
 

Takže pristúpime k bodu č. 3 a to nasledujú Interpelácie poslancov 

Nech sa páči pán poslanec Burdiga 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. dobrý deň kolegyne, kolegovia, vážení páni poslanci, milí občania. 

Keď dovolíte úvodom môjho diskusného príspevku by som mal otázku na pani hlavnú 

kontrolórku mesta. Oslovilo ma už veľa ľudí stavbárov, aj nestavbárov a dokonca aj niektorí 

členovia stavebnej komisie ako je to s trestným stíhaním tu prítomného pána poslanca Ing. 

Karola Kováča za prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej 

uzávery, úradného znaku a úradnej značky podľa § 352 ods. 1, 3 trestného zákona, trestného 

zákona a § 138 písm. b) trestného zákona.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Poprosím pani kontrolórku. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ja mám takú informáciu, že na MsÚ došlo uznesenie z Okresného súdu v Rožňave, ktorým sa 

podmienečne zastavuje trestné stíhanie pána Ing. Kováča.  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Môžem ešte pokračovať? A chcem sa spýtať teraz pán poslanec sa priznal k tomuto činu, že 

sfalšoval tieto veci? Prepáčte za tieto osobné veci, ale viete aj ten pohár sa možno naplní a keď 

sa ma ľudia pýtajú na tieto veci, tak budem reagovať. Ja si myslím, že nič zlého týmto 

nespravím, ale len si splním svoju poslaneckú povinnosť. 

 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno, v tomto uznesení je uvedené, že priznal sa ku spáchaniu tohto skutku. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne. Môžem pokračovať ešte?  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Milí kolegovia, vážení občania. Prepáčte, že budem niektoré veci čítať, ale aby mi neušla 

myšlienka. Po skončení školy som 25 rokov pracoval v stavebníctve a za tú dobu sa mi podarilo 

získať rôzne zákonné oprávnenia a medzi tie najhlavnejšie pokladám ako odborný technický 

pracovník na vyhradené technické zariadenia v plynárenstve a dôležité oprávnenie z Komory 

stavebných inžinierov a to oprávnenie na výkon stavbyvedúceho v kategórii pozemné stavby. 

Keď chcete vidieť je to originál pečiatka moja, hej, a keď si to chcete pozrieť tu je originál 

osvedčenie moje. Toto sú originály, ktoré vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov. 

Tieto povolenia som získal po 3 týždňovom kurze, za ktorý som samozrejme zaplatil, v tej dobe 

dosť vysokú sumu. Ten kurz som skončil a tie skúšky, ktoré boli na to, aby ste dostali takéto 

oprávnenie či už stavbyvedúci, alebo dozor na stavbe, alebo rôzne iné funkcie z tejto stavebnej 

komory inžinierov boli dosť ťažké skúšky a vás skúšajú tam rektori, prorektori, dekani škôl 

a v tej dobe ešte možno ako mladý chlapec som mal úplne z toho strach, ale nech sa páči urobil 



som to a dodnes to vlastním tieto veci. Na rozdiel od tu prítomného pána poslanca, ktorý sa 

rozhodol, že bude možno jednoduchšie pre neho tieto verejné listiny sfalšovať, spolu aj s touto 

pečiatkou a takýmto spôsobom podnikať. Tento pán poslanec Kováč vedie v našom meste 

komisiu výstavby a tu by som sa pozastavil a možno spýtal sa teba pán poslanec Kováč, že či 

máš ešte nejaké morálne právo na to, po týchto veciach, aspoň túto stavebnú komisiu viesť. 

Budem potom pokračovať ešte malou poznámkou, ale mal by som otázku na teba pán kolega. 

No bolo by dobré. Áno, áno, áno. Nie, nie, nie. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Podľa informácie môjho advokáta súdny spor ešte nie je ukončený. Okresná 

prokuratúra sa odvolala proti tomuto rozhodnutiu. A ja sa ospravedlňujem, pokiaľ nie je proces 

uzavretý súdne neprijmem žiadne stanovisko k tejto veci ani osobné, ani profesné. Ďakujem 

pekne.  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ešte už len chvíľa. Ak môžem tomuto rozumieť nie len ja, ja tomu rozumiem, ale aby rozumeli 

tomu aj diváci a ľudia, ktorí sa ma toto pýtali, tak keď sa toto celé skončí a bude ten rozsudok, 

hej, alebo to rozhodnutie súdu, tak zaujmeš ku tomu nejaké stanovisko potom? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Môžem? Ďakujem pekne. Samozrejme pán poslanec chcem ťa ubezpečiť tak isto, ako všetkých 

divákov a kolegov, že prijmem stanovisko jakmile dostanem právoplatné uznesenie, 

ktoréhokoľvek stupňa súdnictva v tejto republike. Zatiaľ môžem povedať k tomu len toľko, 

vzhľadom na to, že teda som sa takto dohodol so svojím advokátom, v zmysle teda platných 

právnych poriadkov, by to takto aj malo byť. Ďakujem pekne. Platí, ešte raz upozorňujem, kým 

nie som odsúdený právoplatne platí prezumpcia neviny. Ďakujem. 

 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Už len minútka, už len dokončím. Ďakujem pekne za tvoju odpoveď a dúfam, že sa potom ku 

tomu postavíš ako chlap, pretože tvoje slová niekedy ešte za onoho času, možno za pána  

Laciaka zaznievali tým spôsobom, že pán primátor postav sa k tomu ako chlap a tak ďalej a tak 

ďalej. Ale uvidíme samozrejme. Keď bude to potvrdené, čo zatiaľ je potvrdené, že si sfalšoval 

tieto veci, hej, ale keď to bude oficiálne potvrdené ja dúfam, že sa postavíš k tomu, pretože ja 

ako stavbár, mne je strašne smutno, že takýto ľudia, takéto veci môžu ešte urobiť. A ja 

nechápem absolútne, prepáč mi to Karol, poznáme sa už dlhé roky, čo ťa viedlo k takémuto, 

k takémuto činu. Lebo ty ako rozumný človek by si možno niečo takéto urobil ľavou zadnou. 

Hej. Keď to musím takto povedať. A mne ako stavbárovi sa toto maximálne štíti takáto vec. 

Maximálne. A prepáčte úplne už na záver ja dúfam, že keď sa tieto veci potvrdia a zatiaľ sú 

takto potvrdené, že ku tomu sa postaví aj tvoja politická strana, ktorá ťa menovala za poslanca.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Pán Burdiga ja ťa chcem ubezpečiť, že politická strana sa k tomu postavila, konzultujem, resp. 

komunikujem o týchto veciach. Jakmile bude právoplatné súdne rozhodnutie prvá náležitosť, 

alebo prvý krok je, že budem informovať nielen svojich členov, teda politickej strany 

a politickú stranu, ale aj koalíciu, resp. klub poslancov a na základe toho prijmem, prijmem 

opatrenia resp. taký postoj, aký sa odo mňa v takej situácii očakáva. Kolegovia resp. členovia 

strany OKS sú informovaní o veciach, ktoré sú uzavreté. Ja osobne som presvedčený, že som 

nevinný, doklady som nesfalšoval a ani za týmito sfalšovaniami nestojím. Ďakujem pekne.  

 



p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Môžem uzavrieť? 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Jasné. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Medzi tým nám prišli aj páni poslanci. Vítam vás pán poslanec Kuhn a pán 

poslanec Bischof. Vitajte. Poprosil by som ešte teraz o slovo pána poslanca Jána Lacha, aby 

vám povedal niečo ku situácii ohľadom koronavírusu v našom meste. Nech sa páči pán poslanec 

Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobrý deň. Ďakujem. Bolo by fajn keby predstavitelia strany MOST HÍD nerozdávali morálne 

ponaučenia vzhľadom na politickú situáciu, aká je. Nech si naozaj každý stráži najprv svoje 

svedomie a najprv si zametá pri svojom vlastnom prahu. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Vidím, že ste sa hlásil pán Kováč. Chcete ešte na to reagovať? 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pán primátor. Nie, nie ja som povedal posledné slovo k tomuto. 

 

p. primátor Michal Domik 

Aha. Dobre. Dobre. Takže teraz by som poprosil pána Jána Lacha, aby nás oboznámil so 

situáciou v našom meste ohľadom koronavírusu.  

 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Dobrý deň všetkým. Momentálne v celej spoločnosti rezonuje problém pandémie koronavírusu. 

Sú prijímané opatrenia na rôznych stupňoch. Včera bola zasadanie vlády k tejto téme. Tomu 

predchádzalo v piatok zasadanie ústredného krízového štábu, ktorý vydal odporúčania a dal 

žiadosti, na ktoré sme reagovali v pondelok. Potom 09. 03. zasadal znovu ústredný krízový štáb 

a úrad verejného zdravotníctva vydal verejnou vyhláškou zákaz zhromažďovania osôb 

právnických aj fyzických. Tzn. nielen podnikateľov, ale aj živnostníkov, podnikateľov a aj 

fyzické osoby tzn. každého občana, aby sa, teda vydal zákaz pre nich na organizovanie 

športových, kultúrnych a iných podujatí, spoločenských podujatí, na ktorých sa zhromažďujú 

osoby. Je to z dôvodu proti epidemických opatrení voči koronavírusu. Zároveň bol vydaný 

príkaz pre všetkých občanov, ktorí sa vracajú z rizikových oblastí tzn. z Talianska, Južnej 

Kórei, Číny, aby po návrate do republiky sa hlásili u lekára a absolvovali testy a aby boli teda 

v karant... absolvovali testy na koronavírus a aby sa  zdržiavali v karanténe, aby teda keď by 

boli nosičmi koronavírusu aby ho ďalej nešírili. Mesto, zasadol krízový štáb mestský. Pán 

primátor vydal už v pondelok príkaz, ktorý reagoval na ten, na zasadanie ústredného krízového 

štábu zo 06.03. Potom sme zasadali v utorok, kedy sme už mali výsledky, výstupy z 09. 03. 

z ústredného krízového štábu a z úradu verejného zdravotníctva, prijali sme opatrenia pre 

občanov, ktoré sa týkajú občanov mesta. Zverejnili sme teda tie zákazy a verejné vyhlášky. Boli 

prijaté opatrenia voči zamestnancom MsÚ, tzn. voči stránkam, ktoré potrebujú riešiť veci na 

MsÚ. Obmedzili sme pohyb stránok na MsÚ aby sa tu nezhromažďovalo zbytočne veľa ľudí 

tak, aby v kancelárii KPK boli maximálne 3 osoby ako stránky, aby sme chránili aj svojich 

zamestnancov, lebo keby došlo k rozšíreniu koronavírusu a ochromil by sa úrad, tak by to bolo 



veľmi nepríjemné a nebezpečné z toho hľadiska, že MsÚ riadi život mesta. Preto sme prijali aj 

opatrenie, že nie je tu verejnosť, lebo vedenie mesta a poslanci ste v krízovom riadení, sa s vami 

počíta na riadení mesta. A pokiaľ by ste ochoreli, tak asi ťažko by ste mohli dačo riadiť. Ďalej 

boli prijaté opatrenia hygienické, teda proti epidemické, čo sa týka hygieny a dezinfekcie 

priestranstiev, kde sa pohybujú stránky a zamestnanci mesta. Samozrejme boli prijaté opatrenia 

na to, aby boli zabezpečené dezinfekčné prostriedky a rúšky, osobné ochranné pracovné 

prostriedky pre zamestnancov, ktorí toto budú potrebovať pri svojej činnosti. Včera ako som 

spomínal zasadala Vláda SR a dnes zasadá ústredný krízový štáb, z ktorého vyjdú nejaké 

výstupy, z tohto zasadania, ktoré budú pre nás záväzné. Hovorilo sa o zatváraní škôl. Zatiaľ je 

to len predbežná správa. Pokiaľ ústredný krízový štáb vydá nariadenia, opatrenie príjme, ktoré 

budeme musieť my potom realizovať, učiníme tak. Všetky tieto informácie včas budeme 

posúvať našimi informačnými kanálmi pre občanov mesta, aby bol každý informovaný. Zatiaľ 

môžem požiadať iba občanov mesta, aby dodržiavali hygienu, nech sa zbytočne 

nezhromažďujú, aby zamedzili teda prenosu koronavírusu. Osobné hygienické návyky, alebo 

teda osobné hygienické opatrenia každý nech teda dodržiava. Kolektívne dodržiavame na MsÚ 

a hlavne chcem upozorniť na to, že treba dodržiavať zákaz zhromažďovania osôb 

a organizovania týchto spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. Situáciu v iných 

mestách zrušili zastup....zasadanie MZ. My sme si vyhodnotili riziko tak, že u nás nie je dôvod 

na zrušenie zasadania zastupiteľstva a preto sa dnes zastupiteľstvo koná. V ďalšom budeme 

informovať podľa informácií, ktoré obdržíme a preto chcem požiadať občanov mesta, aby 

nepodliehali panike, nešírili neoverené správy ako sa to deje na sociálnych sieťach. Vyvoláva 

sa panika a to je najhoršie čo môže byť, keď prijímate rady ľudí, ktorí sa do toho nevyznajú. 

Treba čítať, počúvať odborníkov, virológov, epidemiológov, ktorí hovoria k veci a hovoria na 

základe skúseností. Nie nejaké babské reči, ktoré potom môžu vyvolať paniku. Ešte jedna vec. 

V utorok zasadol protiepidemic...proti epidemická komisia zasadla, teda sa vytvorila na novo, 

pri regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Cez tento orgán budeme ďalej informovaní 

o stave miestnych podmienkach našich, Rožňava a okolie. V médiách sa dozviete o stave tohto 

koronavírusu, alebo stave tejto pandémie na úrovni Slovenska, ale čo sa týka miestnej situácie 

budeme informovať cestou regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ďakujem za 

pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som taktiež z mojej pozície vyzval všetkých občanov, hlavne tých, ktorí 

sú v zahraničí a išli napriek tomuto ťažkému stavu čo sa stalo na lyžovačky a opustili 

Slovensku, že po návrate domov, hej, aby išli do tej karantény, nakoľko občania sú veľmi 

obozretní a potom dostávame strašne veľa anonymov a trestných oznámení, ktoré my musíme 

potom posúvať na políciu a vlastne vzniknú len nepríjemnosti. Takže občania, priatelia sú 

veľmi obozretní, majú veľký strach, keď prídu ich priatelia zo zahraničia a automaticky dávajú 

na nich podnet, že sa stavajú do niektorých pozícií riaditeľov a ďalších situácií, kde sú 

v kontakte s viacerými ľuďmi a my to musíme potom bohužiaľ posúvať ďalej na políciu, čo 

sme si zistili, že už polícia bola šetriť niektorých občanov, na ktorých bolo podané trestné 

oznámenie. Ďakujem pekne. Takže ukončíme bod 3. 
 

 

Posledným bodom dnešného MZ je Diskusia.  

Nech sa páči otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 



Ďakujem za slovo. Mám iba jeden bod. Viacerí občania sa ma pýtali, keďže sa nám podarilo 

získať Žihadielko pre Rožňavu, že kde vlastne sa bude nachádzať. Že či už máme nejakú 

predstavu, alebo že či máme nejakých viacej predstáv a teraz sa medzi nimi rozhoduje. 

A dokedy vlastne má padnúť rozhodnutie. Ďakujem. 

M. Bernáth:  pre detské ihrisko Žihadielko bola vybraná lokalita JUH a to medziblokový 

priestor na Edelényskej. Ide o pozemok C KN parc.č.4038/1. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže na to vám môžem odpovedať. Lokalita bude Juh. Ale akurát riešime polohu alebo 

v ktorej časti bude. Lebo nakoľko sme boli zamerať ten pozemok, ktorý sme vyčlenili ako 

prvotný, ale nespĺňa, nakoľko pod bývalým detským ihriskom ide kanalizácia. Teraz sa to 

zistilo. Takže ideme  hľadať ďalšiu lokalitu. Ale celková lokalita bude na Juhu. Takže ideme to 

akurát riešiť. Takže sme vyhrali. Za čo všetkým občanom, aj vám poslancom, všetkým firmám, 

všetkým organizáciám, riaditeľom škôl stredných, materských škôl, základných škôl ďakujem, 

že pomohli nám vyhrať toto žihadielko. A už v najbližšej dobe do týždňa budete vedieť, kedy 

bude oslava, kedy sa bude otvárať. Len musíme teraz nájsť pozemok, ktorý bude vyhovujúci 

na nejdú tam pod ním, na tom pozemku alebo pod tým pozemkom žiadne siete. Takže musíme 

hľadať inú lokalitu s pánom Bernáthom aj s pánom hlavným architektom mesta. Nech sa páči 

pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne pán primátor. Ja mám niekoľko, niekoľko okruhov, ktoré by som rád 

prediskutovať. Ako som tu spomenul v rámci VZN-ka o cintorínoch o správe cintorínov, mňa 

by v celku zaujímalo preveriť, v akom stave je vlastne židovský cintorín ako taký. Ako som 

spomenul, nepamätám si, či koncom 60-tych alebo začiatkom 70-tych rokov, bol tento cintorín 

násilne zlikvidovaný tým, že sa odpredali náhrobné kamene a boli odvlečené netušiac kde teda. 

V celku tá preklasifikácia pozemkov z cintorína na, na stavebný poz...resp. na záhradu ako takú 

by ma v celku zaujímalo, pretože tie telá sa nikdy neexhumovali. Tzn. oni reálne ležia ďalej 

v tej pôde a je to stále reálne cintorín z môjho pohľadu. Takže by ma v tomto smeru v celku 

zaujímalo, či teda je to cintorín a tie telá tam sú alebo to už nie je právne kvalifikované ako 

cintorín a tým pádom by to mohlo byť v poriadku. Takže toto je jedna vec, ktorá ma zaujíma 

v rámci diskusie. 

Druhá záležitosť. Ja by som chcel, možno mi to zodpoviete hneď, odpoveď na tú otázku, akým 

spôsobom alebo aké opatrenie prijala, prijala administratíva MsÚ k tomu, aby sme tú kroniku 

teda dostali do toho papierového stavu tak, ako to má byť, respektíve ako je predstava VZN-ka 

ako takého. To znamená za každý rok aby sme ju mali nielen v elektronickej, ale aj papierovej 

forme.  

Nemčok: To, že sa elektronické verzie jednotlivých ročníkov kroniky nedostali do tlačenej 

podoby, bolo zapríčinené nutnosťou prekladu kroniky do maďarského jazyka. Tento proces bol 

pomerne zdĺhavý. Napríklad v priebehu roka 2016 bol  odsúhlasený návrh zápisu do kroniky 

za rok 2015. Následne sme ho dali na preklad a ten sme dostali až v roku 2019. A bez 

kompletizácie kroniky aj s maďarským prekladom sa elektronická verzia nedala tlačiť 

a následne zviazať.  

V súčasnosti sa komisiou kultúry odsúhlasené a preložené zápisy jednotlivých ročníkov po rok 

2015 – vrátane  tlačia a dajú zviazať.  Ročníky 2016 a 2017 sa prekladajú. Okrem toho sa 

pracuje na kompletizácii zápisu do kroniky za roky 2018 (ten je pred jazykovou kontrolou) 

a 2019. Priebežne sa archivujú aj tohtoročné akcie, takže po doriešení rýchlejšieho prekladu do 

maďarčiny budú jednotlivé ročníky skompletizované v priebehu tohto roka. 

Ďalšia náležitosť, ktorá, ktorá ma trápi a ktorú by som rád prediskutovať, resp. rád sa 

s kolegami porozprávať o týchto náležitostiach a to je problematika vysporiadania pozemkov 



pod komunikáciami v súkromných vlastníctvach. Ja by som bol veľmi rád pán primátor, keby 

pod tvojou záštitou za účasti poslancov a kompetentných pracovníkov MsÚ majetkového 

odboru, ekonomického, právneho sme sa stretli a nielenže získali ďalšie nové a ucelené 

informácie, ale skúsili nájsť možno ďalšie možnosti aby, aby sme tieto pozemky dali do 

poriadku, resp. vysporiadali ak... Je to tak isto pálčivá téma pre MsÚ ako, ako pre mňa. 

Ďalšia vec, čo som chcel povedať. Ja patrím tiež medzi ľudí, ktorí teda hodne pátrajú a získavajú 

teda informácie okolo histórie Rožňavy ako takej. Mňa stav Normovej ulice z historického 

hľadiska tak isto veľmi zaujíma, len bohužiaľ alebo nanešťastie alebo našťastie možno stav, 

ktorý teda čas priniesol je, že vytvorila sa nová komunikačná spojnica, ktorá mám taký pocit 

ešte vôbec nie je skolaudovaná. Hovorím o komunikácii asfaltovej, ktorú pozná väčšina 

občanov a ide od bývalej budovy pošty ku križovatke potoku Drázus. A myslím si, že, že to ako 

sme schválili resp. ako sme sa zachovali voči, voči odpredaju toho pozemku vcelku, vcelku je 

v poriadku z pohľadu z tej zástavby toho priestoru ako takého, kde tá Krásnohorská ulica by 

mohla byť takýmto spôsobom dokončená, alebo bude dokončená po nejakú túto komunikáciu. 

A túto komunikáciu, ktorá tam už existuje asfaltovú, aj napriek tomu, že to nie je pôvodná 

Normová ulica, pretože mnohí vieme, že teda tam kedysi stál dom rodinný resp. polyfunkčný 

dom, by už teda takýmto spôsobom sme prijali. A som veľmi rád, že sme teda prijali aj to 

uznesenie v takej forme ako sme ho prijali. To znamená nebránime podnikateľovi aby fungoval. 

Jemu to pomôže a myslím si, že to mesto dostane tam nejaký ten kultúrny tvar.  

Čo sa potom ďalej týka politickej kultúry ako takej, tak kolega Ocelník tu nie je, tak nebudem 

reagovať bez neho. Chýbal, chýbal by v diskusii konečnej. A nie. Takže toľko ja do diskusie. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Niekto sa hlási do diskusii? Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Budem rýchly. Mal som ten dotaz ohľadne asfaltovania. Kedy, kedy v podstate technické 

služby začnú naplno aspoň na, na jednu zmenu asfaltovať výtlky v meste.  

Tiež by som bol rád, keby sme v krátkej dobe vlastne videli aspoň dajaký návrh rozpočtu, že  

aká je situácia. Predsa je to len jeden z najdôležitejších dokumentov, rozhodnutí nás poslancov 

počas celého roka a už máme marec. Tak či náhodou nevidíš pán primátor, že kedy, kedy aspoň 

dajaký návrh rozpočtu budeme mať k dispozícii. 

A, a vlastne dostali sme  otvorený list ohľadne pozemkov pod cestami od pána Fabiána. Chcem 

sa opýtať, či vlastne sa materiál nedostane pred poslancov niekedy v blízkej budúcnosti, alebo 

či náhodou o tejto záležitosti nebudeme rokovať. Lebo predsa len je to dosť vážna, závažná 

záležitosť ohľadne budúcnosti fungovania mesta. Jedná sa o dosť veľkú sumu, prípadne či 

prebiehajú nejaké jednania. Bolo spomínané, že sa uvažuje o dajakej troj zámene s VÚC, 

mestom a treťou zúčastnenou stranou. Či dajakú, dajakú správu z tohto, že čo môžeme od tohto 

mesto ako očakávať alebo či snáď nie toto je dôvodom toho, že nemáme predložený rozpočet. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keby sme mohli aj... No ešte s faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ja len pánovi kolegovi Balázsovi chcem povedať, že finančná komisia už dostala 

predbežný návrh rozpočtu aby si ho pozrela, ale ešte je tam veľa bodov. Čiže neviem vám 

odpovedať, kedy ho uvidia aj poslanci, ale finančná komisia už dostala predbežný návrh. 

 



p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som aj odpovedal. Keď poprosil by som pána riaditeľa technických 

služieb ohľadom tých ciest. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPA 

Dobrý deň prajem. Takže asfaltovací stroj Bagela, Bagelu sme mali použitú už v tomto roku 

niekoľko krát na vozovkách resp. na Vargovom poli. Zároveň sme využívali zimnú asfaltovú 

zmes, ktorú sme mali ešte skladom v priebehu spred 2 týždňov. V priebehu tohto týždňa 

v utorok nám prišli ďalšie 2 tony zimnej asfaltovacej zmesi, ktorú teda v priebehu včerajšieho 

a dnešného dňa dávame na vozovku a na tie výtlky, ktoré sa nám objavili počas tohto daždivého 

obdobia minulý a predminulý týždeň. Takže robíme a snažíme sa tie výtlky dať do poriadku. 

Niektoré cesty bohužiaľ sú v takom stave, že vyžadujú väčšie opravy. Je tam sieťový rozpad 

vozovky, takže bude to potom na rozhodnutí vás poslancov, keď sa bude plánovať 

rekonštrukcia a asfaltovanie povrchov ciest, že pre ktoré sa teda rozhodnete. Takže robíme to. 

Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem vás doplniť, tak sme vyčlenili 200 tisíc euro zas na opravu ciest. Hej. Robí to 

nakoľko pred tým sa to nerobilo vôbec, že každý rok 200 tisíc. Takže je veľmi ťažko tie peniaze 

zohnať. Hej. A musíme siahať vážne na dno našich síl a jasné postihne to aj mzdy niektorých, 

nie niektorých všetkých pracovníkov, či už na technických všade. Takže budeme musieť aj na 

dajakých mzdových nákladoch šporiť, aby sme vlastne zabezpečili, aby sme zohnali aj tých 200 

tisíc každoročne na tie cesty. Lebo tie cesty sú už fakt v takých dezolátnych stavoch, že už ani 

nespĺňajú cesty a pritom sú to frekventované cesty.  

Čo sa týka rozpočtu, tak by som poprosil pani Ing. Leskovjanskú. Môžem? O vyjadrenie 

ohľadom rozpočtu. 

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

Návrh rozpočtu sme si prešli s pánom primátorom tento týždeň. Na základe toho bol zaslaný aj 

návrh pre finančnú komisiu, pre všetkých členov s tým, že som ich požiadala o vyjadrenie do 

včerajšieho dňa. Od žiadneho člena som žiadne stanovisko nedostala a sme sa rozprávali 

s pánom primátorom, že rozpočet by sme si mohli prejsť zajtra s tým, že potom prípadne 

v pondelok ráno s tým, že v pondelok by ho dostali všetci poslanci a následne by sa dohodlo, 

že kedy sa k nemu stretneme ako na neformálne prejednanie rozpočtu plus VZN o výške 

finančných príspevkov pre školské zariadenia.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte na doplnenie. Zo strany štátu pomerne menej peňazí sme dostali, hej, trošku nám aj 

pomohlo to zvýšenie daní, čo fakt ďakujem aj občanom, čo bez toho mechanizmu nepôjde, že 

keď aj zvýšime dane a zvýšime aj poplatky za komunálny odpad. Takže trošku s týmto sme si 

vedeli niektoré straty vykryť, ale strata ešte je dosť hlboká, takže trošku dlhšie nám to trvá, aby 

sme našli priestor, aby sme čo najmenej uškodili rozvoju mesta. A čo sa týka pozemkov ja som 

osobne bol 2 krát riešiť pozemky. Chceli sme urobiť tú troj zámenu s VÚC, alebo s Košickým 

samosprávnym krajom, KSK-čkom, hej. My osobne sme sa rozprávali pán poslanec Balázs, že 

ani do komisie to nedali, pričom bolo to výhodné pre všetky strany. Ja som osobne povedal, že 

fakt urobili najväčšiu chybu, ale sa rozhodli, že nechcú zamieňať. Nechcú vymeniť 78 tisíc m2 

za 30. Aj keď aj tak by znalecký posudok by mal byť. Ale boli sme ochotní vymeniť, nakoľko 

by sme ušporili okolo 1 milióna euro. Ale ja si myslím, že môžeme hľadať alternatívu a môžeme 

otvoriť diskusiu na to stretnutie ako pán poslanec Kováč hovoril, že ohľadom tých pozemkov 

môžeme zvolať 1 stretnutie. Ale čo viem, všetky mestá, nikto to nerieši zatiaľ a na nikoho to 



netlačí, lebo by som potom poprosil ešte  sa pripravuje aj nejaká nová novela pozemková? Ešte 

niečo okolo... Takže je to na niekoľko... Takže ja by som to veľmi netlačil, aby sme sa vzdali 

lukratívnych pozemkov zámeny. Hej a ja som za. Zas logickým rozmýšľaním. Ak my prehráme 

súdny spor s dotyčným pánom o dajakých 33 tisíc m2 a budeme mu musieť spätne zaplatiť 2 

ročné nájomné, tak vlastne vznikne precedens a my môžeme pýtať taktiež nájomné od KSK za 

predošlé 2 roky. Hej. Verím v tom. Právnici zatiaľ pár právnikov som sa pýtal, že áno podľa 

toho precedensu môže byť, že aj my potom môžeme pýtať od KSK. Takže ešte mesto zarobí ak 

prehráme súdny spor s pánom, ktorý nás chce dať na súd. Takže máme také eso skryté eso. My 

mu zaplatíme za 33 tisíc m2, hej a my môžeme žiadať od KSK za 78 tisíc. Ak nechceli na túto 

zámenu. Takže  si myslím, že mesto Rožňava...Prosím? Jaj. Skryté. Jaj, že nie skryté eso, hej, 

že som vytiahol to eso. Ale tak v priamom prenose poviem, že máme. Nenechám, aby sme boli 

vydieraní. Takže ak prejde tak, tak takýmto smerom, že nás dá na súd, nech sa páči, ale ja si 

myslím, že aby sme dajaké lukratívne pozemky, ktoré boli tam v tom liste, čo ste dostali aj ja 

som ho čítal. Ale tam neboli v tom liste, ja som nevidel tie pozemky určite. Lebo asi môj pohľad 

na to pozná. A všetci poznajú, že lukratívne pozemky mesta sa nebudú predávať ani vymieňať. 

A nedajbože 33 tisíc m2, ktoré poskladané možno z 20-tich z 30-tich pozemkov a vymeníme za 

1 celistvý pozemok, kde potom môže byť vybudovaná dajaká nová biela oáza, alebo dačo také. 

Takže určite nie. Hej. Takže ja by som...ale môžeme dať stretnutie a tam si môžeme to všetko 

vysvetliť bez vás. Tak isto aby ste mohli argumentovať, ale môžu vás presvedčiť. Mňa zatiaľ 

nepresvedčil. Takže ja idem skôr tou cestou, že keby náhodou bol súdny spor, tak mesto má 

eso v rukáve, že vlastne nepríde o tie peniaze, ale ešte získa. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán 

poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len by som chcel povedať pánovi poslancovi Kováčovi ohľadom 

židovského cintorína, keď sa zaujíma ako len o to. Tak jednak nie v 60-tich rokoch bolo ako 

len zrušené, ale ešte ja osobne sa pamätám ako len na to, v roku tisíc, v polovici 70-tich rokoch 

bolo zrušené. A čo mám vedomosti ako len tak ten pozemok tak viem, že je to v majetku 

židovskej obce naďalej a je vyvinutá, čo sa týka pomníkov tak to židovská obec ako len odniesla 

ako len stadiaľ a odpredala tak viem, že v Piešťanoch. Do Piešťan to boli ako len odvezené. 

Zariaďoval to židovská obec.  No a ináč sa vyvíja ako len jedno občianske združenie ako len 

vyvíja iniciatívu postaviť na tom pozemku jeden pomník v spolupráci aj s mestom, aj židovskou 

obcou. Lenže je to hraničené prv židovskej obce, že či, či povolí aby sa tam ako len to, ten 

pomník sa ako len postavil, alebo, alebo nie. A, a ich názory alebo podmienky sú uvedené, že 

za ich podmienok by prijali ako len to, alebo povolili výstavbu toho pomníka. Je to zatiaľ 

v štádiu riešenia a už na dosť dlhú dobu ako len je to roztiahnuté. Ďakujem pekne. Snáď toľko 

len na dovysvetlenie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za dovysvetlenie. S faktickou poznámkou pán Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Mám iné informácie ako ty pán poslanec zo židovskej obce. Ale v podstate nie 

je princíp v tom, či teda kamene boli odvezené alebo nie, lebo bolo to rozhodnutím Okresného 

výboru Komunistickej strany, kedy bol cintorín zlikvidovaný. Akým spôsobom to šlo ďalej je 

jedno. Podstatou pre mňa je, že teda pokiaľ tam ležia tie mŕtvoly a neboli exhumované, či to je 

ešte stále cintorínsky priestor, alebo to nie je cintorínskym priestorom. Ja viem, že ten pozemok, 

aj som to povedal vo svojom príspevku, že je teda vlastníctvom židovskej obce. Ak nie tak sa 

ospravedlňujem. Podstatou sú tie mŕtvoly tam. Ďakujem. Teda ostatky, aby som bol v obraze. 

 



p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Poprosím pána Mgr. Halyáka. 

 

p. Mgr. Juraj Halyák 

Ďakujem za slovo. Zoznam pohrebísk na území mesta máte uvedený vo VZN tam v úvodných 

ustanoveniach, čo bolo aj dneska predmetom rokovania. V súčasnosti to nie je pohrebisko. Na 

to by sme museli mať rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Bischof nech sa páči.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. No priebeh dnešného rokovania bol mimoriadne zaujímavý. Miestami 

veselý a teda by som rád uviedol niektoré myšlienky aj svoje, aj kolegov na pravú mieru 

a niektoré veci je veľmi dôležité dopovedať. A keďže tu bol veľmi často spomínaný rokovací 

poriadok, tak ako som spomínal v predchádzajúcich svojich vstupoch, je veľmi dôležité poznať 

ho teda v celej jeho šírke a dosť podrobne, aby sme potom mohli byť čo najviac objektívny. § 

7 rokovacieho poriadku zasadnutia MZ bod 10 hovorí, že poslanci a ostatní prítomní nesmú 

rušiť primátora ani iného rečníka pri jeho prejave ak mu bolo uvedené slov. V prípade ak 

nehovorí k veci alebo svojím nevhodným správaním ruší priebeh rokovania a porušuje tento 

rokovací poriadok môže mu primátor odňať slovo s tým, že dá o tomto návrhu hlasovať 

poslancom. A ja si myslím, že tento bod je samozrejme ako, ako ostatné body rovnako dôležitý 

pre čo najväčšiu kultúru rokovania. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja len v súvislosti s tým, čo pán Halyák povedal. Pokiaľ to teda je právne takto 

ošetrené, že teda nie je v zozname, tým pádom sa tam nepochováva, tomu rozumiem. Otázkou 

je či, to bola otázka právna, alebo pre právnikov, či, či priestor, kde teda sú telesné pozostatky 

mnohých Rožňavčanov, či teda nie je pohrebiskom alebo sa nestalo, nie je to krivdou, ktorú 

tlačíme pred sebou. Voči týmto a ich pozos... a ich rodinám. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. napriek tomu a zároveň práve preto uvediem nasledujúci diskusný 

príspevok, že tu pán kolega Ocelník nie je. Celkom presne 14.21 odišiel a už sa nezúčastnil 

hlasovania. Ale presne pred tým vyzýval tu kolegov, že on si vždy nájde čas na to, aby bol na 

dôležitých rokovaniach. Tak už presne 40 minút tu nie je na rokovaní. To je prvý malý postreh. 

Ďalej aby sa pri prejednávaných bodoch programu venoval téme, ktorá je na stole, lebo dnes 

niekoľkokrát týmto porušoval rokovací poriadok. Pričom on sám veľmi často nabáda ostatných 

kolegov, aby dodržiavali rokovací poriadok. Takže poprosím ho do budúcna, aby ho dodržiaval 

tiež. A myslím, že vymýšľať tu nejaké slovné prestrelky tipu, pripadalo mi to trošku ako na 

trhu, že stiahnem bod, keď kolega sa zmestí do 3 sekúnd, tak myslím si, že to už úplne stráca 

úroveň. Zamyslime sa. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 



Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Skúsim trošku z iného konca, lebo vidím, že tu už zachádzame do osobných záležitostí. Práve 

čítam tlačové správy, ktoré hovoria o aktuálnom stave, čo sa týka korona vírusu. Myslím si, že 

to je dosť vec, ktorá by nás mala viac zaujímať jak kto, čo, jak sa vyjadril a čo robil, kedy 

a s kým. Boli prijaté opatrenia, ktoré sú pomerne by som povedal, sú veľmi tvrdé vzhľadom 

nato, že sme žili roky a roky úplne v kľude a pohode a teraz sme sa dožili takých opatrení ako 

je zavedenie hraničných kontrol, zatvorenie medzinárodných letísk na Slovensku, pozastavenie 

medzinárodnej prepravy okrem zásobovania, povinná karanténa pre ľudí prichádzajúcich 

z rizikových oblastí. Zatvorenie škôl a školských zariadení minimálne na 14 dní. Zatvorenie 

sociálnych a kultúrnych zariadení. Obmedzená prevádzka obchodných centier. Cez víkend 

bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu. Zatvorené budú bary, reštaurácie, lyžiarske 

strediská i wellnes centrá a aquaparky. Vnútroštátne vlaky budú premávať v prázdninovom 

režime. Čiže toto sú čerstvé správy z tlačovej...teda z denníka Pravda. Predpokladám, že nejaká 

tlačová agentúra doniesla na základe vyhlásenia vlády. Uvidíme, čo dôjde teda v konkrétnej 

podobe, čo bude nariadené a čo budeme musieť riešiť. Teraz som pred chvíľou dostal mail, 

ktorý hovoril o povinnostiach, alebo teda o uznesení, alebo nariadení teda ústredného krízového 

štábu zo dňa 09.03. Dnes píšeme 12-teho. Čiže po 3 dňoch sa nám dostalo v nejakej podobe 

výstup z tohto, z ústrednej kríz... z ústredného krízového štábu. Tak dúfam, že teraz to bude 

trošku pružnejšie, aby sme vedeli zareagovať. Od pondelka majú byť ináč zavreté školy na 14 

dní. Čiže to je správa aj pre rodičov, že si bude treba zabezpečiť opatrovanie detí a pod. Áno? 

Ďakujem za pozornosť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte s faktickou poznámkou, keď poprosím a potom dám slovo pani 

Tamásovej. Nech sa páči pán Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Netýka sa to reštaurácií pán viceprimátor. Je to mylná informácia, reštaurácie budú otvorené 

z hľadiska zásobovania obyvateľstva potravinami. Ale chcel by som vyzvať zriaďovateľa a ak 

by vedeli pružne zareagovať a veľmi citlivo zvážiť nutnosť zatvorenia škôl, ZŠ a MŠ na území 

mesta už od zajtrajšieho dňa. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pani Mgr. Tamásovú. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakuje...ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážení poslanci musíme počkať na  oficiálnu 

správu. To znamená, že ja musím mať zhora potom, z ministerstva školstva alebo ako povedal 

aj, aj pán zástupca, musíme to mať naozaj oficiálnou formou oznámené, aby sme vedeli potom, 

že od ktorého dňa potom zatvárame. Preto lebo, lebo nie je nám teraz momentálne z tlačovej 

správy my môžeme informovať školy, ale nariadiť im by sme mali na základe z vyššieho 

nariadenia. Takže ja vás poprosím o trpezlivosť, kým my dostaneme teda oficiálne, že odkedy 

a dokedy a proste akým spôsobom. My sme pripravení kolegovia už pripravujú aj, aj učiteľkám, 

učiteľom teda právne subjekty nebudem riešiť, lebo tam oni majú svojich štatutárov, riaditeľov. 

Oni budú postupovať tiež v zmysle toho, čo my teda vydáme, ale neprávne subjekty plánujeme 

potom dávať aj prácu na doma učiteľkám. Lebo na to zase v zmysle zákonníka práce máme 

právo. Keď budú doma 2 týždne. Takže predpokladám, že o takú hodinku o 2 hodinky budeme 

mať niečo oficiálne a hneď potom pošleme školám a zavoláme riaditeľom, aby oboznámili 



rodičov, aby oznámili, že ako budeme teda postupovať. Lebo momentálne na základe tej 

tlačovej správy my ešte nemôžeme.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem. Ja len na doplnenie. Myslím, že pán kolega Bischof mal na mysli práve zajtrajší deň. 

Predpokladám, že tie opatrenia budú od 16.01., ale zajtrajší deň by sa dal napr. vyriešiť 

riaditeľským voľnom. Lebo aj z môjho pohľadu je asi úplne zbytočné, aby zajtra išli deti, keď 

už od pondelka sa idú tvrdé opatrenia prijímať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne.  Nech sa páči pani Tamášová. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ešte jednu pripomienku. Ja by som chcela zavolať ešte aj pánovi Vargovi. Teda hygienikovi 

okresnému, čo on povie a samozrejme dáme pokyn aj na zajtrajší deň už potom. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Chcem len zdôrazniť, že zriaďovateľ má plné právo sa rozhodnúť 

autonómne. A tá situácia je jasná. Okresný hygienik vám nepovie nič nové. Tieto informácie tu 

bežia celý týždeň a ja  si myslím, že podceňovať túto situáciu alebo nejakým spôsobom 

zľahčovať odvolávaním sa na, na, na čakanie je podľa mňa...no môžeme sa zhrávať s ohňom. 

Keď to poviem diplomaticky. Naozaj je čas konať a netreba, netreba váhať a každý deň je 

dôležitý. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ani náhodou nechcem nič z tejto problematiky zľahčovať, ale ako sa pamätám, keď som ja bol 

dieťa tak som veľa času trávil u starých rodičov. A pravdepodobne aj v dnešnej dobe bude treba 

rozlúsknuť čo bude nielen A, ale čo bude B. Lebo počas letných, zimných a neviem akých 

prázdnin sú deti buď v škole, alebo u niektorých svojich starých rodičov, alebo určitý objem 

dovoleniek majú aj, aj rodičia, ale, ale čo s týmto ďalej v podstate, keď najohrozenejšou 

skupinou sú starší obyvatelia a deti sú väčšinou prenášačmi. Takže aj B musíme rozobrať. 

Nechcem to zľahčovať len, len aj B. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem ešte aj ja k tomu. No a presne tu som ja. Áno jedna strana, druhá dobrá 

argumentácia a ja mám rozhodnúť o zavretí. Takže asi to je asi potom tá práca primátora, že 

má sa prikloniť a pritom áno ako pán Balázs, poslanec, má pravdu, pán Bischof má poslanec, 

pán poslanec Bischof má pravdu. Každý má pravdu, ale presne tak, že ten stred neexistuje. 

Takže ešte sa hlásil aj pán náčelník polície, mestskej polícii pán Ing. Hanuštiak. Nech sa páči. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  



Ďakujem pekne za slovo. Ja by som v tejto súvislosti len chcel požiadať pána primátora resp. 

tajomníka krízového štábu, aby sme krátko ostali ako krízový štáb a prijali rozumné 

rozhodnutie. Nie takto čo jeden povie, druhý povie. Je na to orgán, ktorý má rozhodnúť a ten 

nech rozhodne a prijme zodpovednosť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďak...ďakujem pekne. Takže po ukončení MZ zostaneme a rozhodneme sa, že či, ako vlastne 

postúpime. Dobre. Ako budeme postupovať. Nech sa páči ešte pán poslanec Lach s faktickou. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja len chcem upozorniť páni kolegovia ako vidím tu dobre mienenú snahu o riešenie tohto fakt 

vážneho problému. Len zas mesto je v pozícii, že môže robiť iba to, čo mu zákon povoľuje. 

Nemôže prekračovať svoje právomoci. Čiže musíme rozhodovať v medziach zákona. Lebo 

keby sme aj chceli...Takto je vyhlásená mimoriadna situácia v celom štáte. My môžeme 

vyhlásiť mimoriadnu situáciu na území mesta na základe čoho? Je tu výskyt potvrdení? 

A podobne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja podporím návrh pána Hanuštiaka. Osobne nesúhlasím s tým, čo 

povedal pán Lach, pretože si myslím, že tu nejde o to vyhlásiť a zavrieť mesto nejakými 

betónovými škatuľami zľava, sprava a niekoho sem nepustiť. To zase nie. To nikto nepovedal. 

Tak to vyznelo, že teraz karanténu v meste vyhlásime. Mesto nechce vyhlásiť žiadnu karanténu. 

Tu bol len návrh a ja som ho teda pochopil o ochranu detí a jednou z tých možností je to 

riaditeľské voľno. Súhlasím s jednou aj s druhou stranou. Podstatou toho celého, ako pán 

Balázs povedal, ja si teraz nepamätám právne ustanovenie, niekde som počul a myslím, že to 

bolo len v Čechách, že rodičia dostávajú opakovane OČR-ku a môžu o ňu požiadať v takomto 

prípade. Tzn. že jediný kto teda doplatí na to sú zamestnávatelia a podnikatelia, ktorí takýmto 

spôsobom zamestnávajú nejakých ľudí. Ale či to je alebo nie je takto právne postavené alebo 

možné, myslím si, že krízový štáb môže rozhodnúť aj v tejto intencii s tým, že jediná moja 

žiadosť alebo prosba je, pokiaľ sa rozhodne štáb, že teda udelí jednodňové voľno na základe 

ktor... na ktoré má ako zriaďovateľ právo, aby takýmto spôsobom dokázal informovať aj 

rodičov, prípadne aj zamestnávateľov, že teda takáto možnosť tu je a tí zamestnanci majú 

právny nárok na OČR-ku ako takú. A je to práve kvôli tomu ako si pán primátor povedal, že 

situácia, resp. pán Lach tiež, že situácia je vážna. Avšak treba rozhodovať tak, aby sme pokiaľ 

ľudia nie sú disciplinovaní a bohužiaľ jediným problémom v tejto, v šírení tejto choroby je 

nedisciplinovanosť ľudí. A proste keď to raz nejde malému decku nalátame na zadok, 

u dospelého je to trestný čin tak naozaj treba prijať také opatrenia aby ako som povedal 

zamestnávatelia, zamestnanci a aj tie deti mali tú ochranu zabezpečenú resp. aby sme im 

nejakým spôsobom tú ochranu dokázali v úvodzovkách nariadiť. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte s takou myšlienkou ako pán poslanec Balázs povedal, hej, že my ešte by 

sme mohli pripraviť dajaké usmernenie pre rodičov, aby deti nepúšťali vonka, lebo aj tá pani 

sa ako...to je jeden problém deti keď sú hneď na tých prázdninách tak sa zlučujú. Ako vidíte už 

aj dneska pri fontáne som videl 12 detí. Hej. To je jedna. Potom to usmernenie, aby si neukladali 

deti ku starým rodičom, lebo dajaké usmernenie by sme dneska mali potom asi vypracovať 

a s tým by sme mohli sa potom pohnúť, aby sme potom nakoniec urobili to rozhodnutie zavrieť 



tie školy s tým, že aby všetci rodičia boli oboznámení, aký krok by nemali robiť. Takže si 

myslím asi, toto bude tá cesta. Ale na to si sadneme spoločne a budeme hľadať. Nech sa páči 

pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja som upozorňoval iba na to, aby sme  dodržiavali zákony. Zákon o civilnej ochrane, ďalšie 

zákony, ktoré riešia vyhlasovanie mimoriadnych situácií hovoria o dôvodoch. Tu vyhlásila, 

vyhlásil mimoriadnu situáciu, vyhlásila vláda. Vláda bude diktovať podmienky, teda určovať 

podmienky, ktoré sa majú plniť na štátnej úrovni. Nie my sme vyhlasovatelia mimoriadne 

situácie. Za prvé. Za druhé. My môžeme prijímať rozhodnutia, ktoré sú v právomoci mesta, 

v právomoci riaditeľov škôl a právomoci rodičov. Každý rodič môže dať decku ospravedlnenku 

do školy. Jeden deň pokiaľ sa nemýlim bez toho, aby doniesol potvrdenie od lekára. Dokonca 

3. Hej. Čiže nástroje tu sú a teraz nepoďme sa predbiehať v tom, že kto dá lepší návrh, ale 

poďme riešiť veci...vecne tento problém. Prosil by som emócie nabok a riešiť to vecne. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč. Prosím zap...zapnúť. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vysvetlenie. Myslím, že sme sa pochopili. Ja ak môžem, 

nie som síce členom toho orgánu, ktorý o tom teda nejak rozhoduje, ale to usmernenie si 

myslím, že bude veľmi dobrým gestom v zmysle teda platnej legislatívy a toho čo môžeme. 

A urobme tie kroky pretože bohužiaľ tí ľudia nie sú disciplinovaní a skúsme im nejakým 

spôsobom si uvedomiť vážnosť situácie, ale nepanikárenie. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre tak keby som mohol na záver páni poslanci, aj zamestnanci mesta si myslím, vás 

poprosím, dneska výnimočne zostaňme tí, čo vedia niečo dodať, dajakú myšlienku, dajaké 

usmernenie, dajaký dobrý argument, aby sme po MZ ešte tu zostali pol hodinku a skúsili 

spoločne, lebo čím viac hláv tým viac rozumu. Aby sme našli dobré riešenie a vymysleli čo 

najlepšie usmernenie pre rodičov, pre riaditeľov a takto. Takže o toto by som vás poprosil. 

Takže urobíme najprv ukončenie, nakoľko sa nikto nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. 

Takže vážení poslan...páni poslanci, vážení prítomní. Program dnešného zasadnutia sme 

vyčerpali. Prajem vám všetkým príjemný zvyšok dňa. Veľmi pekne ďakujem. 
 


