
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 
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.
L. Dávid - Neviem o žiadnej ponuke investora ohľadom futbalovej infraštruktúry. Keďže sme asi jediný 
okres bez umelého futbalového ihriska tak predstavitelia SFZ (Slovenský futbalový zväz) by mali v 
polovici  mája  pricestovať  do  Rožňavy  a  jednou  z  hlavných  tém  bude  práve  výstavba  veľkého  
futbalového ihriska s umelou trávou. Bližšie informácie budem vedieť po stretnutí s predstaviteľmi 
SFZ.



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 
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. 
Jakobejová: na žiadosť p. poslanca bol doslovný prepis z rokovania MZ 28.3.2019 doplnený 
o všetky hlasovania k tomu – ktorému bodu a  konečné znenie schválených uznesení 
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. 
Vanyo: Zber elektroodpadu sa uskutoční dňa 11.4.2019 v rámci jarného upratovania. Staré 
elektrospotrebiče  treba  vyložiť  pred  dom-bránu,  bytovku  ku  vchodu,  prípadne  ich  môžu 
obyvatelia doniesť do zberového dvora počas celého roka.
Tak isto bude prebiehať zber elektroodpadu v rámci jesenného upratovania dňa 10.10.2019.

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 
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 
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 
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 
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.
A.Šikúrová –  podľa môjho zistenia  sa  v danom prípade  jedná  o zásah  do verejnej  zelene 
(  mimo  cestného  telesa),  ktorý  bol  vykonaný  na  základe  objednávky  odboru  právneho 
a správy  majetku  /  č.  obj.  20181172,  dodávateľ  Š.  Balco  –  UNISTAV)  v tomto  znení: 
„Oprava  vodovodnej  prípojky  –  zistenie  závady,  vykopanie  starej  prípojky  cca  70  bm, 
demontáž starej a nainštalovanie novej prípojky, terénne úpravy, odvoz a likvidácia odpadu – 
bývalá MŠ Kozmonautov č. 14 v Rožňave – havarijný stav, množ.:1, cena 6 000 00 EUR, 
spolu: 6 000,00 EUR“
J. Lázár - Dňa 6.12.2018  vznikla havarijná situácia na starej vodovodnej prípojke pre detské jasle 
Drobček, jasle nemali zabezpečenú dodávku vody. Bola objednaná oprava cez firmu Unistav Brzotín, 
ktorá vykonala vykopanie sond na viacerých miestach prípojky od vodomernej šachty po budovu. 



Bolo zistené poškodenie prípojky na viacerých miestach, realizovali sa čiastočné opravy zistených 
poškodení prípojky, ale voda stále unikala na nových miestach. Nakoniec sa rozhodlo, že sa jedná o 
havarijný stav a je nutná realizácia novej vodovodnej prípojky. Práce sa realizovali v mesiaci 
december na základe objednávky č. 20181172 a Zápisu z havárie zo dňa 6.12.2018. Po realizovaní 
prác sa  nemôžu vykonať hneď terénne úpravy, nakoľko zemina na prípojke musí usadnúť, v prípade 
potreby doplniť a zhutniť. Bolo dohodnuté s dodávateľom, že terénne úpravy sa zrealizujú podľa 
počasia v mesiaci február - marec 2019. 

Dňa 22.2.2019 bola vyzvaná dodávateľská firma Unistav Brzotín  na vykonanie terénnych úprav. 
Terénne úpravy boli vykonané  do 15.3.2019.
Predmetom objednávky nebola oprava žľabu na odvodnenie pod svahom pri detskom ihrisku. 
Uvedený žľab bol už pred vykonaním prác nekompletný, nefunkčný. Z celkovej dĺžky cca 50 m chýbalo 
asi 40 m.

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 
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.
TSM - Priestranstvo je vo vlastníctve Hotela Kras – riaditeľka bola vyrozumená a prisľúbila 
orezanie. 
K domu smútku vyjadrenie na zastupiteľstve –  naplánovaná oprava na rok 2019
Jama na parkovisku pri cintoríne bude zahrnutá do opráv miestnych komunikácii vykonané 
TSM
Cesta nad Papierničkou bola vykonaná obhliadka za prítomnosti poslanca MZ p. Ocelníka – 
po zistení vlastníckych pomerov TSM vysypú cestu štrkom pozbieraným po zimnej údržbe. 

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



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



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
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.
Ing. Vanyo - Telefonicky som kontaktoval povodie Slanej kde mi bolo oznámené, že oni ako 
správca  majú na starosti  čistenie  toku len od nánosov a nie  od smetí.  Toto čistenie  majú 
v pláne tohto roku. Čakám na bližšie informácie mailom. 

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 
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.
TSM - TSM v súčasnosti pracujú v dvoch režimoch s recyklérom – prípravné práce/zarezanie, 
vybratie a vyčistenie výtĺkov/ jeden deň následne dva dni asfaltovania pripravených vytĺkov. 
Vytvorenie ďalšej zmeny si vyžaduje vytvorenie 5-6 pracovných miest, ktoré zvyšujú mzdové 
náklady a je stále otázna časová vyťaženosť ďalšej zmeny.



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 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  mi  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 
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. 

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.      


