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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 28. 04. 2022 
 

 

 

Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní !Podľa § 12   Zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb.  o  obecnom   zriadení,  v  znení   neskorších predpisov otváram 

35.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto  volebnom období, ktoré sa koná 

v termíne mimo schváleného harmonogramu zasadnutí. 

Vítam  na diaľku poslancov mestského zastupiteľstva, pani hlavnú kontrolórku mesta, 

náčelníka mestskej polície, hlavného architekta a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov 

príspevkových organizácií , konateľov obchodných spoločností ,vedúcich odborov mestského 

úradu , a všetkých prítomných.  

V súlade s ustanovením § 30f ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov, z dôvodu opatrení v súvislosti  s ochorením COVID – 19, sa 

rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave uskutoční prostredníctvom videokonferencie. 

Z uvedeného rokovania sa vyhotoví  obrazovo – zvukový záznam, ktorý sa do 48 hodín  po 

ukončení rokovania zverejní na webovom sídle mesta a do piatich dní po ukončení rokovania  

v podobe zápisnice na úradnej tabuli mesta Rožňava a na webovom sídle mesta. 

Obrazovo – zvukový zoznam podľa predchádzajúcej vety mesto Rožňava komukoľvek 

bezodkladne sprístupní po skončení rokovania. 

Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní.  

Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 15, a teda mestské zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a uznášať sa. Svoju neúčasť nijaký poslanec neavizoval, resp. neuviedol. Za  

overovateľov  zápisnice menujem : p. Kelecsényiho a p. Lacha. 

V súlade s rokovacím poriadkom  overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo 

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie.  

Povinnosťou predsedajúceho je zistiť a v úvode rokovania oznámiť, či bola zápisnica 

z predchádzajúceho zasadnutia overená, či boli vznesené námietky, pripomienky a pod.  

Ak neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú, pokiaľ námietky boli podané, rozhodne 

o nich mestské zastupiteľstvo  hlasovaním po vyjadrení, prednesení overovateľmi  

Oznamujem, že doslovný prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 31. 

03. 2022  bol  vyhotovený a overovateľmi podpísaný. 

Vážení poslanci, predkladám na schválenie návrh programu  rokovania tak, ako je uvedený 

v pozvánke, hlasujeme o bodoch návrhu programu zverejneného na úradnej tabuli a webovom 

sídle mesta v súlade § 5 ods. 5 Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Rožňave, 

v zmysle ktorého program rokovania nemožno meniť ani doplniť, ak ide o zasadnutie 

mestského zastupiteľstva slávnostného charakteru, resp. zvolaného mimo schválený 

harmonogram.  

Takže dávam hlasovať o programe, ktorý bol zverejnený a ktorý vám bol zaslaný. Nech sa páči 

hlasujte. 

Konštatujem, že pätnásť pánov poslancov hlasovalo za, ďakujem, môžete sa odhlásiť. Pre 

poriadok dám.. hlasuje niekto proti, neevidujem nikoho, zdržal sa niekto hlasovania, tak isto 

neevidujem nikoho, program sme teda schválili. 

V súlade s ustanovením § 5 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva  v Rožňave: 

Stálym bodom programu rokovania každého zasadnutia mestského zastupiteľstva sú podnety 
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poslancov mestského zastupiteľstva pre hlavného kontrolóra mesta.  Stále body rokovania  sa 

nezaraďujú na zasadnutia mestského zastupiteľstva mimo schváleného harmonogramu 

zasadnutí a ustanovujúceho zasadnutia. Informatívne  správy a odpovede na otázky poslancov 

z  predchádzajúceho rokovania sa nezaraďujú do programu rokovania. 

Návrh ostatných bodov programu a ich poradie predkladá primátor na základe vlastných 

návrhov, doporučení jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov. 

Pristúpime teda  k bodu č. 2, ktorým je Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 

1, Košice - predaj budovy vo vlastníctve mesta 

Nech sa páči, otváram diskusiu, na úvod ešte uvediem, že zastupiteľstvo Košického 

samosprávneho kraja v pondelok na svojom zasadnutí odkúpenie tejto budovy schválilo. Nech 

sa páči, pán poslanec Burdiga. Nepočujeme, pán Burdiga 

 

P. Burdiga, poslanec MZ 

Počujete ma už teraz, hej? 

 

Mgr. M. Drengubiak,  zástupca primátora  

Teraz už áno 

 

P. Burdiga, poslanec MZ 

Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, dobré ráno vám prajem všetkým. Michal, možno si ma 

trochu predbehol, len som vás chcel všetkých informovať, že my krajskí poslanci sme 

v pondelok na riadnom zastupiteľstve, alebo zasadnutí kraja odsúhlasili práve kúpu tejto 

nehnuteľnosti absolútnou väčšinou, čiže bol som rád a som bol rád aj tomu, že poslanci 

zahlasovali tak ako to je, aby sme mohli túto budovu dať absolútne na poriadok. Čiže len taká 

informácia pre vás, že to prešlo absolútnou väčšinou, ďakujem vám veľmi pekne. 

 

Mgr. Michal Drengubiak, zástupca primátora 

Ďakujem pekne, ešte niekto do diskusie, neevidujem nikoho, uzatváram diskusiu. Prečítam 

návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje  predaj budovy telocvične, so 

súpisným číslom 226, zapísanej na LV č. 3001, postavenej na pozemku parc. č. KN C 5587/53  

v k. ú. Rožňava, pre Košický samosprávny kraj so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, Košice, 

podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že telocvičňa je súčasťou areálu 

školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti žiadateľa, ktorá ju potrebuje na vyučovací proces, za cenu 

podľa Znaleckého posudku č. 2/2022 zo dňa 04. 01. 2022 vyhotoveného Ing. Bartolomejom 

Turocim, t. j. za cenu 253 972, 67 €.Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 

Štrnásti hlasujú za, dobre.. 

 

E. Mihók, poslanec MZ 

Michal. Michal, chcem sa ospravedlniť, ja som tiež bol za, nejde mi myška, hej? 

 

Mgr. Michal Drengubiak, zástupca primátora 

Dobre, takže pätnásť za, aj Edo bol za, dobre, ďakujem pekne, môžete dať všetci ruky preč, 

čiže pätnásti boli za, poprosím ešte Roman, ďakujem pekne. Pre poriadok bol niekto proti? 

Neevidujem nikoho. Zdržal sa niekto hlasovania? Tak isto neevidujem nikoho. Ďakujem pekne, 

uvedený materiál sme schválili. Predtým, ako ukončíme zasadnutie mestského zastupiteľstva, 

mi ešte dovoľte v mene pána primátora Michala Domika, aby som vás, páni poslanci, pozval 

na Vatru slobody, ktorá sa uskutoční siedmeho piaty dvestícdvadsaťdva, o devätnástej hodine 

pri pamätníku, nad pamätníkom Jána Pavla druhého a zároveň dovoľte, aby som  aj všetkých 

obyvateľov mesta  pozval na túto akciu, veľmi sa tešíme na stretnutie s vami. 
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Vážení páni poslanci, vážení prítomní,  program dnešného zasadnutia  sme vyčerpali a teda 

prajem Vám všetkým príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal  D r e n g u b i a k      Michal  D o m i k  

zástupca primátora mesta      primátor mesta 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Ing. Attila  K e l e c s é n y i       Ing. Ján  L a c h  

poslanec MZ        poslanec MZ 


