
Nakoľko tu nie je žiaden občan môžeme prejsť k bodu č. 3. kde nasledujú Interpelácie 

poslancov 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Prajem príjemný deň všetkým. Začal by som takou aktuálnou témou. Chcel by som sa v mene 

obyvateľov mesta, v mene voličov poďakovať celému tímu pracovníkov MsÚ, možná snáď 

najviac zástupcovi primátora mesta pánovi Ing. Michalovi Drengubiakovi a celému tímu za 

pracovné odhodlanie, za pracovný výkon,  za pracovné nasadenie vo veci starostlivosti 

o utečencov uviaznutých u nás v Rožňave. Poďakovanie samozrejme patrí taktiež všetkým 

obyvateľom, podnikateľom, ktorí taktiež priložili ruku k dielu v tejto ťažkej situácii a pri 

zabezpečení základných potrieb ako ubytovanie a v neposlednej miere, neposlednej rade 

o stravu pre uvedených ľudí uviaznutých u nás. Vďaka všetkým. Asi tí, čo to nezažijeme, asi si 

nevieme predstaviť, čo tí ľudia zažívajú. Takže, takže veľká vďaka všetkým. Tu by som tak 

plynule premostil z jednej katastrofálne negatívnej témy na, na druhú. A tu by som sa obrátil 

asi na finančnú komisiu. Pán predseda chcem sa vás opýtať, či sa pamätáte na vaše vyhlásenia, 

že úvery sa berú v prvom, druhom roku nazvime to v úvodzovkách vládnutia, alebo pôsobenia 

zastupiteľstva. Tak ste to niekedy odôvodňovali, aby sa úvery nebrali v poslednom roku 

pôsobenia MZ, pol roka pred voľbami. Vidím, že máme v programe odsúhlasiť dvojmiliónový 

úver. Pardon. 2 miliónový úver a či je  práve teraz tá najvhodnejšia, najideálnejšia situácia na 

takýto krok. A čo ma tak viac bolí, že, že nevidím vlastne konkrétnosť, že na čo ideme vybrať 

zase 2 milióny v tomto období, na čo ich ideme použiť. Keď, keď položíme na stôl dajaký, 

dajaký taký vyšší cieľ, vyšší zámer ja nemám problém a veľmi rád zdvihnem ruku aj za vyšší 

úver, lebo úrokové sadby sú dobré, inflácia je obrovská, ale chcem sa opýtať, že čo ideme pre 

obyvateľov mesta z takejto obrovskej sumy urobiť. Mám pocit, že trošku ako keby sme išli tak 

trošku dole z kopca. Za, za posledné obdobie sme vybrali takmer 4 milióny eur v úveroch. A, 

a ešte raz zdôrazňujem, keby sme tam videli niečo v strednodobom, krátkodobom, dlhodobom 

pláne, že na čo to použijeme, či pre širokú verejnosť, či pre deti, ktoré, ktoré tuná chodia do 

škôl, alebo pre udržanie turistov v regióne, aby nám, keď sa pokazí počasie nezutekali. To 

znamená narážam napríklad na také, že je tu plaváreň, tak nemám problém, aby sme zdvihli 

ruku za omnoho vyšší úver, lebo je vhodná doba. Ale 2 milióny eur bez toho aby sme dajaký, 

dajaký zámysel mali pred sebou? V štvrtom roku pol roka pred voľbami? Jediné čo tam vidím, 

je investícia do, do futbalovej infraštruktúry, neviem konkrétne o čo tam ide presne. Zhruba 

takmer 1 milión eur a ani s tým by som nemal až taký veľký problém, ale práve v Nadabulej 

kde nie je štad... kde nie je tribúna? Neviem v akej, v akom stave, či sú tam šatne, kde, kde sa 

nedá zaparkovať? Tam ideme dať takmer milión eur? Pardon okolo 900 tisíc do Nadabulej, 

okolo 70 tisíc Rožňava. Ešte by som videl aj to, že, že keď do Rožňavy ide do futbalu tých, ten 

obrovský obnos peňazí tak ešte tomu by som videl dajaký zmysel, ale do Nadabulej? Či ste si 

istý, či ste túto otázku poriadne prebrali na tej finančnej komisii, by som sa chcel takto opýtať. 

Lebo je to obrovský obnos peňazí. Ja viem, že ďalšia odpoveď príde to, že veľ detí chodí na 

futbal a, a to si vážim všetkých, čo sa tomu futbalu venujú. Trénerov, mnoho z nich tuná sedí 

a, a venujú sa tej mládeži, takže aj to je pravda a, a časť tých prostriedkov by mala doložiť, by 

mal vlastne doložiť futbalový zväz. Pevne veríme, že doloží, ale, ale jedná sa o jeden obrovský 

obnos peňazí a, a na jedno veľmi úzko špecifikovanú športovú činnosť. Či by to nemalo mať 

trošku širší záber takýto veľký obnos peňazí. Mimochodom pred, pred 2 mesiacmi sme 

odsúhlasili. Prihlásim sa potom zase a skúsim. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči, keď súhlasíte dovolím... 

 



p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Môžem? 

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. Dokončiť pokojne môžete pán poslanec. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem. Iba taká jedna poznámka, že pred 2 mesiacmi sme odsúhlasili prenájom týchto 

športovísk za 1 euro na 5 rokov s tým, že sme si ťarchu všetkých energií a všetkého, údržby si 

zobrali technické služby, energie mesto. Takže, takže ja len chcem poprosiť o zváženie toho, 

že či, keď je to takto dobre, ale predpokladám, že je to dohodnuté, že je to takto dobre, tak to 

treba spraviť. Len či to netreba trošku rozšíriť na, na širšiu škálu napr. športovísk, alebo, alebo 

aby široká verejnosť vedela využiť tieto prostriedky investované. Určite treba do športu, ale 

hlavne by som povedal, že nie len do profesionálneho športu, ale športu, ktorý rekreačne 

využíva široká verejnosť určite tie prostriedky treba. Otázka či do takto úzkej infraštruktúry. 

Ešte jednu otázku si dovolím. Chcem sa opýtať, tiež som študoval materiál ohľadne 

cyklochodníka. Ten cyklochodník, ktorý ide v podstate z juhu smerom k Eurobusu. Ak som 

dobre vlastne postrehol v tých materiáloch, že, že tá pochôdzia časť pre chodcov sa rozdelí na 

polovicu a, a vlastne jedna polovica bude využívaná pre chodcov, druhá, druhá pre cyklistov. 

Vlastne je to chodník, kade chodí strašne veľa ľudí, veľa mamičiek s kočíkmi sa tam 

prechádzajú. Či som to dobre pochopil, že toto bude stáť 450 tisíc. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobré ráno všetkým. Ďakujem za slovo. Mám niekoľko otázok, ktoré by som chcel adresovať 

tak ako asi hlavne zastupiteľom, alebo predstaviteľom mesta. Prvá otázka by bola – niekoľko 

mesiacov dozadu sa riešilo kúpalisko ešte, že sme prišli vlastne o tú možnú investíciu vo výške 

400 tisíc eur. Padli tu nejaké konkrétne obvinenia, že nebolo všetko v súlade s kostolným 

poriadkom. Že sa tu diali nejaké nečisté veci. Chcem sa spýtať, či sa v tomto niečo riešilo, či 

bolo podané nejaké podanie, alebo aký je tu ďalší postup mesta.  

Kancelária primátora 

Podľa našich informácií podnikol právne kroky v uvedenej veci OÚ Rožňava. Z uvedeného 

dôvodu mesto Rožňava nerealizovalo podanie.  

Druhá otázka pravdepodobne na pána riaditeľa technických služieb. Na detskom ihrisku na 

Komenského pri bývalých jasliach Drobček, pravdepodobne z dôvodu nejakého poškodenia 

boli niektoré detské prvky už pred vyše rokom zvesené a odnesené. Pravidelne sa obyvatelia 

pýtajú, či sa vôbec niekedy tieto prvky vrátia, lebo im chýbajú. Takže aký je tam stav tohto 

celého. Ďalej by som sa chcel spýtať mesta, možno aj pán Beke by vedel povedať. Telocvičňa 

pri ZŠ Reformovanej cirkvi a taktiež detské ihrisko kedy budú v súlade so zmluvou otvorené aj 

pre širokú verejnosť. Lebo zatiaľ som nepostrehol, že by táto možnosť tam už bola. A posledná 

otázka taká aktuálna.  

PaedDr. M. Gregor, riaditeľ TSM 

Hracie prvky boli demontované z dôvody nevyhovujúceho stavu a žiaľ nedajú sa opraviť. 

Znečistenie rieky Slaná. Či tam vieme niečo povedať obyvateľom, nejaké kroky, lebo tie 

verejné vyhlásenia našich štátnych orgánov sú zväčša také, ako keby sa tam nič nedialo. Takže 

či vieme niečo viac. Ďakujem.  

 

 



p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem kolegovi Balázsovi za otázky. Áno pamätám si čo som 12 rokov tvrdil. Teší ma, že 

ste tak pozorne počúvali moje argumentácie v minulosti. A máte pravdu. Nie je to ideálne, nie 

je vhodné brať veľké úvery v poslednom roku volebného obdobia. Je to politicky nevhodné. Na 

druhej strane situácia je taká, že žiaľ nenávratné finančné prostriedky napr. z eurofondov 

nefungujú tak, že sa dávajú väčšinou v prvý, druhý, tretí rok volebného obdobia samospráv. 

Dávajú sa podľa situácie ako sa, ako sa tie schémy pripravujú, ako prebieha nejaké obdobie. 

A keď máme možnosť v poslednom roku volebného obdobia čerpať nenávratné finančné 

prostriedky a konkrétne pokiaľ teda viem, už máme schválený, schválené nenávratné finančné 

prostriedky na rekonštrukciu materskej školy na Ernesta Rótha, na čo potrebujeme 5%,  %-tné 

spolufinancovanie, čo je teda pokiaľ viem zhruba 200 tisíc eur. Opravte ma, ak sa mýlim.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nie. Ja musím vás opraviť. 5%-tné je len dajakých 50 tisíc, lebo máme oprávnené len do milióna 

a celá stavba bude stáť 1 200 tisíc, takže potrebujeme aj spoluúčasť 200 tisíc. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Ospravedlňujem sa, že som to nepovedal celkom presne. No čiže stojíme pred dilemou. 

Ideme do tejto rekonštrukcie a teda potrebujeme si na to zobrať úver na, na to spolufinancovanie 

a na neoprávnené náklady. Alebo teda povieme, že hej pred rok, alebo necelý rok pred voľbami 

to nebudeme robiť a vzdáme sa tejto možnosti, týchto finančných prostriedkov. Takže toto sú 

podľa mňa akože 2 zlé, 2 zlé možnosti a tá, to menšie zlo v tejto chvíli sa mi zdá ten vziať, 

vziať si ten úver a využiť možnosť, že, že proste môžeme získať milión eur z, z európskych 

fondov za cenu toho, že si vezmeme, vezmeme úver. Samozrejme ten, ten úver sú 2 milióny 

nie 200 tisíc, ale, ale to čerpanie v tom materiály tam je napísané, že to čerpanie bude priebežné. 

To znamená, že to nie je tak, že keď sa podpíše zmluva, tak teraz vytiahneme z banky 2 milióny 

a hneď ich začneme používať. Tie peniaze budeme používať priebežne tak, ako budú, budeme 

získavať nejaké dotácie a bude potrebné spolufinancovanie. Čiže je možné, že tento rok 

vyčerpáme z toho milión, 1,5 milióna a, a proste ďalšie peniaze budeme čerpať až v budúcom 

roku. Závisí od toho, že ako sa nám bude dariť získavať tie finančné prostriedky. Aj, aj preto 

zatiaľ teda v tom materiály nie je uvedené konkrétne na čo, lebo, lebo niektoré tie žiadosti sú 

už schválené, niektoré sú ešte len predložené, čaká sa na ich schválenie. Čiže, čiže v podstate 

v takmer celom rozsahu ide o peniaze na, na spolufinancovanie nejakých grantov, ktoré 

môžeme získať, alebo dotácií, alebo nenávratných finančných prostriedkov. Neviem časť 

možno bude použitá aj na nákup pozemkov, ktoré, o ktorých viete, že tento problém tuná sa 

s nami vlečie dlhé roky a teraz je konečne možnosť to vyriešiť a vykúpiť pozemky pod 

miestnymi komunikáciami. Čo myslím si, že, že je taká vec, že nám tie ďalšie generácie 

poslancov, ktoré prídu po nás budú, budú vďačný, že sme tento problém vyriešili. Aj za cenu, 

že teda sme si vzali úver a nenechali sme to na ich krku. Mimochodom, že teda prečo úver ešte 

jeden z dôvodov ste si odpovedali veľmi správne aj sám. Momentálne je ideálna doba na branie 

úveru, pretože tie úroky sú extrémne nízke. A to čo je navrhnuté je fixovanie, teda taký úver, 

ktorý je fixovaný na 10 rokov. To znamená, že keby aj nastala situácia, že začnú zdražovať 

úvery no tak proste mi už máme fixnú sadzbu. Takže hej je teraz ideálne obdobie. O pol roka 

o rok možno budú sadzby oveľa vyššie. K tým, k tým účelom akože ešte, ešte možnože, viac 

povedia, lebo ja si všetko nepamätám, tak viac možno povie pán primátor, alebo, alebo niekto 

z MsÚ, ktoré tie vlastne žiadosti o nejaké dotácie už boli podané, ktoré sú schválené. A čo sa 



teda bude, na čo sa použije konkrétne, alebo čo, čo máme v pláne. Ale ja sa chcem pristaviť 

ešte pri jednej veci a to je tá, to, že ste položili tú otázku, že tá umelá trávnatá plocha, že prečo 

v Nadabulej. Keby v Rožňave, tak že nepoviete, ale prečo v Nadabulej. Ja tu ako poslanec 12 

rokov počúvam sťažnosti obyvateľov Nadabulej, že všetko čo sa robí, sa robí v Rožňave 

a v Nadabulej sa nerobí nič. A v niečom som s nimi súhlasil, v niečom som s nimi nesúhlasil. 

A takže ma zaráža, že, že teraz, keď je tu taký návrh a teda ja som o tom nerozhodoval, akože 

ten návrh prišiel od ľudí, ktorí sa venujú futbalu a oni asi vedia, že prečo je to vhodné na tomto 

mieste. Ja teda futbal pozerám akurát maximálne tak v telke. Takže, takže to rozhodnutie prečo 

je to vhodnejšie v Nadabule bolo od týchto ľudí. A z môjho pohľadu nevidí dôvod, prečo by sa 

nemohlo postaviť v Nadabulej. Je to, je to časť mesta, je to tiež Rožňava a, a kľudne aj tam 

môže byť nejaká väčšia investícia. To je z mojej strany všetko v tejto chvíli. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Bavíme sa o 2 miliónoch eur. Tých 5% je samozrejme v poriadku, na tú škôlku to treba. Bavíme 

sa o 5-tich %-tách. Pán primátor povedal, že to je 50 tisíc + neoprávnené náklady. No dobre 

nepodarilo sa vtesnať do toho milióna, vieme aké sú ceny. Takže 200 tisíc na škôlku, ale zostáva 

milión 800. A teraz vy si myslíte pán kolega, že práve Nadabulčania chcú, chcú v podstate ja 

neviem jeden prvoligový štadión tam, alebo, alebo čo po tom túžia? Či je to tam vhodné, keď 

tam nie sú parkovacie miesta, stojí sa tam na, na ceste. Hovorím neviem aká je tam situácia so 

šatňami, tribúnou atď., že ale tam sa bavíme o viac ako 50%-tách, keď sa dostane dotácia. A či 

si myslíte, že ešte raz či si myslíte, že Nadabulčania pod tým, že sa tam nič nerobí, či čakali, že 

sa im tam postaví za milión eur futbalový štadión. Či to čakali. Myslíte si, že po tomto túžili 

obyvatelia Nadabulej? Myslím si, že, že narážali možnáže na niečo iné. Takže ešte raz 5% je 

v poriadku, tie projekty sú v poriadku, vybrať úver je v poriadku, ale nech tu po nás niečo 

zostane. Niečo zmysluplné, lebo my sme tie peniaze zatiaľ čo sme vybrali prejedli. My za sebou 

z predchádzajúceho obdobia sa súťažilo námestie, teraz to pán primátor dokončil v podstate, 

ale prostriedky boli ešte z predchádzajúceho obdobia. Pán primátor dokončil námestie. 

Poschova záhrada. Predchádzajúce volebné obdobie, pán primátor dokončil, zariadil v podstate 

postaral sa o výstavbu. Ale my sme tuná na stôl nič nepoložili. Úvery sme pobrali a nič za nami 

nezostane. To je také smutné. Takže tohto sa dotýkam. Aj tých 5% ešte raz zdôrazňujem je 

v poriadku.  

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Pán kolega Balázs neviem do akej miery sa zvyknete prechádzať po meste pešo, alebo chodíte 

len autom. Ale ja čo si tak spomeniem, tak kompletné chodníky na sídlisku Vargové pole, na 

Čučomskej a v niektorých ďalších častiach mesta sa robili v tomto volebnom období. Čiže, čiže 

nemám pocit, že by sa, že by sa nič neurobilo. A na to sme nebrali, na to sme nebrali úvery. To 

sme robili normálne z bežného rozpočtu mesta.  

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

 

 



p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Veľmi krátka poznámka k tomuto pán kolega. To čo pán primátor zobral do ruky a začal riešiť 

tie chodníky na Vargovom poli veľká vďaka, lebo to Vargové pole katastrofálne vyzeralo. Ale 

toto sú bežné údržby, my keď raz máme 60 km chodníkov a ten chodník sa zoderie za 10 rokov, 

tak každý rok by sme mali tých 6 km opraviť a, a, a udržiavať hej. Daktoré keď, keď to 

neudržiavame 30 rokov, tak je treba rekonštruovať nie len udržiavať. Takže preto hovorím 

o prejedení, lebo my sme nič také nové na stôl nepoložili. My robíme bežnú údržbu tých vecí. 

Nových chodníkov sa možná postavilo 300 m dajaké prepojenia hej. Ale, ale to nie sú dajaké 

také veci, ktoré ja by som očakával, že my ako poslanecký klub sa vieme pozrieť ľuďom do očí 

a povedať, že toto sa tu postavilo. Ten zimný štadión zainvestovalo sa tam, ale my sme až takú 

veľkú dieru do sveta neurobili, lebo ten štadión nie je viac mesiacov otvorený. Je bezpečnejší, 

určite áno, ale, ale dajakú veľkú dieru do sveta sme neurobili. Takže ja sa na toto pýtam, nie na 

bežnú údržbu. Preto hovorím o prejedení. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No máte pravdu, že tie chodníky to je bežná údržba. Len problém je, že tá bežná údržba sa tu 

desiatky rokov nekonala. Čiže, čiže konečne sme začali robiť tieto veci a začali sa robiť v tomto 

volebnom období. A pokiaľ ide o ten štadión áno akože z hľadiska návštevníka sa možnože nič 

nezmenilo zásadné, ale z hľadiska mesta áno, pretože, pretože šetríme výrazne finančné 

prostriedky na, na chladení plochy. Oveľa efektívnejšie sa chladí. Čiže mesto ušetrí peniaze, 

ktoré potom môže použiť práve na túto bežnú údržbu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Breur.  

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Dobrý deň prajem. Ja sa len chcem opýtať kolegu, že ako hovoril, že 30 rokov sa nič nerobilo. 

On bol tu aj poslanec aj predtým, prečo sa nerobilo sa chcem opýtať. Tie bežné veci. Kde sa 

použili peniaze. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nakoľko sa nehlási nikto do diskusie tak si dovolím zobrať slovo. Vážení 

opoziční poslanci takže poďme si to... ešte sa tu hlásia. Mô...môže potom pán Burdiga. Teraz 

sa prihlásil. Takže vážení páni poslanci opoziční. Ja vám zhrniem vaše tzv. vládnutie, kde bol 

na čele pán poslanec Burdiga 6 rokov. Hej. Takže porovnajme si teraz našu prácu, prácu mojich 

poslancov a vašu prácu. Bolo tu povedané, že ste nevybrali úver. Vyberali ste úver taktiež. Ale 

jedno veľmi dôležité čo ste vy urobili bolo predávali ste majetok mesta. Žiaden dobrý hospodár 

nepredáva svoj majetok mesta, ale ho zveľaďuje. Vy ste boli schopný predať Za 6 rokov v sume 

978 tisíc majetok mesta, majetok občanov. A to hovorím len o nehnuteľnom majetku. Tak sa 

vyskakuje, keď mi príde a štrngne 978 tisíc. To ešte nie je nič. Vy ste predali za ďalších 789 

tisíc pozemky. To je ďalšia super. Koľko to je? 1 800 tisíc páni poslanci? To je 1 800 tisíc ste 

predali majetok mesta. O koľ...aký úver vyberáme? 2 milióny? Vy ste ho predali a my 

vyberáme úver, aby sme kupovali naspäť pozemky, ktoré vy možno ste predali. Takže na vašom 

mieste by som bol veľmi ticho a len trošku na porovnanie, že čo urobilo toto vedenie. Zimný 

štadión 400 tisíc ľadová plocha, namiesto 24 hodín ľadová plocha sa vymrazí za 4 hodiny. 

Strecha Ernesta Rótha za 100 tisíc. Namiesto toho, že aby sme každý rok dávali novú omietku 

a opravovali deťom fasádu a steny maľovali za 10 tisíc už sa to nerobí.  Takže každý rok máme 



plus 10 tisíc euro a takto by som mohol pokračovať a pokračovať. Ale teraz na záver vám ešte 

poviem jednu pikošku. Keď sa dávate do strany, že vy koľko ste urobili. Páni len z úveru 

z predošlého len sme minuli 2 tisíc euro. Povedzme si. 2 tisíc euro sme minuli na jednu vec. 

A viete koľko sme už ušporili vďaka tým 2 tisíc eurám? Ročne 60 tisíc euro. Vy ste vyhodili 

360 tisíc euro. Len kvôli tomu, že nebol nikto ochotný zainvestovať 2 tisíc euro a teraz ako je 

to možné. Je to možné, že sme zabezpečili protipožiarny systém v OKC a nemusím tam mať, 

nemusíme mať tam 4 vrátnikov, ktorí tam celý deň len sedeli a čakali, kedy sa spustí požiar 

v OKC. 360 tisíc euro. To je, toto sú sumy. Takže asi takto ideme. A teraz poďme na to prečo 

2 milióny. My berieme 2 milióny a nárast majetku mesta bude až 8 až 10 miliónov eur. Na 

príklade Ernesta Rótha, kde je spoluúčasť 5%, ale projekt vychádza na 1 200 tisíc, tak 

spoluúčasť je 250 tisíc, ale majetok mesta sa zvýši na 1 250 tisíc. Taktiež sa robí projekt, sa 

pripravuje Zlatá, kde bude 1 500 tisíc. No keď nám štát, alebo EÚ núka milión, tak berme to 

a spoluúčasť bude 500 tisíc. Samozrejme tento úver je rezervný, sa nevyčerpá hneď. Ale keď 

sa nám podarí konečne po 60-tich rokoch opraviť ZŠ Zlatá, tak to je taktiež úspech. Že čo sa, 

čo sa urobilo. Išli ste námestie. Námestie keby som nestopol, tak verte tomu, že je opravená len 

východná časť. A za tie isté peniaze sme opravili aj západnú časť. Keby som nestopol Poschovu 

záhradu, tak nemáme nové ploty a za tú istú sumu je aj od škôlky Pionierka, Pionierov čisto 

nový plot v hodnote dajakých 40 tisíc euro. A môžem koľko chcete opakovať. Áno pred 

voľbami som kritizoval mestské lesy páni. Tak poďme ako ste vy šafárili. Porovnanie 3 roky. 

Vyrúbalo sa 27 500 kubíkov za 212 tisíc euro. Teraz sa vyrúbalo o 6 tisíc kubíkov menej 

a máme 416 tisíc. 100%-tné zisky. Samozrejme poviete, tento rok bol výnimočný, tie ceny 

sú...hneď prvý rok po prebratí MsÚ, alebo keď som sa dostal na čele, na čelo primátora sme 

mali o 90 tisíc euro vyššie zisky v mestských lesoch a o 10 euro išla priemerná cena hore. 

A teraz prečo v Nadabulej. Mesto Rožňava je aj Nadabula a všetky okolité uličky, tak isto aj 

Kasárenská. Viem, že tam sme sa ešte nedostali, mám výčitky, ale robíme postupne. Ale či je 

to sídlisko Juh, či je to sídlisko Vargové pole, Čučmianske, stred, Ernesta Rótha všade sa robí. 

Čo sa robilo. Môžem za radom tu asi pol hodinu diktovať, čo sme všetko. Robili sme chodníky, 

ktoré 30 rokov sa nestaralo. Jedinú investíciu, ktorú my ako mesto predáme je telocvičňa na 

strednej obchodnej škole. To 19 rokov nikto z primátorov nepodpísal nájomnú zmluvu a vlastne 

keby sa tam niečo stalo deťom, spadol by dajaký väzník, svetlo, vypadlo by okno a zabilo by, 

tak my primátori, ale taktiež aj my mesto by sme boli za to zodpovední. Teraz to riešime. 

Samozrejme robia sa obštrukcie, tak to bude jediná budova, ktorú vlastne 19 rokov už 

nevyužívame a nechali sme to deťom, aby tam cvičili, aby to využívalo KSK. Tak tú budovu 

chcem dať do poriadku, že keď sa tam niečo stane, máte to aj v materiáloch, tak aby konečne 

malo to svojho gazdu, čo bude KSK, kde sme sa dohodli na sume 250 tisíc euro. Samozrejme 

z vašej strany a nájomné od nich. Tak poďme sa súdiť o nájomné. V roku 2003 bolo posledné 

nájomné a nájomné tam bolo 75 euro a teraz pýtajme a poďme sa súdiť za ušlí zisk hej 300 euro 

za 4 roky spätne. Či nám to stojí. A je to inštitúcia viete dobre, že sme obidvaja partneri a určite 

nikto nejde zarábať na takom nájomnom. Ja len ešte pozriem na otázky, aké ste mali. 

V Nadabulej ihrisko. Samozrejme prečo v Nadabulej. Lepšie by bolo to na, vedľa hlavného 

ihriska. Sme posledný okres, ktorý na Slovensku nemá. Posledný okres a viete koľko okresov 

je. Posledný okres, ktorý nemá umelku. Cez SFZ máme prísľub. A keď ten prísľub nepríde, tak 

samozrejme nebudeme investovať z vlastných peňazí. Máme 400 tisíc. Tak isto aj od KSK. 

Jednáme či taktiež vie prispieť dajakou sumou. Prečo nie na vedľajšom. Samozrejme viete aká 

je situácia. Jakmile sa otvorí niečo, že chceme kúpiť od niekoho a máme tam investíciu, 

samozrejme nemal by som tu hovoriť, máme dobrý nájom na vedľajšie ihrisko, ale keby sme 

to chceli kúpiť, skúste v dnešnej dobe kúpiť dajakých 20 tisíc m2. Skúste. 10 euro? 20 euro, 30 

euro? 30 euro 600 tisíc len za kúpu pozemku. Už by som videl ako by ste odsúhlasili. 

V Nadabulej máme pozemok, Nadabula si zaslúži tak isto žiť. Budú tam aj parkoviská, keď si 

pozriete ten projekt sú tam aj parkoviská. Nebude tam obmedzenie. Práve teraz je tam 



obmedzenie. Nevieme tam nič urobiť hej. Práve teraz je tam obmedzenie, že tie autá nevedia 

parkovať a ohrozujeme deti a je to presne. A že prečo pre všetky športy? Lebo keď 150 detí 

prejde do Nadabulej v zime trénovať, tak uvoľníme všetky športové haly, telocvične pre ostatné 

športy. Či to je basketbal, bedminton, volejbal, nohejbal, hociktoré takewoondo, karate, džudo. 

Takže kvôli tomu chceme, aby sme konečne mohli uvoľniť, aby sa aj ostatné športy mohli 

rozvíjať. A ešte potom tie investície vám môžem povedať. Vajanského 400 tisíc, projekt sme 

dotiahli. Jedáleň na Zlatej za 200 tisíc, cyklochodník za 400 tisíc a teraz Ernesta Rótha za 1 200 

tisíc, zvonica to sú také maličké veci. Ale chodníky sme opravili na 60% po 30-tich rokoch. 

A keď len porovnáme, aby som nehovoril, že za koľko my sme predali majetok, takže ako som 

povedal nehnuteľný majetok sme predali za 0. A porovnanie, že vy ste predali pozemky 789 

tisíc, tak my sme predali hneď o chvíľu za 80 tisíc. Hej. Ale tu je teraz ten rozdiel páni. Vy ste 

kúpili za 6 rokov za 67 tisíc. My do dnešného dňa sme kúpili za 261 tisíc a ešte do konca 

volebného obdobia kúpime za 661 tisíc. 10-násobne viac pozemkov. Kto je gazda? Ten kto 

predáva, alebo ten kto kupuje. To je ako moje posledné slovo. Teraz si zamysli, že kto je gazda. 

Alebo ten kto vyberie úver 2 milióny a zhodnotí majetok na  10 miliónov, alebo ten, kto predá 

pozemok, alebo predá pozemky, predá majetok a, a z toho a to ste prejedli moji zlatý. Presne 

toto bolo prejedenie majetku mesta. Veľmi pekne ďakujem. S faktickou poznámkou nech sa 

páči pán Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo pán primátor. Gazda je ten, kto efektívne spravuje. Nejde o predaj, nejde 

o kúpu. To len takto mimo. Čo mne osobne vadí tá informácia ohľadom toho ušlého nájmu bola 

vysoko zavádzajúca. Isto by tam nebol ušlý nájom z roku 2003 vo výške 300 eur. Ale chcel by 

som iba poukázať na paralelu, že občania, ktorí dlhujú 5 eur na daniach, 5 eur na poplatku za 

komunálny odpad, tým posielame exekútorov, exekučné výzvy a 300 eur, alebo 5 tisíc eur, 

alebo 10 tisíc, alebo 100 tisíc eur KSK povieme, že ááá to necháme tak. Takže to je ten rôzny 

meter, ktorý sa tu aplikuje. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Prajem dobrý deň každému. Ďakujem pekne za slovo. Nebudem pán primátor reagovať na tvoj 

monológ, ale som rád, že si ma spomenul opäť na zastupiteľstve. Ako stále nezabúdaš na mňa. 

Ja by som len chcel reagovať možno na kolegu Breuera, že nech sa tiež pozrie spätne, že predsa 

sa nejaké chodníky a predsa sa nejaké cesty tiež urobili hej. Nie ste jediná vládna garnitúra 

poslancov, ktorí vyrobili len chodníky a cesty, ale tak isto sa robilo a v mnoho 100 tisícových 

sumách sa opravili cesty. A ja som veľmi rád, že či to je za tohto obdobia, alebo za obdobia 

nášho, že sa tieto cesty a chodníky opravia. Len to treba sledovať a, a porovnávať to rovnakým, 

rovnakým metrom. Pán primátor ešte raz nejdem teraz reagovať, lebo nie som ani pripravený 

a nejdem si teraz nejaké, niečo merať, kto koľko urobil a, a, a kto je lepší a tak ďalej, pretože 

nemám to ani vo zvyku. Ľudia, ktorí to vidia a videli to zhodnotia. Len to vyjadrenie stále hej, 

že tu 30 rokov nikto skoro nič neurobil, len teraz keď si tu tak sa všetko robí tak ako sa má a tak 

trošku možno človeka zabolí. Ale nejdem to teraz ešte vôbec, vôbec, ale vôbec komentovať. 

Pretože to, pretože to nie je pravda. Ja si myslím, že každé vládnutie, každé primátorovanie má 

svoje plusy, mínusy a každý z primátorov, ktorí tu boli a tí primátori sú zavesení na starobylej 

radnici, ktorí tu boli, tak tiež zanechali nejakú stopu v meste. A to primátorovanie, ktoré máš 

teraz a takpovediac si mohol ísť skoro z 0 lebo mesto nebolo tak zaťažené a nemalo toľko 

nevyplatených faktúr a toľko úverov ako keď my sme to preberali a museli sme niektoré veci 

hasiť, aby, aby už mesto nebolo tak zadlžené. To určite z vonku nie je vidno až tak, ako keď 



človek urobí niektoré chodníky a niektoré cesty. Takže nejdem ja teraz toto komentovať, 

nejdem si ja merať teraz sily s tebou, absolútne, len som sa musel k tomu takto ozvať. Ďakujem 

pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď ešte môžem len tak 2 otázky. Prečo ste neriešili, ja viem, že len 6 rokov, 

ja nehovorím fakt ako klobúk dole pred všetkými primátormi. Veď si vás vážim, aj si vás 

zavolám, aj si vás poctím. Hej lebo ako s týmto súhlasím. Len mi povedzte, že prečo 30 rokov 

nebola tu ochota. 30 až 40 rokov verte tomu. My keď teraz predávame pozemky je to tých za 

50 tisíc euro čo sme predali. Aj to sme takých veľa krát z nutnosti, ani nie z nutnosti. Ja viem, 

že robím nepríjemné veci niektorým občanom mesta, ktorí majú mestské pozemky ohradené 

a využívajú ich a 30, 40 rokov neplatili dane a neplatili ani nájom. Všetky tieto teraz 

momentálne čo riešime pozemky si myslím, že na dajakých 70% sú pozemky, ktoré 30, 40 

rokov neboli vysporiadané. Aj na minulom MZ 40 ročné záležitosti. Keď oslovujeme 

niektorých nájomníkov, alebo niektorých občanov mesta a oni nám donesú po 30-tich alebo 40-

tich rokoch zmluvu, že ale my to máme zaplatené, veď my sme to kúpili. A ešte ani na 

katastrálnom to nebolo prepísané. Takéto nejasnosti 30 rokov. Nebola tu vôľa? Bojíme sa 

občanom mesta ublížiť? No bohužiaľ na jednej strane stále musíme aj ublížiť, ale na druhej 

strane to pochopia aj tí ostatní občania mesta, že konečne sa to dalo do poriadku, lebo 

nepráv...nie je to správne, aby si niekto len tak oplotil, vyvlastnil a využíval 30 rokov pozemok 

mesta a my len ticho budeme tu mlčať. Nikto s tým nič neurobí. Teraz sme si to dali do 

poriadku. Veľká vďaka aj pánovi zástupcovi, že si to zobral pod ruku. Tak isto celému, celému 

úradu, lebo si myslím, že každý človek vlastne tu na úrade musí teraz pracovať a majú prácu 

na viac, lebo to sú strašne obrovské, zaťažujúce okolnosti, ktoré ich teraz zaťažujú a musia 

riešiť 30 ročné prípady, kde chodíme za tými ľuďmi a nehnevajte sa tento pozemok nie je váš. 

Toto je mestský. Buď si ho kúpite, alebo budete platiť nájomné. Jednoduché to je hej, ale je to 

nepríjemné. Samozrejme ja ako neriešim či stratí týchto voličov a takto. Spravodlivosť musí 

byť. A to isté je aj, aj s tou telocvičnou. 19 rokov nemať nájomnú zmluvu. Každý len do šuflíka. 

Necháme to, necháme, lebo to je citlivá vec. Samozrejme. My sme to jak riešili. Viete ako sme 

to riešili pán poslanec. Dali sme to na súd. Dal som na súd KSK a, a rieši sa to. Hneď máme, 

hneď som mal týždeň na to 8 právnikov vedľa seba a povedali, že ako sa dohodneme. A teraz 

ešte sme sa dohodli na dajakej cene a teraz mám otvoriť zas tému, konečne sa to pohlo, že už 

aj my to schváľme, dúfame, že to schválite, že to pochopíte, aj KSK poslanci to schvália, ale 

nie my musíme to ešte raz schváliť. Takže bude to na 2 krát ale sa mi zdá, že určite to prejde 

a konečne už môžu aj tie deti. Lebo ako to bolo využité proti mne? Mojej osobe? Domik vám 

zakázal cvičiť. Takto to vyšlo viete na verejnosť deťom na škole. A ja hovorím ja som nikomu 

nič nezakázal. Ukážte mi papier, že ja som zakázal. A takto sa robí politika dakde v zákulisí. 

Ukážte mi papier, že ja som zakázal vám cvičiť. Nie to KSK, alebo kto dal nariadenie. Prišli aj 

oni na to, že je to také rizikové, že mesto vlastne za všetko zodpovedá a nezobrali si. Tak zavreli 

telocvičňu a teraz chodia cvičiť inde. Ale Domik to zavrel. Takže len toto hovorím, že tých 30 

ročných veciach. A tie chodníky máme nakamerované pán poslanec Burdiga. Takže máme ich 

nakamerované, aj tie detské ihriská máme nakamerované. Hej. Jedno detské ihrisko ste pre deti 

postavili hej a ďalšie, na ďalšie 4 roky ste nemali vôbec ani v rozpočte. Takže toto sú tie. 

Chodníky máme nakamerované, veď tam už ľudia nevedeli chodiť. A to ešte takýchto 

chodníkov máme v meste veľa. Nech sa páči pán Burdiga s faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ja len krátko reagujem. Dobre že ťa máme pán primátor fakt. A kamerovať môžem aj ja 

kamerovať to, čo ja chcem nakamerovať aby to bolo. A ešte do tretice ku tej škole. Ty si myslíš, 

že tam nikto nerobil žiadne kroky 30 rokov. Možno hej, lebo máš svoj názor. Tak isto sme na 



tom pracovali a tak isto pracujeme na tom ako poslanci na KSK. Nebolo by to také ľahké, keby 

na tom KSK nedáme ja si myslím ruku tam, kde máme priložiť. Takže len toľko chcem. Zatiaľ. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ďakujem za slovo. Chcel by som uviesť na pravú mieru tvrdenie o tom, že mestské lesy jak 

zrazu začali produkovať a pred tým boli neprodukčné. Keďže som sedel v dozornej rade 

v predchádzajúcich obdobiach mestských lesov, tak sa to týka aj mňa. Hospodári sa podľa 

zákona o lesoch, kde zákon ukladá vykonať niektoré práce, ktoré aj nie sú ziskové. 20 rokov 

sme naháňali kalamitu smrekových porastov vo vrcholových partiách rudohoria, kde sme ťažili 

žrďovinu a vozili ju 20 km pomaly ku kamiónom. Samozrejme už tá ťažba bola na hranici 

ekonóm...výnosnosti, alebo teda ziskovosti. Ale museli sme to urobiť, lebo ináč by sme 

riskovali pokutu, ktorú by muselo, museli zaplatiť mestské lesy za nespracovanie kalamity. Po 

voľbách v 2019-tom, teda 18-tom, pardon, bola, bol ukončený lesný hospodársky plán na 

predchádzajúce decénium na 10 rokov a začal platiť nový. V tom novom hospodárskom pláne 

sme mali, máme predpis 130 tisíc kubíkov dreva. To znamená 13 tisíc kubíkov ročne a ideme 

ťažiť, alebo teda predpis hovorí o dubových a bukových porastoch 100 až 120 ročných. Kde 

teda zhodnotenie duba a buka v súčasnej dobe aj je ďaleko vyššie jak bolo v smrekovej 

kalamity. Neporovnateľne vyššie. Sám vieš veľmi dobre, že sme predávali dub od 250 do 500 

eur. Aj také sortimenty sme mali a v predchádzajúcich 20-tich rokoch také sortimenty 

v mestských lesoch neboli ťažené. Čiže tvrdenie, že mestské lesy zrazu zázrakom začali lepšie 

vynášať tak to nie je zásluha ani mestského vedenia, ani poslaneckého zboru, ale je to to, že 

sme spracovávali kalamitu v predchádzajúcom období, ktorú sme museli zo zákona. A teraz 

v podstate zbierame a lížeme smotanu, keď to mám pomenovať správne v podobe ťažby 

obnovnej v porastoch 100 a 120 ročných, kde sa ťažia najkvalitnejšie staré stromy, ktoré sa dajú 

najlepšie speňažiť. Čiže tá argumentácia ohľadom mestských lesov ako v celku nesedí. Je mi 

ľúto, ale bude to treba asi ináč interpretovať. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak len potom pár otázok pán Lach. Ja osobne som bol s tebou, keď sme 

zastavili predaj dreva a sme povedali, že treba ešte to vytriediť a, a ostatok, aby sa to 

nepredávalo len v celosti hej, a predalo sa to a ešte sa to zastavilo a ešte sa to pretriedilo a potom 

to išlo do dražby. Nemám pravdu? Bolo to tak? Alebo chceš povedať, že nebolo to tak. Bolo to 

už na predaj celé a my sme povedali, že ešte to vytrieďte a tam ten zvyšok sa predalo presne za 

tie peniaze, čo si hovoril pán Lach. Takže toto bol osobne. My dvaja sme tam boli. A predalo 

sa to do Maďarska. Predalo sa to na sudy. Hej. A tam bola tá extrémne vysoká cena. Tak to 

bolo? Keby sme tam nešli tak to drevo by bolo predané dajakému priekupníkovi a by nešlo 

vôbec do dražby. Nech sa páči len taká otázka. Na prvú otázku moju. Či to tak bolo, alebo sa 

mýlim. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Áno bolo to tak. Bolo to ako som povedal na začiatku decénia ďalšieho, ktoré teda už bola 

ťažba kvalitného dreva a to bol jeden prípad. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Druhá otázka. Smrekové. Keď bola kalamita prečo ste to neriešili s tým, že by ste 

napílili drevo. Napílili na dosky, doska každým rokom rastie. Po 3, 4 rokoch vyschnutá doska, 



rezivo by mala cenu a teraz by ste presne z roku 2017, 2018 mali trojnásobnú cenu reziva 

a nedajbože jak sa volá. Prečo sa to nenarezalo vtedy narežú ako to režeme teraz. Keď je cena 

za kubík 350 euro. My predávame smrekové drevo za 90 euro a rezivo predávame za 350 euro. 

Prečo za predošlé vedenie ste nevedeli narezať a urobiť na dosky tento, toto kalamitné drevo. 

Prečo sa to vtedy tak nerobilo. Chceš mi povedať, že nedalo sa to vtedy urobiť takto, že sa 

narezalo by na rezivo a cena reziva by rástla rok čo rok. A teraz ešte po 3 rokoch miesto toho, 

aby ste 5 za 50 euro kubík predávali, tak teraz by sa predávalo za 400 euro rezivo? Čo by ste 

narezali v tej dobe? Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

V minulosti bola funkčná píla na mestských lesoch a keď už aj posledný nájomca odišiel, tak 

vtedy, však máme tu kolegu, ktorý tam fungoval ako nájomca tej píly, alebo správca. Čiže 

neboli priestory na ukladanie toho dreva. A zo žrďoviny, ktorá má priemer 15 cm žiadne rezivo 

neurobíš. Čiže netažilo.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja keď viem....dobre ja keď viem, že kalamita nebola o tých 15 cm, ale vieme aké smreky sa 

vyvalili. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

V posledných rokoch a v predchádzajúcom období tam bola píla, čiže nebolo kde skladovať no. 

 

p. primátor Michal Domik 

Je, je zaujímavé, že teraz... 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Rezivo. 

 

p. primátor Michal Domik 

Teraz vieme kde skladovať to rezivo. A nemáme ani pílu a vieme si to narezať za 40 euro za 

kubík. Teraz sa to dá. Aj teraz nemáme pílu. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Aký podiel zisku mestských lesov tvorí predaj reziva? 

 

p. primátor Michal Domik 

No mohol by byť najväčší keby sme zastavili úplne. Len treba vôľa. Ja len ako na záver keby 

môžem takto. Že treba konfrontovať, vieme aj pozrieť si aj ostatné. Tak som mal šťastie treba 

povedať, že to čo som vlastne kritizoval som mal šťastie. Ja iba k tomu máme rezať 13 tisíc 

kubíkov podľa plánu a my režeme 6 až 8 tisíc. Keď padala cena v roku 2019 cena bola 54 euro, 

v roku 2020 začala padať cena tak som zastavil ťažbu, znížila sa ťažba a v roku 2021 keď rástla 

cena, tak vtedy sme to, čo sme nevyťažili v roku 2020 tak v roku 2021 sa o toľko viac skoro 

vyťažilo a preto prišli. V roku 2020 jednak vďaka tomu sme mohli mať zisk až 220 tisíc euro. 

Treba si pozrieť tieto čísla. Takže presne o tomto je potom tá ekonomika, že keď padá cena, tak 

treba menej ťažiť a keď ide hore cena tak vtedy. A momentálne keď sme vyťažili 13 tisíc 

kubíkov, tak ja by som rozprával o zisku 600 až 800 tisíc euro. A my ťažíme len 6 až 8 tisíc. 

Teraz posledný rok to bolo viac trošku, lebo bola dobrá cena. Som povedal, že pánovi 

Hudačekovi som povedal, že aby sa vyrezalo viac. Takže takto k tej. Dobre s faktickou 

poznámkou.. 

 



p. poslanec Ing. Ján Lach 

Môžem na to reagovať? 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Z kalamitného, z kalamitu. Takto. Teraz môžeme utlmovať ťažbu podľa ceny dreva. To je 

správne a tak to má byť. Len nie, to nie je možné vtedy, keď sa spracováva kalamita, ktorá sa 

musí spracovať do 6-tich mesiacov. Iba toľko som chcel dodať k tomu. Hej? 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujeme pán primátor, že ťa tu máme. Možno by stálo za úvahu z toho reziva potom robiť aj 

nábytok. Predsa môžeme zvýšiť ešte viacej zisky, prečo sa zastaviť iba pri rezive. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď bude vôľa nech sa páči. Len musí byť vôľa. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja chcem poprosiť kolegov, že nepoďme do takýchto detailov, lebo sa tu vytrhávajú veci 

z kontextu. Ťažko sa hľadajú súvislosti. Jedna, či jedna, či druhá, či tretia mestská firma sú, sú 

živé organizmy, ktoré žijú, sú závislé od trhu. Sú obdobia, keď ide niektorá firma lepšie. Sú 

obdobia, keď tie náklady rastú. To je tak jak keby sa teraz niekto opýtal, že prečo sme na 

technické služby nekúpili 10 tisíc litrov nafty pred pol rokom, lebo sme mohli očakávať, že 

pôjde cena nafty hore. Takže pán primátor nikto ti neberie určite tvoju prácu, ktorú si tu za tie 

roky nechal, ktorú si položil na stôl. Nemyslím si, že MZ má byť o tom, že máme ísť do 

takýchto detailov a tuná, lebo ten bude mať pravdu, kto bude hlučnejší alebo kto bude mať 

dlhšie pred sebou mikrofón pravdepodobne. Takže, takže ja by som vás chcel poprosiť, aby 

sme, aby sme toto dajak ukončili a, a nemyslím si, že to na takejto úrovni debaty, na tejto úrovni 

to znamená MZ má nejaký pragmatický zmysel toto. To sú živé organizmy tie firmy. Takže 

venujme sa našej práci. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Možno som trošku rozhorčený, lebo aj tú naftu ste spomenuli, hej. Ako keď 

sa zabezpečilo systémovo, zablendovali sa všetky nádrže máme ročne 15 tisíc úsporu len na 

nafte. Takže len tak, že ako ekonomicky pristupujme k tomuto. Hej. Veľmi pekne ďakujem aj 

riaditeľovi. Bola s tým práca, nový systém sa vypracoval, zabledovali sa všetky únikové, alebo 

kde by sa tá nafta mohla vyčerpať ešte aj pri kosačkách. Takže je to si myslím, že v spoločný 

veľmi dobrý úspech technických služieb a ešte zamestnancov technických služieb. S faktickou 

poznámkou pán Kováč nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne pán primátor. Chcem sa najskôr ospravedlniť, že som meškal na rokovanie MZ. 

Mrzí ma to. A druhá vec je ja trocha odbočím. Chcel by som navrhnúť, aby sme vzdali hold 

všetkým padlým na Ukrajine za tieto uplynulé dni v rámci toho nešťastia, ktoré u nášho 

východného suseda sa deje vplyvom agresie Ruska ako takého. A takto vyjadrili úprimnú 

sústrasť nie len matkám ukrajinským, ale aj matkám ruských vojakov. Ďakujem pekne. 



 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte na rýchlo prebehneme tie otázky. Kúpalisko išlo na najvyšší kontrolný 

úrad. Nie my sme dávali, ale prednosta okresného úradu. Detské ihriská sa budú, keď dakde 

boli niečo demontované budú tam nové detské ihriská 4 postavené ešte. Znečistenie rieky Slaná 

mesto Rožňava od začiatku máme aj výpisy, medzi prvými sme upozorňovali inštitúcie. Volal 

som aj poslancom národnej rady. Aj pánovi Szőllsovi, on je najbližšie k pánovi Budajovi. Ja 

som zástancom toho, že pán Budaj mal rýchlo riešiť a nie riešiť tu zákony, lebo toto je všetko 

nad zákonom. Mali tu doniesť kontajner s filtrom, namontovať to bez toho aby či to dovolí 

majiteľ alebo nedovolí, lebo ide o katastrofu. Hej. Takže my sme to aj na ZMOS-e prebrali. 

Takže určite všetci sme dali odporučenie, tak isto sme trošku povedali pár slov aj pánovi 

prednostovi, aby to tak isto prezentoval pánovi Budajovi, že mal hneď konať, mal doniesť 

kontajner a nie riešiť tam žiadne výzvy majiteľovi, aby to odstránil a takto. Trebalo tú 

katastrofu zo dňa na deň, možno do týždňa odstrániť. Vieme o tom, že pracuje sa na tom, niekto 

si robí na tom pí ár. Samozrejme na nešťastí sa ľahko robí reklama a propaguje sa osobnosť hej, 

ale my máme aj dokumenty, že kým oni o 3 týždne, 4 týždne si niektorí ľudia robia pí ár my už 

3 týždne pred tým sme dávali výzvy a podnety na životné prostredie. A ešte aká otázka tam 

bola. Takže to je tá znečistenie rieky Slaná ako mesto Rožňava tak isto rieši. Všetky inštitúcie 

riešia. Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte do diskusie. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja by som sa rád opýtal ohľadom vydávania Rožňavských novín. Zaujímala by ma tohtoročná 

kalkulácia nákladov a ziskov podľa jednotlivých vydaní. To by som poprosil písomne. Možno 

aj na vedomie ostatným poslancom.  

Ing. I. Nemčok : Rok 2022 

Schválený rozpočet:  

Náklady         10.000,00 €  

Príjem z reklám          5.000,00 € 

Skutočnosť – doteraz vydané 1. číslo ročníka 2022 – 7500 výtlačkov: 

Náklady na prípravu a tlač       1.358,40 € 

Náklady na distribúciu          400,00 € 

Články a preklady               59,76 € 

Mzda redaktora - 1/3 (jan. – mar.)       1212,32 € 

(1/3 webové RN, 1/3 agenda odboru)  

Náklady spolu          3030,48 € 

Príjem z reklám               0,00 € 

Ďalej mám jednu poznámku. O chvíľku tu máme majetko-právne záležitosti v bodoch 

rokovania. S čím roky bojujem a neviem sa s tým stotožniť nie len v rámci tohto zastupiteľstva, 

ale aj predošlých a predošlých, ktorých som bol súčasťou. Niektoré ceny sa mi predávaných, 

predávaných pozemkov sa mi zdajú veľmi kamarátske a niektoré zase dosť prehnané. Nevidím 

v tom nejaký súlad. S tým asi nič neurobím. Stále budem hlasovať podľa vlastného vedomia 

a svedomia. Avšak je to tak. Len som si dovolil túto poznámku. Ďakujem. 

 



p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Odpovieme vám. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja by som sa ešte vrátil k téme znečistenie rieky Slanej. Únia regionálnych združení vlastníkov 

neštátnych lesov Slovenska podala sťažnosť na Európsku komisiu za znečistenie rieky na 

podnet Gemerského regionálneho združenia vlastníkov neštátnych lesov s tým, že Európska 

komisia túto sťažnosť prijala, bude ju riešiť a tým pádom sme vytvorili tlak na Slovenskú 

republiku, aby tento problém bol riešení čím skôr a čím účinnejšie, lebo Slovensku budú hroziť 

pokuty za neriešenie tohto stavu a za zničenie územia európskeho významu rieky Slanej práve 

na tomto úseku od Rožňavy, alebo od Brzotína po Plešivec. Čiže z mojej iniciatívy bola podaná 

vlastne táto sťažnosť a verím, že teda prispeje k tomu, aby teda rýchle bolo rie...bol riešený 

tento problém. A ešte sa vrátim k tým mestským lesom jednou vetou. Že zabudol si Michal 

dodať, že návrh skladov a drevo sušiť som ti dal ja. Drevo, ktoré sme boli pozrieť v lese bolo 

na môj podnet, keď sme zmenili zásady obchodovania. Čiže asi tak. No aby to nevyzeralo tak, 

že pred tým som nevedel, ale zrazu od 19 od 18-teho roku sme teda začali normálne hospodáriť. 

Hej. Kupca na sudovinu, ktorý najvyššie platil som doniesol ja. Keď bola cena dreva mizerná 

doniesol som kupca, ktorý predával drevo do Číny, čiže ten odbyt bol zabezpečený. Asi toľko. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže k tomu prvému oznámeniu zaregistroval som. Veľmi veľká vďaka aj za túto 

ochotu, že ste sa obrátili na EÚ. Tu presne, že kto, čo, ako riešil v niektorých veciach určite 

dám za pravdu. Bola vôľa. Keď dakto príde za mnou ako poslanec a ty si prišiel za mnou, že je 

tu možnosť predať drahšie drevo hneď som to vítal. U mňa sú dvere otvorené. Všetci poslanci, 

ktorí sú v klube a tak isto už boli aj z opozičných a hneď sa vyriešilo. Aj pán Balázs bol za 

mnou. Na druhý deň mal svoj problém vyriešený alebo o 3 dni. Tí, čo prídu za mnou otvorené 

dvere, vyriešime. My to neriešime tu na MZ, že toto, toto, toto. Prídu za mnou, že treba urobiť 

chodník, treba urobiť priekopu vykopať, treba toto a toto. Takže kvitujem a za, hovorím aj za 

informácie, určite za všetko Janko ti ďakujem. Takže ja som taký, že ako určite sa viem aj 

poďakovať, keď dakto dá dobrý nápad, alebo usmernenie. S faktickou poznámkou pán poslanec 

Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem za slovo. Ja len krátko, že nie všetko je zlato čo sa blyští. Pán primátor ja som so 

žijúcimi ešte primátormi rozprával a veľa primátorov to bolí, keď sa vyjadruješ tak, že tu 30, 

40 rokov nikto nič neurobil len ty. Hej. Ty tiež robíš veľa, vďaka úplne, ale každé 4 roky majú 

svoje špecifiká, svoje plusy a mínusy. Prosím skús to pochopiť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Už na začiatku som povedal, že ďakujem každému primátorovi. Ja viem aj vymenovať, ktorý 

kruhový objazd pán Laciak. Riešilo sa telocvičňa, športová hala hej, urobila sa Pionierov, 

urobilo sa Zakarpatská hej. Takže ja s tým nemám problém. Veď ako ja hovorím, ja riešim tie 

30 ročné veci. Viete do toho už žiaden primátor nechcel ísť. Hej. No tak 30 rokov máme tu 

staré pozemky, ktoré vlastne musíme my teraz riešiť. Iba o toľko išlo, že niektoré veci také, 

hlavne byrokratické, kde je strašne veľa zlých nálad a neochoty tých občanov, že musia platiť 

to a to. Alebo.... Takže len toto riešime. Určite každý primátor, aj veľká vďaka, že každý sa 

snažil v rámci možností do toho mesta doniesť čo sa dá. Dobre takže keď ešte môžem prepnúť 

bod č. 3 ide hej? Teraz som si všimol. Takže nie otázky a podnety občanov, aby sme sa potom 



nepomýlili. Nech sa páči do diskusie ešte pán magister Matúš Bischof, pán poslanec. Už, ešte 

pána poslanca Bischofa. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. veľmi sa hanbím za to, čo tu pred chvíľou kolegovia predviedli. 

Túto znášku demagógie a lží a predvolebných klamstiev. Ale ešte viac, že to dokázala pomiešať 

s témou Ukrajiny. To je, to je naozaj nevkusné a nehanebné. A padol tu pred chvíľkou návrh 

na uctenie si obetí vojnovej agresie Ruska, takže poprosím, aby sme na to nezabudli. Ďakujem 

pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Chcel by som požiadať o informáciu, ako je vysporiadané nájomné za kláštor za roky 2019, 20 

a 21.  

Z. Macková, p. zástupca Mgr. M. Drengubiak : 

V súčasnej dobe prebieha kontrola predložených dokumentov a vyúčtovania, ako aj kontrola 

vykonaných prác, komisiou menovanou primátorom mesta Rožňava. Informačná správa mala 

byť predložená na rokovanie MZ dňa 19. 5. 2022. Vzhľadom na rozsah kontrolovaného 

materiálu a PN člena komisie, ako aj ďalších úloh členov komisie, bude uvedený materiál 

skompletizovaný a predložený až na rokovanie MZ dňa 30. 6. 2022.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Samozrejme nie teraz. 

 

p. primátor Michal Domik 

Písomne. Veď ako už, už to nemám v hlave. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Dobre. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Na zdravie. Môže. Má situáciu pod kontrolou pán zástupca. Takže vie o tých číslach. Neviem 

svieti ti. No už svieti. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. V súčasnosti sa pripravuje materiál, ktorý 

bude predložený do MZ s tým, že sme komunikovali so zástupcami občianskeho združenia, 

ktorý nám relevantné podklady poskytli. Nakoľko bol teraz trošku hektický čas a hektické 

obdobie z dôvodu iných povinností, ktoré máme vzhľadom na aktuálnu situáciu, tak sme to 

nestihli pripraviť na toto zasadnutie zastupiteľstva, ale predpokladám, že na najbližšie by to 

malo byť. Ale máme podklady, preverujeme tie podklady a súhrnná správa, všetko čo tam má 

byť bude predložené poslancom. Ďakujem. 

 

 

 



p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď mi dovolíte teraz ešte vás poprosiť o minútu ticha za obete vojny na 

Ukrajine. Ďakujem. Takže nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Medzitým prišiel 

aj pán poslanec Beke. Vítame vás medzi nami.  
 

Posledným bodom dnešného MZ je Diskusia 

Nech sa páči páni poslanci. Otváram diskusiu. Pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. V úvode počas interpelácií zazneli pochvalné správy aj na moju 

adresu, aj adresu pracovníkov MsÚ, ďalších dobrovoľníkov a organizácií. Áno veľká vďaka 

patrí všetkým tým ľuďom, ktorí to zap... ktorí sa do toho zapojili, bez ktorých by toto nebolo 

možné. Takže týmto aj ja im veľmi pekne ďakujem. Aj za aktívny prístup všetkých 

zamestnancov MsÚ, ktorí sa zapojili. Tak isto všetkým organizáciám, ktorí, ktoré nám pomohli. 

Tak isto veľká vďaka, prístup pána primátora pri tejto záležitosti, keď mnohokrát veľmi aktívne 

pristúpil aj, aj počas víkendu, mimo pracovnej doby a myslím si, že vďaka, vďaka všetkým 

týmto ľudí, ktorí sa do toho zapojili sme dokázali možno zvládnuť aj neočakávané udalosti resp. 

situácie, ktoré, ktoré nám priniesla táto nie práve ľahká doba. A v druhom rade ešte sa mi 

dovoľte poďakovať aj za veľmi rozsiahly a veľký počet materiálu, ktorý bol v majetko-

právnych záležitostiach a vyzdvihnúť prácu odboru. Predovšetkým by som vyzdvihol prácu 

pani Blanky Fábiánovej, ktorá sa tejto téme asi najviac, najviac venovala. Takže veľké 

ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja tak isto pán poslanec, pán zástupca, veľmi pekne ďakujem. Tak isto musím 

poďakovať aj samozrejme aj pánovi poslancovi Lachovi. Boli sme 3, ktorí boli sme na špici 

a všetkým ľuďom, ktorí boli pod nami, v krízovom manažmente, fungovali na 100%. Do 

hodiny sme vedeli zabezpečiť postele, bol tam psychológ, bolo tam testovanie, všetko bolo 

zabezpečené, stravy pre ukrajinských utečencov, ktorí prišli a do 3 dňoch sme ich vlastne aj 

umiestnili do týchto. Taktiež veľké poďakovania patrí aj občanom mesta, ktorí na transparentný 

účet prispievali, dávali peniaze. Všetky idú transparentne, aj keď možno sa nečerpalo, ale 

čerpalo sa. Len ešte nebol čas niektoré položky vybrať. Veľmi pekne ďakujem. Všetky tieto 

peniaze boli nasmerované a účelovo len čisto pre Ukrajincov, ktorí prišli do nášho mesta 

a ktorým sme chceli možno spríjemniť ten pobyt a vlastne pomôcť v tých situáciách, keď sme 

prišli na to, že chýba dajaká pračka, nevedia si vyprať. Prišlo malé dievčatko, kde potrebovala 

chodítko, aby, aby si spríjemnila. Potom deťom sme kúpili telku, do taktiež do športovej haly, 

nakoľko tam bolo 12 detí a v tej veľkej sále a hale boli stratený. Tak aj toto, aj vďaka týmto 

peniazom, sme vedeli zabezpečiť. Hneď si potom dali youtube a pozerali ukrajinské rozprávky. 

Takže aby ten stres sme odbremenili. Ale toto je presne zásluha celého MsÚ, všetkých ľudí. 

Tak isto, tak aj pani Jakobejová, aj pani Tamášová. Všetkých by som musel menovať. Takže, 

takže skrátka všetkým veľmi pekne ďakujem. Tak isto veľmi pekne ďakujem pani Blanke 

Fábianovej aj všetkým, ktorí nemali strach, ale aj pánovi zástupcovi, že sme boli odhodlaní 

posunúť tie pozemky v našich, v našom meste, aby mali majiteľa. Aby tie mestské pozemky 

vlastne mali dajaký tvar nájomnej zmluvy, alebo predaj pozemku. A ja sa ospravedlňujem, ale 

museli sme k tomu pristúpiť. Hlavne tým občanom mesta, ktorí vlastne tie pozemky mali už 

oplotené. Ale robíme spravodlivo, robíme čisto a chceme aby všetko v našom meste bolo 

vysporiadané a každý mal rovnaké právo na ten pozemok. Takže všetkým vám veľmi pekne 

ďakujem. Samozrejme budeme pokračovať v diskusii. Odovzdám slovo pánovi poslancovi 

Kuhnovi. Nech sa páči. 



 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobrý deň. Ja by som mal v postate 2 otázky, ktoré sa asi skôr hodili do, do hetoho interpelácií 

poslancov, ale vlastne napadli mi tie otázky až v priebehu debaty o rozpočte. Asi by som ich 

smeroval na  technické služby a teda na pána riaditeľa. Nepotrebujem samozrejme okamžitú 

odpoveď. Nedávno sa robila väčšia oprava na kúpalisku. A zaujímalo by ma, či už sú nejaké 

informácie, alebo nejaké čísla o tom, že či po tých opravách sa podarilo dosiahnuť nejaké 

úspory. Či už ide o elektrinu pri pumpovaní vody do kúpaliska, alebo ohrievanie, 

predpokladám, že tam je asi plynové kotly. Čiže vieme, či vieme už nejak vyčísliť, či došlo 

k nejakej úspore v porovnaním predtým stavom 2 roky. Povedzme pred, pred tou opravou a po 

jej oprave. A podobne, myslím že túto informáciu by bolo možné do najbližšieho 

zastupiteľstva, a podobne by ma zaujímalo, že či teda už sú, sa dajú nejak vyčísliť úspory na 

zimnom štadióne. Tam asi v porovnaní s minulou sezónou sa veľmi nedá, lebo minulá sezóna 

v kúpalis...pardon zimný štadión veľmi nefungoval. Ale v porovnaní so sezónou 2019/2020, 

alebo 18/19 a tou aktuálnou sezónou. Či, či tie zmeny, ktoré, tie investície, ktoré sme dali, či to 

prinieslo nejaké úspory. To neviem, že či už budete vedieť na najbližšie zastupiteľstvo, alebo 

aj niekedy neskôr. Tak to je všetko. Ďakujem. 

PaedDr. M. Gregor, riaditeľ TSM: pripravujeme podklady, informáciu doručíme  do MZ 

p. primátor Michal Domik 

Tak keď môžem k tomu. Možno predbehnem, ale niektoré určite čísla nebudem vedieť. Chcel 

som vyčísliť presné čísla zimného štadióna, aby ste vedeli koľko energie je usporené. Len majú 

spoločný merač. Hej. Nemáme rozdelené. Takže my celkovo budeme vedieť. Pán riaditeľ bude 

vedieť celkové úspory aj kúpaliska, aj zimného štadióna, lebo len jeden merač. Takže tam, tam 

presne. Zato som povedal len, len vieme to, čo sa tam deje hej fyzicky, že za 4 hodiny 

vymrazíme celú ľadovú plochu a predtým to trvalo 24 hodín hej. Tak zato som povedal iba tú 

vetu, lebo to je fakt, to mi vedia. A nevedeli sme to tú elektrickú energiu prepočítať, že koľko 

bola úspora. Ale celkovo bola tam dosť veľká úspora pre obe. Zato som si nedovolil vám niečo 

povedať, keď tam bolo tak isto aj kúpalisko. Takže nemohol som povedať, že len čisto na 

klzisku sme tú energiu usporili. Ale na ďalšie MZ určite sa to dá. Nech sa páči faktickú 

poznámku pán poslanec Kuhn. 

 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Chcem sa spýtať teda, keďže je tam len jeden merač pre obe prevádzky, nerobí sa nejaké 

odčítavanie na jar, na jeseň, z ktorého by sa dalo odčítať, že, že koľko bolo v zime spotreba 

a koľko v lete. A tak tým by sa dalo zistiť vlastne kúpalisko, aj keď je len jeden merač, ale 

kúpalisko beží len v lete a zimný štadión beží len v zime. Čiže ak by sa robili 2 odčítania, tak 

by sa to dalo zistiť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán riaditeľ. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Robíme samozrejme merania. Je tam aj elektromer, aj plynomer. Ku tomu aj vyúčtovania 

mesačne. A na základe .... v podstate vyúčtovacia faktúra za predchádzajúci rok. Takže vieme, 

vieme to v podstate takto urobiť porovnanie. Aby to bolo viditeľné aj pochopiteľné pre.....aká 

úspora tam bola v priebehu toho roka.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán poslanec Kuhn nech sa páči. 



 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ešte by som poprosil, že keďže sa menia ceny elektriny a plynu, tak by bolo dobré to porovnanie 

aj v, aj v objeme. Teda spotreba elektriny, spotreba plynu a potom aj to vyčíslenie. Lebo len 

samotné vyčíslenie môže byť trošku zavádzajúce, keďže, keďže tá cena sa môže meniť. 

A hlavne teda v poslednom čase sa, sa asi menila. 

PaedDr. M. Gregor, riaditeľ TSM : Pripravujeme podklady, informáciu doručíme do MZ 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Čiže aj v merných jednotkách. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Áno, áno. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za slovo. Ja k priebehu rokovania a k veciam, ktoré teda tu mám poznačené. 

V prvom rade sa mi veľmi páči aktivita mesta pri riešení zákonne resp. neodsúhlaseného 

užívania majetku mesta a pri riešení čiernych stavieb, na ktoré upozorňoval aj pán Ocelník, aj 

stavebná komisia. Preto vítam gestorstvo pána Drengubiaka, zástupcu primátora a člena 

komisie. Mňa by zaujímalo aká je predstava riešenia týchto krokov. Aké budú z toho výstupy. 

Či náhodou nebude nejaká čierna listina pozemkov, ktoré treba takýmto spôsobom riešiť. 

V súvislosti s aktivitami okolo, okolo napr. Kaufland ihriska, ktorého som sa aktívne zúčastnil 

a povinne všetci rodinní príslušníci, chýbala mi tam nejaká aktivita našich študentov zo škôl. 

Nechcem to nazvať teraz, že by to malo byť ich nejaká povinnosť, ale chcem z tohto miesta ich 

požiadať a vyzvať všetkých študentov na území školy, aby sa aktívne zapojili do hlasovaní. 

Videli sme v rôznych mestách, že teda akým spôsobom z ničoho nič narastali hlasy. Pri 

objektívnom pohľade na to to znamená, že nenarastali tie IP stanice, predpokladám, že teda tam 

niekde vznikali tie hlasy resp. tam niekde boli tie hlasy zabudované. Nechcem, aby to vyznelo 

ako povinnosť, je to taká nejaká moja prosba, žiadosť, pretože sa mi veľmi páčilo, ako sme 

rástli, ako sme dosiahli tieto 2 veľké, krásne úspechy. K bodom rokovania 11/1 trafostanica. Ja 

sa ospravedlňujem, zabudol som si pozrieť poznámky k tomu. Je tam uložená trafostanica 

a súvisí s tým aj ochranné pásmo okolo tej trafostanice. My sme odsúhlasili predaj toho 

pozemku, čo je fajn, ale bude asi musieť pani majiteľka resp. budúci majitelia zniesť nejaké to 

ochranné pásmo a podľa toho sa zariadiť. Ja sa ospravedlňujem. Nebolo to tam v materiály 

a pozerám v poznámkach, že som to zabudol. V bode 11/4 som nehlasoval, lebo ma viaže 

obchodné tajomstvo k tomu. Preto som si aj vytiahol kartu v danej záležitosti. A k bodu 20 

ospravedlňujem sa, bol som zaujatý pracovným mailom, takže som nehlasoval. Ale samozrejme 

som za riešenia parkovísk v meste takýmto spôsobom. Treba uvítať tieto peniaze. A pre 

všetkých televíznych divákov chcem zdôrazniť, že voľba hlavného kontrolóra, termín, miesto 

ukončenia prihlášok je 04. 05. 2022 o 15.00. Pre tých záujemcov poštou treba poslať 

v zalepenej obálke svoje žiadosti, s označením voľba hlavného kontrolóra. Na adresu MsÚ. 

Pokyny nájdu bližšie na internetovej stránke. Ďakujem pekne. Toľko do diskusie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak ako k tej prvej, čo sa týka K-parku, tak každá hra má svoju taktiku. Tu pri 

tej taktike ja som riešil tú celú taktiku a ako by sme to mohli. Najprv sme zainteresovali 

všetkých občanov a potom sme chceli zainteresovať všetkých študentov a žiakov. Bohužiaľ stal 



sa, preto som bol trošku naštvaný, že posledný týždeň sme chceli zainteresovať a prekvapiť 

všetkých našich súperov a chceli sme osloviť všetkých žiakov a chceli sme to naraz urobiť cez 

riaditeľov škôl a riaditeľky škôl, ktorým veľmi pekne ďakujem, že nám pomohli. Tak isto sme 

oslovili študentský parlament. A ale stala sa nám takáto situácia, že za 1 deň sme chceli dať 

obrovské hlasy, obrovské množstvo hlasy, to by ako prekvapili sme celé Slovensko. A bolo to, 

že systém spadol. Systém spadol  mne len. Takže žiaci našich škôl nevedeli od 8-mej do 11-tej 

hlasovať. A viete aký sú žiaci. Že keď to sa im nepodarilo v tomto období, už potom poobede 

vlastne to už nehlasovali. Tak rýchlo sme museli improvizovať, lebo tento problém vyšiel 

a preto sme potom ponúkli aj tie zájazdy do Dubaja, aj tieto vecné ceny, čo samozrejme platím 

z vlastného platu. Ale žiakov by som určite len pochválil. Všetci potom veľmi, veľmi ako sme 

to spustili striktne pracovali na tom. Už do budúcna túto radšej od začiatku budeme oslovovať 

aj žiakov. A radšej budeme investovať do nich peniaze a ich podporovať v dajakých súťažiach, 

alebo dajakých výletoch, aby sme vlastne aj to ďalšie ihrisko získali. Takže žiaci boli 

zainteresovaní. Vďaka všetkým riaditeľom základných, stredných škôl aj materských škôlok. 

Takže k tomu. Odovzdal by som slovo pánovi zástupcovi ohľadom ďalších vecí, čo sa týka 

toho, tej trafostanice. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Odpoviem, že čo sa týka čiernych stavieb samozrejme budeme 

postupovať v zmysle zákona. Čo sa týka ďalšieho mapovania zatiaľ pristupujeme k tým, 

o ktorých vieme. Aktivity odboru výstavby sú teraz rozbehnuté v mnohých oblastiach. 

Samozrejme dôkladnejšie sa budeme v budúcnosti zaoberať aj touto problematikou. Avšak 

všetko musíme s ohľadom na naše kapacity. Čiže áno venujeme sa čiernym stavbám v zmysle 

zákona. Čo sa týka trafostanice bod 11/1 záujemca vie o tejto skutočnosti rovnako ako musí 

vedieť aj o skutočnosti, že bude musieť zniesť vecné bremeno práva prechodu, nakoľko nám 

na Ulici Františky Andrássyovej zostal jeden pozemok, ktorý neodkúpil nikto. To znamená, že  

všetci títo majitelia tých nehnuteľností až po tento pozemok musia zniesť toto právo prechodu. 

Takže áno vedia o tom všetci. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za dovysvetlenie niektorej otázky. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Z úst pána Bolačeka odznelo otázka ohľadom detského ihriska ako aj 

telocvične reformovanej cirkvi, čo sa týka možnosti využívania verejnosti. Vtedy som nestačil 

zapojiť sa do diskusie, preto dovoľte mi, aby som teraz tlmočil postoj reformovanej cirkvi 

v danej otázke. Reformovaná cirkev naďalej trvá na tom, na čom sa dohodlo pri podpisovaní 

dodatkoch ku kúpnopredajnej zmluve. To jest detské ihrisko ako aj telocvičňu využívať aj zo 

strany verejnosti, keď samozrejme už bude možné. Vieme dobre, že bolo to pandémia ako len 

v rámci čoho sa nedalo veľa vecí ako len robiť. Čo sa týka škôlky, tak radi oznamujú, že vo 

februári škôlka sa zapísala do zoznamu sietí škôl, čiže oznamujeme ako len verejnosti, že od 

septembra bude ako len fungovať tak škôlka ako aj jasle. Všetci, ktorí, ktorí svoje ratolesti by 

chceli ako len aby, aby chodili do tejto, do týchto inštitúcií radi ich vítam cirkev. Čo sa týka 

detského ihriska, tak brána školy je otvorená od 8-mej do 16-tej hodiny, počas ktorého obdobia 

môžu vojsť a používať ihrisko školy aj deti zo sídliska pod dozorom ich rodičov. Čo sa týka 

telocvične reformovanej cirkvi tá bola odovzdaná v septembri minulého roka, avšak z dôvodu 

pandémie bolo možné jej využiť len v obmedzenom režime. Jak, jakmile to podmienky dovolia, 

tak samozrejme že bude to sprístupnené pre verejnosť, to jest pre záujemcov o športové aktivity. 

No a tak som rád, že konečne dochádza jar a sa oživuje mesto. Keďže dneska som prešiel 



námestím, s radosťou som videl, že konečne sa vrátilo na námestie aj jarná nálada. Keďže 

dnešným dňom sa začal veľkonočný jarmok. Keďže aj táto udalosť značí blížiace sa sviatky, 

tak dovoľte mi, aby som aj touto cestou poprial pánom požehnané veľkonočné sviatky. Mivel 

a mai napon meg nyilt a hus a husvéti vásar és ez is jelzi a ünepek közseletét engegyék meg 

hogy erőben egéségben gazdag és husveti ünnepeket kiványak mindenkinek. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Podobne prajeme. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja by som sa  chcel spýtať, že či teraz sa bude pokračovať v tom, v tej ponuke tých pozemkov, 

ktoré mesto nevie využívať a najako, nejakým spôsobom sú v užívaní občanov mesta. Alebo 

teda prináležia k ich pozemkom a. Lebo chcem upozorniť na Kúpeľnej hore je bývalý potok, 

banský náhon. Pozemky, ktoré sú v hornej časti ulice, tak tam keď sa vydávali tie pozemky, 

bývalá táto Székelyových záhrada, tak keď sa vymeria...odkúpilo mesto a vymeriavalo 

pozemky, tak tam vlastne bol zrušený ten potok. A vlastne od pozemku, ktorý je nad mojím na 

Kúpeľnej 35, to je Kúpeľná 37, 35, 33 tak na našich pozemkoch, cez naše pozemky ešte preteká 

ten potok, ktorý neexistuje prakticky, ale je to pozemok vo vlastníctve mesta. Ja osobne by som 

mal záujem o odkúpenie tohto pozemku. Keď by bolo možné teda postupovať takýmto 

spôsobom, ako sme to tu riešili. Chcel by som teda požiadať.  

JUDr. A. Kalinová: Áno, mesto naďalej pokračuje v riešení nevysporiadaných 

majetkoprávnych vzťahov. Na zasadnutie MZ dňa 19. 05. 2022 sú pripravené materiály na 

predaj týchto pozemkov na Kúpeľnej ulici. Odbor právny a správy majetku aj naďalej zisťuje 

existenciu pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré je potrebné majetkoprávne riešiť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči s faktickou pán zástupca.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Určite áno. Poprosím ťa potom o bližšie informácie. S majetko-právnym odborom potom 

prejdeme podrobnosti o čo ide a v prípad záujmu aj ďalších obyvateľov, keď sú takéto 

pozemky, tak budeme pokračovať. 

 
 


