
Takže nasleduje bod Diskusia 
Nech sa páči otváram diskusiu. Poprosím pani prednostku o vysvetlenie. 
 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Ja som práve o tom hovorila, že keď predkladal pán Ing. Drengubiak návrhy na doplnenie 
programu tak ich očísloval, že bod č. 11. Ja som nečíslovala. 
 
p. primátor Michal Domik 
S faktickou poznámkou pán Kuhn. 
 
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  
Priznám sa, že si nepamätám, kto to povedal, ale viem, že zaznelo, že bod 11 je odvolávanie, 
12, 13, 14. Pričom podľa pôvodného číslovania 10-tka bola otázky poslancov 11-tka bola 
diskusia. Čiže keď sa dala nová 11-tka, tak diskusia sa posunula dole nižšie. Čiže teraz by 
mala ísť 11-tka odvolávanie zástupcov škôl, potom 12-tka technické služby mesta, 13-tka 
Actores, 14-tka rokovací poriadok a tým pádom sa diskusia posunie až na 15. Otázky boli 
teraz pred chvíľočkou. To boli otázky, čo sa pýtal pán Balázs. Aha to boli podnety. Jaj 
ospravedlňujem sa. Dobre. Ospravedlňujem sa. 
 
p. primátor Michal Domik 
Takže preskočíme. Hej? S faktickou poznámkou pán Roman Ocelník nech sa páči.  
 
p. poslanec Roman Ocelník 
Dobre takže ja tu mám poznačené, že momentálne nasleduje otázky poslancov, potom idú tie 
4 body, ktoré sme vložili, nasleduje diskusia a záver. Takže. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Pán poslanec Burdiga. 
 
p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem pekne za slovo. Teda keď mám slovo budem veľmi krátky. Ja by som sa chcel 
spýtať na jednu vec a nejak si veci ujednotiť. V októbri sme tu mali zasadnutie vlády a tam sa 
mi podarilo vybojovať pre Rožňavu nejakých 600 tisíc euro. Ja sa len chcem spýtať vedenia 
mesta, že tie peniažky, ktoré vlastne prišli už na náš účet, že ďalej ako je s verejným 
obstarávaním atď., kedy sa pohneme s tým. Tzn. to je chodník na námestí, rekonštrukcia pri 
fontáne a samotná Poschova, Poschova záhrada. Pýtal som sa len kvôli tomu, lebo aj v meste 
boli nejaké šumy, že keď ja som odchádzal tieto peniaze som zablokoval. Niekto si to veľmi 
zle, zle vysvetľoval, hej. Keď už sme na obrazovkách tieto peniaze, o ktorých vlastne 
hovorím sú účelovo viazané, ktoré vláda zaviazala a Pavol Burdiga. Ďakujem pekne, že aspoň 
to som mohol teraz dať na pravú mieru. Čiže tie peniažky máme my na svojom účte, na 
mestskom účte. Ďakujem. Poprosil by som o krátku odpoveď.  
 
p. primátor Michal Domik 
Tak ja môžem vyhlásiť, že áno, tie peniaze sú na účte. A podrobnosti by som poprosil pani 
prednostku Mihálikovú. 
 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Áno môžem potvrdiť dostali sme najprv peniaze na účet, za tým prišlo aj písomné oznámenie 
z úradu vlády, kde je uvedená výška finančných prostriedkov a kde je vymedzený účel na čo 
sú určené. Pokiaľ ide o konkrétne investičné akcie, na ktoré sú určené tieto finančné 



prostriedky, momentálne pracujeme na aktualizácii rozpočtu na rekonštrukciu chodníka na 
Námestí baníkov. Pôjde teda o tú východnú stranu námestia. Ďalej je tam ešte potrebné 
doriešiť odvodnenie toho chodníka, to nebolo súčasťou projektu, takže pracujeme na týchto 
veciach. Ďalej ide o Poschovu záhradu, kde sme dostali 300 tisíc eur. Tam je potrebné 
vypracovať ako som povedala, alebo odpovedala som, myslím, že na áno otázku pána 
poslanca Kováča. A ďalšia investičná akcia bola oplotenie na ZŠ Juh 15 tisíc eur. Tam zatiaľ 
musím povedať, že nemáme podrobné informácie aká je požiadavka, pretože o tomto ja sa 
priznám, že som nevedela, že je takáto požiadavka, ale zahrnulo sa aj toto. Čiže tam budeme 
musieť ešte rokovať s vedením školy, poprípade s Radou školy ako si to predstavujú. 
A potom ešte prišlo na, aha na výmenu dlažby okolo, okolo fontány pri baníckych kahancoch. 
Tak tam myslím, že verejné obstarávanie by sa malo vyhlasovať na výber dodávateľa.  
 
p. primátor Michal Domik 
Ďak...ďakujem. ďakujem. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 
 
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 
Ďakujem za slovo. Nakoľko sme pri bode č. 5 nezvolili všetkých členov komisie z radu 
obyvateľov a odborníkov, tak dávam do pozornosti, aby sa na ďalšie zasadnutie MZ opäť 
zverejnila výzva na predkladanie, ale len v tých prípadoch, kde nebol zvolený dostatočný 
počet členov komisie. Aby sa už len tie komisie uvádzali a aby na ďalšom zasadnutí sme 
mohli pristúpiť k doplneniu týchto komisií. Ďakujem. 
Jakobejová – výzva na predkladanie návrhov bola zverejnená, materiál bude predložený na 
februárové zasadnutie MZ 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn. 
 
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  
Ja by som nadviazal vlastne na tú predchádzajúci informáciu o tom, že sme dostali peniaze od 
vlády na, na Poschovu záhradu, námestie a tie kahance, teda toto námestie. Že či, lebo sa tu 
hovorilo zatiaľ, keď som správne zachytil, len o obstarávaniach na, na práce, uskutočnenie, 
ale chcem sa spýtať, či sú k tomu vypracované architektonické plány. Námestie je. To 
námestie pôjde predpokladám podľa toho ako sa robila z eurofondov, tak sa bude pokračovať. 
Ale neviem o tom, že či je urobený architektonický plán na rekonštrukciu Poschovej záhrady 
a tak isto to okolie tých kahancov. Čiže to je asi otázka na hlavného architekta, či sú 
vypracované a či by sa nemala urobiť aj nejaká súťaž návrhov, alebo akým spôsobom to 
budeme riešiť. Lebo aj, aj to je dôležité by som povedal, akože na 1. mieste, že aký 
architektonický návrh a až potom robiť obstarávanie  na tie práce.  
 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Bischof. 
 
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 
Ďakujem. Z verejnej diskusie organizovanej občianskymi aktivistami vyplynulo, že je veľmi 
potrebné otvárať takéto verejné architektonické súťaže na návrhy úpravy verejných 
priestorov, takže veľmi silno sa prihováram za to, aby najprv pred rekonštrukciami boli 
uskutočnené celoslovenské verejné súťaže návrhov architektonických. Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 



Ďakujem. S faktickou poznámkou Pavol Burdiga. 
 
p. poslanec Pavol Burdiga 
Ja by som len chcel na kolegov reagovať, že vtedy keď bolo zasadnutie vlády, tak sme sa 
dozvedeli, že budú sa tie peniaze prerozdeľovať. Museli sme sa rozhodnúť pre niečo. Ja vôbec 
sa nebránim tomu, že by tá architektúra možno mala byť prepracovaná, dopracovaná atď. My 
sme urobili štúdiu na to, aby sme mohli obdržať tie peniaze, ktoré sme obdržali a som veľmi 
rád, že sa mi to podarilo, že sa podarilo doniesť. Ešte raz. Nebránim sa vôbec ničomu takému, 
že tá štúdia, ktorá sa urobila na Poschovu záhradu, že sa môže zmeniť, alebo nedajbože 
štúdia, ktorá je vypracovaná aj na fontánu, že sa môže zmeniť. My sme museli reagovať na to, 
pretože potom by sme tieto peniaze nedostali. Čiže nebránim sa tomu, som za, žiadny 
problém nie je. Treba zvolať nech sa ľudia vyjadria. Len tie peniaze musíme využiť, keď ich 
máme doma, aby sme ich nemuseli vracať. Ja len toľko som chcel. Ďakujem pekne. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Poprosil by som pani prednostku odpovedať. Ešte boli tam otázky. Alebo už pán 
Burdiga odpovedal? Uhm. Tak poprosím pána hlavného architekta Tešlára. 
 
p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. V podstate sú tam 4 akcie, ktoré boli, alebo budú financované 
z nariadenia vlády. Začnem tou poslednou. Ja tiež nemám vedomosť ohľadne toho oplotenia 
ZŠ, takže k tomu sa neviem vyjadriť. Čo sa týka námestia tam bola spracovaná projektová 
dokumentácia architektom Rusnákom a Bischofom, čiže z tej, z toho podkladu sa vychádzalo 
pri naceňovaní. Čo sa týka riešenia dlažby okolo baníckych kahancov tam som vypracoval 
štúdia ja, ešte v podstate niekedy v júni, alebo júli. Tam ide len o plochu a riešenie tej plochy. 
A čo sa týka akcie na Poschovej záhrade tam bol vyžiadaný pán Ing. Szappanos ako odborník 
na dendrológiu a záhradníctvo, aby spracoval štúdiu riešenia Poschovej záhrady. Čiže takto to 
bolo spracované. Na Poschovu záhradu som ja už v tom období ako hlavný architekt dával 
zadanie na spracovanie Poschovej záhrady, čo by to malo obsahovať. Čiže tieto veci prebehli 
asi takýmto spôsobom. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Pán Ing. Kováč nech sa páči. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Ďakujem pekne za priestor. Ešte k tomu čo povedal pán hlavný architekt a pán poslanec 
Burdiga chcem povedať, že bude fajn, že tie peniaze tu sú, treba s tým konať, čo máme. 
Určite stavebná komisia sa bude v spolupráci s hlavným architektom zaoberať touto 
záležitosťou tak, aby tá Poschova záhrada a všetky tieto zmeny, o ktorých sme sa bavili boli 
samozrejme prediskutované. Jedna vec a druhá vec do budúcna v zmysle toho, čo tu bolo 
povedané samozrejme prijmeme opatrenia, resp. navrhneme pre vás, pre zastupiteľstvo a pre 
MsÚ opatrenia tak, aby tie kroky boli v budúcnosti doplnené, aby to bolo uzavreté, aby 
poslanci mali pocit toho, že teda naozaj sa veci verejne riešia. K otázkam ale, ktoré mám 
pripravené. Chcem sa opýtať MsÚ či by bolo možné využiť voľné plochy, ktoré boli určené 
na propagáciu politických strán, resp. kandidátov v komunálnych voľbách a veľký megaboard 
na propagáciu aktivít mesta. Myslím si, že tieto plochy aj napriek tomu, že máme množstvo 
elektronických médií, ktorými teda môžeme propagovať veci, resp. záležitosti, náležitosti 
a kultúrne podujatia mesta a vôbec toho, čo robí mesto. Myslím si, že aj tieto plochy by sme 
mohli využiť, pretože myslím, ak som si dobre všimol, nepamätám si, či bilboard má 
nejakého zákazníka teraz, megaboard teda. Ale sú to plochy voľné, ktoré za ten čas môžeme 



použiť na to, čo môžeme odpropagovať. Myslím si, že si toto mesto zaslúži a je to taká cesta 
prezentácie. To je moja prvá otázka, teda či by to bolo možné. Druhá moja otázka či MsÚ 
plánuje školenie nových poslancov. Bolo kedysi, bolo teda zvykom, že noví poslanci prešli 
zaškolením v zmysle širšej informácii o zákone o obecnom zriadení, o rokovacom poriadku, 
o štatúte mesta tak, aby sa čo najrýchlejšie dokázali adekvátne začleniť do práce MZ 
a komisií. Takže toto je moja ďalšia otázočka. A potom tu mám otázky od občana. Od pána 
Ing. Šeba. Mám ich aj písomne, takže ich odovzdám. Trápia nášho spoluobčana na sídlisku 
Stred, na Budovateľskej ulici odstraňovanie kopy lístia, ktoré teda nebolo dokončené a má 
pocit, že teda je to zanedbaná práca. Potom. Dobre. Zvyšok odovzdám, aby sa teda, aby som 
zbytočne nezaťažoval tieto záležitosti. Takže hlavne teda ho trápi ten neporiadok, ktorý je 
spôsobený neodprataním listov. Ďakujem pekne.  
Z. Macková - Premiestnenie obojstranného bilboardu " bolo vydané kolaudačné rozhodnutie 
30.1.2019 a následne zaradené do majetku mesta. 
Nagypálová: V súvislosti s požiadavkou p. poslanca Ing. Karola Kováča  
na využívanie výlepových plôch určených pre volebnú kampaň  
v medzivolebnom období je potrebné brať do úvahy skutočnosti, že:  
- volebná kampaň začína dňom vyhlásenia volieb a končí 48 hodín predo dňom volieb 
- aktuálne sú vyhlásené voľby prezidenta SR a voľby do EP, čo znamená, že plochy musia byť k 
dispozícii kandidujúcim subjektom do 23.05.2019 
- pri každých voľbách v budúcnosti je potrebné, aby predmetné plochy boli k dispozícii kandidujúcim 
subjektom v čase volebnej kampane 
- rozdelenie jednotlivých plôch by malo zostať zachované, to znamená, aby plochy vyhradené pre 
jednotlivé kandidujúce subjekty na základe princípu rovnosti zostali zachované.  
Podľa môjho názoru je potrebné zvážiť aj skutočnosť, že sú to len USB dosky natreté 2 vrstvami laku a 
ich životnosť pravidelným prelepovaním bude podstatne skrátená  - materiál bude predložený do 
komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky v mesiaci marec, alebo apríl  2019 

 
Jakobejová: školenie novozvolených poslancov MZ je naplánované na 26.02.2019 o 15.00 
hod. v zasadačke MsÚ na 2. poschodí, školiteľ Ing. Oxana Hospodárová.  
P. Šebo dostal na svoje písomné podanie odpoveď dňa 30.01.2019. 
 
p. primátor Michal Domik 
Tak keď môžem niektoré veci. To čo sa týka toho megabilboardu, tak mám v pláne navštíviť 
tieto väčšie spoločnosti Tesco, Lidl, Kaufland, že či by nemali záujem, nakoľko je to ďalší 
príjem do mesta, by mohol byť. Lístie čo sa týka, tak už som videl, že technické služby 
odpratávajú na Vargovom poli. Takže aj keď je to pod snehom, ale pracuje sa na tom 
dodatočne, aby to, to čo zostalo minulý rok, tak aby to odpratali. A na tie ostatné, prepáčte 
pán Ocelník teraz som si všimol, že ste mali faktickú poznámku. Na tie ďalšie otáz..., otázky 
by vám mohla odpovedať pani prednostka. Ďakujem. 
 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Ešte pokiaľ ide o upresnenie prečo zatiaľ nie je zákazník žiadny, alebo záujemca o megabord. 
Na zajtra je zvolané konanie kolaudačné. Čiže ešte nie je stavba skolaudovaná, preto 
nemôžeme zatiaľ ani inzerovať. Voľné plochy, ktoré boli, áno, využité vo voľbách do 
územnej samosprávy tie máme k dispozícii. Takže predložíme na zasadnutie niektorej 
z komisií, ktorá teda si zoberie propagáciu na starosti, ako ďalej s týmito plochami. Potom 
školenie pre poslancov. Pani Jakobejová zorganizuje takéto školenie, rozprávali sme sa o tom, 
čiže tak, ako pred 8-mimi rokmi, keď bol väčší počet novozvolených poslancov zorganizovali 
sme ho. Tak isto aj teraz budeme postupovať. A z mojej strany toľko. 
 
 



p. primátor Michal Domik 
S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. 
 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Ja som upozornil na tie plochy len kvôli tomu, že veci v meste sa dejú a myslím si, že je to 
taká sympatická propagácia mesta a keď povedzme ten megaboard, aj keď tam nebude mať 
zákazníka a bude tam napísané Vitajte v Rožňave, je to určite prínosom a je to také 
zaujímavejšie. Len v zmysle tohto a tie voľné, všimol som si, že technické služby v rámci 
aktivít pri odpratávaní snehu, resp. pri údržbe čistoty vyvinuli veľmi, veľmi zaujímavú 
marketingovú záležitosť. Informovali veľmi široko obyvateľov o tom, akým spôsobom treba 
postupovať. To sa mi veľmi páči a myslím, že aj toto by mohlo byť zverejnené na tých 
plochách menšieho charakteru ako je megaboard. Ďakujem pekne. 
 
p. primátor Michal Domik 
K tomu megaboardu som mal niečo také, že zo začiatku nechcem uraziť niek...alebo takto. 
Najprv by sme začali pracovať na tom meste, aby sme to mesto fakt vitajte v tom meste, 
chodníky, detské ihriská a tak, aby mali čo tu vidieť. Tak isto dajakú ružovú alej a takto 
a zatiaľ by sme to fakt z môjho hľadiska by to bolo efektívnejšie, keď by sme tie peniaze 
komerčne vedeli zohnať cez dajaký Lidl, alebo Kaufland, aby pravidelne prišli do kasy dajaké 
peniaze, aby sme vlastne využili a as... aspoň aby prišla tá návratnosť tých 21 tisíc čo sa za 
megaboard dal, tak určite sa tá návratnosť v priebehu 3 rokov vráti. Takže k tomu 
megaboardu by som toľko len. Ale to zas je, zas to bude na nás všetkých, hej, nebudem 
rozhodovať bez vás, ako sme sa dohodli, takže všetci budú zainteresovaní, že akým smerom 
pôjdeme. Či tam dáme nálepku Vitajte v meste Rožňava, čo vlastne mesto nebude mať z toho 
nič, alebo či tam dáme potom komerčnú dajakú reklamu dajakej firmy, ktorá nám bude 
mesačne platiť peniaze za to. Takže s faktickou poznámkou pán Kováč. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Na to čo si pán primátor povedal, ako je to ja rozumiem. Som veľmi rád, že tie obchodné 
aktivity sa vyvíjajú, resp. si sa o to osobne zasadil. Len aby tam po kolaudácii nezostal ten 
priestor kým sa získa zákazník hluchý 3, 4, 5 mesiacov. Tak myslím si, že je asi rozumnejšie, 
alebo teda zvážme, či by ten priestor takéhoto charakteru, ktorý je na očiach nielen nám 
občanov mesta, ale 63 je veľmi frekventovaná cesta, či by to bolo možné takýmto spôsobom 
využiť. Len ako námet to bola otázka. 
 
p. primátor Michal Domik 
Takže dáme si termín, keď nestihnem zohnať nejakého partnera na tú reklamnú plochu, tak 
určite do mesiaca potom po mesiaci môžeme si dať termín, že dáme tam potom mesto 
Rožňava, alebo dáme si spoločne termín potom, že za aký čas tam dáme, nezoženieme toho 
sponzora. Nie sponzora, ale dajakého partnera, ktorý by si tam dal tú reklamu. S faktickou 
poznámkou pán Ocelník. 
 
p. poslanec Roman Ocelník 
Momentálne prebieha bod programu číslo10. Otázky poslancov. Potom máme 4 body vložené 
a na, na následne nasleduje diskusia, tak by som apeloval na kolegov poslancov, že niektoré 
príspevky by mohli teda dať do toho bodu programu diskusia si nechať a mohli by sme teda 
po skončení otázky poslancov zriešiť tie 4 body vložené.  
 
p. primátor Michal Domik 



Nech sa páči pán Kemény. 
 
 
 
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 
Dovolíš, skončil si. Mám slovo ja. Ďakujem. Takže v súlade s tým, čo pán kolega Ocelník 
hovoril budem stručný. Fakt len 2 otázky položiť, lebo to gro si nechám na diskusiu. Takže 
rešpektujem pripomienku pána Ocelníka. Vzhľadom k tomu, že sme pred chvíľkou 
spojazdnili, sfunkčnili komisie odborné, ktoré sú poradným orgánom mesta, je tam veľa 
nových mladých tvárí, ambicióznych atď. odborníkov. Som nesmierne rád a prajem všetkým 
dobrú konštruktívnu spoluprácu nielen v rámci komisií, ale aj medzi komisiami. V tejto 
súvislosti sa chcem spýtať teda a doporučiť zároveň, že bolo odznelo, že školenie poslancov, 
ale aj tu sú noví členovia, tzn. nejaký ten manuál, nejaký ten, tú pomocnú ruku aj novým 
členom komisií by bolo pekné zorganizovať do tých 3 týždňov, kým budú prvé pracovné 
stretnutia komisií, aby netápali a mali teda tú barličku, obrazne povedané, po ruke. Či, či 
bude, vítam najmä komisiu športu, väčšina a mnohí sme tu športovci a zanietenci tohto 
odvetvia, tak je to nóvum. Odznelo tu plán práce a tak ďalej. V súvislosti s tým sa chcem 
spýtať, či sa uvažuje s vypracovaním ucelenej koncepcie športu na území mesta. Ďakujem. 
Zatiaľ toľko. Ostatné potom podrobnejšie v diskusii.  
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Pán Ing. Balázs. 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Vzhľadom k tomu, že máme také 1. pracovné MZ by som sa chcel opýtať, viac krát sa tu 
otvorila téma Krásnohorskej ulice. Tie schody, ktoré sú tam, tie železné, silne, veľmi silne 
pochybujem či, či spĺňajú stavebné technické normy, ale máme tu od toho ľudí fundovaných, 
ktorí by to posúdili. Bavili sme sa tam o tom, že by sa tam časť tej dolinky zasypala, aby tá 
Krásnohorská ulica bola schodná aj pre, pre mamičky s kočíkmi, aby nebola životu 
nebezpečná. Neviem si predstaviť chodenie po tých schodoch teraz v zime, keď sú zamrznuté. 
Takže čo bude s tou Krásnohorskou ulicou do budúcna. By som, samozrejme neočakávam, že 
dostanem teraz hneď odpoveď, ale, ale, ale, ale chcem ju dať zase do pléna a poďme to riešiť, 
lebo to je jedna jediná cesta pre peších zo sídliska Podrákoš dole do mesta okrem toho, 
samozrejme, že ide dookola okolo Košickej.  
A druhá otázka parkovacie miesta na sídlisku Juh. Sme sa s pánom primátorom o tom bavili, 
či sa k tomu viem MZ, resp. mesto vrátiť, či to vieme trošku urýchliť, lebo tá situácia si 
myslím, že na Juhu je neúnosná. Mesto tam má množstvo pozemkov okolo sídliska a určite by 
bolo načase vypracovať jednu koncepciu a, a tú koncepciu začať riešiť s tými parkovacími 
miestami na Juhu. Takže toto by bola druhá otázka. Zase ju dávam do pléna tak, jak som ju 
dával aj predtým.  
Tretia otázka by bola ohľadne NKÚ. Bol tu Národný kontrolný úrad minulého roku na 
kontrole ohľadne smetí a, a, či pardon Najvyšší kontrolný úrad a, a v podstate chcel by som sa 
opýtať, že aké sú z tohto závery. Dajaké podklady z minulosti na, na komisiu v súvislosti 
s týmto, na komisii boli, ale aké sú z tohto závery, čo sa týka smetí. Dobre by bolo, keby to 
všetci poslanci počuli, dobré by bolo keby to počuli obyvatelia mesta a v podstate aby sme 
potom následne na to vedeli, vedeli konať.  
A s týmto úplne súvisí vlastne otázka zberu smetí. Či plánujeme v najbližších 
zastupiteľstvách, alebo najbližšom období vypovedať zmluvu Brandtneru. Pán primátor 
hovoril, že sa na to pozrie, či tá zmluva je vypovedateľná či nie a, a či sa takouto cestou 
v podstate bude riešiť zber smetí. Zase som pri smetiach. Tiež som za predchádzajúceho 4-



ročného obdobia sa viac krát pýtal, či budeme dačo robiť s unifor... uniformovanými miestami 
na smetné koše, tzn. rovnaké pre celé mesto, aby sa nám smetné koše nepohadzovali jak hore 
na Kozmonautov na ulici a stojí šora áut kvôli tomu, lebo jedna musí dať prednosť smetnému 
košu a tak môže prejsť iba protiidúci, alebo prípadne či budeme koncepčne riešiť nejaké 
podzemné skryté zberné nádoby, nejaký zber smetí na dajakej vyššej inteligenčnej úrovni 
dajak. Či, či v tejto veci sa bude niečo do budúcna robiť.  
A jednu otázku, alebo taký skôr by som poprosil MZ, alebo resp. finančný odbor, pani Ing. 
Kláru Leskovjanskú lebo tá debata s kolegom Kuhnom si myslím, že na, na, na poslanecké 
plénum bola taká trošku pod úroveň, že ktoré náklady sú vyššie a si tu búchame po bruchu. 
Takže keby mi bola taká dobrá pani inžinierka nám, do vašej komisie finančnej, kde 
v podstate samozrejme ja som bol persona non grata, ale do vašej finančnej komisie najbližšie 
do zastupiteľstva pripravila, aký finančný obnos zaťažuje mesto to, že sú o 4 poslancov viac, 
keby boli tie 2-mesačné zastupiteľstvá tak, jak boli doteraz. A zase na druhej strane podľa 
vášho návrhu, keď je komisií viac, navýšili sa počty členov komisií, tie komisie budú zasadať 
2x častejšie, mesto bude zasadať, MZ bude zasadať 2x častejšie. Keby bolo také dobré mesto 
vyčísliť v podstate tieto čísla. Viete budú to relevantné čísla, na základe ktorého sa vieme 
pozrieť a vieme povedať, že áno mali ste pravdu a, a je to tak. Ďakujem.  
Ing. Leskovjanská: Na zasadnutí MZ zo dňa 17.1.2019 ste požiadal o prepočet výdavkov na súčasný 
stav poslancov a členov komisií. Podľa platného poriadku odmeňovania budú rozpočtované výdavky 
v roku 2019 oproti rozpočtu  roku 2018 vyššie o 19 242 €.  

    Počet osôb Rok 2019 Suma/osoba Spolu v € 

zasadnutie MZ 17 12 50 10200 

komisie         

predseda 7 12 80 6720 

podpredseda 7 12 50 4200 

členovia         

FK 9 12 30 3240 

KVaM 7 12 30 2520 

KVPŽPaMK 7 12 30 2520 

KSZB 7 12 30 2520 

KOVP 5 12 30 1800 

KKCRaRP 7 12 30 2520 

KŠ 5 12 30 1800 

          

spolu       38040 

odvody       12382,02 

spolu       50422,02 

  

 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Kemény. 
 
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 
Ospravedlňujem sa. Pri predchádzajúcom vstupe som pozabudol, že komisie nie sú úplne 
funkčné, aspoň neviem o tom, nemáme určených tajomníkov. Čiže podnet na to, že aby nám 
predsedom atď. vedeli, vedeli sme kto bude, na koho sa obrátiť atď.  



 
p. primátor Michal Domik 
Tu prišiel dotaz, že sú menovaní tajomníci.  
 
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 
Áno. Ospravedlňujem sa, ja som nevidel 
 
p. primátor Michal Domik 
Dobre. Takže by som najprv odpovedal na niektoré otázky. Dobre? Koncepcia športu, ešte tá 
predošlá, hej, teraz aby som si vedel pripraviť. Tak koncepcia športu je to, čo taktiež mi na 
tom veľmi záleží, na všetkom mi záleží, ale tu som si dovolil navrhnúť všetkých štatutárov 
športu. Aby tu nebol, nevynikal ani šport futbal, ani basketbal, jeden čas tu preferoval sa, 
potom futbal. Teraz to bude dané tak, že všetci štatutári športu sa budú uchádzať o dotáciu 
a budú vedieť argumentovať prečo a koľko potrebujú. Keď bude tých peňazí menej, čo je 
menej, tak potom vyzvem pánov poslancov o navýšenie peňazí do športu. Takže to je asi taká 
prvotná koncepcia. Aby konečne všetci mali rovnaké práva, ale aj povinnosti.  
Čo sa týka Brandtneru, tak Brandtner za minulý rok mal vyplatené cca 960 tisíc euro. Takže 
tá suma ešte navýšila sa. Ja som tú zmluvu dal prehodnotiť, poslal som to právnikom zatiaľ, 
ale najvyšší problém, čo keď som sa pozrel do papierov, tak som zistil to, že 18 rokov tu nikto 
mi nemôže povedať spätnú väzbu na základe čoho. Keď Brandtner povie, že sme vyniesli 100 
ton, nikto z poslancov, ani bývalých, nevie argumentovať, nie my sme vyniesli len, vy ste 
zobrali len 96. Takže Brandtner 18 rokov nám dodáva faktúru a my ju bez, so zaslepenými 
očami ju preplatíme. Hej, spätne nikto neskontroloval koľko tých nádob pozbierali, hej, 
nakoľko je to rozľahlé. Urobil som, dal som pánovi riaditeľovi technických služieb hneď 
urobiť jeden priestor, kde by sme dali nie človeka, ktorý je na 4 hodín a s prepáčením je na 
dajakej tomto, ale nech je tam inžinier, ktorý, ktorému vysvetlíme systém na váhe a ďalších 2 
ľudí chceme, aby skontrolovali, aby išli za tým brandtneráckym autom, aby spočítali koľko 
tých nádob 1000 litrových, 120 litrových a takto. To je jeden najväčší problém, ktorý nebol tu 
zistený doteraz. Nakoľko, keď bol tu pán Šalamon, on mohol stihnúť jedno, jednu stranu, 
druhý a boli pri tom aj úspory, hej, klobúk dole pred tým pánom. Škoda, že tu nie je. Takže 
v mesiaci február prebehne to tak, že na začiatok chcem všetky nádoby spočítať, koľko, koľko 
ton odpadu, koľko nádob bolo vysypané, lebo máme tam napr. za vysypanie 1000 litrového je 
tam 0,65. Oni, keď nám dajú Brandtner, že 1000x vysypali, nikto nevie argumentovať, že nie, 
len 840x. Hej. A to je dosť, dosť sú tam sumy. Najväčší, ešte väčší problém, čo vidím tak sú 
to tie veľkokapacitné kontajnery. Sú zadarmo. Čo myslíte, ako podnikateľ čo urobí, keď má 
na viac. Napr. mám firmu, mal by som stolársku firmu, zaplatím si pre tých 6-tich, alebo 8-
mich zamestnancov si zaplatím dve 100 litrové nádoby čo mi dáva, udáva zákon a ešte 
vyprodukujem 10 ton odpadu. Hej. tak ten odpad vlastne my všetci zaplatíme, nakoľko ten 7 
kubíkový kontajner je zadarmo. A toto sa urobí a bežne kto má väčší odpad, každý podnikateľ 
keď začne rozmýšľať a každý podnikateľ rozmýšľa, tak vlastne ten odpad si môže ukladať na 
jednu kopu, potom po mesiaci si zavolá a objedná si veľkokapacitný kontajner, naloží si to 
a nezaplatí nič. Takže to je ďalšie, že čo už videl som, som si pozrel v septembri, čo ste mali 
zastupiteľstvo, ste to oddialili. To už malo byť pred 18-timi rokmi, že zadarmo dneska nič 
nefunguje, aby sme za 100 litrovú nádobu zaplatili ročne 200 euro a za 7 000 litrovú 0. Hej. 
takže určite tu budeme musieť rýchlo urobiť zmeny. Moja prvá taká cesta je to, skontrolovať 
koľko vlastne tých kontajnerov vysypú za mesiac, koľko smetí tonážne pozbierajú a hlavne 
treba zastaviť, treba zastaviť nakoľko 60, 60 týchto kontajnerov 7 kubíkových mesačne sa 
donesie na skládku. Toľko je fakturované vlastne, toľko vlastne je to tam za mesiac 60 
a pritom vlastne máme len 4. Hej. Takže tie 4 sme si dali kamerovým systémom pozrieť 
a vlastne keby sme to prepočítali, tak len 30x. Takže každý mesiac 30 7 kubíkových 



kontajnerov prichádza dakde z mesta. Môže to byť aj z dediny a nikto. Stačí občiansky 
preukaz a vlastne sa to berie, že to je z mesta. Pán, pán občan má na to právo. Takže sú tam 
strašné, obrovské diery a verím v to, že keď urobíme v tomto systéme poriadok a bude všetko 
skontrolované, tak minimálne cez 100 tisíc, keď nie do 200 tisíc vieme ušporiť. Takže čo sa 
týka Brandtnera začiatok je to nastaviť systém, ktorý tu nebol 18 rokov, aby konečne sme 
vedeli argumentovať, že keď Brandtner nám pošle tú faktúru na 5 tisíc vyklopení a my mu 
povieme nie, nie naši ľudia to spočítali, bolo to len 3 400. Hej. Takže toto je asi základ k tomu 
Brandtneru.  
K ostatným čo sa týka tým smetným klietkam. Je to, chceli sme s poslancami, ale medzi tým 
prišlo aj to, že môžu byť aj podzemné. Aby sme zbytočne ten, aby sme neskákali z jedného do 
druhého, že teraz začneme robiť klietky a to si tak isto spoločne povieme, že akým smerom 
pôjdeme. Teraz by nedajbože, že poďme klietky robiť, ale o dva roky budeme robiť 
podzemné, hej. Tak je to si myslím, že stále treba rozmýšľať 3, 4 kroky, aby sme dačo 
zbytočne nerobili. Tak keď sa rozhodneme na tých podzemných, tak vlastne tie klietky potom 
odpadávajú, ale keď sa rozhodneme, že budeme vo vlastnej réžii robiť zberný dvor a, a tie 
vlastne tie klietky zostaneme pri tomto mechanizme tak tie klietky automaticky tento rok už 
začneme po tých sídliskách stavať. Aby boli jednotné a takto. Nájdeme súkromnú firmu, ale 
tak isto som dal vypracovať pánovi riaditeľovi koľko by to urobilo, za koľko by takú klietku 
urobil, vedel spraviť aj technické služby, aby sme ešte lacnejšie to urobili, keď máme tam 
pracovníkov, poprípade zoberme ešte jedného zvárača a keď to vieme vo vlastnej réžii urobiť, 
tak aby sme tie klietky urobili vo vlastnej réžii.  
Teraz by som ešte odovzdal na ostatné, nakoľko v tom ešte nemám dajaké vedomosti, tak 
slovo pani prednostke, aby vám k tým chodníkom a k týmto cestám pán Balázs povedala. 
Ďakujem. 
 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Ja by som ešte doplnila odpovede pre pána poslanca Balázsa, ktorý sa pýtal na tie schody, 
alebo chodník na ulicu Krásnohorskú. Tam sa dala spracovať projektová dokumentácia. 
Takže znova všetko závisí od vás poslancov pri schvaľovaní rozpočtu, ktoré investičné akcie 
odsúhlasíte, tie sa budú realizovať. To isté platí pre parkovacie plochy na sídlisku Juh. Je 
vypracovaná štúdia, je vydané stavebné povolenie. To isté áno. Čiže ak bude zahrnuté 
v rozpočte ako investičná akcia bude sa realizovať.  
Pokiaľ ide o stanovisko NKÚ musím povedať, že kontrola teda bola zameraná na triedený 
zber, čiže na separáciu. Kontrola dopadla musím zhodnotiť, že dobre. Ukončená bola 
záznamom, nie protokolom, ale sú tam odporúčania. Jedno z nich je opätovne prehodnotiť 
výšku poplatku za komunálny odpad. Môžeme predložiť zmenu VZN o miestnych daniach. 
V priebehu roka sa môžeme ňou zaoberať. Ako vieme, tam je potrebné schváliť zmenu VZN, 
alebo schváliť nové znenie tak, že bude účinné k 01. 01. Čiže môžeme sa, môžeme sa ním 
zaoberať v priebehu roka, môžeme o ňom debatovať, ale zmeny budú účinné až od 01. 01. 
Ďalšie odporúčanie je doplniť dostupný počet nádob pre papier, ale predovšetkým pre 3-
kombináciu plasty, kovy a tetrapaky. Čiže to je otázka na organizáciu zodpoved... výrobcov, 
ktorú musíme osloviť s tým, aby nám navýšila počet kontajnerov na separovaný zber. A ešte 
jedno odporúčanie sa, to je takého administratívneho charakteru, týka sa programovaného 
rozpočtu, kde nám odporúčajú stanoviť indikátor, ktorý by určoval plánované % triedeného 
odpadu na celkovom komunálnom odpade v súlade s cieľom programu odpadového 
hospodárstva. Naši zamestnanci myslím, že už toto odporúčanie plnia. Čo sa týka počtu nádob 
na separovaný zber hľadáme možnosti ako vypovedať zmluvu, alebo akým spôsobom 
uzavrieť zmluvu s inou organizáciou, ktorá ponúka lepšie podmienky, výhodnejšie 
podmienky a to prehodnotenie výšky poplatku to je, to je samozrejme na vás poslancoch.  
 



p. primátor Michal Domik 
Ešte keď môžem k tým parkoviskám. Takže sme sa s väčšinou poslancov zhodli, že každý rok 
vyčleníme 100 tisíc euro nakoľko je to v katastrofálnom. Do rozpočtu budeme chcieť vložiť  
100 tisíc eurovú sumu, aby sme tie parkoviská urgentne chceli riešiť v meste. Ďakujem. Pán 
Ladislav Dávid nech sa páči. 
 
p. poslanec Ladislav Dávid 
Ďakujem za slovo. Chcel by som odpovedať pánovi Keményovi. Zišli sme sa s pánom 
podpredsedom športovej komisie a s viacerými zástupcami klubov a rozprávali sme sa o tom, 
že aj keď nebudú niektorí zástupcovia klubov zvolení vlastne v tej komisii samozrejme sa 
budú môcť zúčastniť tej komisie. Môže sa zúčastniť jej každý, čo sme si vlastne aj schválili 
a s jednou takou, takým hlavným cieľom, čo sme rozprávali s klubmi, chceme urobiť tú 
koncepciu športu celého mesta. Nechceme urobiť iba pár, 5-ti, tie najväčšie kluby, ale chceli 
by sme urobiť v spolupráci so všetkými klubmi v Rožňave. Čiže každý klub bude vítaný 
a chceli by sme tú koncepciu robiť spoločne. Nie tak, že to urobí, urobia napr. basketbalisti 
a futbalisti, ktorí majú najväčšie, najväčší počet možno, alebo najväčšiu základňu, ale chceme 
to robiť spoločne a je to jeden z našich hlavných cieľov vlastne v tej... komisie športu. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Teraz, teraz trošku potom by som myslím, že pán Balázs nemáte k tejto? 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nie k tomuto ja som chcel späť... 
 
 
p. primátor Michal Domik 
Takže dal by som pána, faktickú pána Keménya nech sa páči. 
 
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 
Ďakujem. Ospravedlňujem sa. Aj na vašu reakciu, aj na reakciu pána Dávida v diskusii to 
rozvediem, lebo troška ste jedno... takto zaujatí, alebo zatiaľ pohľad je taký, takže v diskusii. 
Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Zmizol mi pán Balázs. Faktická poznámka pán, ja, ja, ja musím tu v hlasovaní 
pozerať. Takže faktická poznámka pán Balázs nech sa páči.  
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja som chcel reagovať na, na tú debatu k tým schodom na Krásnohorskej, že sa vypracováva 
projektová dokumentácia, tak tam dajaká štúdia, alebo niečo, že ako to bude vyriešené 
nebola? Hlavný architekt s k tomu nevyjadroval? Alebo MZ to nedostalo, že či to bude 
vyplnené dačím a, a bude vyrovnaná tá dolinka, alebo či tam budú schody, točité schody, 
výťah. Toto ma tak zaujalo.  
Čo sa týka NKÚ dobre tomu rozumiem, lebo na poslednej komisii v minulom roku, čo si 
nemyslím, že o takýchto závažných veciach sme mali na poslednom zastupiteľstve, alebo na 
poslednej komisii rozhodovať, takže vlastne z toho vyplýva, že by sme mali navýšiť poplatky 
za smeti? Z tej kontroly NKÚ to odporúčanie. 
K tomu, k tomu Brandtneru v podstate či bola už tá zmluva preštudovaná, alebo či ešte je len 
na rade, že sa bude tá zmluva s Brandtnerom študovať, či sa dá vypovedať. A to sa pýtam aj 



preto, lebo ja som tu sedel aj predchádzajúce 4 roky a bolo povedané, že sa, že sú tam také 
klauzuly, kde sa to vypovedať nedá. Tak či sa náhodou na tomto niečo nezmenilo.  
A čo sa týka toho, tej evidencii tých smetí tu by som vyzval v podstate zástupcov mesta, či sa 
k tomu nechcú vyjadriť. Lebo keď je to naozaj tá evidencia tých smetí tak, ako pán primátor 
zreferoval, neviem, nechce sa náhodou niekto z mesta k tomuto vyjadriť, že ako to fungovalo? 
Určite predpokladám, že dakto dajakú objednávku tomu Brandtneru dával a na základe tej 
objednávky sa to tie smeti plnili. Keď to tak nie je, tak si myslím, že, že je to, je to, je to 
pochybenie. Takže či sa k tomu nechce niekto z mesta vyjadriť. 
Ing. Vanyo - NKÚ nám odporúča navýšiť poplatok za komunálne odpady aby sme vedeli 
finančne pokryť zber a uloženie odpadov na skládku čisto len z poplatku za odpady bez 
doplácania. 
Evidencia odpadov je vedená aj objednávkový systém na kontajnery. Občan vypíše žiadosť, 
ktorú mi zaevidujeme a následne je poslaná do Brantneru. Presný počet malých a veľkých 
kontajnerov evidujeme mesačne. 
Z. Macková -     Projektová dokumentácia je vypracovaná, realizácia chodníka bola zaradená do 
návrhu rozpočtu na rok 2019. 
 
 
p. primátor Michal Domik 
Poprosím pani prednostku.  
 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Ja by som k tomu systému zberu komunálneho odpadu. Áno máme tie veľkoobjemové 
kontajnery, ale napr. na Ulici krátkej je z toho dôvodu veľkoobjemový kontajner, nie pre to, 
aby si tam podnikatelia nosili svoj odpad z podnikateľskej činnosti, ale proste preto, lebo do 
tých ulíc sa auto nedostane. Tzn. tie kontajnery sú pre obyvateľov tých ulíc, ktorí tam žijú. 
Pretože do toho svahovitého terénu už vôbec nie v zime a, a v letných mesiacoch tie uličky sú 
úzke. Tzn., že tie kontajnery boli tam pre obyvateľov, čo sme povinní zo zákona zabezpečiť. 
Systém objednávkový fungoval, funguje aj doteraz len nie je spoplatnený.  
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ale potom sa vie, že koľko odvozu sa objednalo a koľko sa naplnilo. Nie je to tak, že vlastne 
Brandtner si fakturuje od brucha čo chce. Lebo trošku to tak vyznelo ako keby to bolo úplne 
bez kontroly. K tomuto som poprosil sa vyjadriť, lebo bolo to relatívne dosť vážne obvinenie 
na stranu mesta. Takže toto by som poprosil ozrejmiť, či to naozaj bolo také nekontrolované.  
 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Toto bolo kontrolované, pretože na faktúre mohlo byť len toľko kontajnerov, koľko si mesto 
vyžiadalo. Čiže existuje objednávkový systém, občania prídu do KPK, objednajú si či už na 
biologicky rozložiteľný odpad, alebo na komunálny odpad, drobný stavebný odpad má iný 
režim zo zákona a v podstate tieto požiadavky mesto potom znášalo na Brandtner a Brandtner 
mohol vyfakturovať len to množstvo kontajnerov, ktoré si mesto objednalo. A tieto 
kontajnery museli ísť na váhu. Tu čo sa nedalo odsledovať si myslím, že bol systém 
zberového dvora. Pretože na zberný dvor, musíme ho mať zo zákona zriadený, máme ho, 
prevádzkovateľom je firma Brandtner, ale na ten zberný dvor jednoducho obyvatelia mesta tí, 
ktorí si neobjednajú kontajner, tak odvezú svojim autom na zberný dvor tento odpad. No 
máme tam síce aj váhu, ale zberný dvor je otvorený aj cez víkend, čiže tam my budeme 
musieť ešte poriešiť sobotu, aby bola zabezpečená váha a ja si myslím, že tam boli tie 
najväčšie úniky. Pretože sa dôkladne nekontrolovalo kto ten odpad tam dováža.  
 



p. primátor Michal Domik 
Keď môžem ja ešte k tomuto. Neviem, potom ma môžete tak isto upozorniť, dali sme si zo 
sociálnej poisťovne vytiahnuť kto, koľko má zamestnancov, či majú všetci podnikatelia 
priznané tie kuky. Dá sa to riešiť. Môj návrh bolo podnikateľ má príklad 4 zamestnancov, 
dáme vytlačiť nálepku mesta Rožňava + očíslovanie a očíslujeme potom tú nádobu, že má 
právo na 120 litrovú nádobu. Viacerí podnikatelia majú na viac nádoby takže je v tom chaos 
a bordel. To vám viem priamo zobrať poslancov, že ako to vlastne funguje a vlastne s týmito 
ľuďmi, ktorí tam pôjdu do terénu, tak vám dokážem, že kto koľko. Takže ja by som nechal to 
na ten mesiac, aby som dokázal, že vlastne ten systém je zlý a spadol. Hej. Nakoľko teraz 
poviem, že v sobotu, koľko. Už je systém, stačí jeden malý element, ktorý vypadne, že 
v sobotu. Ďalšie. Príde zo Štítnika pán naložený 7-mimi tonami, áno, zoberie si občiansky 
svojho kamaráta z Rožňavy. Môže sa to stať? Môže. Hej a donesie na dvor 7 tony odpadu, 
ktoré my občania zaplatíme. Systém. Hej. A ešte oni to majú zadarmo. Takže prečo by občan 
z Čučmy, alebo z hociktorej dediny nezavolal svojmu kamarátovi tu do mesta, že počuj na 
tvoj občiansky viem doniesť odpad? A on donesie. Systém. Toto keď chcem poprosiť, či sa 
toto mohlo stať u niekoho. Potom môžem pani prednostky sa spýtať, či sa toto mohlo stať pri 
takomto systéme, čo tu bol zavedený. Nech sa páči. 
 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Mohlo sa to stať. Ale keď ja si toho kamaráta posadím vedľa seba do auta, tak mne nikto 
nedokáže, že to nie je odpad toho kamaráta z Rožňavy. Hej. Proste tam toto je ten problém. 
A ten bude. Ten bude. No.  
 
p. primátor Michal Domik 
Ten problém nebude, ak dáme spoplatniť rovnomerne tak isto všetok odpad. Viem, že, ja som 
si pozrel zastupiteľstvo zo septembra, kde pán Balázs vy ste hovorili, že sa potom budú 
vytvárať možno skládky. Na to je zákon, čo vlastne každý bude, ten kto poruší zaplatí pokutu. 
To vieme na tom pracovať. Ale ak to bude zadarmo tak si myslím ten odpad zadarmo nosený 
sem, tak obrovské, všetky dediny môžu všelijakými systémovými chybami nás obísť a donesú 
ten odpad a vlastne občania mesta zaplatia. Či sa to týka tých podnikateľov, alebo či sa to 
týka tých veľkokapacitných kontajnerov, aj tých malokapacitných kontajnerov. Keď vám 
trošku, zapozriem sa, aby ste vedeli o aké sumy sa jedná. Mám tu poznámku ku každej 
organizácii. Takže, takže aby ste vedeli, aby sme  boli v obraze. 720 ks 7 kubíkových 
kontajnerov ročne zaplatí mesto Rožňava, čo je za 0, hej čo príde na mesto za 0. Za odvoz je 
17 330 euro. Čo sa týka, v priemere som volal do Brandtneru, že koľko sa zmestí ton do 
takého 7 kubíkového tak hovoril od 5 do 8 ton. Ja som dal 5 tony x 36. Za uskladnenie 
takéhoto odpadu zaplatí mesto a plus odvozu zaplatí mesto ročne 176 tisíc euro. Teraz 
hovorím o 7 kubíkových. Potom máme 2 kubíkové. Tie sa vynášajú 240x mesačne x 12 
mesiacov. To je 2 880. Za odvoz zaplatíme 43 200 a tak isto v prepočte na tony, keď si to 
prepočítame, tak mesto za tie 2 kubíkové zaplatí skoro tú istú sumu 176 265 euro. Takže vyše 
350 tisíc euro, čo je zadarmo. To je asi v tomto, čo zadarmo odnesieme ale zaplatíme to 
Brandtneru. Hej takže mini... minimálne v to...v tom vieme urobiť veľký pokrok a keď to 
spoplatníme, nehovorím že, nech sa potom podnikatelia obrátia napr. Fúru alebo tak, keď oni 
majú lacnejšie a vlastne môžeme obísť aj tu zmluvu s Brandtnerom, lebo im nemusím, 
podnikateľ si vyberie kom... komu dá zobrať ten naviac svoj podnikateľský, keď dobre viem. 
Takže asi takýchto 350 tisíc euro. Dobre. S faktickou poznámkou pán Karol Kováč.  
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Dve veci, ja len na pripomenutie my sme min .. v minulom volebnom období riešili spôsob 
akým vypovedať zmluvu s Brandtnerom. Vtedy ale mesto nedokázalo, vtedy sme to ale na 



MZ neschválili. Ak si spomínate bolo to o tom, že som vyčíslil aký, aký objem peňazí by za 
pokutu ročne a koľko by sme ušetrili v rámci, v rámci zberu ako takého. V obdobných číslach 
som sa pohyboval ako pán primátor. A druhá vec je, som veľmi rád, že pán primátor načal 
túto tému, je to jednou z nosných tém aj stavebnej komisii resp. komisii výstavby pripraviť 
takúto koncepciu. Je fajn, že pán primátor dal dokopy tieto, tieto podklady. Radi sa pripojíme 
so svojimi názormi a nápadmi na tieto záležitosti, pretože je to v koncepcii plánu činnosti.  
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Balázs 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
V podstate áno, takže predpokladám, že tieto smeti sa riešiť budú, tie smeti aj sú existujú, 
otázka je, znie, znie, keď, keď navýšime poplatky za smeti zaplatia ich občania a tým pádom 
ušetríme tých 360 000 eur, lebo tie smeti existujú. Alebo keď to, to veľmi necitlivo spravíme 
tak časť týchto smetí sa možná dostane na čierne skládky, takže preto apelujem na všetkých 
poslancov a kolegov aby, aby v podstate áno vychádza z tohto to, že poplatky za smeti sa 
navýšiť budú musieť otázka je, že koľko, či všetkých tých 360 000 eur zaplatia občania. Je to 
nie malá suma. 
 
p. primátor Michal Domik 
Keď môžem na to odpovedať. My stále nevieme či sú to občania, to je prvoradé, že my 
nevieme či to občania nosia, naši mestskí z Rožňavy, alebo to sa nosia z vedľajších dedín. To 
je prvé čo musíme zistiť, odkiaľ ten bodrel sem prichádza a vlastne fakticky máme ten 
komunálny odpad hej, zas, zas som už ... my máme, my niečo platíme, ale my neviem či to 
platíme za tú tonáž, lebo on v sobotu, keď nemáme kontrolu a neprejde cez váhu tak môžeme 
si pripísať koľko? 10 ton, 100 ton? Hej takže my zaplatíme 100 ton, možno na viac alebo 
1000 ton, lebo vlastne nemáme kontrolovaný systém v sobotňajšom dni a už je ten systém zlý, 
takže už nemáme argumenty na to, aby sme Brandtneru povedali, že počúvajte my sme 
nezobral ... vy ste nám nezobrali 8 000 ton ale iba 6 000, lebo aj v sobotu máme. Ale oni 
povedia, veď v sobotu sme tam zobrali 20 fúr, hej, keď boli Vianoce a tak a my nevieme no 
tak asi hej. Hej takže keď nevieme argumentovať, takže vlastne je tam veľká diera, systém je 
zlý a vlastne nevieme im argumentovať, že páni máte dajaký bordel v tom, že toto ... . Zato 
som zaviedol to, že bude aj v sobotu celý systém bude každý deň bude skontrolovaný. Budú 
ľudia chodiť za tými autami zmonitorujeme koľko stojí. To veľmi málo v pomere k týmto 
peniazom, že 960 tisíc dávame a tu uvidíme hneď prvý, vlastne vás oboznámim vo februári 
akú úsporu a vlastne ako budeme priemerne aspoň vypočítame za mesiac, koľko nás to vyjde 
tie smeti, aby sme konečne vedeli, že koľko smetí vyprodukuje mesto Rožňava a koľko 
vlastne sa sem dovezie. Lebo to je veľmi dobrý biznis pre každého, že zadarmo, v meste 
Rožňava je zadarmo, donesieme, zaplaťte a my sa tu z tých dedín, alebo z celého okresu 
budeme tešiť z tohto. Takže asi v tom, v tomto smere. Ešte pán Kováč nech sa páči. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Ja mám pocit, že pani prednostka povedala ohľadom zvyšovania ceny, poplatkov za smeti, že 
to je jedna možná cesta, alternatíva, s ktorou sa uvažuje. Nie je to na fix dané. Súdiac podľa 
toho, čo pán primátor hovorí ideme cestou ako nezvyšovať, práve naopak, zistiť koľko reálne 
platíme za smeti a na základe toho sa odraziť potom pri ďalších riešeniach. Akým spôsobom 
ešte ušetriť na tom, aké prostriedky, napr. zlepšiť triedenie odpadu, zberný dvor sme hovorili. 
Je tam mnoho tých vecí. Takže začať treba niečím. 
 
 



p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Pán poslanec Kuhn. 
 
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  
Ja by som sa chcel spýtať. Prebehla taká informácia rôznymi kanálmi, že pri obci Lipovník 
sa má stavať nejaká spaľovňa. Tie informácie sa rôznia. Niektoré sú, že to je spaľovňa ďalšie, 
že to má byť nejaká tepelná elektráreň. Prebehlo k tomu nejaké environmentálne konanie. 
Chcem sa spýtať či, či mesto sa do toho zapojilo, či bolo oslovené. Lebo teda mám 
informácie, že teda aj mesto bolo oslovené a malo sa vyjadriť. Tak ma zaujímalo, či teda 
prišla na mesto taká informácia, či mesto k tomu dávalo nejaké vyjadrenie, či to ešte stále 
prebieha a aký je vlastne stav toho. Aký je postoj mesta a aké informácie o tom máme. Lebo 
teda ako poslanec o tom nemám žiadnu informáciu okrem toho, čo sa ku mne dostalo cez 
nejakých ľudí, ktorí sa ma pýtali. Ďakujem.  
Ing. Kissová, Ing. Angyalová 
Na tunajší úrad bol zaslaný zámer navrhovanej činnosti – „Splyňovacia elektráreň na 
biomasu, Krásnohorská Dlhá Lúka – doplnenie TAP a TDP“. Momentálne je určený rozsah 
hodnotenia, na základe ktorého musí navrhovateľ zabezpečiť vypracovanie správy o 
hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Ak navrhovateľ predloží 
správu o hodnotení, Ministerstvo životného prostredia SR rozošle ju ostatným účastníkom 
konania na pripomienkovanie. 
Mesto Rožňava vydalo pre žiadateľa JJT TERMO, s.r.o., so sídlom Šafárikova č. 112 v 
Rožňave stavebné povolenie č. 3333/2013-54287-VY-An zo dňa 06.11.2013, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 27.11.2013 na stavbu „Termochemická elektráreň – časť splynovacia 
stanica“. Predmetom stavebného povolenia bolo povolenie stavebných objektov (SO): SO 01 
Splynovací objekt, SO 02 Sklad štiepky, So 03 Medzisklad odpadu, SO 04 Sociálna bunka, 
SO 05 Trafostanica, SO 06 VN prípojka, SO 09 žumpa. Stavba bola umiestnená v katastri 
obcí Krásnohorská Dlhá Lúka a Krásnohorské Podhradie. 
 
 
 
p. primátor Michal Domik 
Tak na toto v dajakom bode viem odpovedať, ale na ostatné nie. Áno prišlo to na 
pripomeňovanie, pripomienkovanie, prišlo to. A tá slečna vlastne sa mi ospravedlnila, lebo 
som ju vyzval, že či sme, či nám to dala, ale zabudla, hej. Nepozrela. Tak vlastne som dal 
nariadenie potom, že na tak, tak, tak trošku ju postrašiť ohľadom tohto, že musia sledovať. 
Lebo keď sme sa nevyjadrili neviem či do 12 dní, alebo koľko sa tam trebalo tak isto k tomu 
vyjadriť, tak vlastne to prepadlo. Hej. Čo si do budúcna neželám, aby niečo zabudlo sa a už 
automaticky potom to povolenie z mesta odišlo. Hľadali sme alternatívu, sme sedeli, tak isto 
prišli. Tak čo sa týka tej spaľovne, to nie je spaľovňa, ale bolo to dané ako splyňovacia 
elektráreň a dali dodatok k tomu, nakoľko sa štiepka zakázala splyňovať, tak dali dodatok ako 
certifikovaný odpad, komunálny odpad. Takže zas to príde na mesto. Keď už prišlo tak potom 
sa spýtam pani prednostky. Pán Ocelník nech sa páči. 
 
p. poslanec Roman Ocelník 
Rokujeme od 9. Už 4 hodiny. Momentálne je bod programu diskusia občanov. Nie sú tu. 
Navrhujem prestávku.  
 
p. primátor Michal Domik 
Dobre, ale ešte odpovieme. Dobre. Aby sme vedeli a potom dám, navrhnem potom prestávku, 
ale ešte máme tam 2. Dobre? Aby sme si ich už vypočuli. Tak dal by som slovo pani 



prednostke ohľadom toho, alebo niekoho, kto je taký, k tomu znalý k tejto tematike, alebo 
dáme potom odpoveď. Ku splyňovaniu. 
 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Ja by som radšej dala písomnú odpoveď, aby tam boli presné informácie. 
 
p. primátor Michal Domik 
Dobre. Ďakujem. Pán Ladislav Dávid nech sa páči. 
 
p. poslanec Ladislav Dávid 
Ja mám takú krátku otázku. By som sa vrátil ku tým komisiám. Keďže sme neschválili ten 
požadovaný počet tých členov, tak sa chcem opýtať, že či môžu byť navrhnutí aj noví 
uchádzači, ktorí doteraz neboli navrhnutí, alebo že či sa budú vyberať z tých, ktorí boli 
navrhnutí do toho dátumu, alebo či môžu sa prihlásiť aj noví uchádzači.  
 
p. primátor Michal Domik 
Poprosím pani prednostku, že či je to možné. 
 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Tak ja tu mám niekde poznamenané, že niektorý, niektorý z vás poslancov navrhol, aby sme 
opäť zverejnili výzvu. Áno, áno. Takže my, tam myslím komisia ochrany verejného poriadku 
ostala. Pán, pán poslanec Lach. Komisia ochrany verejného poriadku nemá plný počet členov 
a kto... Len jedna. Takže zverejníme výzvu.  
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Pán Zoltán Beke nech sa páči. 
 
p. poslanec Zoltán Beke 
Ďakujem pekne za slovo. Dnes sme odsúhlasili nominantov na Cenu mesta. Nakoľko onedlho 
sa stretneme aj na ich odovzdaní, chcel by som sa opýtať, že v akom štádiu je príprava 
slávnostného zasadnutia MZ 03. 02. tohto roku. Napriek tomu, že je už krátka doba navrhoval 
by som, alebo nezabudnúť na našich čestných občanov mesta, nie je ich až tak veľa a pozvať 
ich na toto zasadnutie. V minulom roku sa na nich zabudlo. Podľa môjho názoru úctu k nim 
by to patrilo. Súčasne by som chcel kompetentných poprosiť, aby to slávnostné zasadnutie 
bolo tak ako aj v minulosti dvojjazyčné, čo sa týka aj kultúrneho programu.  
Odznelo tuná tu už na rokovaní tie železné schody na Krásnohorskej ulici. O úpravy ulici už 
orodujeme viac rokov. Žiaľbohu projektová dokumentácia ešte len teraz vypracúva. Čo sa 
týka onoho času, bolo to o tom rozprávané, že k tomu aby sa urobila tá cesta, alebo ulica tak 
prv treba odkana...kanalizáciu zabezpečiť cirka na 60-tich metrov. Tu keď by, keď by mesto 
ako len podalo nám takú informáciu, keď by bolo podalo ako len požiadavku na vodárne, 
alebo kanalizácie, tak možno už dávno bolo ako len urobené. Keď tak dobre by bolo sa spojiť 
s nimi. A súčasne by som chcel upriamiť pozornosť nielen na tú priamu Krásnohorskú ulicu, 
ale, ale aj na peší chodník na sídlisko P. J. Šafárika z ľavej strany bývalého Pavanu, alebo, 
alebo tej budovy bazáru na Krásnohorskej ulici, kde aj v lete je ťažko chodiť a nie ešte 
v zime. Nech si pozrite ako len, že ako, ako vyzerá ako len tá ulica. Ďakujem vám pekne. 
Z. Macková -     Projektová dokumentácia je vypracovaná, realizácia chodníka bola zaradená do 
návrhu rozpočtu na rok 2019. 
 
 
 



p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Keď môžem poprosiť pani prednostku, že v akom štádiu máme, keď, keď viete. 
Len tak, že v akom štádiu máme. 
 
 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Slávnostné, zasadnutie slávnostné sa pripravuje. Hlavne aj z toho dôvodu bolo potrebné 
zaradiť bod rokovania Cena mesta Rožňava, aby sme vedeli objednať plakety, pretože ako 
viete objednávame ich s vygravírovaným menom oceneného a, a toho roku, za ktorý sa 
udeľujú. Nemáme zabudnúť na pozvanie čestných občanov. Dobre. S pánom primátorom 
určite zvážime túto možnosť. A čo sa týka kultúrneho vystúpenia máme ZUŠ, takže budeme 
konzultovať aj túto možnosť dvojjazyčné vystúpenie. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakuje. S faktickou poznámkou pán Balázs. 
 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Kolegovi Kuhnovi chcem odpovedať v podstate na otázku. Tie informácie, ktoré mám dakedy 
2012-13 sa tam plánovala termo-chemická elektráreň na princípe pyrolýzy. Princíp pyrolýzy 
je to vlastne, že zo štiepky sa uvoľní plyn jej sušením a zohrievaním a ten plyn sa v motoroch 
spaľuje a vyrába elektriku. Takže v podstate je to jedno relatívne ekologická výroba, výroba 
elektriny a vedľa toho vedľajším produktom je teplo. Tento projekt sa vtedy nezrealizoval 
napriek tomu, že bola rezervovaná kapacita voči elektrárňam na 15 rokov. Tých 15 rokov 
platí od termínu pripojenia. Tento projekt sa podľa mojich vedomostí nepodarilo zrealizovať, 
ani teraz sa ešte nerealizuje, ale prevzala tento projekt jedna česká energetická firma, jeden 
holding, ktorý má podobnú elektráreň v Kokave nad Rimavicou termo-chemickú, dakde 
v Snine a okrem toho sa venuje v podstate tepelnému hospodárstvu, tzn. prevzala celé tepelné 
hospodárstvo Vranova nad Topľou. Táto firma podľa mojich informácií v dnešnej dobe 
realizuje asi EJU ohľadne, ohľadne zmeny, zmeny vstupu na, na, na tú pyrolýzu, ale v akom 
to je štádiu toto, o tomto ja žiadnu informáciu nemám, ale toto sú informácie, že určite nikdy 
tam ani povolená, ani plánovaná spaľovňa nebola. Stále sa tam jednalo o termo-chemickú 
elektráreň.  
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Takže do diskusii sa nikto už nezapájal, tak by som dal hlasovať, nakoľko sme 
chceli s pani prednostkou, že prejdeme 4 body, ale asi to tajné hlasovanie zas nám zobere a si 
myslím, že viacerí už ste hladní, takže by som dal hlasovať za prestávku. Pol hodina? 1 
hodinu potom dáme. Dobre? Áno. Ďakujem pekne. 
 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem pekne za slovo. Kolegovia ja sa ospravedlňujem a ospravedlňujem sa aj pani hlavnej 
kontrolórke, len za tú krátku dobu, čo sme boli aj na obede som dostal jeden nemilý telefonát 
a sms-ku ohľadom toho bodu, čo sme riešili strážnu vežu. Ja by som ťa chcel poprosiť, lebo 
ten telefonát bol taký, že sme to všetko zamietli pod koberec. Ja som povedal, že nič sa tu 
nestalo, sme povedali, čo sme mohli, ale poprosím ťa skús mi povedať o čo tu išlo v tejto 
celej veci, lebo mne ako človekovi, ktorý je už za tým celým a ja som si splnil svoju 
povinnosť, aj keď mi to bolo ťažko, lebo v živote som nedával trestné oznámenie na nikoho, 



hej a teraz ma tu ešte bude niekto osočovať. Nalejme si čistého vína teraz v tejto chvíli dobre? 
Lebo mne to veľmi zle padli tieto veci, tak skús to nejak napraviť na tú pravú mieru. 
Spomínali sme tam firmu atď. hej, no mne akože stačilo. Poprosím. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Nech sa páči pani kontrolórka. 
 
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 
Takže v podstate v tej kauze som spomenula firmu Texobild a zrejme všetci viete, že 
konateľom tejto firmy je pán Ing. Karol Kováč takže hovoríme o konateľovi tejto firmy. 
Nakoľko platí prezumpcia neviny tak ja som tu zámerne to meno nehovorila, ale ako konateľ 
je to verejne dostupná informácia na stránke obchodného registra. Druhá vec je čo sa týka 
podania trestného oznámenia, ako sme už hovorili, primátor mesta, hociktorý bude sedieť na 
stoličke, pri zistení protiprávneho stavu je povinný toto riešiť, čo okresná prokuratúra ani 
nespochybnila a vlastne táto vec je postúpená na kriminálnu políciu na prešetrenie. Neviem či 
pani prednostka má nejaké bližšie informácie. Ja viem len toľko, že bolo to odstúpené na 
kriminálnu políciu na prešetrenie. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Pani prednostka.  
 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Nemám žiadne bližšie informácie k tejto veci. Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Ing. Karol Kováč nech sa páči. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Ja mám tu diskusný príspevok pripravený, ale k tomu, čo povedal pán Burdiga a tomu, čo 
telefonoval odkazujem, že pán Burdiga postupoval v zmysle platnej legislatívy  správne tak, 
aby bol chránený ako osoba. Je to v poriadku myslím si, že toto konanie bolo v zmysle 
zákona. Určite by tak konali aj iní. Takže dotyčná osoba môže telefonovať kľudne, ale 
dospeje len k tomu, k čomu sme dospeli my. Je to v tom štádiu, v akom to je. Predpokladáme, 
že jedna strana mince je teda naložená, druhá strana mince bude v zmysle teda konania 
nakladaná.  
Ale aby som sa dostal k diskusii. Chcel by som poprosiť v zmysle teda dotazov občanov, ja 
som na to úplne zabudol, občania na Budovateľskej ulici sa mi sťažovali, že viac krát sa im 
v tomto roku, alebo viac krát sa v ich oblasti porucho...došlo k poruche na vodovode. Tak 
v zmysle toho sme uvažovali, akým spôsobom ďalej. No a chcel som vás poprosiť, pokiaľ by 
to bolo možné, požiadať VVS o štatistické informácie poruchovosti vodovodu v RV do 
jednania komisie stavebnej, aby sme v rámci, v rámci týchto štatistík dokázali zaujať 
stanovisko, resp. upozornili mesto na potrebu, potrebu rekonštrukcie vodovodných potrubí 
v tých oblastiach, kde sa tie poruchy vyskytujú čo najčastejšie. Žiadam o to oficiálne takýmto 
spôsobom aj napriek tomu, že teda vodárne by prijali moju žiadosť aj ako občana, resp. ako 
poslanca, ale myslím si, že takto to má väčšiu váhu a je to legitímnejšie v zmysle teda tej 
potreby úpravy, rekonštrukcií a výstavby nových komunikácií. Takže to je jedna moja prosba.  
Ďalej minulý rok bol rok v znamení Kálmána Tichyho. Veľmi sa mi páčil ten nápad v rámci, 
v rámci teda tak, takýchto podujatí, ktoré boli venované tejto osobnosti nášho mesta. Ja by 
som bol veľmi rád ako námet pre prácu kompe, pre komisiu ako takú novú, aby sa skúsila 
zamyslieť komu by sme venovali tento rok, prípadne aby pripravila zoznam osobností, 



ktorým by sme mohli venovať tento, prípadne ďalšie roky, aby sme v rámci lokálpatriotizmu 
pripomenuli nie- len našim občanom, ale hlavne mládeži, kto tu vyrastal, akým spôsobom 
vyrastal, čo dosiahol vo svojom živote a aký odkaz nechal pre našich obyvateľov.  
PaedDr. Mičudová - predseda  komisie kultúry , cestovného ruchu a regionálnej politiky bol o 
tejto požiadavke informovaný a komisia v spolupráci s  MsÚ  a  OZ Pre partnerské mestá Rožňavy sa 
s tým budú zaoberať na marcovom zasadnutí komisie 
Zároveň ma pán primátor predbehol, ale vyzývam vás poslancov, ako aj občanov tohto mesta 
našim, ako pán primátor to správne povedal, našim veľkým zdrojom financií je šetrenie na, 
šetrenie na poplatkoch za smeti. A určite bude to jednou z nosných tém najbližších rokovaní 
nielen MZ, ale aj komisie výstavby ako takej. Po schválení komisie ... chcem predložiť na 
komisiu návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá pripraví kompletné podklady na to, 
akým spôsobom by sme v zmysle platnej zmluvy mohli, mohli ušetriť prostriedky ďalšie 
finančné. Nie len tie teda, o ktorých rozprával pán primátor. Takže do najbližšieho rokovania 
by som poprosil občanov, aby na stránku mesta, na známu e-mailovú adresu posielali svoje 
návrhy, prípadne požiadavky, prípadne otázky, námety a pod. akým spôsobom by bolo možné 
ušetriť finančné prostriedky na triedení odpadu, respe....odvoz odpadu, resp. akým spôsobom 
by sme mohli zvýšiť a zlepšiť triedenie odpadu ako takého. Pretože komunálny odpad 
v mnohých, z mnohých domácností obsahuje ešte stále triediteľné prvky nie 
v nezanedbateľnom množstve. Takže tam vidíme tiež veľké množstvo peňazí, ktoré by sa dali 
ušetriť. Ďakujem pekne. Toľko do diskusie.  
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja ešte stále presne nerozumiem, že na čo je to podozrenie. Odznelo tuná, že falšovanie 
dajakej úradnej listiny. Čo je falšovanie úradnej listiny. Výpis z obchodného registra, alebo, 
alebo čo tu bolo falšované.  
 
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 
Presné znenie trestného zákona vám teraz neviem povedať, ale v podstate podozrenie tu 
vzniklo z toho dôvodu, ako som už uviedla, že do verejného obstarávania bolo predložené 
osvedčenie o vykonaní skúšky na teda pozíciu, alebo ako to mám nazvať, stavebný dozor pod 
nejakým číslom a na meno pána Ing. Karola Kováča.  
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
No a... 
 
 
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 
Po preverení tejto skutočnosti Slovenská komora stavebných inžinierov vydala stanovisko, že 
takéto osvedčenie vydané nebolo.  
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Takže v podstate, ale ďalšia otázka tu potom ako sa to dalo fakturovať, alebo ako to mesto 
mohlo v úvodzovkách preplatiť, lebo potom v živnosti ako je stavebný dozor. Karol keď sa ťa 
smiem opýtať máš v živnosti vlastne vykonávanie stavebného dozoru? Lebo ako bola potom 
vystavená faktúra, keď niečo... 
 
p. primátor Michal Domik 



Nech sa páči pán poslanec Kováč. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Ja, firma Texobild Slovakia nemá v živnostenskom liste zápis, že môže vykonávať stavebný 
dozor na stavbách. Vykonávame to iným právnym spôsobom, ktorý sme realizovali aj 
v zmysle mandátnej zmluvy, ktorá je zverejnená na stránkach mesta, tam je to presne 
zapísané, napísané a v zmysle tej mandátnej zmluvy bola fakturácia prevádzaná. 
 
p. primátor Michal Domik 
Pán Balázs. 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nie som v tejto problematike doma, ale nie je to koncesovaná živnosť? Tak jak, ja neviem, 
doprava, alebo advokátska činnosť , alebo niečo takéto? Nie je to koncesované, že musí to byť 
v živnosti a na základe toho, na základe toho, že firma má zodpovednú osobu to môže potom 
fakturovať. Ale zodpovednú osobu musí mať a na základe toho to má v živnosti a môže to 
fakturovať. Nie? Takže... 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Ja nechcem teraz nejakým spôsobom zavádzať, v žiadnom prípade. Opakujem ešte raz. 
Fakturácia bola prevádzaná v zmysle mandátnej zmluvy. V mandátnej zmluve je určená 
osoba, ktorá je zodpovedná za stavebný dozor v rámci firmy Texobild Slovakia. Tá mandátna 
zmluva je zverejnená na stránkach mesta. Je to na prvej stránke hneď zapísané. Ďakujem 
pekne.  
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Potom zase nechápem otázku, že vlastne načo dávalo mesto trestné oznámenie, keď tam bol 
niekto iný stavebný dozor a nie Karol Kováč, tak načo dávalo, na koho dávalo mesto trestné 
oznámenie, lebo tým pádom keď, keď, keď čo sa falšovalo. Ten ďalší mandant tej firmy, 
alebo dajaký splnomocnenec tej firmy falšoval? Alebo nechápem potom.  
 
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 
Takto. Podľa mojich zistení áno pán poslanec hovorí tú skutočnosť, čo je správna, že vlastne 
v tej mandátnej zmluve figuruje aj iná osoba okrem neho ako stavebný dozor, ale 
v peňaž...teda v stavebnom denníku podpisoval všetko pán Ing. Karol Kováč.  
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Kto bol tým pádom stavebný dozor? 
 
 
p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 
Čiže on ako stavebný.... Nepredložil nám iné osvedčenie, len na seba predložil osvedčenie 
takže stále považujeme Karola Kováča za zástupcu firmy. Aj v tejto veci. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Ešte niekto do diskusie sa chce zapojiť? Nech sa páči pán poslanec Kemény. 
 
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 
Troška z inej oblasti kým .... Troška z inej oblasti. Som spomínal pri bode dotazy poslancov. 
Načrtol som tu otázku, či sa bude zaoberať mesto, komisie, širšia odborná aj laická verejnosť 



vypracovaním novej koncepcie školstva, športu. Možno aj školstva bude treba. V súvislosti 
s tým tu boli čiastočké, čiastočné odpovede na určitú oblasť z môjho pohľadu na tú 
koncepciu. Na to, na konkrétne rozdeľovanie dotácie a účasť kto sa na tom bude podieľať, 
pripomienkovať atď. Podľa mňa tá koncepcia školstva mala zahŕňať širšiu škálu pôsobnosti či 
už v oblasti, máme tu viaceré subjekty nielen kluby a proste sú to aj iní poskytovatelia služieb 
ako pre ten zdravý životný štýl  a resp. pohyb ako taký pre rôzne vekové kategórie. Či to sú 
CVČ, ZŠ, SŠ, tento olympijský Gemerský olympijský klub a ďalšie subjekty aj, aj 
súkromného charakteru. Čiže tá koncepcia by mala obsahovať aj a obsiahnuť aj technické, 
priestorové podmienky, celú tú ekonomickú efektivitu, aj širšiu škálu poskytovania týchto 
služieb – bezpečnosť, prevádzkové poriadky tých športových ihrísk, detských ihrísk atď., atď. 
Čiže tu je čo, keď chcem pojať tú koncepciu v širšom merítku a nie len zameranú na určité 
kluby, občianske združenia a pod. Takže tu sa otvára priestor na širšiu odbornejšiu diskusiu 
a zohľadniť všetky podmienky k tomu, k tej koncepcii. Akým smerom sa ideme uberať, čo sa 
bude budovať, čo sa ide rekonštruovať, modernizovať atď., atď., aby sme splnili všetky tie 
prvoradé možnosti poskytovania služieb a dodržali bezpečnosť, prevádzkové poriadky, určitý 
harmonogram atď., udržateľnosť, starostlivosť o tie ihriská a pod. Takže ja ponímam 
koncepciu škol...športu v tomto rozsah a v takomto merítku. Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 
Keď môžem odpovedať. Potom dám slovo aj pánovi poslancovi Dávidovi. Práve o to ide. Tá 
koncepcia konečne po niekoľkých rokoch, možno 20 ročí hej, je tu taká koncepcia, kde bude 
mať právo si vydobyť každý klub, každý jeden klub bude rovnoprávny, nikto nebude mať 
naviac, dohodnú sa všetci na rozdelení a či to bude Olympijský klub, ktorý tam nie je v tej 
komisii, práve preto sme chceli, aby to bolo aj verejne, že aj oni môžu prísť a keď sa budú 
rozdeľovať peniaze, tak aj oni môžu dávať svoje návrhy, hej. Takže nikto nebude obchádzaný 
vôbec. Či to bude cyklistika, či to bude horolezci to budú. Všetci budú mať teraz právo na to, 
aby sme im niektoré výdaje, ktoré vlastne reprezentuje naše mesto, aby sme im preplatili, aby 
sa mohli ďalej rozvíjať a aby mali tie podmienky. Či sú to telocvične, aby si vedeli zaplatiť 
trénerov, aby si vedeli zaplatiť cestovné, stravu a všetko. Všetkým, všetkým klubom chceme 
vyjsť rovnako. Nebude to uprednostnené vôbec a práve preto som povedal, že žiaden futbal 
bude v popredí teraz. Čo by som, skrátka čo sa tu robilo a mohol by som to urobiť, hej, lebo 
dá sa to, ale nie. Všetci štatutári sú tam a všetci budú rovnako si rozdeľovať tie peniaze podľa 
toho, aké majú nároky a aké majú výdaje. Keď bude málo peňazí tak vyzveme poslancov, aby 
pridali, ale všetko bude adekvátne, adekvátne budú musieť všetko podložiť. Viem, asi možno 
obkľukou idete cez ten Olympijský klub, ktorý chcel, že aby boli mestské športové kluby, aby 
mesto potom dalo toto pod seba. Ja som už to tam vysvetľoval. Momentálne ja iba tak teraz 
poviem futbal. Môžeme urobiť mestský futbalový klub riadne pod mestom. Sa nám stane 
potom, hej, ja sa vzdám štatutára, príklad, kto bude zadarmo robiť štatutára. V Rimavskej má 
štatutár 15 tisícový plat. 15 tisíc idú. A takto idú šéftréner, potrebujeme šéftrénera ten má 12 
tisíc. Zadarmo nebude nikto robiť šéftrénera. Tam je ďalšie. Takže takto by sme vyšli. Do 
športu by sme potrebovali minimálne s takým štýlom, keby sme to chceli pod mesto, lebo 
zadarmo nebude nikto robiť, momentálne tí štatutári to robia zadarmo na kolenách. Takže 
radšej im pomôžme v ich snahe, ako keď si urobíme mestský a potom štatutár bude chcieť 
minimálne 900 euro mesačne odmenu, šéftréner, fyzioterapeut, psychológ a všetko toto sa 
potom nabaľuje a mesto vyjde šport za rok 300 tisíc minimálne. Takže tá koncepcia je o tom, 
že všetci, všetky kluby sa dajú dokopy a budú riešiť problémy ihrísk, telocviční a týchto 
ostatných. A teraz by som. Nech sa páči pán Kemény. 
 
 
 



p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 
Opäť sa nechápeme, zase sa obraciame o riešenie dotácií. Mne sa.... otázka, jedná sa mi 
o majetok mesta. Majetkom mesta sú telocvične, futbalové ihrisko, zimný štadión. Budem 
konkrétny, aby sme sa pochopili konečne. Nehovorím teraz ako poslanec, preorientujem sa 
ako predseda hokejového klubu, jedného zo subjektov, ktorý pôsobí v priestoroch majetku 
mesta. Vieme aký je technický stav tohto zariadenia, čo nás postihlo vlani. Pri tej koncepcii, 
budem teraz konkrétnejší, neviem odpovedať kompetentným, v tomto prípade hokejovému 
zväzu, teraz dávam do pľacu informáciu, ponuku hokejového zväzu, že vybrali nás, vzhľadom 
k tomu, že sa blížia majstrovstvá sveta, organizácia je u nás, Košice, Bratislava, riadiaci výbor 
na základe našich predchádzajúcich požiadaviek z minulého roku, alebo z predminulého 
dokonca, kde boli posúdiť priamo na tvare miesta technický stav, možnosti rozvíjať tento 
šport. Nie len o hokej sa jedná, to je verejné korčuľovanie, poskytovanie služieb obyvateľom 
rôznej vekovej kategórie. Dostal som konkrétnu ponuku, zatiaľ telefonickú. Požiadal som ich, 
aby to dali do písomnej podoby, aby na ďalšej komisii a komisiách, ktorých sa to týka, vedeli 
k tomu zaujať stanovisko a aby sme spoločne našli nejaké východisko. Ponuka znie tak, že po 
skončení KHL ide sa rozoberať Štadión Ondreja Nepelu, medzi inými aj mantinely kompletné 
aké sú. SHZ prijal rozhodnutie konkrétne pomôcť Rožňave v tom duchu, že tieto mantinely 
by sa okamžite mohli naložiť a presunúť do Rožňavy. To je jedna z tých možností, nehovorím 
o dotácii o nejakej možnosti podpory z úrovne, konkrétne teraz z tohto subjektu. Ale za týmto 
je ďalšia a ďalšie otázničky a otáznik veľký, lebo vieme aký je technický stav, čo vlastne sa 
zmýšľa s týmto objektom pre budúcnosť atď., atď., aby sme do čiastočne nepojazdného auta 
nekúpili nejaké anatomické sedačky obrazne povedané, alebo elektróny, keď nefunguje motor 
a pod. Takže ja som ich na to upozornil, že to predjednám, načrtnem a do ďalších odborných 
komisií a do ďalšieho zastupiteľstva, zatiaľ je termín, lebo KHL končí niekedy v marci, takže 
tých záujemcov je viac, aby sme neprepásli trebárs takúto možnosť. Ja v tom vidím určitú 
možnosť a určité plus pre zveľadenie majetku mesta. Takže ja som myslel tú koncepciu aj 
v tom, aj v tomto duchu o majetok mesta, nielen dotácie, že rozdelíme toľko a toľko, takým 
a takým, ale zabezpečiť aj tú, konečne po toľkých rokoch, x primátorov sľúbilo a každý to 
mal vo volebnom programe, plaváreň atď. bla, bla, bla. Takže sme na začiatku štartovacej 
čiary tohto volebného obdobia, aby sme vedeli zadefinovať a dať na vedomie či už klubom, 
verejnosti, že áno tento druh športu, toto odvetvie má také a také ambície, také a také ciele, 
také a také budú možnosti a podobne. Ďakujem za pozornosť.  
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. Ja ešte budem reagovať. Asi som prvý kandidát, alebo teraz momentálne už 
primátor, ktorý som si, ja nedal som si tieto predsavzatia plaváreň a zimný štadión, nakoľko 
sú tu urgentnejšie veci ako sú ihriská, detské ihriská, cesty, chodníky, parkovisko hej, aby sme 
vrážali. Čo sa týka zimného štadiónu je fakt v katastrofálnom stave. Hlavne ten chladiaci 
systém. Takže už predbežne som sa rozprával s pánmi poslancami a určite chceme minimálne, 
aby sme ochránili ľudí a okolie, nieže nám tam vznikne nejaká katastrofa. Bude treba tam 
urgentne vymeniť chladiaci systém celkom aj pod podlahou, nakoľko to pravidelne praská 
a vybuchuje a sú tam 20 ročné rúrky, ktoré neboli pre tej rekonštrukcii zmenené. Boli tam len 
zmenené tie poistné ventily z 1 na 3. Takže naďalej, naďalej sedíme na časovanej bombe, 
takže sme povedali, že už do budúceho, v tomto roku už to musíme odstrániť nech to stojí čo 
to stojí. To je základ a potom by sme, bol by som rád a privítal by som aj takú pomoc, ako ste 
dostali vy telefonicky, o ktorej som ja vlastne ešte nevedel, že vieme tu doniesť ešte 
mantinely, napr. nejaké sedačky a takto, tak určite aj v tomto smere by sme veľmi privítali 
takúto pomoc, čo si myslím, že finančne ba nás to nestálo nič. Ale hovorím, že my sme sa už 
priebežne rozprávali ohľadom výmeny hej toho chladiaceho systému, lebo ten čpavok veľa 
praská a vlastne tie rúrky vlastne praskajú a ten čpavok uniká. Takže z tohto hľadiska určite 



budeme aj zveľaďovať aj ihriská a zlepšovať podmienky či hokejistom, či futbalistom, 
basketbalistom, florbalistom. Takže v tomto smere. S faktickou poznámkou pán Balázs nech 
sa páči. 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja by som len z finančnej stránky sa chcel opýtať, či, či vy pán primátor, či ty pán primátor, 
alebo pán riaditeľ technických služieb má predstavu, že čo tá výmena tohto chladiaceho 
systému, lebo by stála, lebo mám obavu, že to je dosť vysoká položka. Orientačne len, 
orientačne či náhodou.  
 
p. primátor Michal Domik 
Neviem. Akurát tú firmu sme si zavolali, ale odvol...povedal, že pán... Jaj. Takže z tej firmy 
pán konateľ mal prísť na stretnutie a chcel som si len tak vypracovať približne, aby sme všetci 
poslanci potom vedeli, že čo to bude stáť, ale určite vám dám, alebo všetci budeme pri tom, 
hej, aby ja si ho zavolám stále tak isto aby sme vedeli mu dať otázky a tak. Nehovorím, že tá 
firma bude robiť, ale približne aspoň nech nám vypracujú návrh. A potom sa rozhodneme 
všetci či ideme do toho, alebo nejdeme. Nebudem rozhodovať o možno to bude od 100 do 
200 tisíc ten chladiaci systém. Celá hala si myslím že okolo 800, 900, ale to len zas už tu 
hádžem, tu už by som nedal ruku do ohňa. Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Kemény. 
 
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 
Možno ma upresňujú nejaké tie tisíce eur alebo možno sa seknem o 10, ale disponujeme 
takýmto rozpočtom z minulosti, od tejto firmy spomínanej, je to niečo nad 700 tisíc. Výmena 
technológie chladiaceho systému bez opláštenia, bez hocičoho iného. Stále v tých 
podmienkach, ako teraz, len sfunkčnenie a určitá, určitá životnosť, predvídavosť na dlhšie 
obdobie, čo sa týka výmeny chladiaceho systému.  
 
 
p. primátor Michal Domik 
Ja k tomu len toľko. Išiel som cez logické, že najdôležitejšie čo nie sú vymenené. Aj keby 
sme potom tie kompresory nemenili, hej, ale to najdôležitejšie, čo je zhnité. Hej. Že to by sa. 
Tie nové rúrky pod týmto. Tak si myslí, že tam 700 tisíc určite nebude. Keď už kompletne 
technológiu od všetkých týchto čerpadiel, vlastne kompresorov tak asi určite tam. Ale to 
najdôležitejšie čo je pod ľadovou plochou, čo je skryté, čo je zhnité 20 rokov a ktoré praská 
bežne, tak toto je najdôležitejšie a ešte tú rúrkový systém, zabetónovanie a plus potom tie 
ventily a do tohto aby. Takže. Dobre, nebudem sa, myslím si, že zbytočne by som sa tu hádal, 
že sú tu dajaké prepočty alebo takto. Tak potom keď to je 700 tisíc, tak asi potom automaticky 
môžete na mňa pozerať, tak potom asi mesto nebude 700 mať tisíc na túto. Hľadajme 
alternatívu, aby sme zabezpečili minimálne to, aby klzisko fungovalo. Hej. Aby, aby sme 
nemali opláštený, alebo takto, ale minimálne náklady aby sme mohli sfunkčniť. Ale určite 
nepustím na túto plochu ľudí do budúceho roka ak to nebude opravené, lebo môže to už 
hockedy ísť na zdravie. Pán Kemény nech sa páči. 
 
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 
Žiadne, v žiadnom prípade môj úmysel nie je sa hádať, alebo nejakým spôsobom protirečiť. 
Hľadáme východiská, možnosti a objektivizujem veci. To sa týka, spomínali ste aj vy, že, že 
bezpečnosť je tiež nezanedbateľná a prvoradá. Nie je podstata tá, vymeniť rúrky, áno tam je 
25 km, je to určitá položka, ale zníženie obsahu, objemu čpavku, ktorý tam koluje. A práve 
tou výmennou technológiou sa to dosiahne a zo súčasných 7 tisíc litrov, ktoré tam obieha, 
sa to zníži na, od 800 do 1 200 je nová technológia, čo znamená toto je hlavné kritérium.  



 
p. primátor Michal Domik 
7,5 tony viem. Dobre. Ďakujem. Pán Ladislav Dávid nech sa páči. 
 
p. poslanec Ladislav Dávid 
Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel iba vrátiť vlastne k tým komisiám, čo som hovoril, že 
hlavným, hlavným cieľom je koncepcia celého športu a tým celého športu nemyslíme iba 
financovanie športu z nejakého krát... krátkodobého hľadiska, ale chceme urobiť koncepciu 
športu celkovú. Či už z dlh... krátkodobého hľadiska, či to je na 1 rok nejaké financovanie 
klubov, alebo dlhodobá, ako ste sami hovorili viete, že nám tu chýbajú štadióny nielen, nielen 
pre hokejistov, ale tak isto napr. pre atletiku nemáme tu 1 atletickú dráhu. Sme jediný, keď sa 
nemýlim, jediný okres na Slovensku, ktorý nemá umelý trávnik na futbal a práve preto by sme 
chceli na tej komisii športu presne mať takúto diskusiu, aby prišli z viacerých klubov 
a povedali, že aké majú problémy, že čo by potrebovali a spoločne nejakou debatou vlastne 
prísť k tomu najlepšiemu riešeniu. Môže sa stať, že vlastne niekto bude pretláčať dajme tomu 
pinpongisti, alebo stolní tenisti nemajú svoju halu, že každý si povie svoj dôvod, čo je 
dôležitejšie, čo nie je. Takže preto by som túto debatu chcel dať presne na tej komisii športu, 
kde každý môže prísť. Nie preto... sú tam 5 členovia z klubov, preto sme zvolili tých členov 
z klubov, lebo oni sa s týmito problémami stretávajú dennodenne, čiže sú stále každý deň 
riešia tieto problémy. Na to niektorí, niektoré možno menšie kluby riešia takéto akcie iba 
príležitostne a, a nie dennodenne, tak preto sme zvolili do tej komisie týchto členov. A vlastne 
ešte raz zopakujem, chceme urobiť koncepciu športu celkovú, nielen finančnú, alebo 
krátkodobú, ale celkovú. Tak dúfam, že keď prídu viacerí a nám pomôžu tak to určite 
dopadne dobre a bude to mať veľký význam pre rožňavský šport.  
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči.  
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Ďakujem pekne za priestor. Pán Dávid to veľmi pekne povedal. Vyčerpal v podstate všetko, 
čo som chcel povedať. Myslím si, že v zmysle toho, že sme sa rozhodli, že budeme mať 
osobitnú komisiu pre šport sme dali jasne najavo, že v týchto veciach chceme začať robiť 
rozvoj športu tak, aby sme uspokojili tie potreby, ktoré budú prioritné, resp. tie potreby, ktoré 
budú pre dôležité pre nás a myslím si, že je to na dobrom začiatku. Nikto tu nepovedal, že to 
bude nejaká skupina úzkoprsá, resp. úzka skupina ľudí, ktorá nikoho k sebe nepustí. Myslím, 
že začal veľmi pekný, široký dialóg v rámci tohto a ja pevne verím, že dospejeme k tomu, 
o čom pán Dávid hovoril. Len prosím nechajme komisiu, nech si vypracuje to, čo dneska 
dostala v uznesení a nech predstaví teda svoj plán činnosti. Určite takéto záležitosti, že teda je  
možnosť získať nejaký materiál, resp. nejaké veci môžeme riešiť ako hat ad hok veci takto 
priebežne, ale tú koncepciu to bolo myslím, že vytvorením tej komisie sme dali jasne najavo, 
že o čo sa jedná tomuto MZ, resp. kam chceme s tým športom v rámci mesta ísť. Ďakujem 
pekne.  
 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. Hlási sa ešte niekto do diskusie. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 
 
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 
Ďakujem za slovo. Ja mám len krátku otázku na pani prednostku, či už je známy termín 
začiatku realizácie rekonštrukcie budovy MsÚ. 



 
p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 
Dnes sme, vlastne tento týždeň sme dostali aj oznámenie od Slovenskej inovačnej 
energetickej agentúry o oznámení výsledku kontroly ex post. Tzn., že tak ako som vám 
spomínala všetky tie kroky, ktoré vlastne pred nami stáli, tak už túto kontrolu máme za sebou, 
tzn., že môžeme uzavrieť proces verejného obstarávania a môžeme pristúpiť k realizácii. Čiže 
my máme v projekte, alebo teda v žiadosti, že termín realizácie začne v decembri, ale už sme 
sa informovali, takže tá 3 mesačná tolerancia tam je, čiže keď začneme vo februári tak 
neporušili sme podmienky, sme v tej tolerancii a nemusíme žiadať o dodatok k zmluve.  
 
p. primátor Michal Domik 
Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Bolaček. 
 
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 
Ďakujem. To bola vlast.... to by bola vlastne tá moja poznámka, či ten termín, ako, ako bol 
predložený, či bude ešte platný. Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 
 
p. poslanec Roman Ocelník 
Ja by som len chcel poprosiť, keby ste nám mohli poslať ten nový harmonogram mailom, 
komisií, čo sme schválili, aby sme si to mohli zaznačiť ďalej. A ešte pán primátor zvládli sme 
to dneska.  
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. 
 
p. poslanec Roman Ocelník 
Pár preklepov bolo, ale to doladíme neskôr. 
 
p. primátor Michal Domik 
Tak, tak ďakujem vám veľmi pekne za pochopenie a toleranciu, ale ešte máme do diskusii. 
Takže ešte by som poprosil pána Kemény, nech sa páči. 
 
p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 
Ešte v súvislosti s jedným pojmom participatívny rozpočet. V minulosti a v minulom roku 
a v 17, 18 sme spustili taký tzv. pilotný projekt. Malo to celkom pozitívnu, z môjho pohľadu 
ako koordinátora tohto projektu, ohlas. Nejaké výsledky, výstupy sa z toho uzreli svetlo sveta. 
Ja, mojou úlohou a povinnosťou je, aby som do, najneskôr do marcového zastupiteľstva, keď 
sa dobre pamätám, pripravil nejakú tú hodnotiacu správu. V tejto súvislosti ja to v každom 
prípade učiním. Budeme to konzultovať v rámci výkonného výboru participatívneho 
rozpočtu, ale odvíja sa tu ďalšia, sú schválené, určené témy na ďalšie obdobia, je tu otázka 
oživenia štatútu a zásad tohto projektu pre budúcnosť, nejaké personálne zmeny a pod., takže 
len chcem dospieť k tomu, aby sme na to nepozabudli. Poprípade či už mesto, alebo výkonný 
výbor nejakým spôsobom do, najneskôr do toho marcového zasadnutia predpripravili túto 
problematiku, aby to bolo živé, zaujímavé pre obyvateľov, motivujúce atď., atď. V každom 
prípade ďakujem všetkým, ktorí sa tohto projektu zúčastnili a participovali na tomto projekte, 
v prvom rade tým, ktorí projekty realizovali. Ďakujem. 
 



p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Ešte máme tu do diskusie pána poslanca Bischofa. Nech sa páči. 
 
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 
Ďakujem. Len v krátkosti zareagujem na pána poslanca Keménya a chcem sa poďakovať za 
vynikajúcu spoluprácu ako pánovi Keményovi, tak aj pánovi riaditeľovi technických služieb 
ako realizátor jedného z projektov participatívneho rozpočtu. Nič lepšie v oblasti verejného 
participovania a spolupráce na úrovni občan a mesto som, nebudem preháňať, nebudem dávať 
nejaký, nejaký časový obzor, ale dávno som nič také kvalitné nezažil a teším sa na ďalšiu 
spoluprácu. Bolo to veľmi dobré. Ďakujem.  
 
 


