkovania ľudí, ktorí sú 
zdravotne postihnutí, alebo zdravotne majú problémy a využívajú to hlavne takí nabití ľudia, 
ktorí sú tak zdraví, že by sme im mohli závidieť. Hlavná vec, že majú tú značku, majú tú 
nálepku. A chceli by sme potom poprosiť aj MP, aby to začala kontrolovať, aby to nebolo 
zneužívané a potom každý jednoducho bude parkovať a my ostatní budeme zháňať v okolí 2 
km parkovisko.  Takže  určite  dobrý  podnet  to  je.  Sledujeme  to.  Máme  teraz  za  sebou  4 
mesiace a určite chceme v priebehu tohto roka riešiť tieto problémy urgentne, medzi urgentné 
veci aby sa to nedialo. Keď zatiaľ takáto odpoveď vám postačujúce. Nech sa páči.

Občan mesta
Môžem len  k tomu  doplniť.  Som si  prešiel  záväzné  nariadenia  niektorých  miest  tuto  na 
Slovensku, tak majú tam dosť tvrdé podmienky. V prvom rade ten dotyčný, ktorý chce to 
miesto nesmie mať garáž, hej, nesmie podnikať s tým autom a sú tam tvrdé podmienky. To si 
treba prejsť. No a tu sa to neviem, ale asi vydáva hore, dole kto príde s tým. Lebo nie každý, 
kto má ten preukaz má nárok na to parkovacie miesto. Takže len toľko. Hej. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Veľmi pekne ďakujem. Ešte niekto sa hlási? Teraz by som dal nech sa páči s faktickou 
poznámkou pán Kováč. Sa ospravedlňujem. Troška viac som rozprával.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
V pohode. Vo faktickej poznámke by som chcel poprosiť pani vedúcu sociálneho odboru, aby 
vysvetlila  občanom  z ulice  Krátkej  o aký  zámer  ide,  lebo  sa  obávam,  že  majú,  nemajú 
absolútne informácie a nedokážu na základe toho sa rozhodnúť. Ďakujem. 

p. Ing. Katarína Valková
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. My sme mali to stretnutie hore, ako aj pán primátor hovoril, na 
Krátkej 30. Tam sme to podrobne vysvetlili, že o aký projekt ide. Ale môžem ešte raz. Mesto 
by sa rado zapojilo do tej výzvy, ktorá je určená na výstavbu nových bytových jednotiek, ako 
aj  na  rekonštrukciu  existujúceho  bytového  fondu  na  Rožňavskej  bani.  Je  to  určené  pre 
občanov s nízkym príjem, so sociálne slabšieho prostredia. Nie je to nikde napísané, že je to 
výlučne pre rómsku komunitu. Jediná podmienka aby tam bolo 30% rómskej komunity. Čiže 
nemusia tam bývať len všetci rómski občania. To, že tam neprídu z iných miest a obcí to, tak 
ako pán primátor  potvrdil,  to by tak malo byť a tak je to aj  naším cieľom, aby sme tam 
zveľadili  tú  časť,  severnú  časť  mesta.  Aby to  tam vyzeralo  kultúrnejšie,  aby  sme vedeli 
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postupne tie chatrče a tie stavby, ktoré nie sú prispôsobené a nie sú správne na bývanie aj pre 
tie deti a pre rodiny a dať šancu mladým rodinám. Čiže v rámci tejto výzvy ešte čo je výhoda 
pre nás, čo vnímame, že je tam jeden asistent bývania. Jeden, dvaja podľa počtu bytov, ktorí 
sa majú starať o bývanie v týchto domoch. Majú navštevovať pravidelne tieto rodiny, majú 
ich kontrolovať. Toto je riadne oprávnený prostriedok z tých, na to prestupné bývanie, ale aj 
na tie byty, ktoré zapojíme ako prvý stupeň v severnej časti mesta. Čiže aj tie byty, ktoré 
patria mestu. Čiže títo asistenti by chodili po tých bytovkách. Musia chodiť a budú platení 
z týchto európskych prostriedkov. Do našich mestských bytov samozrejme. Do súkromného 
pozemku  nemôžme  a do  súkromného  vlastníctva  zasahovať.  Je  to  systém  prestupného 
bývania  pre  to,  lebo  je  to  prvý  stupeň  a druhý  stupeň  bývania.  Čiže  tí,  ktorí  sa  vedia 
prispôsobiť, vedia sa naučiť pravidlám, budú si splácať svoje pozdlžnosti a aj nájomné bežné 
a výdavky  spojené s bývaním tak tí ostanú v tom druhom stupni a keď nie, tak sa vrátia na 
prvý stupeň. Čiže zato je to prestupné, že tí ktorí, ktorí sú tí lepší tak tým dáme šancu, aby... 
Nie stále. To uvidíme. Zatiaľ tento systém nefunguje, možno v jednom, na jednom meste na 
Slovensku v Dolnom Kubíne funguje. My by sme chceli do toho ísť ako pilotný projekt. Čiže 
nemáme skúsenosti  s tým, ale pozdáva sa nám kvôli tomu, že teraz je jedinečná možnosť 
obnoviť náš bytový fond existujúci a tak isto vystavať nové bytovky, čo doteraz posledných 
10 rokov sme nemali možnosť stavať. To je stále protiargumentácia. Ale, ale je to šanca pre 
mesto a keď v postate sa to petíciou zastaví, tak zase na dlhú dobu nebudeme môcť nič stavať. 
Takže... Asi z mojej strany toľko. Keď stačí. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník nech sa páči.

p. poslanec Roman Ocelník
Bolo by asi na mieste opatrnejšie narábať so slovami, s vetami, keďže pán exposlanec pokiaľ 
ja  viem de jure vlastní  asi  len jednu nehnuteľnosť.  Čiže nemôžeme o niekom hovoriť,  že 
vlastní veľa nehnuteľností, keď ich de jure nevlastní. Pokračujem neskôr. Čas mi vypršal. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ja sa ospravedlňujem. Asi je to pravda, lebo nie...niektoré nehnuteľnosti sú 
na jeho mamu napísané, takže asi som to prestrelil. Dobre. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ešte by som mal na pani vedúcu sociálneho odboru 2 otázky. Lebo 2 informácie by tu vlastne 
mali zaznieť. O akú veľkú bytovku ide, čiže koľko poschodí a koľko bytových jednotiek tam 
bude.

p. Ing. Katarína Valková
V novostavbe má byť 10 bytových jednotiek a má byť jednopodlažná bytovka. Čiže prízemie 
a 1 poschodie. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
To je  myslím že  dôležité,  lebo  asi  mnohí  ľudia  mali  pocit,  že  sa  bude  stavať  nejaká  4-
poschodová  bytovka,  kde  bude  20  –  30  bytov.  Takže  ide  naozaj  2,  2  podlažia.  Jedno 
prízemné, jedno nadzemné a, a 10 bytových jednotiek pre 10 rodín.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa svojim spôsobom chcel zastať obyvateľov Krátkej 
ulice.  Informác...  my  máme jeden  problém.  Veľký problém.  To je  to,  že  Rožňava  končí 
v podstate  Čučmianskou  ulicou  a mnohokrát  sa  obraciame  k vám  chrbtom.  A aj  ten  stav 
v bytovkách, v ktorých vyrastali v mnohých Rožňavčanov rodičia a starí rodičia, je v takom 
stave v akom je. Je našou snahou samozrejme v tom konečne niečo urobiť, resp. vidíte sama, 
že nejaké naštartovanie tu je v rámci tohto. Mňa milo prekvapilo včera, to je druhá vec, ktorá 
je pre mňa podstatná, že taká komunita existuje na týchto uliciach. Ja som netušil, že vôbec 
takéto niečo je možné na tých uliciach vzhľadom teda na tú reklamu, ktorú robia tie 2 bytovky 
panelové na Čučmianskej dlhej a Čučmianskej krátkej ulici ako takým. A veľmi ma to milo 
prekvapilo. Takže toto považujem za veľmi dôležitý aspekt a prečo to hovorím? Hovorím to 
kvôli  tomu,  že my sme teraz  v situácie,  kedy je  tu  nejaký projekt,  o ktorom pani  vedúca 
sociálneho odboru rozprávala a my vidíme veľkú šancu zabiť jednou ranou 2 muchy. Tzn. 
zrekonštruovať  na  Rožňava  bani  zdevastované  bývanie,  ktoré  tam  je  v bývalých 
administratívnych  priestoroch  železorudných  baní,  v tých  nízko  podlažných  pôvodných. 
A podmienkou  ale  tohto  je  postaviť  bytovku.  Aby  sme  stihli,  a to  pani  vedúca  tu 
nerozprávala,  nejaký  časový  limit,  o ktorom  dúfam  teda,  že  ešte  po  mojom  diskusnom 
príspevku vám porozpráva,  aký je  tam časový limit,  aby sme sa rozhodli.  Tak sme teraz 
v takomto časovom prese a uvažujeme, čo je pre nás najlepšie. A aby sa vám ešte rozmýšľalo 
ešte lepšie, tak ako to pán Lach aj pán primátor povedali troška nediplomaticky, ale otvorene, 
my máme na tej, na tej časti mesta Rožňava starosti nám robia čierne stavby. A vôbec výzor 
ako taký tých objektov, o ktoré nie je tak starané, ako sa povedzme vy staráte o svoje objekty. 
A toto  je  problém,  ktorý  vidíte  sama  riešime  direktívne,  tzn.  že  na  úrovni  poslancov 
a nekomunikujeme s komunitou, pretože osobne som mal pocit, že tam žiadna komunita nie 
je. A že to je naozaj len urobené z tých prisťahovalcov a v konečnom dôsledku to je rozbité. 
Ďalší fakt, ktorý som sa včera dozvedel a je pre mňa dôležitý je, že vy sami máte záujem o to, 
aby sa tam kultúrne bývalo a pre vás je dosť podstatné z hľadiska vašich znalostí miestnej 
komunity, aby tam bývali rodiny, ktoré sú medzi sebou nekonfliktné. Tzn. ak som to dobre 
pochopil, že teda vy máte záujem o to, aby buď sa nejakým spôsobom ste sa k tomu mohli 
vyjadriť,  alebo  nejakým  spôsobom  doporučiť,  alebo  sa  vyjadriť  k zoznamu  budúcich 
nájomníkov,  pretože  vy tie  komunity  poznáte  asi  najlepšie  a môžete  k tomu  nejaké  veci 
povedať. A aby som to uzavrel v zmysle toho, čo včera bolo povedané. Zároveň by ste veľmi 
radi, aby sa tá štvrť nestala rómskou. Čo je teda pre mňa prekvapujúce, musím sa úprimne 
priznať,  že  vy  samy  máte  záujem  žiť  v inklúzii,  teda  spoločne  so  všetkými  zložkami 
obyvateľstva, s farbami pleti, nezáleží na tom. A vy sami by ste radi, aby tá komunita bola 
pestrá a ako to dosvedčuje aj ako vy dvaja zástupcovia býva...teda obyvateľov tejto komunity. 
Je pravdou, že s vami nekomunikujeme. Ja predpokladám v diskusii o tom budem rozprávať 
s mestom  opäť,  budem  pripomínať  mestu,  že  nekomunikujeme  s občanmi  mesta, 
nerozprávame sa s nimi a možno pred tou petíciou keby ste tieto informácie mali a my by sme 
vedeli o existencii komunity, myslím si, že pán primátor je dosť empatický na to, aby, aby 
s vami o týchto veciach rozprával a poradil sa. Opakujem ešte raz. Máme problém s čiernymi 
stavbami v tej oblasti, potrebujeme ho vyriešiť. S tým súvisí aj ďalší predaj pozemkov pod 
domami a akákoľvek manipulácia s nehnuteľnosťami. Máme problém s ako sa to povedalo? 
S ekonomicky  slabšími  vrstvami  obyvateľov,  ktorý  potrebujeme  vyriešiť  a sme  v časovej 
tiesni  akým spôsobom to  riešiť,  pretože  sa  bojíme,  že  nestihneme  výzvu,  nestihneme  ju 
naplniť  a prídeme  o peniaze,  ktoré  nám  umožnia  hlavne  zrekonštruovať  tie  nepríjemné 
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bytovky v celkom pek...bývalej veľmi peknej štvrti na Rožňava bani a zároveň pomôcť týmto 
ľuďom. Takže toto máme a chceme, aby, aby teda tá komunita keď funguje, aby ste nám 
možno pomohli, to závisí od mesta, nie odo mňa, ja som vám svoju pomoc prisľúbil, takže ja 
sa  budem  snažiť  s vami  komunikovať,  aby  sme  tie  veci  dotiahli  v prospech  všetkých 
zúčastnených  strán.  A tak  isto  k tomu  vyzývam  aj  poslancov  a odbor  ako  taký,  lebo  si 
myslím, že je... Ďakujem veľmi pekne. Prihlásim sa ešte raz.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči.

p. poslanec Roman Ocelník
Neviem na rýchlo zistiť hodnotu tej bytovky a spoluúčasť. Či mi niekto vie pomôcť.

p. primátor Michal Domik
Spoluúčasť je  5%. Pani Valkovú...

p. poslanec Roman Ocelník
Ale suma, suma.

p. primátor Michal Domik
....poprosím o vyjadrenie. Má tam.

p. Ing. Katarína Valková
Celkovú hodnotu neviem povedať, lebo sú určené benchmarky na jeden m2 pri novostavbe je 
to okolo 900 eur a pri rekonštrukcii okolo 600 eur. Presne, presnú sumu vám neviem povedať 
koľko tam je.  Len teraz sa vyhlásila  výzva na vypracovanie projektovej  dokumentácie  na 
rekonštrukciu ako aj projekt... ako aj žiadosti o nená...nenávratný finančný príspevok. Čiže 
sumy nemám ešte zatiaľ k dispozícii. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ešte nech sa páči pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Ďakujem. Chcel som len na to poukázať, že nič nie je zadarmo. Neberiem tie peniaze, čo sa 
týka  dotácie  k tomu sa  nechcem  vyjadrovať.  Vieme  všetci  jak  to  všelijak  funguje  všade 
a stále, ale treba si uvedomiť aj jednu vec, že spoluúčasť, čo nie je  5 korún, ale je to určitá 
suma, ktorú, ku ktorej sme sa teraz nedopracovali, ale bude v desiatkach tisíc, alebo neviem 
v akej sume. To zaplatíme my všetci daňoví poplatníci. Všetci obyvatelia Rožňavy pre určitú 
vyčlenenú skupinu. Čiže aj na to treba myslieť. Ďalej nie som si istý a nie som presvedčený, 
že pokiaľ tých ľudí z chatrčí a z garáží nasťahujeme do tej bytovky, tie garáže ostanú prázdne. 
Tomu ja neverím a nie som presvedčený, že sú na to páky, ako to riešiť. Takže vidím v tom 
veľký problém a keby to bolo na mne tak to zastavím.
Ďalej tu pán zo sídliska Juh sa pýtal na parkovanie pre invalidov. Môžem sa vyjadriť ako 
predseda komisie ochrany verejného poriadku. S touto vecou sa zaoberáme, pretože vieme, že 
to  nefunguje  úplne  tak,  ako by bolo  správne.  Nevieme  zatiaľ  nájsť  k tomu kľúč,  ako  to 
vyriešiť. Uvažovali sme, že mohlo by byť ako aj v iných mestách nejaký ten poplatok, ktorý 
by odradil možno niekoho s tým špekulovať avšak zdá sa nám na druhej strane, že by sme 
ublížili tým, ktorý to skutočne potrebujú. Takže zatiaľ riešime to, vieme o tom, ale nevieme 
nájsť nejaké rozumné východisko, aby sme niekomu neublížili, lebo momentálne na sídlisku 
Juh, alebo v celom meste je značka na značke. Čo sa týka určitého parkovania s vyčlenenou 
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ŠPZ-kou s evidenčným číslom myslím, že na to by pán Halyák mohol nejak odpovedať, alebo 
dať k tomu nejaké vyjadrenie. Keby som ho mohol poprosiť. 

p. Mgr. Juraj Halyák
Ďakujem za slovo. Ako povedal pán poslanec Ocelník pripravujeme istú úpravu parkovania 
vyhradeného. Zatiaľ je to v štádiu riešenia, ale určite sa tým budeme zaoberať. 

p. poslanec Roman Ocelník
Nie  invalidov,  ale  tam máme vo VZN-ku,  či  tam niekde  nie  je  nejaká  možnosť.  Len  ja 
neviem, preto som poprosil teba, či náhodou nevieš. A keď nie, tak potom sa s tým nebudeme 
zaoberať teraz a rýchlo to niekde vyhľadávať. Preberieme to na komisii potom. Ok. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Keď môžem na niektoré otázky. Aj pána Ocelníka, lebo sa nám troška roztiahla. Jedná 
sa o to 5%-ná spoluúčasť, tí čo podnikáte, alebo bežne máte za milión euro, dostanete milión 
euro a stačí vám 50 000, či to beriete ten, túto možnosť. Tu tejto možnosti sa treba chytiť 
a robiť,  ak  to  pomôže občanom mesta  Rožňava.  Čo sa  týka,  ja  by  som aj  poprosil  pána 
poslanca Burdigu, lebo momentálne je prednosta Dobšinej, že aj tam boli tieto chatrče, čo si 
môžeme zobrať príklad tak isto aj z tej Dobšinej pri tomto programe, alebo pri tomto návrhu. 
Že nech nám trošku vysvetlí ako to tam funguje, lebo aj tam nie je žiadna chatrč už a boli tam 
100-ky chatrčí.  Takže  určite  sa  to  dá  urobiť.  Keby som ho mohol  poprosiť  aj  na  takéto 
vysvetlenie. Ďakujem veľmi pekne.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za slovo. Nepripravoval som sa síce na to, ale odpoveď nehovorím, že je 
jednoduchá,  ale  tam  keď  ste  mali  prehľad  a niekedy  ste  prechádzali  Dobšinou,  alebo 
začiatkom Dobšinej tak bola tam osada cigánska po pravej strane, kde bolo presne 85 chatrčí, 
v ktorých bývali rodiny. Presný počet vám úplne nepoviem, ale do, do 700 ľudí tam bývalo 
v tých chatrčiach a mesto Dobšiná dostalo grant, hej, ktorý bol vypísaný a postavila sa 103, 
102-bytová  jednotka,  do  ktorých  sa  podarilo  týchto  Rómov presťahovať  z týchto  chatrčí. 
Komplet všetky byty obsadiť. Myslím, že 3 alebo 4 ešte nie sú obsadené, ale tých 85 chatrčí 
sa zrovnalo so zemou.  Ani  jedna chatrč  tam neostala.  V minulých dňoch sme tú bytovku 
odovzdávali.  Nie je to jednoduché naučiť tých ľudí všetkým tým návykom, ktorým neboli 
zvyknutí a ktoré nerobili v týchto nových priestoroch, ale naučia sa to. Ale každopádne aj tá 
výstavba,  keďže  teraz  bola  urobená  je  podmienená  tým,  že  chodíme  tam  na  pravidelné 
kontroly každý mesiac. Každý mesiac chodíme priamo do bytov na kontroly, kde si fyzicky 
prezeráme každý jeden byt, každú jednu chodbu. Pracuje sa tam s ľuďmi a musím povedať, že 
čo  sa  veľmi  dobre  ujalo  tak  majú  tam rómskeho  vajdu,  ktorý  úzko  spolupracuje  s nimi. 
Samozrejme veľmi dobre funguje tam aj terénna sociálna práca, ktorá tam je a tak isto pracujú 
s nimi. No a samozrejme v každom jednom byte a to musím podotknúť, že je tam tých 102 
bytov a zhruba 700 ľudí je tam ubytovaných, nemáme ani jedného dlžníka. Nikto nedlží ani 
jeden cent, pretože samotný systém je nastavený tak, že platia zhruba nejakých 90 euro, ide 
na, z toho nejaká časť ide na fond opráv a elektriku a vodu majú urobenú na kartový systém, 
hej. Že každá rodina si toľko nabije na karte, koľko myslí, že v tej chvíli potrebuje. Keď sa im 
minie elektrina tak tá automaticky vypne. Musia zobrať kartu,  zájsť na MsÚ ku kolegyni, 
ktorá cez počítač tú kartu nabije, zase zájde domov, dá to do prístroja a tak sa svieti. A to isté 
je aj s vodou. Čiže sú títo ľudia týmto trošku chytení, hej, že toľko koľko spotrebujú. Čiže 
učia sa, je to, pre mňa to bola úplne aj novinka aj učiť sa s týmito ľuďmi, ale ja si myslím, že 
časom, časom sa to naučia. A zase musím povedať, že už, už kvôli estetike meska...mesta 
tých 85 chatrčí, ktorých zmizlo stade hej. A to fakt že to bolo enormné úsilie pána primátora, 
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takže klobúk dolu snímam pred ním, zmizlo. Teraz akurát na jar už len poupratovať za nimi a, 
a pokračovať ďalej v tej práci. No.

p. primátor Michal Domik
Veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie. Presne to som chcel povedať, že všetko sa dá, len treba 
chcieť. A nevymýšľajme, čo už je dávno vymyslené. Takže fakt si myslím, že veľká poklona 
pred  pánom primátorom Slovákom, že  sa  do toho pusti.  Určite  mal  tak  isto  strašne veľa 
petícií,  strašne  veľa  zlých  názorov,  ale  vlastne  ukázalo  sa  to,  že  vlastne  bola  to  dobrá 
investícia a dobrá myšlienka to tam postaviť. By som poprosil pána poslanca pána Kováča 
nech sa páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem. Ja by som len dokončil teda, čo som nestihol v prvom limite pri prvom vstupe. 
Takže myslím si, že pri riešení akéhokoľvek, akejkoľvek záležitosti v tejto oblasti by sa mal 
vytvoriť  s touto  komunitou  sociálny  zmier,  kde  mesto  povie  aké  pod...čo  očakáva  od 
komunity a komunita  si  vyhraní nejaké práva,  ktorá teda bude môcť uplatniť  v spolupráci 
s mestom. Aj na základe toho by sa tieto veci mohli vyriešiť a riešiť. A súvisí to nielen teraz 
s výstavbou  tej  bytovky,  ale  napr.  aj  s čerpaním  peňazí  cez  participatívne  rozpočty  na 
skrášlenie  okolia,  na  detské  ihrisko  atď.,  atď.  Takže  ja  vidím  takúto  možnosť,  takúto 
jedinečnú príležitosť. Úprimne povedané bytovka podľa môjho názoru do tej ulice nezapadne, 
pretože  by  to  mala  byť  sú...súdiac  podľa  toho  prízemná  budova  a malo  by  to  byť 
premiestnené  niekde  inde,  kde  tá  zástavba  1-podlažnej,  resp.  2-podlažnej  budovy  bola 
vhodnejšia. Ale  toto nechám na rozhodnutie poslancov, budem sa samozrejme a na komisiu 
výstavby na odporúčanie  a všetko  je  to  otázkou všetkých tých dokumentov a samozrejme 
snahy poslancov a váhy tohto problému u poslancov ako takých. Pretože peniaze mesto na 
takúto vec nemá, začneme tým, opravou, opravou, zatiaľ sme nenašli peniaze na opravu tých 
obydlí, ktoré sú na Rožňava bani, ktoré sú v strašnom stave a chceme to tam vyriešiť. A druhá 
vec je, že je to príležitosť, ktorá nás bohužiaľ ale časovo obmedzuje. Takže ja vyzývam týmto 
mesto, aby komunikovalo s miestnou komunitou intenzívnejšie a myslím, že sa riešenie nájde 
pre obidve strany prijateľné. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem  za  slovo.  Ja  by  som  ešte  trošku  doplnil  odpoveď  pánovi,  ktorý  sa  pýtal  na 
rozkopávky  na  verejných  priestranstvách.  Tiež  som  dostal  takýto  podnet  od  obyvateľov, 
s ktorým som oslovil  MsÚ. Komunikujem s odborom výstavby,  rovnako komunikujem aj 
s riaditeľom technických služieb, aby sme našli systém, systém ako kontrolovať prevedené 
práce a preberať. Čiže budem s nimi ďalej konzultovať toto a v prípade potreby dal som aj 
návrh, aby tieto rozkopávky boli zverejnené na webovom sídle mesta, kde by sa obyvatelia 
dozvedeli kedy, čo, kto kope, prečo kope a následne kedy by to malo byť odstránené. Takže 
pracujeme na tom. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
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Tiež som sa pred časom k tejto problematike vyjadroval a ešte stále si myslím, že by trebalo 
buď na technických službách alebo na meste nájsť zodpovednú osobu, ktorá bude za, za tieto 
prekopávky a za tieto opravy zodpovedná. Všetky tieto opravy majú dajakú záručnú dobu 
a pred  koncom  záručnej  doby  by  bolo  dobré  tieto  prekopávky  skontrolovať.  Či  sa  to 
neprepadlo, či to netreba pred skončením záručnej doby opraviť. Takže by som bol rád, keby 
sa to začalo riešiť. Či to už mesto, či technické služby dajaké riešenie by s určite dalo nájsť.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Neviem, či by sme nemali hlasovať o predĺžení diskusie občanov. 

p. primátor Michal Domik
No už máme pol hodinku naviac. Takže. Ja, ja by som s spýtal ešte, že medzi občanmi či je 
niekto, kto by chcel niečo povedať, alebo môžeme uzavrieť. Lebo s týmto by sme aj skončili. 
Už  tam  všetci  rozprávali,  každý  sa  spýtal,  každý  dával  otázky  takže.  Nech  sa  páči  do 
mikrofónu.

Občan mesta
Na túto otázku by som chcela odpovedať, čo ste sa pýtali pána poslanca Burdigu. Že ako sa 
vyvíjala Dobšiná, ako pekne tam žijú ľudia a platia si a všetko. Ale zabudli sme na jednu vec. 
Že žije tam 250 ľudí na jednej kope. 250 ľudí. 1,5 km cesty. Aj to by trebalo pripomenúť, že 
všetci sú na jednej kope. Takže sa vytvorila rómska osada. Zbavilo sa mesto nechtiacich ľudí 
a proste ich z Dobšinej vyhnali na koniec dediny a uzavreli ich do 1,5 km 250 rodín. Takže aj 
o to by sa páni poslanci mali rozmýšľať. Že vlastne... Ja by som nechcela bývať v Dobšinej na 
takom mieste a keby to bol apartmánový dom ani tak. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Tak trošku môžem aj ja, ja skočím pani Rezmüvesová. Tam nebýva 250 ľudí, ale 700 
ľudí. To bolo prvé. Oni tam bývali.  Oni tam bývali a vlastne mesto Dobšiná im vytvorila 
neuveriteľne dobré podmienky na bývanie. Čo sa týka toho rasizmu alebo tak. Tak ako vy ste 
povedali,  že keď tam dáme bytovku, že ako sa to bude volať. Bude to osada? Takže taká 
dobrá  otázka.  Juh  je  biela  osada?  Aj  tam  býva  niekoľko  desiatok,  alebo  1  000  ľudí  a, 
a neberieme to, že to je osada, lebo je to vyčlenené. Ja som vám navrhoval pani Rezüvesová, 
že nemám problém na Juhu postaviť bytovku pre Rómov, nemám problém. Ale som sa vás 
pýtal ľudia okolo budú za výstavbu? Nie. Tu budú sedieť a budú spisovať petíciu, takže buď... 
nebude bytovka Rómov na Juhu. Potom som vám ponúkol na Vargovom poli, taktiež prišla 
tak isto príde petícia, tu budú sedieť ľudia a budú bojkotovať a taktiež nebudú. A už ne...už 
neverím,  že  keď je  problém,  keď Rómovia  nechcú nové bytovky tam,  kde  majú chatrče. 
Takže neverím tomu, že tí, čo bývajú v chatrči, lebo ani jeden tu nesedí a na tom pojednávaní 
ani nikto sa neozval. Ja iba hovorím, že som vám dal alternatívu, ale nikdy nepostavíme, ak 
budeme chcieť vyhovieť každému. Každému sa nedá vyhovieť a my sme na to, poslanci sú na 
to, aby rozhodli, čo je dobré pre občanov mesta, pre Rómov a oni rozhodnú, že čo je dobré aj 
pre celé mesto. Takže to bude na zváženie, na ich zváženie, ako sa rozhodnú. Či sa bude tá 
bytovka stavať, alebo nebude. Petíciu áno, sme povedali, máte právo na to, aby petícia bola 
napísaná a sem doručená na mesto. Nech sa páči pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
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Chcem len reagovať v stručnosti na to, čo si povedal. Tu je, tu je jednoznačný príklad toho, 
ako  chcú obyvatelia  riešiť  nejaký problém a my aj  napriek  tomu direktívne  rozhodneme, 
alebo teda budeme rozhodovať inak. To sa mi vôbec nepáči. To je neférové. Presne ako si 
povedal. To je diskriminácia, vôbec nie pozitívna, ale negatívna. A druhá vec je, že pokiaľ 
teda bytovka nie tam, nie tam, nie tam, tak určite tam a bodka, vybavená záležitosť. To sa mi 
tiež nepáči, pretože aj oni sú obyvatelia tohto mesta, aj oni majú právo niečo k tomu povedať 
už len z princípu. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ak presvedčia...  Až,  až  dvaja  zatlieskali.  Ak presvedčia  poslancov,  že  áno a budú dobré 
argumenty  každý  poslanec  má,  bude  hlasovať  podľa  svojho  vedomia  a svedomia,  takže 
nevidím problém. Teraz by som dal slovo pánovi poslancovi Burdigovi. Nech sa páči.

p. poslanec Pavol Burdiga
Pán primátor opravili ste mi 700 obyvateľov v Dobšinej myslím.

p. primátor Michal Domik
Jaj,  že  som už odpovedal.  Tak,  tak.  Dobre.  Takže  keď už sa nikto z občanov nehlási  do 
diskusie uzatváram diskusiu občanov.

A     vrátime sa na, k     bodu č. 10 k     schváleniu financovania kapitálových výdavkov v     roku 2019   
úverom. 
Otváram diskusiu.  Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem  za  slovo.  Navrhujem  schváliť  predložený  materiál,  ale  s tým,  že  budú 
zahľa...zohľadnené kapitálové výdavky podľa toho ako sme ich roz... odsúhlasili v rozpočte. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Chcete doplniť ukladaciu časť?
 
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Nie,  ukladaciu  časť nie.  Len v podstate  v materiáli  sú uvedené konkrétne sumy s tým, že 
materiál bol pripravovaný tak ako odporučila finančná komisia. Čiže aby sme prijali s tým, že 
budú zapracované tie zmeny ako sme odsúhlasili rozpočet. Pri úvere. Pri úvere.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Chcel by som sa opýtať v podstate je to formulované tak, že úver na rok 2019 na prekrytie 
v podstate kapitálových výdavkov to znamená, že v roku 2019 ideme vyčerpať celý ten, ten 
úver, tak je formulovaný ten materiál? Dobre tomu rozumiem? Tým pádom aj to čo dával 
kolega  Bolaček  do  rozpočtu,  že  by  sa  mala  schváliť,  tak  vlastne  toto  neguje  kolega 
Drengubiak. Lebo hovorí, že tak jak sme schválili rozpočet, že tak nech to je. Skúste mi to 
vysvetliť či to je tak. Lebo materiál je tak, že návrh schválenie financovania kapitálových 
výdavkov v roku 2019 úverom. To znamená sa vyčerpá v roku 2019 celý? 

p. primátor Michal Domik
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Nie, určite nie, ale poprosím pána poslanca Drengubiaka.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo, budem reagovať. Nevyčerpe sa, nebude sa čerpať celý, bude sa čerpať iba 
to, čo sme si odsúhlasili s výnimkou toho čo odsú... čo navrhol pán Bolaček, ale boli tam 
niektoré  odporúčania  finančnej  komisie,  ako  napr.  ktoré  výdavky  majú  byť,  z ktorých 
výdavkov má byť pokryté, ale to už ten návrh, návrh pôvodný zohľadňoval. Čiže aby sme sa 
tam,  dopracovali  k tej  sume.  Aby  bola  reálne  uvedená,  lebo  nemusí  byť  podľa  tohto, 
ďakujem.
 
p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za slovo, ja  sa  len chcem spýtať vedúcej  finančného odboru.  Klára,  keď 
môžem trošku takto, je v tom úvere aj je to tu ale pýtam sa, aj je spolu podiel na rekonštrukciu 
budovy MsÚ? Lebo sme onoho času aj schvaľovali a sme hovorili, že na to peniaze máme 
odložené. 

p. Ing. Klára Leskovjanská
Áno,  je  v tom,  no  to  je  akože  v podstate  komplet,  hej  a tak  ako  je  schválený  kapitálový 
rozpočet v tej  tabuľke v uznesení v rozpočte boli jednotlivé,  jednotlivé kapitálové výdavky 
a je v podstate časť je z dotácií a časť je z vlastných zdrojov. A že či tam pôjde vlastný zdroj, 
náš vlastný alebo z úveru takto je už na základe poľa toho ako, aké uznesenie. Lebo keď 
v tom uznesení je rozdelené, že my máme aj vlastné prostriedky na tie kapitálové výdavky, 
ale tam nie je uvedené, že načo konkrétne bude to použité. Hej, čiže môže to byť úver alebo to 
môže byť vlastný zdroj. 

p. poslanec Pavol Burdiga
Dobre,  ale  keď my sme to odsúhlasovali,  neviem teraz presne aký dátum to bol  a koľko 
mesiacov to je späť či rok alebo koľko a tam sme hovorili, že tie peniaze máme, hej že ...

p. Ing. Klára Leskovjanská
Máme ich na účte áno.

p. poslanec Pavol Burdiga
... lebo teraz, potom tie peniaze išli inde.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Ale tie sú obsiahnuté v rozpočte, tie sú zahrnuté v rozpočte.

p. poslanec Pavol Burdiga
...dobre ja som len to ...

p. Ing. Klára Leskovjanská
Ako vo finančných operáciách.

p. poslanec Pavol Burdiga
Dobre ja som len to chcel, či som dobre tomu celému rozumel, hej, lebo vtedy keď sme to 
odsúhlasovali tak sme hovorili, áno peniaze máme, máme ich doma... 
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p. Ing. Klára Leskovjanská
Áno, áno.

p. poslanec Pavol Burdiga
...Ok ide rekonštrukcia budovy, však sme to vyšliapali...

p. Ing. Klára Leskovjanská
Áno.

p. poslanec Pavol Burdiga
... hej a teraz to ideme ešte, ja to chápem hej, či je to z úveru alebo z toho, mne len o to šlo...

p. Ing. Klára Leskovjanská
... áno, áno...

p. poslanec Pavol Burdiga
... a, a možno aj ostatným, ktorý mňa sa pýtali a mám to povedať, hej, že či sme na to peniaze 
mali. Ďakujem pekne za odpoveď.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Prosím.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Či sa to nedá trošku priblížiť, aby aj občania aj my poslanci sme vedeli, že čo, načo budú,  
načo bude ten úver použitý. V prvom tu je nákup pozemkov, softvéru dôjdeme ďalej napr. 
rekonštrukcia  oplotenia  ZŠ  juh,  ale  hľadám,  hľadám.  Rekonštrukcia,  výstavba  futbalovej 
infraštruktúry,  že  konkrétne  načo  sa  bude  ten  úver  používať.  Lebo  podľa  toho  ak  dobre 
rozumiem, to čo tu je pod kapitálovými výdavkami za 4 206 836 tak toto rozumieme pod...z 
toho bude fin... z úveru bude toto financované. 
 
p. Ing. Klára Leskovjanská
Ja som si už materiál za rozpočet odniesla do kancelárie, takže presne nám to pred sebou. Ale 
v uznesení je ta tabuľka kapitálová. Hej, čiže keď mi tam máme, keď mi tam... Na tento rok, 
máme aj na kapitálové výdavky aj dotácie, aj tie vlastné prímy. Čiže, my sme na finančnej 
komisii v podstate rozprávali, že keď sa už bude schvaľovať ten úver konkrétne, keď nám už 
podmienky dá banka, tak v tom prípade sa schváli, ďakujem pekne, sa schváli, schváli aj to, 
čo z toho úveru pôjde. A zbytok pôjde z tých vlastných prostriedkov, ktoré v tom rozpočte už 
sú zapracované. Čiže, vy keď sa rozhodnete, že ten úver bude použitý na, na nákup pozemkov 
vo výške 100 000, tak to bude tam uvedené v to materiále a pôjde to na nákup pozemkov vo 
výške 100 000 eur. Hej? To hovorím ako príklad. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
To už do zastupiteľstva nepríde, to už teraz schvaľujeme.
p. Ing. Klára Leskovjanská
To príde do zastupiteľstva vtedy, keď sa bude schvaľovať úver s konkrétnymi podmienkami 
zo sporiteľne. Hej? Vtedy. Keď sa schváli sporiteľňa, to vtedy príde to tak sme rozprávali na 
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finančnej komisii, že aby bol úverom schválený, zato som tam aj dala tak do toho... do tej 
dôvodovej správy, že  tam budú schválené tie objekty, alebo tie výdavky kapitálové, ktoré sú 
v schválenom rozpočte, ale konkrétne, že áno to pôjde z úveru to. Tak ako vy rozhodnete, tak 
to pôjde. Zbytok pôjde z vlastných.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Jasné. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Dobre, keď môžem aj ja reagovať. Ja mám tu tabuľku prichystanú, že načo vlastne ide. Takže, 
nákup pozemku je 100 000, nákup softvéru je 45 000, strojné investície  77 000, prípravná 
a projektová dokumentácia 50 000, aktualizácia územného plánu 63 000, príspevok pre TSM 
na  plynofikáciu  objektov  50 000,  úprava  vnútro  blokového  priestranstva  Družba  tam  je 
dotácia  403 690,  spoluúčasť  je  21 000,  takže  tých  21 000 pôjde  z úveru,  MŠ Vajanského 
447 000 je  dotácia,  spoluúčasť  je  93 000,  pôjde taktiež  93 000 z úveru,  Základná spojená 
škola  rekonštrukcia  je  spoluúčasť  48 000,  dotácia  je  134 000.  Urgentná  oprava  strechy 
Ernesta  Rótha  165 000,  prístavba  ŠJ  pri  ZŠ  Zlatá  130 000,  rekonštrukcia  budov  MsÚ je 
spoluúčasť  70 000.  Potom máme tam výstavba  futbalového  infraštruktúry  zo  zväzu príde 
34 000,  spoluúčasť  mesta  je  čo  pôjde  z úveru  9 661.  Spoluúčasť  ihriska  Radosť  na  ul. 
Pionierov je 1 674 taktiež z úveru pôjde. Osvetlenie v celej sume 25 000, stavebný dozor VO 
5 000, kamerový systém 5 000, automat na pitnú vodu spoluúčasť to je taká malá čiastka 308 
euro,  rekonštrukcia  hasičskej  zbrojnici  je  tam  dotácia  je  30 000  spoluúčasť  25 636 
a rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna v plnej sume 259 000. Je to 1 245 265 euro. 
Takže asi tak. Nech sa páči pán poslanec Burdiga. 

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem  pekne.  Klára  ešte  môžem?  Chcem  sa  spýtať,  že  pred  rokom  prečo  sme  to 
nepotrebovali  ten  úver.  Hej?  Lebo sme veľa  vecí  vedeli  vykryť.  Veľmi  veľa vecí  vedeli 
vykryť. 

p. Ing. Klára Leskovjanská
Minulý rok sme mali  schválený iný rozpočet  a tieto  kapitálové výdavky v tomto rozpočte 
neboli.  Minulý  rok  sme  nemali  takýto  kapitálový  rozpočet,  my  sme  v skutočnosti  mali 
rozpočet  vo  výške  458 000.  A to  sme  všetko  vykryli  z vlastných  zdrojov  až  na  auto  pre 
technické  služby  čo  sme  kupovali  na  leasing  a tam  išla  jedna  1  prvá  splátka  vyššia  tá 
akontácia išla z úveru. Z toho čo sme čerpali, čo sme si, ako čo bol schválený v roku 2015 
a bol dočerpaný minulý rok. 

p. poslanec Pavol Burdiga
Dobre a teraz...

p. Ing. Klára Leskovjanská
Čiže  tie  kapitálové  výdavky neboli  odsúhlasené  v tej  výške,  lebo neboli  pripravené.  Čiže 
nemohli sa realizovať v minulom roku pokiaľ dobre viem.
 
p. poslanec Pavol Burdiga
Dobre a čo som sa to chcel ešte spýtať? Na to si mi odpovedala. Prihlásim za chvíľu ešte 
dobre? 
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p. primátor Michal Domik
Ak nie je žiaden diskutujúci tak ja by som ... počkáme trošku? Tak pán Ocelník nech sa páči 
s faktickou poznámkou.

p. poslanec Roman Ocelník 
Tak ma zaujalo čo si čítal ten, tie položky len tak ma zauj... zaujala tá strecha za 165 000 
euro, ale nechcem sa k tomu vyjadrovať, lebo nedávno bola tiež nejaká oprava a bola o tom 
búrlivá diskusia na internete, že niekto by to urobil aj za 20 000 a takže to je len tak mimo. 
Ďakujem. Pali máš čas.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem. Ešte sa chcem práve na toto spýtať,  že v tom rozpočte ja som vás aj  pochválil 
zaňho, že je urobený len, či sme nevedeli niektoré položky tak urobiť aby netrebalo možno 
ten úver  taký vysoký zobrať. Hej? Lebo ja keď si to spočítam tie investičné akcie ktoré, ktoré 
tu máme a na ktoré sa podarilo ešte za bývalého vedenia nášho zohnať peniaze a je to nemalá 
čiastka tak dokopy keď som to spočítal je to nejakých 270 891 euro. To je toľko by bolo len. 

p. Ing. Klára Leskovjanská
Teraz nerozumiem o akej čiastke hovoríš čo, čo sme zohnali, že čo tu sú za peniaze. 
p. poslanec Pavol Burdiga
Dobre,  budem už pokračovať ja tu mám žltým vyškrtnuté.  To je úprava vnútroblokového 
priestoru, Vajanského, spojená škola, rekonštrukcia budovy MsÚ, rekonštrukcia chodníka na 
východnej str...a pardon to nie, to sú nuly. Rekonštrukcia výstavba futbalovej infraštruktúry, 
detské ihrisko Radosť na Pionierov, automat na pitnú vodu, rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 
toto je 270 891 spoluúčasť. A ideme vybrať 1,5 milióna.
 
p. Ing. Klára Leskovjanská
271.

p. poslanec Pavol Burdiga
270 je to spoluúčasť čo som teraz vymenoval tieto veci.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Hej ja, ja viem, ale toľko už nemáme akože vlastných peňazí. Takto, že my musíme používať 
naše tie kapi.. aj kapitálové prostriedky aj na splátky úverov na splátky akcií. Hej? Čiže my 
štátny fond rozvoja bývania, to čo splácajú ľudia, to sú z bežných výdavkov a ostatné lebo to 
boli kapitálové úvery, tak tie sa splácajú tak isto z týchto peňazí. Čiže ja musím deliť tieto 
peniaze. Kapitálové prímy + finančné prímy čo sú, ja ich musím deliť na kapitálové výdavky 
a na finančné výdavky. Hej? Čiže to všetko čo sa akože minulý rok udialo tak to bolo z týchto 
peňazí hej, čiže nám sa zvýšilo z minulého roku nejakých 170 000. A tých 170 000 to bolo 
akože na túto budovu to sme si dávali pozor aj s kolegyňou, že áno, že by nám to zostalo. A to 
nám v podstate ja zostali tie peniaze.  Hej? Zos.. iné, iné, iné tam akože peniaze nemáme, 
máme jedine dotácie ktoré prešli z minulého roka na tento rok. 

p. poslanec Pavol Burdiga
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Dobre, ja som, ja toto chápem ja som to potreboval nahlas aby si to povedala, lebo aj moji 
voliči chceli vedieť aby sa nahlas povedalo načo sa to použije. Hej, ja s tým absolútne nemám 
problém. Ja viem, že možno sa tým, že sa toľko vecí získalo minulý rok hej, tak možno aj 
nejaký  problém tým nastal  hej,  lebo musím povedať,  že  bol  dobrý rok a hlavne  v týchto 
projektoch čo sa nám podarilo doniesť sem. Čo som sem, čo som tu vymenoval hej, a treba na 
to spoluúčasť. Ja tomu fakt verím, len ja som chcel nie ťa skúšať, len aby sme to aj nahlas 
povedali. Čiže ja to chápem, že je toho dosť, je toho dosť. 

p. Ing. Klára Leskovjanská
Ono možno, že všetko sa tento rok nedokončí. Hej len ja...

p. poslanec Pavol Burdiga
No to určite nie. 

p. Ing. Klára Leskovjanská
...v rozpočte  neviem presne,  lebo  ešte  nemáme  pokončené  všetky  tie  akože  dodávateľské 
vzťahy poukončované, že aké budú harmonogramy.  Čiže ja  som dala do rozpočtu všetko 
s tým,  že  to  čo  prejde  na  budúci  rok,  hej  čo  sa  neukonči  tento  rok  tak  bude  v rozpočte 
budúceho roka a sa bude pokračovať.
 
p. poslanec Pavol Burdiga
Dobre, ja som len to chcel vedieť 1 263 270 je na tieto investičné akcie, ktoré sa nám podarilo 
doniesť sem do mesta z euro projektov. A zvyšok je to, čo tu je napísané, čo pán primátor 
prečítal. Dobre hovorím. Dobre. 
p. Ing. Klára Leskovjanská
Áno zvyšok to sú tie vlastné zdroje.

p. poslanec Pavol Burdiga
No to je to čo sa zvýšilo.

p. Ing. Klára Leskovjanská
To sú, to sú kapitálové výdavky, ktoré by mali byť...

p. poslanec Pavol Burdiga
Áno.

p. Ing. Klára Leskovjanská
 ...financované z vlastných zdrojov nie z dotácie. 

p. poslanec Pavol Burdiga
Jedine čo sa mi podarilo vybojovať to Námestie baníkov, Póschovu záhradu hej a fontánu tam 
nejde spoluúčasť. Lebo to je z dotácie...

p. Ing. Klára Leskovjanská
Áno.

p. poslanec Pavol Burdiga
...vlastne zo zasadnutia vlády tu.

p. Ing. Klára Leskovjanská
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Áno a tam ešte nie sú projekty, hej ukončené. 

p. poslanec Pavol Burdiga
No to je jasné, to je jasné.

p. Ing. Klára Leskovjanská
Takže tam bude možno iná čiastka ešte. 

p. poslanec Pavol Burdiga
Dobre, veľmi pekne ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. 

p. Ing. Klára Leskovjanská
Prosím.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem  pekne.  Ešte  niekto  do  diskusie?  Nehlási  sa  nikto,  uzatváram  diskusiu.  Dávam 
hlasovať. Bol pozmeňujúci? Sa mi zdá, že nie. Nebol, nebol pozmeňujúci zato som to neriešil. 
Dobre,  dobre  takže  dávam  hlasovať  o bod  č.  10  schváleniu  financovanie  kapitálových 
výdavkov v roku 2019 úverom. Prosím hlasujete. Ďakujem pekne.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e
financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na  rok 2019 formou 
bankového úveru
u k l a d á 
MsÚ predložiť žiadosť o čerpanie úveru Slovenskej sporiteľni a. s.
Z: prednostka MsÚ
T: 15.4.2019

Za 11 poslancov, proti 3, zdržal sa 1 poslanec. 
Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
Návrh na schválenie financovania kapitálových výdavkov v roku 2019 úverom - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 3
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák  

   Proti:

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga  Roman Ocelník  

   Zdržali sa:

Ing. Ondrej Bolaček    

V     bode č. 11 pristúpime k     poslaneckému návrhu pána Mgr. Bischofa na zmenu rokovacieho   
poriadku MZ v     časti 3 § 14   
Nech sa páči otváram diskusiu. Nikto, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 
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Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zmenu časti III., § 14 Rokovacieho poriadku  MZ v Rožňave
u k l a d á
schválenú zmenu zapracovať do Rokovacieho poriadku MZ
Z: prednostka MsÚ
T: 10.04.2019

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 11.
Rokovací poriadok MZ v Rožňave – zmena časti III., § 14 – poslanecký návrh Mgr. Matúša Bischofa - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

V     bode č. 12 pristúpime k     voľbe členov novozvolenej komisie MZ v     Rožňave, v     Rožňave ako   
komisie z     názvoslovia  , nemám to tu. 
Odporúčam aby bolo  vykonané tajné  hlasovanie.  Nakoľko to  takto  bolo rozhodnuté.  Pán 
Bischof nech sa páči. 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 
Ďakujem za slovo, teda navrhujem aby sme pristúpili k tajnej voľbe a aby sme, ako sa to vola 
komisia? Aha samozrejme. Volebná komisia v zložení pán poslanec pán viceprimátor Lach, 
pán poslanec Demény a pán poslanec Kelecsény. Volebná komisia. Tak jak furt. 

p. primátor Michal Domik
Dobre.
                         
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pozmeňuju... Takže nechce nikto do diskusie, uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať 
za návrh p. Bischofa. 
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0. 
Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 12.
Voľba členov názvoslovnej komisie MZ v Rožňave ako komisie „ ad hoc“ - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:
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Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

Takže vyhlasujem prestávku, kým prebehne tajné hlasovanie. 

Pán Beke poprosím Vás. Ďakujem. Môžme začať. Už počkáme. Našiel si ich? Dobre. Páni 
poslanci, vážení prítomní poprosím predsedu volebnej komisie o prečítanie správy. Nech sa 
páči. 

p. poslanec Ing. Ján Lach 
Dovoľte aby som vyhlásil výsledky tajnej voľby členov komisie názvoslovnej. Komisie ktorá 
bude pracovať ad hoc čiže nie je stabilná,  ktorá bude mať pravidelné zasadania,  ale bude 
zasadať podľa potreby. Tak na základe odovzdaných návrhov, ktoré boli  poslanci  v tajnej 
voľbe zvolili z radov poslancov:
 Mgr. Michal Drengubiak počet hlasov 11, ktoré dostal, 
 Mgr. Matúš Bischof 11 hlasov, 
 a tretí člen komisie bude Miroslav Demény s počtom hlasov 9. 
Zástupcovia občanov v komisii boli zvolení takto: 
 Laszló Kardoš 12 hlasov, 
 Ing. Arch. Peter Tešlár 12 hlasov, 
 Mgr. Rado Kovács 12 hlasov a 
 Mgr. Edita Kušnierová 11 hlasov. 

Mestské zastupiteľstvo  v Rožňave
v o l í
Mgr. Michala Drengubiaka
Mgr. Matúša Bischofa
Miroslava Deménya
Lászlóa Kardosa
Ing. arch. Petra Tešlára
Mgr. Editu Kušnierovú
Mgr. Radoslava Kovácsa
za členov názvoslovnej komisie MZ v Rožňave
ako komisie „ ad hoc“

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prešli  by sme na bod č. 13. Môžeme prejsť na bod č. 13?  V     bode č. 13   
pristúpime k     majetkoprávnym záležitostiam  

Bod č. 1 Ladislav Jankó, Rožňava–priamy predaj pozemkov mesta        
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Op a skočilo tam. Nech sa páči pán 
poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ospravedlňujem  sa.  Chvíľu  mi  to  trvalo.  Ja  len  chcem  teda  na  základe  odporúčaní  ako 
komisie  územného,  Komisie  výstavby,  územného  plánovania,  životného  prostredia, 
mestských  komunikácií  a tiež  aj  Komisie  finančnej,  podnikateľskej  a správy  mestského 
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majetku. Obidve odporúčali predať tento pozemok za cenu 15 eur za m2, teda za cenu 1 335 
eur. Čiže odporúčam kolegom hlasovať za.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
priamy predaj nasledovných pozemkov mesta v k.ú. Rožňava: novovytvorené parcely, 
parc.č.KN C 1969/132 zast.plocha s výmerou 29 m2, parc.č.KN C 2081/269 zast.plocha 
s výmerou 23 m2 parc.č.KN C 2081/270 záhrady s výmerou 32 m2 podľa Geometrického 
plánu úradne overeného Ing. Matejom Ambružom  dňa 7.2.2019 pod číslom 26/19 a 
novovytvorená parcela, parc.č.KN C 1969/133 zast.plocha s výmerou 5 m2 podľa 
Geometrického plánu úradne overeného Ing. Matejom Ambružom  dňa 7.2.2019 pod 
číslom 28/19 pre Ladislava Jankóa  bytom Edelényska č.5, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 
písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že pozemky mesto nevyužíva a  bezprostredne 
susedia s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa za cenu 15,- €/m2, t.j. za kúpnu cenu vo 
výške 1  335,- €
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať žiadateľ.
u k l a d á 
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z: prednostka MsÚ
T: 30.4.2019 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 13.1.
Ladislav Jankó, Edelényska č. 5, Rožňava – priamy predaj pozemkov mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník

Ing. Filip Pollák    

   Nehlasovali:

Ing. Juraj Balázs Ing. Ondrej Bolaček   

K     bodu rokovania č. 13/2 Košický  samosprávny  kraj,  Nám.  Maratónu  mieru  1,  Košice  –   
priamy  predaj pozemkov mesta
Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Komisia  výstavby, územného plánovania  neodporúča priamy predaj  týchto pozemkov,  ani 
finančná komisia neodporúča schváliť, takže moje odporúčanie je hlasovať proti. A potom je 
tam  odporúčanie  komisie  finančnej  pre  MsÚ  takže  odporúčam  teda,  aby  MsÚ  v zmysle 
odporúčania finančnej komisie pokračoval v rokovaniach s KSK.

p. primátor Michal Domik
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Ďakujem  pekne.  Dobre  takže  nikto  sa  nehlási  do  diskusie.  Uzatváram  diskusiu.  Dávam 
hlasovať. Nech sa páči.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
n e s c h v a ľ u j e   
priamy predaj pozemkov mesta v k.ú. Rožňava, uvedených v dôvodovej správe, v celkovej výmere 
78 543 m2, pre Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice

Za 0 poslancov, proti 12-ti poslanci, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem pekne.
Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 13.2.
Košický samosprávny kraj, Nám. Maratónu mieru 1, Košice – priamy predaj pozemkov mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 12
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15

   Proti:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

   Zdržali sa:

 Pavol Burdiga    

   Nehlasovali:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke   

K     bodu rokovania č.  13/3 Národná diaľničná  spoločnosť,  a.  s.  Bratislava – priamy predaj   
pozemkov mesta
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Komisia výstavby aj finančná komisia odporúčajú schváliť. Teda odporúčam hlasovať za. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
priamy  predaj nasledovných pozemkov  mesta v k.ú. Rožňava, zapísaných na LV č.5716:
parc.č.KN C 7673/2 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 91 m2, KN C 7673/3 zastavaná plocha 
a nádvorie s výmerou 430 m2, KN C 7753/3 ostatná plocha s výmerou 98 m2, KN C 7770/2 ostatná 
plocha s výmerou 82 m2, KN C 7777/2 ostatná plocha s výmerou 207 m2, KN C 7777/4 ostatná plocha 
s výmerou 33 m2, KN C 7777/5 ostatná plocha s výmerou 636 m2, KN C 7790/1 orná pôda s výmerou 
231 m2 a KN C 7790/2 orná pôda s výmerou 17 m2 pre Národnú diaľničnú spoločnosť, a.s. Dúbravská 
cesta 14, Bratislava podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu že pozemky mesto 
nevyužíva  a bude na nich  postavená stavba vo verejnom záujme „ Rýchlostná cesta R2 Rožňava – 
Jablonov nad Turňou „  ktorej investorom je žiadateľ,  za cenu 25 228,80 €.
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
 u k l a d á 
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy
Z:  prednostka MsÚ
T:  30.04.2019
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Za 13 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.
Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 13.3.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava – priamy predaj pozemkov mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník

Ing. Filip Pollák    

   Zdržali sa:

Ing. Karol Kováč    

   Nehlasovali:

Ing. Juraj Balázs    

K     bodu rokovania č. 13/5 VARY s. r. o., Šafárikova 91, Rožňava – priamy predaj pozemku   
mesta
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Obidve  komisie,  aj  komisia  výstavby  aj  finančná  komisia  odporúčajú  schváliť,  čiže 
odporúčam hlasovať za. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Nech sa páči hlasujte.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
priamy predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, ako diel 4 k parcele parc.č. KN C 1936/32 zastavaná 
plocha s výmerou 17 m2, vytvorenej z parcely parc.č. KN C 1936/25 zastavaná plocha s celkovou 
výmerou 900 m2 zapísanej na LV č. 3001, podľa Geometrického plánu úradne overeného Ing. 
Katarínou Pakanovou pod č. G1-142/2018 zo dňa 30.04.2018, pre spoločnosť VARY s.r.o. Rožňava, 
Šafárikova 91, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že  predmetný 
pozemok mesto nevyužíva a  bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za 
cenu 340,- €. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
u k l a d á 
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 
Z: prednostka MsÚ
T: do 30.04.2019

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 13.5.
VARY s.r.o., Šafárikova 91 Rožňava - priamy predaj pozemku mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
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Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Nehlasovali:

Ing. Juraj Balázs    

K     bodu  rokovania  č.  13/6  Ladislav  Takáč,  Kukučína  1,  Rožňava  –  zverejnenie  zámeru   
priameho predaja pozemku mesta
Otváram diskusiu. Pán Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Komisia výstavby odporučila schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta. 
Finančná a podnikateľská komisia odporučila schváliť zverejnenie zámeru priameho predaja 
pozemku mesta s tým, že cena bude stanovená po vyhotovení geometrického plánu. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Čiže odporúčam hlasovať za.

p. primátor Michal Domik
S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. Nech sa páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja len aj takýmto spôsobom chcem upozorniť mesto aj v tomto, aj v prípade 
pozemku pre pána Janka upozorňujeme na odporúčaciu časť komisie  výstavby aj  napriek 
tomu, že povedzme u tohto materiálu nesúvisí nejakým spôsobom predajom tohto pozemku. 
Aby sme dali  do  poriadku  čierne  stavby.  Sme dohodnutý  s majiteľmi,  resp.  nájomníkmi. 
Treba tie veci riešiť. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parciel  parc.č. KN E 
1779/1 orná pôda s výmerou 207 m2, parc.č. KN E 2408 zastavaná plocha s výmerou 1507 m2 a parc.č. 
KN E 1780/2 trvalý trávny porast s výmerou 1 137 m2 s výmerou upresnenou geometrickým plánom, 
pre Ladislava Takáča, bytom M. Kukučína č. 1, Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm.e) zák.č.138/1991 Zb., 
z dôvodu, že  predmetné pozemky mesto nevyužíva a bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo 
vlastníctve žiadateľa. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci.
u k l a d á 
1.zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho predaja 
2.zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku
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Z: prednostka MsÚ
T: 1. do 15.04.2019 
    2. do 30.04.2019

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 1 poslanec. Ďakujem.
Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 13.6.
Ladislav Takáč, M. Kukučína 1, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník

Ing. Filip Pollák    

   Zdržali sa:

Ing. Attila Kelecsényi    

   Nehlasovali:

Ing. Juraj Balázs    

K     bodu rokovania č. 13/7 Ľubomír Takáč, Brocku č.1734/4, Rožňava – zverejnenie zámeru   
priameho predaja pozemkov mesta
Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ani  komisia  výstavby,  ani  finančná  komisia  neodporúčajú  predaj  pozemkov.  Komisia 
výstavby  tam  dala  nejaké  odporúčania,  ktoré  teda  sú  v písomnej  časti,  čiže  MsÚ  môže 
postupovať.  Čiže  odporúčam hlasovať  proti  bez  toho,  aby to  bolo  v ukladacej  správe  tie 
odporúčania.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
n e s c h v a ľ u j e   
zverejnenie zámeru priameho  predaja  pozemkov  mesta v k.ú. Rožňava, zapísaných na LV č.3001, 
parc.č.KN C 1969/99 zast.plocha s celkovou výmerou  555 m2 a parc.č.KN C 2081/225 záhrada 
s celkovou výmerou 245 m2 pre Ľubomíra Takáča bytom J.Brocku  1734/4, Rožňava

Za 1 poslanec, proti 12-ti poslanci, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem.
Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 13.7.
Ľubomír Takáč, J. Brocku č.1734/4, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 1
Proti: 12
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15
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   Za:

 Zoltán Beke    

   Proti:

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák

   Zdržali sa:

Ing. Juraj Balázs    

   Nehlasovali:

 Pavol Burdiga    

K bodu rokovania č. 13/9 Olívia   Rézmúvesová,   Krátka   26, Rožňava... ospravedlňujem sa. 
Zostal mi jeden papier.
Takže  k     bodu  rokovania  č.  13/8     Vyňatie  budovy zo  záznamu,  zo  zoznamu  prebytočného   
majetku mesta
Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Aj komisia výstavby, aj finančná komisia odporúčajú vyňať predmetnú budovu zo zoznamu 
prebytočného majetku. Takže odporučujem...odporúčam hlasovať za.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Zoltán Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len mal jeden dotaz. Tak ma napadlo ako mám pred 
sebou ako len zoznam prebytočného nehnuteľného majetku a tuná to trebárs figuruje v tomto 
zozname  budova  bývalého  archívu  a verejné  WC  a vilka  Kúpele.  Fakt  je  to  prebytočný 
majetok? Alebo keď, keď hej tak prečo sme vložili do toho peniaze nejaké. Či, či by nebolo 
treba ako len stiahnuť aj tieto ako len z tohto zoznamu v budúcnosti. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Pán poslanec Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No minimálne v prípade budovy bývalého archívu by to malo byť stiahnuté. Tam sme urobili 
aj my asi chybu v minulosti, že sme to nenavrhli po tom, čo vlastne bola táto budova daná do 
dlhodobého prenájmu. Čiže, čiže tam by to malo zmysel. A pri tých ostatných by bolo treba 
o tom diskutovať, že či to chceme, alebo nechceme predať. Čiže ja by som navrhoval v tejto 
chvíli hlasovať teda len o tomto jednom predloženom. Ale tieto 3, ktoré si predložil by asi 
bolo vhodné dať už v apríli do, do finančnej, do komisie výstavby a predložiť to na ďalšie 
zastupiteľstvo. A je to dobrý postreh. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Ukončujem diskusiu. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Bischof.
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p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ospravedlňujem sa,  že na poslednú chvíľu.  Otázka na pani  Balážovú.  Vedeli  by sme ten 
archív  bývalý  stiahnuť  aj  teraz?  S nejakým poslaneckým? Lebo je  tam aj  parcelné  číslo, 
poznáme adresu. 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Nevidím v tom problém, len aby nebolo potom zo strany členov komisií, že...

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Aha komisie.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
...že neprerokovali komisie.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobre. Ok. Ja iba sa pýtam.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Takže...

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobre. V poriadku. Dobre.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
...ten procedurálny postup dodržiavať.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobre. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Takže ja by som navrhol dať do ukladacej časti tohto materiálu pripraviť 
na najbližšie zasadnutie komisie výstavby a komisie finančnej prehodnotenie prebytočného 
majetku mesta. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Takže poprosím pána poslanca Drengubiaka, aby zopakoval 
svoj návrh. 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Navrhujem do ukladacej časti pripraviť materiál na najbližšie zasadnutie komisie výstavby 
a komisie finančnej o prebytočnom majetku mesta. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Dávam hlasovať. 
Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 13.8.
Vyňatie budovy zo zoznamu prebytočného majetku mesta – Drengubiak PN
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Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

Teraz dávam hlasovať o celom návrhu aj s prijatým pozmeňujúcim návrhom pána poslanca 
Drengubiaka. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
vyňatie budovy spoločenského pavilónu pri ZOS na Ul. jovickej č.66 v Rožňave, 
postavenej na pozemku parc.č. KN C 1852/123, s.č.1911, zapísanej na LV č.6113 
a pozemku  parc.č.KN C 1852/123 zast.plocha s výmerou 265 m2, zapísaného na LV 
č.3001 zo zoznamu prebytočného majetku  mesta Rožňava
u k l a d á 
1.aktualizovať zoznam prebytočného majetku mesta Rožňava
Z:  prednostka MsÚ
T:  15.04.2019
2.pripraviť na najbližšie zasadnutie Komisie výstavby, územného 
plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií a Komisie finančnej, 
podnikateľskej a správy mestského majetku prehodnotenie prebytočného majetku mesta
Z: prednostka MsÚ
T: 08.04.2019

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 13.8.
Vyňatie budovy zo zoznamu prebytočného majetku mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Nehlasovali:

Mgr. Zoltán Breuer    

K     bodu rokovania č. 13/9 Olívia   Rézmúvesová,   Krátka   26,   Rožňava   –   zverejnenie   
zámeru   priameho prenájmu pozemku mesta
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Aj komisia výstavby aj finančná komisia odporúčajú schváliť zverejnenie zámeru priameho 
prenájmu pozemku mesta. Takže odporúčam hlasovať za.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta, časť parcely  parc.č. KN C 1067, zastavaná 
plocha a nádvorie s celkovou výmerou 238 m2, pre Olíviu Rézművesovú, bytom Krátka 26, Rožňava, 
podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že žiadateľka užíva časť tohto pozemku 
o výmere 75 m² ako vstup k svojej nehnuteľnosti a dvor, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky 
nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, vo výške 
36 €/rok.
u k l a d á 
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu
Z: prednostka MsÚ
T: do 10.04.2019

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo s 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 13.9.
Olívia Rézmúvesová, Krátka 26, Rožňava – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Nehlasovali:

Mgr. Zoltán Breuer    

K     bodu rokovania č. 13/10 Obchodná verejná súťaž na predaj ohraničenia  hracej plochy  –   
cenová ponuka
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Vzhľadom  k tomu,  že  mám  strašne  málo  informácií  s chcem  opýtať  či  to  zapadá  do 
koncepcie, ktorú ste tu navrhli dneska. Tzn. do tej rekonštrukcie tej, tej ľadovej plochy, alebo 
toho betónu a či to bude pasovať k tomu. Či sa to bude dať s tým spojiť. Dobudovať. Či to 
bude sedieť. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
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No  v tomto  prípade  komisie  mali  rozdielne  odporúčania.  Teda  ktoré  sa  tomu  venovali. 
Prerokovávala to komisia športu, ktorá dala odporúčacie stanovisko zapojiť sa, aby sa mesto 
zapojilo  do  obchodnej  verejnej  súťaže  na  nákup  týchto  mantinelov.  Finančná  komisia 
neodporúčala  MZ zapojiť  sa  do  obchodnej  verejnej  súťaže  s tým,  že  odporúčala  riešenie 
výstavbou  nového  štadióna,  alebo  kompletnou  obnovou  tak,  aby  mohol  byť  štadión 
prevádzkovaný celoročne. Čiže je teraz na poslancoch ako s rozhodnú. 

p. primátor Michal Domik
Keď,  keď  môžem  do  toho  aj  ja  niečo  povedať.  Jedná  sa  o to,  že  je  tu  možnosť  kúpiť 
mantinely v hodnote dajakých 15 tisíc, čo majú hodnotu 100 tisíc. Sú to 1 – 2 ročné mantinely 
nakoľko majstrovstvá sveta sa začínajú a bude obnova týchto mantinelov na nové a možno by 
nám vedel  aj  pán  riaditeľ  technických služieb,  neviem,  že  či  ste  to  pozerali  pán riaditeľ, 
ohľadom  toho,  že  či  tie  mantinely  by  boli  vyhovujúce.  Keď  vás  poprosím  o pár  viet. 
Ďakujem. Poprosím zapnúť. Asi máte vypnutý. 

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
V podstate  čo  sa  týka  veľkosti  toho  oválu,  ktoré  vlastne  tie  rozmery  odzneli  aj  teraz  na 
zastupiteľstve,  neviem  do  akej  miery  korešpondujú  tie  mantinely,  ktoré  sú  na  zimnom 
štadióne  Ondreja  Nepelu.  Takže  túto  informáciu  neviem v tejto  chvíli  posúdiť.  Či  je  tam 
nejaký rozdiel, že sa to dá prispôsobiť alebo. Neviem v tejto chvíli na to odpovedať. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Aj keď majú hodnotu 100 000 a sú len za 15 000, ale keď budú nepoužiteľné, neviem, či má 
zmysel tých 15 000 vyhadzovať.  Takže týmto smerom smeruje moja otázka. Neodpovedal 
zatiaľ nikto na to. Ja nemám dostatok informácií. Predpokladám, že vy máte tak buďte taký 
dobrý nám povedať, aby sme vedeli ako hlasovať. Či sa to bude dať použiť, alebo nie. 

p. primátor Michal Domik
Keď, keď môžem ja k tomu povedať pár poznámok. Tak túto celú agendu práve pán Kemény 
riešil  hneď na začiatku a nás obháňal,  aby sme rýchlo využili  túto šancu. My sme urobili 
všetko, aby sme oslovili tú spoločnosť, aby sme sa mohli zúčastniť nákupu týchto mantinelov. 
A potom medzi  tým začal  šíriť  tú  myšlienku nového štadióna.  Takže v tomto smere ja  si 
myslím, že určite sa to dá prispôsobiť, ale môžeme si to potom aj uňho overiť. Ale tu je 
základ či by sme išli do toho. Ak nám to nebude sedieť tak základ je stále tu o tom, že ideme 
to kúpiť,  ale  určite  nekúpime ak nám to nebude sedieť.  Hej.  Čiže toto všetko sa stále dá 
dodatočne, tak jak úver alebo všetko, že prejednáme ten úver s poslancami. Takže nebudeme, 
že  teraz  odsúhlasíme  a zajtra  už  1 500 000  už  budeme  mať  na  účte,  ale  všetko  je  to  na 
poslancoch. Ešte poprosím pani prednostku na vyjadrenie.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem za slovo. Ja by som len doplnila pána primátora, že MZ v Bratislave malo včera na 
svojom zasadnutí  schvaľovať  podmienky  obchodnej  verejnej  súťaže,  kde  už  by  mali  byť 
presne parametre  zo znaleckého posudku. Čiže my ako náhle vyhlásia  súťaž,  vieme si  to 
stiahnuť, vieme si to overiť a podľa toho teda sa rozhodneme, či podáme ponuku alebo nie. 

p. primátor Michal Domik
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Nech sa páči ešte poprosím pani kontrolórku.

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
Ja by som mala takú poznámku. Vieme koľko je všeobecná hodnota tých mantinelov, ale my 
sme neurčili finančný rámec. Do akého rámca môžeme ísť v tejto verejnej obchodnej súťaži. 
Takže  toto  by  ste  mali  povedať.  Do  akej  výšky  má,  má,  akú  výšku  máme  ponúknuť. 
Maximálnu výšku. Ja viem, no ale nemáme v roz...nemáme určené. Hej. Máme? Hej?

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja len doplním pani kontrolórku, že sme sa o tom...diskutovali sme na komisii finančnej aj na 
komisii  športovej,  že  sa  to  bude čerpať  z tej  položky  250 000,  ktorá  je  na  rekonštrukciu 
ľadovej plochy.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ešte raz. Tých 259 čo bolo schválených bolo na akú veľkosť ihriska schválených. Aký máte 
rozpočet, alebo aký je v tom, aký je na tých 259 rozpočet. Toto je z akého? Z veľkého ihriska, 
alebo  z malého.  Či  to  sedí  s tým,  čo  je  v tom  rozpočte,  ktorý  sa  dneska  schválil.  Túto 
informáciu by som len chcel. Žiadnu inú. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Navrhujem doplniť  ukladaciu časť tohto materiálu.  Áno zapojiť  sa,  ale pred tým preveriť 
rozmery mantinelov,  či  sú kompatibilné s plánovanými opravami nášho zimného štadióna. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Chcem sa ešte raz spýtať. V tom čo ste odsúhlasili, tú opravu zimného štadióna, v tom nie sú 
mantinely? 

p. primátor Michal Domik
Suma 200...

p. poslanec Pavol Burdiga
V tých 200 alebo 300 tisíc to je jedno.

p. primátor Michal Domik
V sume 250...

p. poslanec Pavol Burdiga
Sú mantinely v tom? Tak ale potom teraz ich kúpime druhý krát? 
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p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie. To sú tieto mantinely. To sú tieto mantinely.

p. poslanec Pavol Burdiga
Čiže keď ideme, aby sme to, aby sme povedali aj A, aj B. Tak ideme opraviť plochu zimného 
štadióna  komplet  novú,  s novou technológiou,  so všetkým a v tej  celej  oprave,  v tej  sume 
skoro 300 000, bude, budú aj mantinely. Nie tieto? Budú aj mantinely v dodávke? Ja len to sa 
pýtam.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Nie, nie, nie. Tieto mantinely.

p. poslanec Pavol Burdiga
No dobre, ale to nepovedal nikto. Tak preto sa pýtam, že...

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pani prednostka.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Áno.  My,  my  vychádzame  z informácií,  ktoré  nám  dal  pán  Kemény.  Pán  Kemény  nám 
mailovou komunikáciou poskytol  informácie,  tie  mal  priamo zo zväzu,  ako tam píšem aj 
v úvode dôvodovej správy. Postúpili sme túto informáciu aj pánovi riaditeľovi technických 
služieb, ktorý po technickej stránke posudzoval túto vec. Ale ešte nevieme, ako sú zverejnené 
podmienky obchodnej verejnej súťaže.  Hej. Čiže tá položka,  ako som spomínala,  259 000 
zahŕňa aj túto položku, tieto mantinely. Lebo nové mantinely stoja od 90 do 120 tisíc. Tak 
potom treba nové mantinely.

p. poslanec Pavol Burdiga
...rozumiem tomu...

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Tak úplne presne čo sa týka rozsahu prác vie povedať pán riaditeľ technických služieb, lebo 
on má cenovú ponuku na opravu, alebo rekonštrukciu plochy.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči. 

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Cenová,  cenová  ponuka,  ak  sa  dobre  pamätám,  na  opravu  ľadovej  plochy,  trúbkovania 
a betonáž je vo výške 229 000 eur. Toto je v podstate prvý nástrel bez nejakého obstarávania, 
bez všetkého. Čiže toto je cenová ponuka, ktorú nám poskytla firma Primachald. Čiže to je 
vlastne tá prvá etapa, ktorá nezahŕňa teda čpavok, zníženie toho objemu. Zahŕňa len tú ľadovú 
plochu a nezahŕňa mantinely.  Mantinely sa počítali,  že  sa kúpia teda zo štadióna Ondreja 
Nepelu. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
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Pán Kemény volal, že sú variabilné tie mantinely, ktoré sa dajú použiť od 58 – 61m, ale teraz  
čo počujem od pána riaditeľa technických služieb, takže sa v podstate rozvody nevymenia? 
Iba betónová plocha sa pre betónuje? 

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
V tej ponuke, ktorú som ja dostal od firmy Primachald je vlastne rúrkový systém a betonáž. 
Až v druhej etape je vlastne zníženie objemu čpavku zo 7 ton na tú 1 tonu a to je ďalších 
98 000. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. O s faktickou otázkou pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Takže počítam 230 000,  90 000,  mantinely  100 000.  Zatiaľ  okolo 450 000 a ešte  nemáme 
istotu, že to bude skutočne dobré. To je môj názor.

p. primátor Michal Domik
Pán  Ocelník,  keď môžem pán  poslanec.  Rozprávali  sme  tu  o 2,2  milióna  a vám teraz  je 
450 000  veľa,  alebo  riešime.  Začali  sme  o záchrane  ľadovej  plochy  a aby  bola  sezóna 
spustená a taktiež táto ľadová plocha má byť tak prispôsobená, aby mohla aj cez jar, jeseň aj 
leto fungovať. Či to bude hokejbal – to sme si už povedali pred tým. Takže je to čiastkové. 
Môžeme,  môž...môžeme si  celý  ten  harmonogram prác  ako vieme postupovať.  Je  tu,  ide 
o záchranu. Je tu bezpečnosť občanov mesta nakoľko 4 roky unikal čpavok a nikto to neriešil. 
Len sa to, len sa to dajak zalialo vodou, lebo viem, aj teraz to bolo tak. Aj teraz to bolo tak, že 
sa to muselo zachraňovať tým, že v plnej fáze išli všetky agregáty, lebo automaticky keď tie 
čerpadlá  sa,  kompresory vypli,  tak ten čpavok začal  sa rozširovať po celej  ploche.  Takže 
nonstop išli všetky čerpadlá, vlastne kompresory a obrovské vlastne náklady boli potom na 
energiu.  Len  aby  ľadová,  aby  vlastne  ľadová  plocha  nebola  uzavretá  začiatkom  januára. 
Takže išlo to furt. Už sme to tak riešili. A chodili tam bezpečnostní technici, že či áno. Dali 
súhlas, že dá sa takto to v pohode a jednými opravami sledovali to, že či sa to šíri alebo nie. 
Nešírilo sa to. Takže sa to dalo.  Ide tu o, aby sme zabezpečili  zimnú prevádzku zimného 
štadióna. Ak začneme špekulovať na novom štadióne tak stojí to 2,2 milióny, čo v rozpočte 
nenájdeme. Páni poslanci mali ste proti tomu aj proti 1,5 milióna problém odsúhlasiť, nie ešte 
2,2 milióna, aj keby to bolo na splátky. Takže si myslím, že. Nech sa páči pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Nechám si to na... Viem, viem, ale nechám si to na diskusiu. Takže môžeš ma vypnúť teraz. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Breuer.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Ja si myslím, že keď dosiahneme 3 – 4 mesiace podľa mňa úplne super. Lebo po minulé roky 
sa pamätám, že sme mali štadión otvorený mesiac a jeden rok asi skoro vôbec. Ak sa dobre 
pamätám. Možno sa mýlim, ale viem, že jeden rok bol iba mesiac otvorený. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn.
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja len takú technickú poznámku. Podľa medzinárodných pravidiel maximálna veľkosť ihriska 
je 30x60 m a presne tieto rozmery má zimný štadión, teda ľadová plocha na štadióne Ondreja 
Nepelu. Minimálne rozmery sú 26x54 m. takže podľa toho čo telefonoval pán Kemény tak je 
to zrejme taký systém, kde sú dvoj...dvojmetrové zrejme tie bloky. Čiže dajú sa asi vypustiť 
zrejme dve časti mantinelu a tým pádom by to mohlo sedieť, alebo malo sedieť. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Ocelník nech sa páči.

p. poslanec Roman Ocelník
Myslím,  že  si  tu  miešame  hrušky,  jablká  podľa  toho,  ako  nám to  vyhovuje.  Zabezpečiť 
bezpečnosť  za  450 000  momentálne,  čo  tak  rátam,  a to  ešte  nie  sú  konečné  výsledky. 
Kone...kone....to ešte určite nie je konečná suma, lebo keď opravujem starú vec, tak tam sa 
stále niečo pokazí. Pokiaľ by som sa mal zaoberať bezpečnosťou aby som nehrozil okolie 
čpavkom tak ho dám odčerpať a to je najlacnejšie riešenie. Druhá vec je tá, že ak čo o mne 
ľudia  povedia,  ak  im  neotvorím  klzisko  v novembri.  No  toto  je  šité  horúcou  ihlou,  toto 
riešenie čo je tu. Ja si myslím, že by to trebalo rozumne prebrať. Do detailov. Lebo niektoré 
otázky tu nie sú zodpovedané. Niekto... nevieme na nich zodpovedať presne, že čo, kedy, ako, 
za čo. Táto varianta, že či oprava, resp. ako to hovoríte, že výmena plochy, alebo vybudovanie 
novej plochy, alebo vybudovanie nového štadiónu. Toto myslím si, že by malo prebehnúť 
možno verejnou diskusiou, komisiami a vážne, vážne to zvážiť celé. Čo je výhodnejšie, čo je 
nevýhodnejšie. Lebo tu sa vytrhávajú len z kontextu frázy komu čo sa aktuálne hodí. Takže 
treba sa vážne zamyslieť. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Keď môžem pán Ocelník, pán poslanec Ocelník. Jedná sa o to, že chceme 
vyhovieť, chcel som vyhovieť tomu, aby sme čím skôr riešili túto. Ak to dáme, posunieme 
a začneme zas veľa debatovať a je tu možnosť niečo kúpiť za 15 až do 18 možno, keď tu sa 
rozhodneme, nakoľko sa rozhodneme, že po akú sumu pôjdeme, niečo čo stojí 120 000 a je to 
ročné, alebo samy viete, že a kúpiť to za dajakých 15 000, tak je to rýchle rozhodnutie, lebo 
zajtra  to  nemôže.  Pán  Kemény  prišiel  s týmto,  bol  aj  za  vami  aj  za  poslancami.  Všetci 
súhlasili poslanci, akurát sa čudujem, že akurát jeho strana nesúhlasí s tým, aby sme. Áno. 
Potom zmenil názor a, a začal sa riešiť nový štadión. Takže zobral som to na seba, aby  sme 
išli. Niečo keď vieme kúpiť za 15 000 a je to roč...rok používané tak si myslím, že nie je čo 
riešiť. Hej.  A tú plochu stále hovoríte, stále že niečo čo sa opravuje. Nie tam sa buduje nová 
plocha,  ktorá bude mať záruku tak ako táto 25 rokov, až potom začnú tie  trubky.  Takže 
nebude to žiadna oprava, žiadna rekonštrukcia.  Je to vybudovanie novej plochy, stabilnej, 
ktorá bude viacúčelová a asi toľko.  Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Páni.  Ja  len  úplne  jednoduchú  odpoveď  by  som  chcel.  Spýtam  sa  jednoduchšie.  Za  tie 
peniaze, z tej starej plochy, ktorá je tam aj s mantinelmi aj so všetkým, hej, keď to budeme 
opravovať, čo ostane. Toto je jednoduchšie teraz. Čo ostane. Lebo ja, možno som ja nedobre 
rozumel tomuto celému. Ja som myslel, že komplet celá plocha odíde hej a komplet od spodu 
rúrovanie jedne, druhé, betónovanie, mantinely tie pôjdu nové za tú sumu.

p. primátor Michal Domik
Áno. Presne tak. Tak to pôjde.
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p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Ale pán riaditeľ iné povedal.

p. primátor Michal Domik
A môže ísť, nielen musíme odstrániť, ale je tu možnosť, že ešte nadstavba. Takže by tam boli. 
Ja hovorím tých 220 000 je prvý nástrel, ako aj pán riaditeľ povedal. To len prvá firma, ktorá 
by nám to povedala. Nehovoríme o VO a ako to ešte klesne dole a potom by sme. Sú tam aj 
striedačky všetko. Tie mantinely sú z plexisklom hej. Takže to bude viditeľné. Takže budeme 
mať už tú prvú fázu za sebou a tá bude totálne bezpečná čo sa týka pukov vyletenia, alebo 
celej hracej plochy, úniku čpavku. To bude čisto nová, nový prvok na zimnom štadióne. 

p. poslanec Pavol Burdiga
....ja som tam bol. Aj to všetko pôjde? 

p. primátor Michal Domik
Poprosím. Sa hlási pán riaditeľ.

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Betónovou plochou celé rúrkovanie, v tej prvej etape, je započítané tenké rúrkovanie, rozvody 
aj  v kanáli.  Nie je riešené v prvej etape vlastne strojové zariadenie,  ktoré ....  čiže len,  len 
v prvej etape čo je pod ľadovou plochou aj s kanálmi, aj s tým rúrkovaním, aj s tenkým. Áno.

p. poslanec Pavol Burdiga
....aby  sme  to  povedali  hej,  že  za  túto  sumu  kompletne  celý  ten  spodok  pôjde  preč  aj 
s mantinelmi, rúrkovaním, s betónom, komplet pôjdu spodné rozvody, kde sme aj teraz dávali 
ventily, aby sme možno niečo zachránili. 

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Áno.

p. poslanec Pavol Burdiga
Toto všetko ide preč.

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Áno. 

p. poslanec Pavol Burdiga
A ide  komplet  nový  rozvod  aj  s hrubým  rúrovaním,  aj  s tenkým,  ide  na  to  betón  hej 
a pravdepodobne tieto mantinely, ktoré by sme mohli vysúťažiť. 

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Tak.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ja som len toto chcel. Aby sme to povedali hej. Lebo ja som preto sa pýtal na to, lebo niekto  
by mohol povedať, že dobre v tejto sume sú aj mantinely pri tej dodávke? Podľa toho nie sú 
a tieto  mantinely,  keď teraz  nakúpime,  tak  bude dobre za  tých 14 000.  Ok.  Keď nie,  tak 
budeme musieť kúpiť za tých 90 ako sme hovorili. Však? Takto to je. Hej? Dobre ja som len 
toľko chcel. Ďakujem pekne.

89



p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Kupovať mantinely len kvôli tomu, že sú lacné to by som si tak prirovnal, že mám chopper 
a mám terénnu motorku. Teraz si kúpim plein bag, lebo je, je lacný, ale neviem ktorú z tých 
dvoch motoriek si nechám a keď si nechám terénnu tak ten plein bag mi bude úplne na figu. 
A ako  vidíte,  vynárajú  sa  ďalšie  možné  investície,  s ktorými  sa,  o ktorých  sa  tu  ešte 
nehovorilo pri zimnom štadióne, pri oprave. Čiže tam budú...

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Bolaček. Nech sa páči.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem.  Ak  čítam  správne  predložený  materiál  v návrhu  uznesenia  sa  píše  MZ súhlasí 
s predložením  cenovej  ponuky  vo  výške  podľa  schváleného  rozpočtu  na  rekonštrukciu 
ľadovej plochy zimného štadióna. Táto suma je 259 000. Mali by sme asi navrhnúť sumu, 
s ktorou chceme ísť do súťaže, lebo takto to vyznieva, že celá tá suma z rozpočtu 259 000 je 
suma, s ktorou môžeme ísť do súťaže. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakuje. S faktickou poznámkou pán poslanec Breuer. Nech sa páči. 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Ja ešte chcem povedať k tomu, k tej ľadovej ploche. V Košiciach spravili ľadovú plochu tak, 
že na pôvodnú plochu aj s rúrkovaním postavili novú. Dali nové rúrky a betón. Takže nebude 
treba nič odnášať, čo tam je. V Košiciach to spravili tak. A ešte k tým mantinelom. Si myslím, 
že aj  keby sme vysúťažili  tie mantinely za 15 000, tak ja si  myslím, že aj  keby sa niečo 
neurobilo, sa dajú ľahko predať. Tak zo 100 000, 15. Áno.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán pos...pán poslanec Drengubiak nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Ja len odpoviem pánovi poslancovi Bolačekovi. Z objektívnych príčin nie 
je možné na verejnosti povedať, o akú sumu presne ide, keď sa chceme zapojiť do VO, aby 
sme  konkurencii  nepovedali,  s akou  sumou  budeme  súťažiť  my.  Takže  sumy,  ktoré  tu 
odznievajú a sú strieľané v podstate sú orientačné a nemôžu byť uvedené takto na verejnosti, 
aby verejná obchodná súťaž ostala stále verejnou obchodnou súťažou. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.  Dobre  uzatváram diskusiu.  Prosím hlasujte.  Bol  pozmeňujúci?  Nebol  tu 
postreh. Dobre. Takže poprosím pána poslanca Drengubiaka zopakovať svoj návrh.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. takže v ukladacej časti pred zapojením sa do verejnej obchodnej súťaže 
preveriť  kompatibilitu  rozmerov  ohraničenia  ľadovej  plochy  s veľkosťou  nášho  zimného 
štadióna. Ďakujem.
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. Ďakujem. 
Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.
Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 13.10.
Obchodná verejná súťaž na predaj ohraničenia hracej plochy – cenová ponuka – Drengubiak PN
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

Ing. Filip Pollák    

   Nehlasovali:

 Miroslav Demény  Roman Ocelník   

Dávam  hlasovať  o celom  návrhu  aj  s prijatým  pozmeňujúcim  návrhom.  Prosím  hlasujte. 
Ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s ú h l a s í 
so zapojením mesta Rožňava do obchodnej verejnej súťaže na predaj ohraničenia hracej plochy zo 
zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave a s predložením cenovej ponuky vo výške  podľa 
schváleného rozpočtu na rekonštrukciu ľadovej plochy zimného štadióna 
u k l a d á
1.pred  zapojením  sa  do  obchodnej  verejnej  súťaže  preveriť  kompatibilitu  rozmerov 
ohraničenia ľadovej plochy s veľkosťou zimného štadióna
2.vypracovať cenovú ponuku
Z: prednostka MsÚ
T: do 15.4.2019

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa, zdržali sa 2 poslanci.
Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 13.10.
Obchodná verejná súťaž na predaj ohraničenia hracej plochy – cenová ponuka - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga

 Ladislav Dávid Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák  

   Zdržali sa:

Ing. Juraj Balázs Ing. Ondrej Bolaček   

   Nehlasovali:

 Miroslav Demény  Roman Ocelník   
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K bodu rokovania č. 13/11 Predaj pozemku mesta formou obchodnej verejnej súťaže 
Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ani, ani komisia výstavby, ani finančná komisia neodporúčajú predaj týchto pozemkov, takže
odporúčam hlasovať proti.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
n e  c h v a ľ u j e
predaj pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z parcely parc.č.KN C 1861/2 zast. plocha s výmerou 
upresnenou geometrickým plánom formou verejnej obchodnej súťaže

Za 0 poslancov, proti 11 poslanci, zdržali sa 2 poslanci. 
Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 13.11.
Predaj pozemku mesta formou obchodnej verejnej súťaže - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 11
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 2
Prítomní: 15

   Proti:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Filip Pollák  

   Zdržali sa:

Ing. Juraj Balázs Ing. Ján Lach   

   Nehlasovali:

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník   

K bodu  rokovania  č.  13/12  Centrum právnej  pomoci  Námestie  slobody  12,  Bratislava  – 
krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave č. 12
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Keďže  v  tomto  prípade  práve  finančná  komisia  odporúčala  MsÚ  aby  hľadal  vhodnú 
pres...vhodné priestory  práve  v OKC a  podarilo  sa  nájsť  teda  také  priestory  v OKC,  tak 
myslím si, že môžem povedať že, že, to odporúčanie finančnej komisie je schváliť.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Odporúča  finančná  komisia  tak,  že  ani  do  réžie  neprispejú  do  spotreby  energii,  kúrenia, 
elektriky, do ničoho?
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p. primátor Michal Domik
Pán poslanec Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Keďže  ide  o  štátnu  príspevkovú  organizáciu,  ktorá  poskytuje  právne  služby  v podstate 
nemajetným, alebo ľudom z ťažkých, ťažkých finančných pomerov tak a bezplatne tak sme 
neuvažovali o tom, že by sme za to chceli peniaze. Pokiaľ teda sme informovaný tak, tak 
všade kde dostávajú tieto priestory, tak je to bezodplatne. Je to ako vo verejnom záujme.

p. primátor Michal Domik
S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Súhlasím s vami, ale či aspoň elektriku či by si nemali, ktorú minú zaplatiť tam a, a kúrenie. 
Réžiu, réžiu nič iné, priestory zadarmo.

p. primátor Michal Domik
Keď, keď môžem trošku vstúpiť, by som poprosil o vyjadrenie pani prednostky.  Nech sa 
páči. Ďakujem.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne  za  slovo.  Ja  len  na  upresnenie.  Tieto  priestory  budú  využívané  centrom 
krátkodobo, to znamená nie každý deň, nie sústavne. Ale sú dané termíny 2x , 3x do mesiaca.  
To znamená, že nebude to sústavná výpožička na celý rok.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Mne to pripadá, že štát nám určí, aby sme pre naše školy zobrali úver, aby sa deti  mohli 
zadarmo stravovať a na druhej strane mi ideme financovať štátne zložky. Tak mi to nejak 
príde. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Keď môžem k tomu. Fakt ide tu o možno 5 hodín 3x do mesiaca. Takže za 15 
hodín aby sme im účtovali elektriku keď chcú pomôcť našim občanom v ich problémoch tak 
si myslím, že určite tých 15 euro mesto Rožňava dajak prežije. Takže asi ten rozdiel je trošku 
iný ohľadom toho stravovania a ohľadom tejto pomoci, právnej pomoci ktorou chcú pomôcť 
naši občanom. Takže ide tu fakt o banálnu sumu na 5 hodín dať im elektriku, možno keď 
hlavne  ide  to  teraz  v  jarných,  alebo  ja  letných,  v  letnom  období,  takže  ani  to  kúrenie 
nemusíme používať. Takže si myslím, že... Nech sa páči pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Pán primátor máš úplnú pravdu. Ja som len chcel poukázať, že každý na to môže mať rôzny 
pohľad. A druhá strana je, že oni tam síce budú pár hodín do mesiaca, ale nám budú blokovať 
naše možné finančné zisky.

p. primátor Michal Domik
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Ďakujem pekne. Pán poslane Kováč nech sa páči.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne.  Ja len chcem pre občanov mesta  povedať,  že centrum právnej  služby je 
centrum ktoré bezplatne poskytuje právnu pomoc pre tých, ktorí to potrebujú. Najväčší rozsah 
právnej  pomoci v súčasnosti  tvoria  hlavne osobné bankroty a zle...  a finančné,  by som to 
nazval škaredo, vydieranie od nebankových inštitúcií a myslím si, že tento kraj a obyvatelia 
tohto mesta je viacero takých, ktorí určite využijú bezplatnú túto, túto službu nakoľko by sa 
radi zbaviť týchto svojich záväzkov, pohľadáviek škaredých, ktoré nerozumne a možno sa 
zamotali už aj rozumne pobrali. Takže z tohto hľadiska v sociálnom rozmere to vidím ako 
pomoc a ten náklad nie je taký veľký. Ja si... ja predpokladám, že keď príde nejaký vážny 
záujemca, ktorý tento priestor chce a bude ho chcieť mať k dispozícií,  určite mesto nájde 
ďalšie riešenie, pre priestor pre túto službu. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
No pôvodný, pôvodný návrh bol, že by sa na tieto účely využívala miestnosť na radnici. Je to 
bývalá zrkadlová sála a tam práve na finančnej komisii sme mali výhrady, že ak tam oni budú 
aj keď teda len pár dní v mesiaci, tak v ten deň bude problém napr. prenajať radnicu, keby 
niekto napr. chcel prenajať si veľkú sálu aj s bočnými, že chce mať nejakú akciu súkromnú, 
firemnú neviem akú, ale chce to mať celé a my by sme povedali, že no ale nemôžeme im to 
celé prenajať lebo, niekto, niekto teraz sú tam nejaká právna pomoc tie tieto. Tak tam by sme 
prišli o tie zisky. Práve preto finančná komisia navrhla hľadať priestory ktoré, ktoré by nás 
nejakým  spôsobom,  ktorým by  sme  neodblokovali  možnosť  aby  mesto  zarábalo.  A  teda 
pokiaľ viem táto, tieto priestory č. 12 v OKC mesto nevyužíva komerčne a, a majú slúžiť 
v budúcnosti teda občanom a poslancom. Čiže neprídeme, ako mesto nepríde o žiadny zisk. 
Opravte ma teda ak sa, ak sa mýlim, ale tak mi to bolo vysvetlené.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu, prosím hlasujte. Ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e
zverejnenie zámeru krátkodobej výpožičky nebytového priestoru -  miestnosti č.12 o výmere 50m2   
v budove OKC v Rožňave pre Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, Bratislava  
podľa   ustanovenia § 9a) ods. 9 písm c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, a to, že žiadateľ   zriadi konzultačné pracovisko v zmysle zákona 327/2005 Z. z. o 
poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi, na dobu určitú  - na rok 2019
u k l a d á 
zabezpečiť zverejnenie zámeru krátkodobej výpožičky
Z: prednostka MsÚ
T: do 16.04.2019

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 13.12.
Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava 15 – krátkodobá výpožička nebytového 
priestoru v OKC č.12 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
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Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach Ing. Filip Pollák   

   Nehlasovali:

 Roman Ocelník    

K bodu rokovania č. 14 zmena ukladacej časti uznesenia č. 17 /2019 zo dňa 28. 02. 2019 
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Navrhujem do ukladacej časti uviesť, aby mesto Rožňava do 1 mesiaca 
vymenovalo  komisiu  a  do konca  roka  aby táto  komisia  predložila  koncepciu  školstva  na 
pripomienkovania, na pripomienkovanie do komisií. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Dátum? Vieme? Do konca roka?

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Do konca roka.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Uzatváram diskusiu, poprosím p. poslanca Drengubiaka zopakovať svoj návrh.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Požiadam MsÚ aby do 1 mesiaca vymenovalo komisiu a do konca roka komisia predložila na
pripomienkovanie koncepciu školstva. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem, prosím hlasujte. Ďakujem.
Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 14.
Zmena ukladacej časti uznesenia MZ v Rožňave č. 17/2019 zo dňa 28.2.2019 v časti vypracovanie 
koncepcie školstva – Drengubiak PN
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 15

   Za:

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak

Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Nehlasovali:

Ing. Juraj Balázs    
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Dávam  hlasovať  o  celom  návrhu  aj  s  prijatým  pozmeňujúcim  návrhom  pána  poslanca 
Drengubiaka. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia MZ č. 17/2019 zo dňa 28.2.2019 ktorým MZ berie na vedomie Správu o plnení 
uznesení MZ v Rožňave a ukladá:
- vypracovať Správu o plnení ukladacej časti uznesenia MZ v Rožňave č. 50/2015 bod č.2 
- predložiť koncepciu  školstva všetkým poslancom MZ v termíne: najbližšie zasadnutie MZ
a to zmenu a doplnenie nasledovne: 
u k l a d á
1.osloviť participujúce organizácie a školy na delegovanie členov do pracovnej skupiny pri Komisii 
vzdelávania a mládeže MZ v Rožňave na tvorbu koncepcie školstva a vymenovať členov tejto 
pracovnej skupiny
Z: prednostka MsÚ
T: 28.4.2019
2. tejto pracovnej skupine, aby v lehote do 31.12.2019 predložila Koncepciu školstva na 
pripomienkovanie do všetkých stálych komisií MZ

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 14.
Zmena ukladacej časti uznesenia MZ v Rožňave č. 17/2019 zo dňa 28.2.2019 v časti vypracovanie 
koncepcie školstva - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

K bodu rokovania č. 15. Program odpadového hospodárstva, program obce Rožňava na roky 
2016 – 2020
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e
Program odpadového hospodárstva Program obce Rožňava na roky 2016 – 2020
u k l a d á
zverejniť program odpadového hospodárstva Program obce Rožňava na roky 2016 – 
2020 na webovom sídle mesta a úradnej tabuli MsÚ
Z: prednostka MsÚ
T: do 27.4.2019

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 2 poslanci. 
Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 15.
Program odpadového hospodárstva Program obce Rožňava na roky 2016- 2020 - 
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Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Roman Ocelník

Ing. Filip Pollák    

   Zdržali sa:

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Karol Kováč   

K bodu rokovania č. 16. Zoznam opráv a     rekonštrukcie chodníkov, komunikácie a ostatných   
plôch na rok 2019
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja by som teda len chcel požiadať hlavného architekta a urbanistu a teda MsÚ, že keď sa budú 
robiť  akékoľvek  rekonštrukcie  chodníkov  v  historickej  časti  mesta,  aby  sa  to  všetko 
konzultovalo s hlavným architektom, aby sa robili tie opravy a rekonštrukcie pokiaľ možno v 
súlade s architektonickým projektom rekonštrukcie námestia,  Šafárikovej  ulice a ostatných 
priľahlých ulíc tak ako sú v projekte. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Keď sa môžem spýtať, je to pozmeňujúci návrh? Dobre. Ďakujem. Dobre. Nech sa páči pán 
poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Možnože mi to uniklo, ale nevidím tu Rožňava baňa chodník, fakt ako neviem. Je tam alebo 
nie je zahrnutý? Nemýlim sa hej?

p. primátor Michal Domik
Chodník na Rožňava baňu je tam vyčlenených ešte z minulého roku 50 000 na opravu, takže 
by sa mal tak isto robiť. Tam už bolo v rozpočte.

p. poslanec Roman Ocelník
Vieš, ktorý myslím hej?

p. primátor Michal Domik
Áno, áno...

p. poslanec Roman Ocelník
Dobre  a  Nadabula  tam je  pri  ihrisku zahrnutá,  len  tá  bola  už  minule  vlastne  tá,  tá  bola 
nedokončená. Tam to je už vyfrézované, rozbité celé a nestihlo sa to nejak zaliať, tak...

p. primátor Michal Domik
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Táto diskusia asi si myslíme, že celé mesto je rozbombardované a všade treba tie chodníky. 
Takže určite si, keď odsúhlasíme niečo, tak ešte prejednáme tie, ktoré sú tie urgentné, určite 
nájdeme, aby fakt všade treba na každej, takže každý poslanec by mal dajaký návrh, každý 
poslanec by mal  dajaký úsek ktorý by chcel  presadiť aby sa to opravovalo.  Máme určitý 
obnos peňazí, ktorý vieme do toho investovať, bude to si myslím, že dosť veľa na ten prvý 
rok, ktorý chceme. Takže určite bude veľa chodníkov opravených a roz...rozhodneme o tých 
cestách a chodníkoch, že ktoré to budú tie prioritné a hlavné.

p. poslanec Roman Ocelník
Možno si ma nepochopil, vieš vedľa ihriska ten chodník a ten bol fakt rozrytý, čiže tam už 
niet čo rozhodovať, lebo tam už chodník nie je hej? Čiže tam to už fakt treba zaliať. Ja len 
upozorňujem na to,  čo nebolo dokončené a tá  Rožňava baňa je  obrovský problém veľmi 
akútny pretože...

p. primátor Michal Domik
V bode 24 je tam

p. poslanec Roman Ocelník
Ešte dokončím.

p. primátor Michal Domik
Nadabula popri futbalovom ihrisku....

p. poslanec Roman Ocelník
Ešte dokončím, len si sa mi stratil dobre no už ta mám. Ok. Díky. Tá Rožňava baňa je vieš o 
tom že katastrofa, lebo chodíš tam každý deň tak isto skoro ako ja a ľudia musia chodiť po 
ceste s kočíkmi a takto. Lebo nevedia chodiť po tých chodníkoch, lebo tie chodníky vlastne 
tam sú horšie ako keby neboli hej? Takže to je fakt veľmi akútne.

p. primátor Michal Domik
Je tu zahrnuté, tak isto v bode 24 hej? Nadabula popri futbalovom ihrisku. Takéto chodníky 
kde vlastne nevedia ľudia chodiť a chodia je aj  na Vargovom poli,  kde fakt 50 rokov sa 
nedotklo  nič.  Tie  chodníky  sú  už  také,  že  tí  ľudia  nevedia  chodiť,  takže  veľa  takých 
chodníkov máme kde ľudia nevedia s tými kočíkmi chodiť.

p. poslanec Roman Ocelník
To je v poriadku len zoberme do úvahy ...

p. primátor Michal Domik
Ale je, ale je to tam ...

p. poslanec Roman Ocelník
Zober, vieš, zoberme do úvahy, že na, na Vargovom poli nechodia kamióny. Na Rožňava 
bani, vieš, mimo tvojich nákladných áut tam chodia fakt kamióny a to je nebezpečné, to je 
veľmi nebezpečné.

p. primátor Michal Domik
Ale tam, tam na tej ceste sme si hovorili z minulého roku je tam 50 000 vyčlenených na ten 
chodník, takže to sa bude tak isto rekonštruovať. Nech sa páči p. poslanec Drengubiak.
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pekne za slovo. Možno trošku aj doodpoviem tie sumy ktoré sú tam uvádzané tak 
ako mi zamestnanec mesta uviedol sú v podstate orientačné a neznamenajú, že presne toľko to 
bude stáť takže je možné, že sa bude rekonštruovať, opravovať viac týchto ciest, chodníkov. 
A v takom prípade sa vlastne pristúpi k rozšíreniu toho, tohto, ale tak isto závisí aj od toho čo 
sa všetko stihne. Ja sám som si prešiel celé mesto a poznáme ulice v Rožňave, ktoré ešte 
nikdy nevid..  ani  nevideli  asfalt,  takže  tých  ciest  a  chodníkov tu  je  veľa.  Dostali  sme aj 
otvorený list od pani riaditeľky GOS, kde tak isto žiadajú na Betliarskej ceste vlastne opravu 
tohto chodníka a myslím si, že je to tiež jedno s veľmi dôležitých miest a zaslúži si to podľa 
môjho názoru aj nejakú tú dlažbu a nie asfalt. V takom, v takej tesnej blízkosti historického 
jadra, ale toto v podstate tento materiál rieši to aby sme mohli začať s verejným obstarávaním 
a mohli začať riešiť najakútnejšie veci a aby sme to nerobili v novembri. Takže začneme a 
v podstate podľa finančných možností mesta sa bude pokračovať ďalej. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke nech sa páči.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Tak prakticky prvú časť čo som chcel ako len sa spýtať už, už pán 
Drengubiak načrtol. Lebo taktiež som obdŕžal od riaditeľky GOS tú odozvu alebo prosbu, že 
by sa urobila, urobilo chodník pred tamtou budovou. Taktiež som toho názoru, že každopádne 
fakt figurovať nefiguruje v tomto pláne, ale keďže smerom ku cintorínu, sa urobili ako už v 
dostatočnom množstve ako len chodníky či pri, pri kostole alebo tak isto od toho bývalého 
archívu až po úrad pamiatkovej...pamiatkového úradu tak pokračovaním to už nie je až taká 
veľká plocha, že by sa celkove nedalo už dokončiť a, a potom máme pokoj ako len v tamtej 
časti dobrú dobu. Jedno, že keď už ostatné veci sú urobené alebo ostatné časti sú urobené 
asfaltom tak možnože by mohlo byť pokračovaním aj asfaltová vrstva. Nemusel... ale, ale to 
nech, lebo to je už, to je už trošičku vonku ako len z centra mesta. A snáď len, len toľko, že 
viaceré veci vidím tuná a to je zahrnuté iste aj minulý rok bolo zahrnuté, zahrnuté opravy. 
Niektoré sa nedokončili no dostali sa do toho, do tejto časti, do tohto plánu, že sa ukonč...  
dokončia. Ale trebárs ani minulý rok ani, ani v tomto roku nevidím v tom Krásnohorskú ulicu, 
ktorá bola už viac rokov ako len prepratá ako len tuná to. Neviem onoho času bolo povedané, 
že dokumentácie sa majú ako len pripravovať, že v akom štádiu sú, kedy, kedy je možné ako 
len potom zahrnúť do takýchto opráv tú ulicu alebo,  alebo vybudovanie,  lebo tam ešte v 
živote nebol asfaltová vrstva ako len a pritom denne 1 000 ľudí, minimum 1 000 ľudí chodí 
stamaď ako len hore, dole. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Burdiga nech sa páči.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa len chcem poďakovať za to, že sa pokračuje v asfaltovaní 
chodníkov aj ciest. Veľmi dobre viete, že v samotnom meste je čo robiť a spätne aj 3 roky 
sme asfaltovali. Ja sa len chcem spýtať, že v tom úvodnom slove zaznelo, že konečne idem 
asfaltovať neznamená to, že sme doteraz neurobili nič.

p. primátor Michal Domik
Môžem? Ja som povedal?

p. poslanec Pavol Burdiga
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Tak neviem, ja som tak, možno, že zle som rozumel, len, len že ...

p. primátor Michal Domik
Ja by som poopravil,  lebo sme sa s viacerými poslancami zhodli,  že chodníky sa nebudú 
asfaltovať,  ale už nech je jednotná zámková dlažba a začneme robiť zo zámkovej dlažby. 
Nakoľko aj tie výkopové práce tu prebiehajú bežne a aj keď rozkopú tu asfaltovú tak už toto 
sa nedá napraviť tak aby to ladilo, takže je to tam viditeľné. Ale keď dáme zámkovú dlažbu a 
začneme pracovať už jednotne ako aby, aby vlastne už malo tu aj dajakú fazónu hej? Aby tie 
chodníky  tu  dáme  asfalt,  tu  dáme  betón,  tu  dáme  zámkovú  dlažbu,  tu  dáme  špeciálnu 
zámkovú dlažbu, tu dáme takú. Takže určite tú koncepciu výstavby chodníkov treba prebrať 
aj s pánom architektom mesta chceme prebrať, že ako by sme mohli pokračovať. Ale väčšina 
poslancov je zato, aby sme už tie chodníky robili zo zámkovou dlažbou aby v tomto smere. 
Robili  sa  tak  isto  asfalt,  asfalt  sa  dával  videli  sme.  No  veľakrát  tie  obrubníky  neboli 
vymenené, bolo to trošku aj také naplátané, dakde narýchlo, ale robilo sa aj tak, že sa tam 
menili sa mi zdá aj obrubníky. Ale už do budúcnosti, keď sa budú robiť dajaké chodníky nech 
je to urobené kompletne aby, aby vlastne ten chodník už vyzeral a mal trvácnosť minimálne 
15 rokov. Hej? Aby sme to ani neplátali aby potom v zime nám ten asfalt nepopukal. Takže 
asi takto. Takže nikto tu si myslím netvrdil, že nerobilo sa tu neasfaltovalo sa? Hej? Ja som to  
nezapočul, ale chcem pokračovať a chcem hneď v prvom roku začať a, a by sme to neriešili 
na konci volebného obdobia. Takže s tým sme sa zhodli s viacerými poslancami. Nech sa... 
ešte pani prednostka chce odpovedať pánovi poslancovi Bekemu.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ja  by  som  len  chcela  podať  informáciu  ku  chodníku  na  Krásnohorskej  ulici.  Máme 
vypracovanú projektovú dokumentáciu a my sme ju odstúpili pánovi hlavnému architektovi 
mesta na vyjadrenie, takže keď nejaké bližšie informácie tak poprípade nech ma doplní alebo, 
alebo potom sa informuj konkrétne, áno ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu prosím hlasujte. 16x. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s c h v a ľ u j e   
Zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií  a ostatných plôch na rok 2019 
v meste Rožňava podľa predloženého návrhu  
u k l a d á
realizovať opravy a rekonštrukcie chodníkov podľa finančných možností v roku 2019
Z: prednostka MsÚ
T: rok 2019

Za 14 poslancov, proti 0, zdržal sa 1poslanec. 
Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 16.
Zoznam opráv a rekonštrukcie chodníkov, komunikácií a ostatných plôch na rok 2019 - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček
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Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

   Zdržali sa:

Ing. Karol Kováč    

K  bodu  rokovania  č.  17  Predloženie  žiadosti  o  poskytnutie  podpory  v     rámci  národného   
projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v     obciach Slovenska.   
Zelené obce Slovenska. 
Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. Ďakujem.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
s ú h l a s í
so zapojením mesta Rožňava do výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie 
podpory v rámci národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach 
Slovenska – Zelené obce  Slovenska z Operačného programu Kvalita životného prostredia
s c h v a ľ u j e
predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu Podpora biodiverzity 
prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce  Slovenska
T: do 30.04.2019

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 17.
Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity 
prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska - 
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 15

   Za:

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn

Ing. Ján Lach  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák  

Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia MZ sú podnety pre hlavnú kontrolórku
Nech sa páči otváram diskusiu v tomto bode. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu.  Chcete 
pani kontrolórka dačo povedať? Dobre. Takže všetko je v poriadku. 

Nasleduje bod otázky poslancov
Nech sa páči páni poslanci. Nech sa páči pán poslanec Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem.  Moja  otázka  bude  na  predstaviteľov  mesta.  Dostala  sa  mi  taká  informácia,  ja 
neviem či to je pravda, že nejaký investor navrhol mestu,  že by mohol vybudova...  alebo 
mohol  by zainvestovať  nejaký väčší  obnos peňazí  do futbalovej  infraštruktúry.  Chcem sa 
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opýtať,  čo  je  na  tom pravda,  o  akej  sume sa  bavíme  a,  a  či  sa  vedú  nejaké  rokovania. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Takže, na to by som mohol ja odpovedať. Je to len dezinformácia. Žiaden investor za mnou 
nebol.  V  rámci  toho  asi  pred  pol  rokom  alebo  4  mesiace  naspäť,  ešte  možno  som  ani 
nekandidoval,  tak  vtedy  vlastne  v  Rimavskej  Sobote  prebiehala  taká  akcia,  že  Rimavská 
Sobota odmietla, vlastne teraz musím sa priznať už som bol primátor, lebo som niečo povedal 
o chvíľu vám to poviem, že čo. Volali mi či by sme my tu v meste nechceli túto investíciu. Ja 
som im na to odpovedal veľmi rád, ale u nás nedostanete 280 000 ročne, ale len 30 000, ale 
pokojne môžete prísť vybudovať toto ihrisko u nás. Tak s tým zložil telefón, že a nedalo by sa 
tam viac? Hovorím aj keď budem primátor také peniaze vlastne neodporučím nikomu dať, 
aby 280 000 sme ročne  dávali  do  futbalového  štadióna,  nakoľko to  v  Rimavskej  Sobote 
neprešlo a ja som im odpovedal: pokojne príďte, postavte maximálne možno vydobyjem 50 
000 ak vás to bude zaujímať. Odvtedy sa nikto za mnou nezastavil a nikto mi neponúkol. 
Žiadna zmluva nebola, bola to dezinformácia počul so muž aj ja, že zmluva bola na stole. 
Takže  v žiadnom  prípade  takáto.  Toto  bola  len  taká  dezinformácia  a  fáma  ktorá  sa  šíri. 
Ďakujem pekne, ale som rád,  že presne tieto otázky vieme tu verejne  uro,  odpovedať,  aj 
vyjasniť. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja  mám  v  podstate  len  takú  technickú  otázku.  Čo  dostávame  pravidelne  materiály  ako 
informačné,  ten materiál  vyhodnotenie verejného obstarávania za január,  február 2019 tak 
hneď ta prvá, ktorá je informácia, tak je podľa mňa zmätočná. Lebo sa tu uvádza to je tá 
servis, oprava, kalibrácia auto váhy a sú tu, že hodnota zákazky v eurách bez DPH a s DPH. 
A teda rozdiel medzi tými sumami, sumami nie je 20% , ale 50 eur. Teda akože bez DPH 2 
122 a s DPH 2 172. Neviem o tom, že by také 2% DPH bolo na niečo. Tak predpokladám, že 
je to nejaká chyba, tak by som poprosil  keby sa tá informácia opravila  a,  a na najbližšie 
zastupiteľstvo sme dostali presnú informáciu. Ja teda predpokladám, že je to nejaká drobná 
chyba pri v exceli, pri prepočte DPH bez DPH, ale, ale dúfam teda, že, že to je len v tom.

p. primátor Michal Domik
Dobrý postreh. Nech sa páči pán poslanec Balázs s faktickou poznámkou.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ja som počul nejaké podobné informácie ako pán kolega Bolaček. A či by nevadilo keby 
zástupcovia takých, tejto spoločnosti prišli aj na zastupiteľstvo napr. na najbližšie. Či by sme 
ich nemohli pozvať.

p. primátor Michal Domik
Ja si myslím, že môžu, môžu prísť budem rád ak im, odsú... odsúhlasíte tieto podmienky ja 
veľmi budem rád keď tu môžeme vybudovať štadión za 4 milióny. Ale to je zas ďalšia, ale 
budem veľmi rád, takže pokojne ich môžete zavolať. Budú tu vítaní.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Lebo, lebo ani v Rimavskej Sobote nie takéto podmienky boli a ani, ani takže...

p. primátor Michal Domik
Ja  som  priamo  rozprával  s  p.  primátorom  bol  to  taký  predvolebný  ťah  od  opozičných 
poslancov  a  vlastne  jeho  protikandidáta,  aby  ho  vtlačili  do  kútu,  do  kúta  s takýmto 
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argumentom, že on nechce alebo takto. Fakt na veľkej, na vysokej úrovni 280 000 tam dávajú 
do futbalu. A tieto peniaze aj ja by som vybudoval tu štadión, keď mi dáte, odsúhlasíte tak aj 
ja osobne vybudujem za 4 milióny a budete mi to splácať 30 rokov ako mesto. Jednoduché 
výpočty. Hej takže 280 000 x 30 rokov. Takže ja iba hovorím, ale veľmi rád ak dohodneme sa 
prídu, presvedčia vás, ja budem rád, že tu bude pre deti,  futbalistov budeme mať tu nový 
štadión. Len sú tie zákulisia ako pri tom štadióne, zimnom štadióne, že chcem vám pomôcť, 
chcem zainvestovať, chcem pomôcť. Keby tu bol Gáborik, alebo tu býval Hamšík tak verím 
týmto fámam, že áno chcú nám pomôcť, lebo sú z tohto mesta, majú, majú na to aby nám 
postavili dajaký štadión v rámci toho, že sú, tu sa narodili a, a vlastne tu bývajú. Nech sa páči 
pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Táto  spoločnosť  vlastne  už  pred  voľbami  pustila  túto  informáciu  dajakou  formou  a,  a ja 
neviem o jednom štadióne jak vyhovoríte, jak ty hovoríš p. primátor, ja viem o tréningovom 
centre o 5 – 6 štadiónoch a komplet infraštruktúre ku tomu. A v podstate zo strany mesta 
trebalo  vstupný kapitál  čo sa týka  pozemkov,  kde by sa to  postavilo.  Samozrejme  už tie 
budovy by si a štadióny potom nezobrali, ale nie o 1 štadión, ale o 5 štadiónov sa jednalo. A 
kompletné tréningové centrum.

p. primátor Michal Domik
Ťažko budeme tu argumentovať, dačo treba sa potom poprípade môžeme zavolať tak isto aj 
pána primátora z Rimavskej Soboty, aby mal dajaké vyjadrenie. O čo vlastne tam išlo, o čo 
vlastne tam išlo, veď treba zavolať budem rád, veď tu bojujeme, umelú trávu potrebujeme pre 
naše deti. Robím tu všetko a už pracujeme ja na tom aby zohnali financie zo zväzu, aby sme 
mali tú umelú trávu taktiež aj my, ale keď dakto nám to príde postaviť a chcú nám tu pomôcť  
a či to je z Maďarska, alebo odkiaľ a nebudú chcieť nič také, aby mesto sa zadlžilo tak budem 
veľmi rád a hoc kedy sú vítaní v tomto meste. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec 
Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem, ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som do diskusie chcel. Minulý mesiac som 
bol  poverený  overením zápisu  z  rokovania  ako  takého.  Bol  by  som veľmi  rád,  keby  sa 
v budúcnosti v zápisoch objavili texty uznesenia, za ktoré sa hlasovalo a na odporúčanie MsÚ 
aj hlasovanie ako také. Vysvetlenie je pre mňa prozaické. My robíme priamy, doslovný prepis 
zvukového záznamu ale preto, že sme sa dohodli, že nebudeme z hľadiska šetrenia času čítať 
uznesenia ako také, tak tam tie uznesenia nie sú. Nakoľko tam tie uznesenia nie sú a mali by 
byť  podľa  môjho názoru,  tak  navrhujem,  aby teda  do zápisov z  rokovania  tieto  texty  sa 
doplnili a plus to hlasovanie v zmysle teda dohody s MsÚ. To je do diskusie prvá záležitosť. 
Druhá vec. V rámci jarného upratovania ma občania na Mierovej ulici požiadali aby, či teda 
bude možné a či mesto teda umožní aj zber čier... zber čiernej a bielej elektroniky. Po minulé 
roky  popri  veľkých  kontajneroch  bola  možnosť  teda  vyniesť  aj  nefunkčné  a  zastaralé 
nepoužívané stroje, ohľadom teda chladničky, televízory atď., atď. Takže je tu taká žiadosť. 
Ak  by  teda  takýto  priestor  v  rámci  jarného  upratovania  bol,  privítali  by  to.  No  a  moja 
posledná záležitosť,  neviem či  som dobre rozumel,  v akom štádiu  je  momentálne  projekt 
bytoviek? O ktorých, o ktorom sme sa teraz teda rozprávali v rámci tej fázy 1 a 2? Keby ste 
boli taká dobrá pár informácií v diskusii ešte. Ďakujem pekne z mojej strany všetko.

p. primátor Michal Domik
Tak  keď môžem na  niektoré  otázky  odpovedať.  Tak  ide  vlastne  pristavenie  kontajnerov, 
budeme robiť jarné a jesenné upratovanie. Tie kontajnery budú bezplatne pristavené. Boli by 
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sme radi, keby tú bielu a čiernu techniku nedávali do jedného aby sa to zbadalo, lebo nakoľko 
to je zadarmo zoberú aj Technické služby, nie technické ale Brantner. Takže môžu aj na dvor 
zobrať, zložiť hej tieto. Ale keď to chcú aby to nehodili na spodok kontajnera, zasype sa to 
komunálnym odpadom a potom by bol len problém z toho. Ale môžu to oddeliť a to všetko 
zadarmo vlastne  pôjde  na účet  mesta  a  tak  isto  aj  Brantner  to  odnesie.  Dobre.  Ohľadom 
bytovky poprosím pani Valkovú nech sa páči.

p. Ing. Katarína Valková
Takže, projekt na výstavbu 10 bytov... v podstate hotové len prebieha rokovacie konanie na 
nejaké úpravy čo sa týka novely zákona od 01.01. Čiže projekt tam je už hotový na výstavbu a 
čo sa týka rekonštrukcie je vypísané verejné obstarávanie na projektanta. Keď stačí toľko.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou p. Breuer nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer
Pánovi  poslancovi  Kováčovi.  Možno stačí  tlmočiť  tým občanom,  že  elektro  odpad môžu 
doniesť do hocijakého elektra. Zoberú to bezplatne, takže to nie je problém si myslím.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Väčšinou  sa  jedná  o dôchodcov,  ktorí  väčšinou  takúto  možnosť  nemajú.  U  nás  v tých 
bytovkách na Mierovej je taká zvyklosť, že v rámci jarného upratovania sme tie staré pračky 
zvykli vyložiť vedľa, alebo teda niekto nám dovolil niekde to zložiť v blízkosti, kde sme to 
vedeli fyzicky odniesť. Ďakujem len toľko.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Tak ja k tomu ešte by som mohol, že môžeme potom poprípade do toho 
zatiahnuť aj technické služby, že dáme týždeň, kde si môžu tí ľudia to vyložiť a  ten týždeň 
budú kolovať. Jednoducho by sme to vedeli vyriešiť, aby sme tým občanom pomohli s tým aj 
s touto službou. V rámci technických služieb, že by to nahodili potom na nákladné auto a, 
lebo Brantner by to možno.... Dobre. Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ďakujem pekne. Ja  mám nejaké 3 veci úplne jednoduché. Chcel by som využiť tento priestor, 
totiž nie som na nejakých verejných sieťach, ale niekedy dostanem aj ja informácie. Asi pred 
mesiacom sa tam rozvírila diskusia ohľadom fontány, tak chcel by som len toľko povedať, že 
tá fontána zhruba 16 rokov nefungovala a každý sa na ňu len pozeral a nečinne a každý z 
bývalých primátorov. Nám sa podarilo chvalabohu tu fontánu aspoň tak spojazdniť ako bola z 
vlastných financií a ja si myslím, že celkom sa to ujalo aj u ľudí. A samozrejme chceli sme 
pokračovať aj ďalej v tom, že bude sa najbližšie aj dlažba ukladať, čiže každopádne chcem 
povedať, že za bývalého vedenia sa podarilo získať aj peniaze, tých 55 000 euro na uloženie 
tej dlažby. Chvalabohu sme to stihli v čase v akom sme to mali stihnúť. Chcem sa poďakovať 
z tohto miesta,  aj pánovi primátorovi,  ale technickým službám, že ste to stihli.  Mne sa to 
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celkom páči, aj tá dlažba je položená, mám aj pár záberov z hora ako to vyzerá. Je to, je to 
celkom pekné čiže nechcel by som si týmto nejakú polievku prihrievať, ale bolo to za nášho 
bývalého vedenia, keď sa na to peniaze zohnali, lebo v diskusii na sociálnych sieťach zazneli 
nejaké celkom iné veci. Čiže toto by som chcel dať na tú správnu mieru. A budem veľmi rád 
keď sa bude pokračovať v týchto veciach. A aj tebe pán primátor ďakujem, keď sa v týchto 
veciach  bude pokračovať,  budú sa  tieto  veci  robiť,  lebo  je  to  vlastne  len  zhodnocovanie 
majetku,  majetku  mesta.  Chcel  by  som  aj  takú  malú  poznámku  k  pánovi  poslancovi 
Deményovi, pretože v tej diskusii sa objavilo aj tvoje meno a nečítal som to, ale možnože zle 
mi to reprodukovali, ale že keby to bolo za môjho vedenia tak technické služby by to nerobili,  
a nestihlo by sa to za ten čas ako teraz. Teraz sa to muselo stihnúť len kvôli tomu, že termín 
bol do tohto 31. Hej? Odporúčal by som ti naštudovať zákon o verejnom obstarávaní. Ja viem, 
že nemôžeš všetko vedieť hej? Ja tiež neviem gastronomické teplé, studené špeciality atď. 
naštudujem si to.  Prepáč,  že som osobný, fakt nechcem sa ťa dotknúť hej,  sú tam nejaké 
zákonom  dané  lehoty  vo  verejných  obstarávaniach,  nie  je  to  jednoduché.  A  ohľadom 
technických služieb, keby si ty možno pozrel do histórie tak aj celú fontánu po 16 rokoch 
robili  technické služby a technické služby veľmi veľa prác robili  v meste,  také ktoré sme 
nezadali firmám, ale aj to by si trebalo naštudovať, že technické služby do akej výšky môžu 
podnikať hej? Čiže my všetko im nemôžeme dať, pretože je tam nejaký určitý, určitý limit 
takže viem, že si aj nový poslanec ale tieto veci by si trebalo preštudovať a možno tak napísať 
potom na sociálnu sieť niečo,  lebo potom sú dosť blbé poznámky na tieto,  na tieto  veci. 
Prepáč, že som bol takto osobný. A posledná vec, ja by som sa chcel spýtať technických 
služieb, že viem, že ste boli zaneprázdnení, že kedy sa začne s upratovaním ulíc, ciest atď., 
lebo  ľudia  sa  ma  tiež  pýtajú,  že  v  minulosti  už  boli  cesty  niektoré  pozametané.  Ja  som 
ukľudňoval ľudí aj tým, že museli ste stíhať teraz aj fontánu atď., lebo, lebo ste to robili. Tak 
chcel by som sa len spýtať, keby si pán riaditeľ povedal, že kedy a zhruba ako sa začne. Či 
ideme od stredu na perifériu a akým spôsobom, úplne v krátkosti. Ďakujem pekne.

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Čiže v priebehu včerajšieho dňa sme mali zametací voz na STK-čku. Auto nám prešlo. Tým 
pádom vlastne začíname zametanie ulíc, resp. chodníky začali zametať malé obecné služby. 
A so zametacím vozom a s polievacím vozom sme začali v priebehu dnešného dňa, zajtrajším 
dňom vlastne  pokračujeme  v rámci  celého  mesta.  Čiže  ten  posypový  materiál,  ktorý  bol 
vynosený na zimnú údržbu musíme celý teda pozbierať a budeme sa ho snažiť použiť na tie 
časti mesta a na tie ulice, ktoré si to vyžadujú, resp. aby tie výtlky na poľných cestách, medzi 
bytovými domami povedzme aj na Vargovom poli, sme vyplnili. Čiže v priebehu dnešného aj 
zajtrajšieho dňa už. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem  pekne.  Ja,  ja  by  som  trošku  mal  k tomu  takú  poznámku.  Na  tej,  na  tom 
facebookovom  profile,  alebo  na  facebooku  vlastne  tam  nikto  nedehonestoval,  ale 
vychvaľoval, že technické služby robia už aj v sobotu, aj v nedeľu. To je asi fakt a ukázali, že 
vedia robiť. Tí ľudia si zaslúžia aj odmeny a majú tam aj príplatky, ktoré by sme ako mesto 
im nevedeli dať a tak isto ako príspevková organizácia v sobotu a v nedeľu by tam ľudí nedal. 
Takže si tí  chlapi zaslúžia tú odmenu. Ale bolo to prvý krát, keď si myslím aspoň podľa 
môjho  vedomia,  že  sa  zúčastnili  verejnej  obchodnej  súťaže,  kde  vyhrali  a mohli  si  takto 
privyrobiť  a vlastne  odľahčiť  kasu,  aj  našu.  Hej  alebo vlastne  mať viac  peňazí  potom na 
údržbu a na takéto výspravky a takto. Takže ok. A oni taktiež ich môžeme, môžeme im zadať 
dajakú prácu, ale to bola taká prvá verejná obchodná súťaž, ktorej sa zúčastnili a ju vyhrali. 
Hej.  A budú  sa  zúčastňovať  v týchto.  Ja  by  som  bol  rád,  veľmi  rád,  keby  sme  v tom 
pokračovali, aby aj oni sa zúčastnili verejnej obchodnej súťaže. Aby si tak mohli dopomôcť 

105



a aby vlastne aj, aj podnik technické služby začali tak efektívne žiť s nami spoločne. Nech sa 
páči s faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Ja som nehovoril, že na, na sociálnej sieti dehonestoval. Nikto nepovedal na technické služby 
nič, len to bolo trošku tak dané, že to pripisoval niekto terajšiemu vedeniu. Čiže ja som len 
toto chcel poopraviť celé. Technické služby sú ok. Všetko je v poriadku. Aj u nás, aj za môjho 
primátorovania tak isto robili a tak isto sa zúčastňovali týchto súťaží a zadávali sme im veci. 
Len treba  vedieť,  že  technické  do  nejakej  sumy môžu podnikať.  Do nejakej  sumy môžu 
podnikať. Do nejakej sumy, nemôžu to 100%. Ale toľko. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
To by sme mali tak na dlho, alebo si myslím, že keby aj pán, pán Laciak mohol prísť, že toto 
ja som vybavil, toto ešte za mojej éry. Berem vám, nikomu nikto to neberie. Ďakujeme pekne. 
Ja taktiež ja z mojej strany, keď ja skončím tak nebudem, nebudem, že toto ja, ja, ja. Ja som 4 
roky. Za túto dobu urobíme toto, toto, toto. Dáme výsledky a čo bolo, kto doniesol peniaze. 
Tak  isto  robíme  projekty,  robíme  tu  bytovku,  robíme  multifunkčné  ihrisko,  strašne  veľa 
projektov tak isto robíme a určite niektoré neskončíme v roku 2022, ale prenesú sa na ďalšie, 
lebo každý projekt trvá nie 1 rok, ale trvá aj 2 roky, kým sa vlastne dá dokopy. Takže. Chcem 
poďakovať,  že tu zostali  tie  projekty,  zostali  peniaze,  doniesli  sa peniaze.  Takže nikto to 
neberie. My pokračujeme v práci. Chceme to ešte dynamickejšie dať tú prácu a efektívnejšie 
aby to bolo. Nech sa páči pán Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Nebolo to osobné pán primátor. Keď aj ty, aj po 4 rokoch keď aj ty donesieš peniaze, to každý 
bude vedieť. Ja si to všímam. Ja budem všetkými 10-timi tlieskať. Hej. Keď donesieš peniaze 
a ja som ti aj povedal pri tvojej inaugurácii, že ťa určite v tomto budem podporovať. A držím 
ti aj palce, aby si minimálne raz toľko investícií sem doniesol. Budem ti veľmi držať palce. 
A toto je teraz nie ironické, ale úplne zo srdca. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči.

p. poslanec Roman Ocelník
Úvod začnem len takou jednou vetou, že každý primátor pre toto mesto určite urobil niečo. 
Niekto,  niekto  doniesol  revitalizáciu  parku,  niekto  podpísal  japonsko-slovenskú  zmluvu, 
niekto  urobil  na  Rožňava  bani  sociálne  byty.  Každý  na  tom  má  kus  zásluhy.  Ale  teraz 
nadviažem na kolegu poslanca,  dúfam že sa neurazíš,  že ťa volám pán poslanec Burdiga. 
Nadviažem k tým technickým službám, že naozaj v posledných dňoch aj keď riaditeľa som 
stretol v meste, sme sa porozprávali, ale fakt som uznal, že majú čo robiť ohľadom fontány. 
Takže veľké tlaky tam neboli na nich, hej. Len otázky, že kedy by to asi stihli a tiež som ich 
na verejnosti obhajoval. Aj keď niekedy trošku viacej ak by sa dalo, ale mal by som nejakú 
otázku na riaditeľa technických. Aká je nejaká prognóza asfaltovania s tým naším strojom 
tieto dni. Či sa niečo bude realizovať, lebo dalo by sa kde. 

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
V podstate asfaltovanie s recyklerom sme ešte zatiaľ nezačali. Skrz aj tej práce na fontáne, ale 
aj skrz teda počasia. Tie teploty, ktoré sa len v posledných dňoch pohybujú okolo tých 10o 

nad. Takže aj kvôli počasiu zatiaľ s tým recyklérom sa nezačalo. Tie výspravky sme robili so 
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zimnou studenou obaľovanou zmesou, ale už teraz prichádza obdobie, v podstate od soboty je 
oteplenie, aj nočné teploty sú také, takže už určite začneme aj v priebehu budúceho týždňa.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. 

p. poslanec Roman Ocelník
Ďakujem za odpoveď. To bola otázka. Zvyšok bude v diskusii, čo teraz vlastne nie je spojená. 
Otázky poslancov a diskusia nie je momentálne spojená, takže zvyšok si nechám na diskusiu. 
Priprav si pohár vody a pokračujeme. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Beke nech sa páči.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne. Dneska už v diskusii  obyvateľov odznelo ako len také niečo,  že sa robia 
vykopávky  na  sídliskách  a že  klad...kladú  káble.  Len,  len  ma  akurát  oslovili  ako  len  zo 
severnej časti, čiže z P. J. Šafárika, že po zasypaní, alebo, alebo káble jak sa zasypujú a keď 
vykopali tak aj rigole, ktoré odvádzajú vody, tak aj tie boli pozbierané a, a pri zasypávaní tie 
rigoly neboli ako len dané do pôvodného stavu. Tak keď by sa dalo pozrieť ako len na to, že 
pre ktoré organizácie  boli  tie  výkopové práce ako len dané,  alebo,  alebo aké organizácie 
dávali, ako sa dávali, osadzovali káble a pozrieť sa potom za tým, že či dajú do poriadku ako 
len. Alebo do takého stavu, do pôvodného stavu tie priestranstvá kde kopú. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.  Určite  padol  tu  návrh,  že treba nájsť osobu,  ktorá  toto  všetko  ostreší  a vlastne 
zastreší a bude chodiť a skontroluje dodržiavanie technológií. Hej. Aby vlastne všetky tieto 
výkopové práce boli dodržané, aby bolo to zhutnené, dosypané. Aby sa takéto veci nestávali, 
aby  sa  neprepadávali,  rigole  aby  boli  na  mieste.  Musíme  to  urgentne  robiť,  lebo  je  to 
katastrofa, že ja osobne musím priznať, veľakrát neviem, že kto kope, čo kope. Lebo za 24 
hodín sú schopní prekopať aj 20 m. takže určite to budeme riešiť tak, ako sme dali už pred 
tým taký návrh, aby sme to riešili. Veľmi pekne ďakujem. 
Takže do diskusie sa nehlási nikto. Uzatváram diskusiu na otázky poslancov.

A     otváram, ďalším bodom je diskusia.  
Nech sa páči páni poslanci. Nech sa páči pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Mám len pár bodov. Také jednoduché riešenia to budú. Občas chodím aj peši,  ako aj  vy 
a minule som išiel okolo Krasu smerom ku herni a som zistil, že som sa musel zohnúť a ja 
mám len necelých 180 cm, sú aj vyšší ľudia odo mňa. Tam nejaké tuje zasahujú. Neviem či to 
sú naše tuje, náš pozemok. Tam by sa bolo mrknúť a trošku to obstrihať, lebo... To je jeden 
bod.  Komisie.  Zasadnutie  komisií  sa  urobilo  verejné.  To  je  dobré,  lenže  materiály  som 
nevidel. Možnože som nepostrehol, ale materiály som zverejnené nevidel. Keď už sú verejné 
tie zasadnutia, bolo by dobré zverejňovať aj komplet materiál tak, ako je to pri zverejňovaní 
pozvánky  MZ.  Tak  trošku  miešam  teraz  veci.  Ďalšia  téma.  Dom  smútku  Nadabula  je 
v havarijnom  stave.  Schodisko  prístupové.  Dlažba  sa  odlupuje,  opadáva  a hrozí 
nebezpečenstvo zlomenia nohy, alebo iného úrazu. Je to naozaj, treba sa tam ísť pozrieť, je to 
vo veľmi zlom stave. Niečo s tým treba robiť. Neviem čo. No opraviť, alebo vymeniť dlažbu. 
Neviem. Ale viem, že je v zlom stave.  Alebo zavrieť.  Neviem. Alebo sa hej  modliť,  aby 
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neumierali ľudia. Dobre. Ok. Kolega budeme spolu. Inak v Nadabulej je veľa pohrebov. Od 
domu smútku bývam asi 3 domy, takže každú chvíľu tam máme pohreb. Takže nie je to také 
nezanedbateľné. Teraz možnože pôjdem proti bývalému primátorovi. Tabuľky na námestí, čo 
zvykli byť, dúfam že tento rok nebudú na trávniku, že zákaz vstupu a takéto hore dole. Zákaz 
šliapania po trávičke. Podľa mňa, keď niekto chce, nech si pošliape trávičku. Na západe je to 
bežný  štandard.  Keď  som  pracoval  v Anglicku,  žil  som vo  viacerých  mestách  dlhodobo 
a nebol problém. Prišli ľudia v oblekoch, kúpili si nejaký burger, sadli na trávičku, spapali, 
hodili do koša a išli ďalej. Takže v tom nevidím, že by to mohlo nejaká sloboda fungovať aj 
u nás.  Cintorín,  plot,  park...parkovisko pri  plote  cintorína,  čiže  medzi  cintorínom a medzi 
nemocnicou,  to  naše  mestské  parkovisko,  v strede,  v strednej  časti  medzi  parkoviskom 
a medzi cestou je taká jama v dĺžke možno 10 m. Menšie auto tam môže šuchnúť aj vaňu. 
Ako  dosť  je  to  tam  také  nebezpečné.  To  by  trebalo  zaasfaltovať.  Treba  si  to  pozrieť, 
prehodnotiť a zaasfaltovať. Vrátime sa do Nadabulej. Volali ma stade obyvatelia, aj keď nie 
som ich poslanec, aj keď ma občas niektorý volá, že som ich vajda, ale dobre. Ako sa robila 
minulý rok asfaltová cesta smerom na papiereň na jej konci sa dá odbočiť doľava, dohora 
a tam je 5 domov. Prístupová cesta tam, sme pozerali  podľa nejakej  mapy, by mohla byť 
mestská. Ale je tam v podstate obrovské blato a v čase dažďa sa tam určite nedá vyjsť. Je tam 
problém aj  s terénnym autom.  Ja  som sa  sám bál,  že  sa  tam prevrátim.  Bol  som sa  tam 
pozrieť, čiže požiadal by som, ak by bolo, bol nejaký materiál, nejaký makadam, alebo niečo, 
nejaký odpad zniekadiaľ,  aspoň to tam trošku vysypať.  Obyvatelia  mi prisľúbili,  že samy 
prídu pomôcť, len keby im mesto pomohlo aspoň nejakým materiálom, s ktorým by sa tá 
cesta trošku spevnila. Dobre odskoč... dobre.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči dokonč. 

p. poslanec Roman Ocelník
Som sa prihlásil v podstate, ale mám už iba 10 sekúnd, ale počkám si.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem.  Chcem  len  pripomenúť  pánovi  kolegovi  Ocelníkovi,  ktorý  sa  už  aj  teraz  aj 
niekoľkokrát  vo svojich novinách vyjadril,  že nie  je  poslancom daného,  alebo danej  časti 
mesta. My sme poslanci obyvateľov mesta nie volebného obvodu. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči.

p. poslanec Roman Ocelník
Dobre. Na námestí máme ešte štiepku. Chýba mi tam zeleň. Teraz jak sa bude opravovať tá, 
chodník na zapad...na východnej časti námestia, neviem, pokiaľ by sa dalo zakomponovať do 
toho nejakú zeleň, nejakú trávičku. A pánovi kolegovi Bolačekovi môžem len toľko povedať, 
že zastupu...ja stále prídem na každé jedno stretnutie...

p. primátor Michal Domik
S faktickou poznámkou pán Ocelník. Nech sa páči.

p. poslanec Roman Ocelník
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Stále prijmem každé jedno stretnutie. Včera som prišiel tiež na ďalšie stretnutie do nie môjho 
volebného obvodu. Bol som tam ja a 3 poslanci, napr. vy pán kolega ste tam neboli, alebo ja 
neviem,  boli  sme  tam  fakt  len  4.  Takže  ja  idem  všade,  kde  ma  zavolajú,  ale  každému 
vysvetlím, že kde by sa mohol teda skôr obrátiť, že kto by mu vedel reálnejšie, lepšie pomôcť. 
Alebo tak.

p. primátor Michal Domik
S faktickou poznámkou pán Bolaček nech sa páči.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Roman máš pravdu a vždy nám to dáš patrične vedieť. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Dobre. Kým, kým vznikne tu dajaká nervozita ohľadom toho kto, čo, ako má pravdu, aby sme 
sa tu neobviňovali jeden druhého. To nie je na mestskom zastupiteľstve. Si myslím, že toto si 
vieme vyriešiť aj v kuloári a keď môžem pán Ocelník vám na niektoré veci odpovedať. Ja si 
myslím,  mne  to  tak  pripadá,  ako  keby  ste,  ako  keby  ste  bol  občan  a nie  poslanec.  Ako 
poslanec viete na koho sa treba obrátiť. Správca cintorína je pán váš kolega vedľa sediaci pán 
Beke. Hej. Takže hoc kedy za ním pôjdete, on príde s požiadavkami a toto, toto, nám treba. 
Treba nám štrk, on sa obráti na technické služby, treba nám urobiť chodníky. Takže správca 
cintorína je pán kolega Beke, takže stačí naňho. Lebo ja keby som vyšiel do mesta tak by som 
tu asi ešte 5 hodín rozprával,  čo všetko potrebujeme. Vy chcete zeleň,  vy nechcete,  teraz 
budem ochraňovať pána poslanca  Burdigu,  alebo tak ste  rozprával,  nieže  ochraňovať.  Vy 
poviete,  že treba dať preč to  upozornenie  a ďalší  10-ti  poslanci  povedia,  že netreba.  Hej. 
Takže vy teraz budete v dobrom pre tých, ktorý chcú dať tu. Takže to nie je taká diskusia 
nato, aby tu sme povedali, že toto chcem, toto chcem, toto chcem. Lebo to by sme potom asi 
sedeli  do  pol  noci  tu  všetci,  že  kto  všetko.  Takže  tí  ob...ja  si  myslím,  že  stále  smerujte  
a choďte za tým človekom, ktorý to má na starosti ako poslanec. Správu cintorína má pán 
kolega Beke, štrk má pán riaditeľ technických služieb a nemusíme to rozoberať na MZ. Dajte 
tam písomne žiadosť, pošlite mailom a potom vám dajú odpoveď do akého termínu to bude 
urobené a máme to vyriešené. A nebudeme zaťažovať tu, že každý teraz píše všetko, že čo 
všetko treba v tomto meste  urobiť.  Dobre? Tak úprimne,  keď vás môžem takto poprosiť. 
Dobre? Nech sa páči môžete odpovedať my.

p. poslanec Roman Ocelník
Dobre. Teraz som poslancom 3 volebné obdobie a práve predošlých 8 rokov to tu fungovalo, 
že keď niečo niekto mal, tu predniesol a neotravoval priamo. Tu sa to vlastne vedenie mesta 
rozhodlo,  že kde,  kto,  čo bude robiť.  Dobre.  Mám málo,  už za chvíľu,  takže ešte  raz sa 
prihlásim. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Ja som nepovedal, že čo musí byť. Ja som povedal, že ako by som si to ja predstavoval a že je 
na zváženie, keď sa bude niečo realizovať, že je na zváženie. Čiže ja som nepovedal, že ja to 
tak chcem. Áno každý má iný názor. Som povedal, je to na zváženie, možno na diskusiu. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
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Ďakujem pekne. Ja iba kvôli tomu, aby sme zbytočne neobchádzali vlastne zainteresované 
osoby cez ďalšie osoby. Ak potrebujem zubára, zavolám zubára a nezavolám susedovi, ktorý 
pozná toho zubára. Tak asi v takej krátkosti. Aby sme zbytočne nezaťažovali ostatných ľudí. 
Takže asi tak. Dobre. Ale už asi som si otvoril tú diskusiu. Sa ospravedlňujem. Dobre. Nie, 
nie, nie. Fakt. Ospravedlňujem sa pán Ocelník. Len som chcel povedať, že neobchádzajme to, 
keď vieme priamo zainteresovať tých ľudí, ktorí sú za to zodpovední. Takže to je asi taký 
nový krok, nová vízia. Viem, že 8 rokov dačo tu bolo zabehnuté, ale budem rád, keby sme to 
tak riešili, aby sme tu nepreberali, aké problémy sú, ale priamo zainteresovali tých ľudí, ktorí 
sú za to zodpovední. Do budúcna. Už nebudem. Nech sa páči ešte povedzte svoj názor.

p. poslanec Roman Ocelník
Priamo to sa určite nedá. Lebo priamo som, čo sa týka jednej veci, som priamo oslovil teba, 
šéfa technických služieb a ešte zamestnanca mesta. Kompetentného. Všetci traja ste mi sľúbili 
áno, urobíme to. Neurobili ste to. 

p. primátor Michal Domik
Môžem poprosiť o čo sa jedná? O cintorín?

p. poslanec Roman Ocelník
To sa musím prihlásiť, lebo už mi končí čas.
p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Ocelník. 

p. poslanec Roman Ocelník
V Nadabulej sa zametalo. Každý meter sa urobila taká malinká kôpka vedľa cesty hej. Ja som, 
to  sa  zvykne  odvážať.  Povedal  som,  že  viete  čo  chodník  je  tam  strašne  veľa  blata,  ten 
spojovací, že využime ten štrk, dajme to tam. Ten štrk tam bol, v podstate niekde ešte je do 
dneska, niekde už nie je, lebo sa to roznieslo autobusmi, autami. Nikde si to niekto pohrabal.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Povedal. Už by som povedal dačo.

p. poslanec Roman Ocelník
Pokračujem, len čakám, že mi dáš slovo.

p. primátor Michal Domik
Fakt  pán  poslanec  Ocelník  riešime  rozpočet  a medzi  tým,  keď  mi  vbehnete  a že  vy  my 
poviete, že pán primátor nedá sa tu tie 5 kôpky upratať, alebo dakto. Jednoducho dajte na A4, 
pošlite  mailom,  alebo  na  podateľňu,  keď  už  tak  fakt.  Boli  ste  za  pánom  riaditeľom 
technických služieb? Už len toľko, taká otázka. Alebo ste zaťažili primátora, ďalší koho ste 
ešte oslovili? 

p. poslanec Roman Ocelník
Pán riaditeľ priznaj sa. Dobre. Stačí áno? Nemusíme ísť ďalej. Nemenujme tu toto.

p. primátor Michal Domik
No takže viete dobre, že ja som vás odporučil na, na dakoho.

p. poslanec Roman Ocelník
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My sme si  to,  my sme si  to s riaditeľom technických služieb už vydiskutovali.  Včera mi 
venoval jednu celú hodinu a fakt sme toho prebrali veľmi veľa. A myslím, že to bolo dobré, 
že sme sa porozprávali. 

p. primátor Michal Domik
No a už máme vyjasnené. Nech sa páči pán riaditeľ. Mikrofón.

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Bol dotaz pána poslanca Ocelníka v tom čase, aby sme teda tú pozametanú časť vyviezli na 
ten chodník. Medzi tým už sme boli spojení s malými obecnými službami. Som to považoval 
v tom čase za vybavenú záležitosť. Nakoniec po včerajšom rozhovore som zistil, že sa tak 
nakoniec  bohužiaľ  nestalo.  Takže  určite  pri  zametaní  budeme pamätať  aj  na  ten  chodník 
v Nadabulej a urobíme nápravu. Takže ja tiež.

p. primátor Michal Domik
Veľmi pekne ďakujem obom. Poprosím pána poslanca Drengubiaka. Nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem pekne. Konečne som sa dostal k slovu. Ja štandardne riešim svoje podnety tak ako 
som v úvode naznačil už na predchádzajúcom zastupiteľstve, že ich pošlem pani prednostke, 
ktorá  distribuuje  jednotlivým  zodpovedným  pracovníkom.  Odpovede  sa  mi  dostávajú, 
v prípade, že nie som spokojný ďalej už potom komunikujem s nimi a si vyjasňujem. Takže ja 
tou to cestou ďakujem všetkým, s ktorými prichádzam v tomto smere do kontaktu. A mám 
jeden taký podnet  resp.  možno nápad,  do pozornosti  vedeniu mesta  dávam, či  by nebolo 
vhodné a podľa môjho názoru by bolo vhodné, osloviť správcu povodia, ktorý má na starosti 
potok Drázus.  Zorganizovať  možno aj  spoločnými silami  s týmto správcom čistenie  tohto 
potoka  zhora  od  Hrnčiarskej  ulice,  až  dole  do  ústia  do  rieky  Slanej.  V podstate  aké  sú 
možnosti, kedy sa chystá, alebo nechystá tento správca riešiť toto. Niektoré úseky tejto, tohto 
nášho potoku sú Drázus, poviem to slušne, veľmi zašpinené a zaslúžia si vyčistiť. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči pán poslanec Beke, s faktickou poznámkou pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Trošku budem na teba reagovať. Ako bývalý rybár mám ten potok veľmi zmapovaný a aj keď 
sa vyčistí, o dva týždne zase to tam bude, lebo Čučma veľmi rada využíva ten potok a ťažko, 
ťažko je to riešiť. Vyčistí sa ale nebude to dlho trvať. Toto je problém. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Práve preto som spomenul, zapojiť do toho aj obyvateľov mesta, aby si to viac vážili. A podľa 
môjho názoru nie je riešenie neurobiť nič a nechať to tak. Podľa môjho názoru je riešenie 
vyčistiť to. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ja by som mal ešte taký dotaz ohľadom tej Čučmy. V Čučme je taký malý potom, že už ani 
malý toaletný papier nezoberie dole. Takže určite stamaď tie skrine, stoličky čo sme videli 

111



a vedrá určite stamaď z Čučmy to neprichádza, skôr, skôr je to z tej severnej časti, ale dobrý 
nápad. Nech sa páči pán poslanec Beke. 
  
p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne. Tak len čo odznelo teraz na čerstvo by som ako len povedal,  že trebars 
vozíky od tesca určite nie z Čučmy ako len do tiekli ako len tu na ako len dole do potoka. 
Žiaľbohu  aj  tie  sú  tam  myslím  2  alebo  3.  Ale,  ale  čo  som rád  keď,  keď  ľudia  chodia  
s otvorenými očami a vidia čo treba urobiť. Ale ešte radšej som čo sa týka cintorína, keď mňa 
osobne oslovia a povedia mne ako len do očí, že tak pozri toto alebo tamto, na to by bolo 
treba  pozrieť.  Nie  vždycky  sa  to  stane,  zo  strany  pána  Ocelníka  skôr  sa  objaví  na  jeho 
webovej stránke,  ako keď by ma oslovil.  A vedel by som možno priamo dať mu ako len 
odpoveď na tie čo, čo, čo tam uvádza. Ale čo sa týka toho domu smútku v Nadabulej, len by 
som ti chcel ako len upriamiť pozornosť, že bol som prvý, ktorý ako len svojich vedúcich ako 
len vyzval a  ukázal na to, len sa modlím aby, aby nikto neumrel a nebol potrebné tam robiť 
pohreb, lebo fakt je tam tie schody sú nebezpečné. Ale samozrejme viem, že technické služby 
museli teraz robiť súrne ako len pred fontánou. Ale som dostal prísľub, že jak dokončia to tu 
tak nastúpia a idú urobiť tie schody pri dome smútku. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ja môžem trošku nech sa páči pán riaditeľ technických služieb. 

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Ešte  na  doplnenie  k tomu  domu  smútku  v Nadabulej.  Je  tam  v podstate  naplánované  aj 
oplotenie, alebo teda výmena, ktoré je momentálne v dezolátnom stave tak isto ako tá teda 
dlažba sa chystá na tú výmenu. Takže je to naplánované, je to dané v podstate aj do rozpočtu, 
ktorý ste schválili. Takže ďakujem pekne. Vpredu pred vchodom. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán poslanec Balázs nech sa páči.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujeme pekne vedeniu mesta a technickým službám za ten nadľudský výkon, ktorý bol 
odvedený  na,  na  fontáne  a držím  palce  aby  sa  všetko  podarilo  k zdarnému,  k zdarnej 
kolaudácií  a odúčtovaniu  celého,  celých  týchto  finančných  prostriedkov  a  k celej  tejto 
rekonštrukcii tej fontány. Takže držíme palce. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujeme.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Druhá vec, recyklér či by nemohol pracovať v dvoch zmenách. Predsa len tých opráv ciest, 
chodníkov v Rožňave bude strašne veľa. A, a tretia vec. Neviem ako prebiehalo, len sa tak 
šušká po meste takže komunikácia na komisií školstva, či bola na primeranej úrovni, čo sa 
týka slušnosti a poriadku, keď mala za následok, že vedúca odboru v priebehu jedného dňa 
v podstate odišla z MsÚ. Predsa len odpracovala na MsÚ 6 – 7 rokov pre mesto a, a keď mi 
dovolíte už, už kto aké konflikty s kým má, ale, ale aspoň v mene poslaneckého klubu by som 
sa  rád  a bývalého  poslaneckého  klubu,  ktorý  sme  s doktorkou  Mičudovou  tuná  roky 
pracovali, nikto z nás nie je bez chyby ani nie sme nikto z nás dokonalý, ale chcel by so sa 
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v mene  poslaneckého  klubu  poďakovať  za  jej  odvedenú  prácu  pre  toto  mesto.  Za  jej 
oduševnenosť, za jej pracovný výkon. Prajem vedeniu, takže ďakujeme pani doktorka za váš 
výkon a prajem novému vedeniu dobrý výber na uvedenú pozíciu. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.  Mal  by  som  taký  dotaz.  Dosť  veľmi  dôležitý,  hlavne  ku  pánovi  poslancovi 
Ocelníkovi. Vidím, že má s tým problém aj pán Beke, že riešime niečo na sociálnych sieťach 
a v tomto  smere.  A dávame  otázky  ľudom,  ktoré  môžu  byť  priamo  dané  nám,  aby  sme 
zodpovedali. Na predošlom MZ bola téma pani Jánošíková. Dal by som vysvetlenie. Od pani 
Jánošíkovej mi prišlo v pošte návrh na rozviazanie pracovnej zmluvy dohodou. Samozrejme 
hneď som to riešil, nakoľko pani Jánošíková je jedna z najdôležitejších zamestnancov MsÚ, je 
zodpovedná za všetky projekty v meste. Tu prišla tá dezinformácia pán poslanec Balázs či 
dala výpoveď a ja som povedal áno. Ja som to poňal ako výpoveď, právne to nie je výpoveď, 
ale je to rozviazané dohodou. Dohodli sme... dohodli sme sa na podmienkach zotrvaní a tým 
to skončilo.  Na vašu otázku, či dala výpoveď ja som odpovedal áno. Pani prednostka ma 
opravila, že nedala výpoveď, ale návrh na rozviazanie pracovnej zmluvy. Len ma poopravila. 
Takže pán Ocelník dával otázku kto klame, nikto neklamal ja priznávam moju chybu lebo 
som návrh na rozviazanie pracovnej zmluvy dohodou, som poňal ako výpoveď. Hej? Takže 
brali sme to tak, len sa urobí z ničoho nič na facebookovej stránke aféra, ktorá sa vlastne 
nestala. A keby pán Ocelník stiahol, lebo bolo mu to dovysvetlené. Bolo mu dovysvetlené, že 
nikto  ju  nevyštval,  nikto  nerieši  žiaden  problém  a zbytočne  sme  zaťažili  občanov  mesta 
dezinformáciami. Áno vaša sledo.. sledovateľnosť vašej stránky vzrástla, lebo niečo sa deje 
v meste nekalé. Nič sa nestalo, len bola v jednej vete, vlastne bolo nedorozumenie. Takže ja 
by som pokračoval ako to mám napísané. Nikto pani Jánošíkovú nechcel vyštvať, každý na 
úrade  vie  aká  je  pracovitá  a dôležitá  pre  nás  zamestnancov  MsÚ a pre  rozvoj  mesta.  Do 
budúcna by som poprosil všetky média a hlavne pána poslanca Ocelníka, aby si nejasnosti 
overili priamo na MsÚ, či už pri pani prednostky alebo priamo u mňa, ako primátora mesta. 
Veľmi pekne ďakujem. Nech sa páči pán Balázs. 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne pán primátor.  Ja,  ja som sa tiež chcel  tejto  témy dotknúť,  ale  my trošku 
vypadla.  Áno,  veľmi  podstatná  vec,  že  musíme  rozlišovať  medzi  dohodou  a medzi 
výpoveďou a, a moja informácia ktorú som si overoval, že nikto výpoveď nedal. Takže, takže 
ďakujem pekne za vysvetlenie, uvedenej otázky z minulého zastupiteľstva. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ešte aby sme tak jak pred chvíľou interné veci riešili tu na MsÚ a nie cez 
verejnosť. Čo sa tu deje, to je na nás a keď hociktorý z poslancov má dajaké otázky dvere sú 
otvorené, aj pre verejnosť a hlavne pre poslancov. Nech sa páči pán Ocelník. 

p. poslanec Roman Ocelník
Určite nie je verejným tajomstvom, že na úrade to medzi zamestnancami vrie. Myslím, že 
dosť  jasným  dôkazom  je  aj  vyštvanie  pani  doktorky  Mičudovej.  Bola  to  odborníčka  na 
svojom mieste, ale žiaľ nezapasovala do puzzle. A v krátkom čase určite môžeme očakávať 
rôzne... Čas mi skončil, ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Pán Ocelník zas šírite dezinformácie, jedna babka povedala, počul som, myslím si, 
alebo  takto  hej?  Treba  si  prísť  sadnúť  a čo,  čo  sa  stalo.  Keby  sme náhodou  bežne  keď 
primátor  mesta  príde  do  mesta,  chytí  otvorí  odbory  a urobí  výberové  konania  na  každú 
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pozíciu. Som bol prvý ktorý fakt som prešiel všetko, každý jeden človek na MsÚ pracuje 
a ukáže svoju profesionalitu. Ak mala problém s nejakými vecami, alebo takto, áno dala návrh 
na rozviazanie pracovnej zmluvy a žiadne vyštvanie a zbytočne takéto dezinformácie by som 
nešíril. Každý má právo a každý má vlastne... . Nech sa páči pán Ocelník. 

p. poslanec Roman Ocelník
Áno, uznávam každý ma iný uhol pohľadu. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Lach. 

p. poslanec Ing. Ján Lach 
Vzhľadom na to čo sa tu stalo v minulosti, tak by som chcel pánov kolegov poslancov, riešme 
na zastupiteľstve to čo spadá do našej kompetencie. O čom my môžeme rozhodovať, pokiaľ 
chcete informácie dá sa ich získať nie tu otázkami, robiť výrobnú poradu a hlavne neurobiť 
z tohto miesto kde sa budú šíriť pletky a pod. O to by som Vás chcel požiadať. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pani prednostka. 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne za slovo. Ja som tiež len rada doplnila pána poslanca Lacha, že v prípade ak 
má ktokoľvek z vás poslancov nejaké otázky týkajúce sa pracovno-právnych vzťahov, nech sa 
páči, treba sa ohlásiť alebo napísať. Rada poskytnem odpoveď, ale jednoducho tu v prípade 
pána  poslanca  Ocelníka,  boli  skutočne  poskytnuté  dezinformácie,  keďže  ich  poskytovala 
osoba,  ktorá takýmito informáciami nedisponuje.  A už keď mám slovo, rada by som ešte 
upriamila  vašu pozornosť na informáciu,  ktorú ste  dostali  aj  písomne. Informácia sa týka 
začatia  rekonštrukcie  budovy MsÚ. Včera 27.  marca sme odovzdali  stavbu zhotoviteľovi. 
Bude to znamenať obmedzenia aj čo sa týka zasadnutí MZ. Vzhľadom k tomu, že sa začne 
rekonštruovať  východná  a južná  strana  v 1.  etape,  zasiahne  to  priamo  aj  túto  rokovaciu 
miestnosť.  Máte  predložený  návrh  na  presunutie  konania  zasadnutí  MZ  do  priestorov 
sobášnej siene. My si vieme prenajať prenosné hlasovacie zariadenia. Toto sme po technickej 
stránke už riešili, tak isto riešime aj s MTVŠ. Ako sa budú vysielať priame prenosy, teda aby 
bolo  technické  zabezpečenie  prispôsobené  tomuto.  Čiže  toto  som  považovala  za  veľmi 
dôležité, upozorniť aj občanov aj,  aj vás poslancov. Teda už najbližšie zasadnutie MZ  sa 
bude konať v priestoroch sobášnej siene na Ulici Akademika Hronca. Sobáše budú naďalej 
prebiehať  na  radnici.  Teda  tak  ako  v zimnom  období.  Ešte  sa  táto  informácia  dotýka  aj 
poslaneckej miestnosti, preto že sme vás informovali na predchádzajúcom zasadnutí, že páni 
poslanci ak sa chcú stretávať, buď ako poslanci alebo, alebo s občanmi tak majú k dispozícií 
miestnosť č. 061, ktorá sa nachádza tu priamo nad zasadacou miestnosťou. Tak isto chcem 
informovať,  že  rekonštrukcia  nedovolí  využiť  zatiaľ  túto  miestnosť.  Preto  máme pre  vás 
pripravenú alternatívu. Je to práve miestnosť v OKC, ktorá sa teraz schválila do výpožičky, 
do krátkodobej výpožičky pre centrum právnej pomoci. Čiže táto miestnosť bude k dispozícií 
aj pre vás pre poslancov. My s príspevkovou organizáciou technické služby doriešime ešte 
priestorové  vybavenie  na  budúci  týždeň  a samozrejme  všetkých  vás  budeme  mailom 
informovať.  Dohodneme  sa  teda  či  budeme  robiť  nejaký  kalendár,  kde  sa  budete  všetci 
zapisovať, alebo akým spôsobom už sa bude rezervovať táto miestnosť a samozrejme aj od 
centra právnej pomoci vyžiadame záväzné termíny, kedy budú túto miestnosť využívať oni na 
poskytovanie služieb pre občanov. Ďakujem pekne. 
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p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne za vysvetlenie. Nech sa páči pán Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Pani prednostka len by som sa vás chcel opýtať, či poprípade sa vie 
už teraz povedať, alebo, alebo pravdepodobne viacerí ako len pozerajú cez televíznu, alebo 
cez televíziu naše sedenie. Každý prvý piatok pohrebné podporné družstvo zvyklo ako len 
tuná sedieť v 61-tke. Teraz to pripadá akurát na budúci týždeň piatok. Že by vedeli poprípade 
možnože tá organizácia nevedela vyrozumieť, že kde ich majú hľadať, že či sa vie, že kde 
budú ako len sedieť. Alebo kde je možné ísť zaplatiť ten poplatok. Ďakujem pekne.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Na takéto  účely  je  k dispozícii  miestnosť  vedľa informátora.  Tú zvyknú využívať  aj  naši 
referenti.  Áno,  áno.  Pretože  oni  len  vyberajú  poplatky.  Tam sa nejedná  o nejakú  členskú 
schôdzu, čiže tam je pripravená miestnosť vedľa informátora. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem  pekne.  Tak  diskutujúcich  sme  už  vyčerpali.  Uzatváram  diskusiu.  Vážení  páni 
poslanci,  vážení  prítomní.  Program  dnešného  zasadnutia  sme  vyčerpali.  Ďakujem  za 
spoluprácu a prajem vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.      

JUDr. Erika  M i h a l i k o v á Michal    D o m i k 
prednostka MsÚ primátor mesta

O v e r o v a t e l i a

Mgr. Zoltán  B r e u e  r Ing. Karol  K o v á č
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