
p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prejdeme k bodu č. 3 a to nasledujú Interpelácie 

poslancov. 

Nech sa páči pán poslanec Burdiga, alebo skáčete. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len taká krátka, technická možno prosba aj na vedenie mesta, aj na 

kolegov. Teraz na to zvolávanie zastupiteľstva sa nám stalo, že nedostali sme mail a nedošlo 

nám to, že bude zastupiteľstvo a chcel by som pekne poprosiť, či by sa to nedalo urobiť tým 

spôsobom, dohodli sme sa, že áno elektronicky nám budú materiály chodiť, hej, to je všetko 

v poriadku, beriem, beriem aj to, len došiel nám aj rozpis a rozvrh rokovaní MZ. Viete, že nie 

každý to pozerá, že zastupiteľstvo bude možno kedy, lebo pracujeme v rôznych odvetviach. Ja 

by som len chcel poprosiť, či by sa nedalo aspoň urobiť po vzore, zase trošku sa vrátim na 

VÚC-ke, kde som poslancom, len v písomnej forme pozvánku poslať aspoň pár dní pred tým. 

Nič viac. Program ni...vlastne v elektronickej forme nie, len aspoň tá pozvánka nech nám príde 

listom, hej, že bude zastupiteľstvo, lebo podľa toho harmonogramu sa môže aj zmeniť, že 

nejaké zastupiteľstvo bude možno skôr, nejaké mimoriadne a nie ste pri počítači. Ako aj teraz 

aj mne, aj niektorým kolegom nedošlo. Hej. Lebo predsa technika je len technika. Hej. To je 

len ja si myslím, že jednoduchá vec. A4 jeden papier. Len fakt tam je napísané, aj na VÚC-ke 

to máme, že nám príde aj v elektronickej podobe, ale je tam jedna pozvánka od pána predsedu, 

alebo aj od teba by bola pán primátor, hej, že len pozýva. To je všetko. Nič viac, aby som. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem.  

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ja si myslím. 

 

p. primátor Michal Domik 

Poprosil by som o vyjadrenie pani Jakobejovej.  Keď môžem mikrofón. 

 

p. JUDr. Judita Jakobejová 

Takže vážení prítomní keď dovolíte ako tu bolo spomenuté harmonogram bol schválený. Tzn. 

že každý jeden poslanec by si pred tým zastupiteľstvom mal pozrieť mailovú schránku. My sme 

s kolegami IT-čkarmi v piatok odoslali materiály každému. Nemala som od nikoho žiadnu 

spätnú informáciu, len od pána Burdigu, že ten materiál nedošiel. Riešila som to konkrétne 

s ním, preposlala som mu materiál ešte raz. Pokiaľ budete mať požiadavku, že poslať ešte raz, 

teda pozvánku okrem elektronicky zaslaného materiálu, je to na vašom rozhodnutí. Ale 

materiály boli odoslané v piatok každému poslancovi na jeho mailovú adresu. To je všetko. 

Áno aj skôr, ako mali odísť tie materiály, práve pre to, aby tam bola nejaká časová rezerva. 

Všetko. Ďakujem. 

Jakobejová – p. poslancovi Burdigovi bude doručená písomná pozvánka na zasadnutie MZ, 

žiadny z poslancov na výzvu nepožiadal o doručovanie pozvánky iným spôsobom ako 

elektronicky 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ale ja som to nespochybňoval. Toto je všetko okej. Ja len obyčajná pozvánka. Len preto 

hovorím, že len na to, že áno o 5 dní okej budeš mať zastupiteľstvo. Ja len nič viac. A viem, že 

mi to príde v tej poštovej forme, hej, a si to preberiem. Čiže ja si myslím, že to je jednoduchá 

vec a myslím, že nemáte nič proti tomu. No.  

 



p. primátor Michal Domik 

Dobre. Porozprávame sa, rozhodneme. Keď sa rozhodne, že budeme aj tak posielať, takže... 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem vám. 

 

p. primátor Michal Domik 

Faktickú pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja nemám nič proti tomu, aby poslancom, ktorí majú záujem, aby to išlo aj v papierovej podobe. 

Pokiaľ ide o mňa ja som spokojný s emailovým doručovaním. Mne netreba nejaké ďalšie 

papiere posielať. Mám doma papierov habadej. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Breuer. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Dobrý deň prajem. Ja by som sa chcel aj opýtať, možno aj taká malá prosba, ja bývam na Juhu 

a chcel by som sa opýtať, že kto by tam mohol riešiť, alebo ako by sa to dalo vyriešiť tá ulica 

Alej Jána Pavla, pred tým obchodným strediskom. Strašne rýchlo tam chodia autá, že či by sa 

tam nedali nejakým spôsobom nainštalovať retardéry, či sa dá na to pozrieť. Ja neviem s kým 

to riešiť, tak len moja taká malá prosba. Lebo skoro už 2x ma tam prešli. No chodím tam 

s kočíkom, teraz mám malé dieťa, tak vnímam to trošku viac. 

Halyák: Podnet bol zaradený na rokovanie Komisie ochrany verejného poriadku, ktorá na 

zasadnutí    24. 2. 2020 odporučila  

a) vyzvať OR PZ na zvýšenie dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v 

meste, hlavne meranie najvyššej dovolenej rýchlosti a to najmä na Aleji Jána Pavla II. 

b) osadenie dopravnej značky „Najvyššia dovolená rýchlosť 30 km/h“ na Alej Jána Pavla II. 

v úseku križovatky s Medzimlynskou ulicou z oboch strán 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Do komisie na ochranu verejného poriadku som dával presne podnet a návrh, aby sa tam osadili 

či už retardéry, alebo značky. Komisia si tento môj návrh neosvojila. Takže odporúčam tak isto 

postupovať a znova riešiť toto cez komisiu na ochranu verejného poriadku. Ďakujem.  

Halyák: Podnet bol zaradený na rokovanie Komisie ochrany verejného poriadku, ktorá na 

zasadnutí    24. 2. 2020 odporučila  

a) vyzvať OR PZ na zvýšenie dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v 

meste, hlavne meranie najvyššej dovolenej rýchlosti a to najmä na Aleji Jána Pavla II. 

b) osadenie dopravnej značky „Najvyššia dovolená rýchlosť 30 km/h“ na Alej Jána Pavla II. 

v úseku križovatky s Medzimlynskou ulicou z oboch strán 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 



Už ma predbehol kolega Drengubiak. Tieto podnety treba podávať na komisiu ochrany 

verejného poriadku. Ďakujem.  

 

 

A posledným bodom dnešného MZ je Diskusia 

Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Bol som požiadaný občanmi aby som takto verejne ešte predniesol jednu, 

jednu žiadosť. Alebo žiadosť o pomoc. Prebieha súťaž o Žihadielko Lidl, kde Rožňava bojuje 

medzi prvým a druhým miestom stále. Takže ak sa môžu občania zapojiť. Aj pán primátor to 

dal do rožňavských novín, tak budeme veľmi radi ak prispejete svojou troškou a dáte svoj hlas 

za Rožňavu. Ďakujem. 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Veľmi pekne ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Nech sa páči pán Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Dneska sme rokovali o štatúte mesta, v ktorom sú uvedené aj symboly 

mesta t. j. erb, vlajka a zástava. No zaiste súhlasíte so mnou, že najvýznamnejším symbolom 

Rožňavy je Rákoczyho strážna veža. Viac storočí bola známa z toho, že v širokom okolí 

v Rožňave boli najpresnejšie hodiny. V dnešnej dobe už vyše roka je chýrnym skôr z toho, že 

odrazu ukazuje letný a zimný čas, čo nie je najideálnejší stav. Neverím tomu, že za rok nebolo 

by možné vyriešiť túto situáciu. Od začiatku toho roka k tomu stavu ešte sa pridala skutočnosť, 

že strážna veža onemela. Dobre by bolo prinavrátiť aspoň odbitie zvonmi pol a celé hodiny. 

A nech zvonkohra ako len nejde ani, ani neoznačuje, že koľko je hodín. Neodbíja. Keď už som 

spomínal letný čas, tak čoskoro príde, príde doba ako len pre turistov, že viacerí ako len prídu 

alebo, alebo by chceli ako len cestovať do zahraničia. Chcel by som poprosiť vedenie mesta, 

keď by vedel vstúpiť do styku s Eurobusom, že či by nebolo možné ako len pouvažovať 

o zaradení spojov spájajúcej sa zahraničia myslím ako len dolnej južnej časti, čiže do 

Maďarska. Keď niekto chce ako len cestovať trebárs do Miškolca alebo do Budapešti a kto 

nemá auto tak s hromadnou dopravou môže cestovať tak, že vyjde pred pol 5 ráno skoro do 

Košíc, tam má štvrť hodiny na to, aby si zakúpil lístok na Intercity, ktorý odchádza o 6.00 ráno 

do Budapešti. Ja si myslím, že boli, bolo by, bol by využitý ako len autobusový spoj, keby 

aspoň z Rožňavy do Bánreve bolo ako len nejaký príjazd. Lebo z Bánreve aj vlak, aj autobusy 

odchádzajú aj jedným smerom, aj druhým smerom v hodinových reláciách. Takže keď by a, 

a v minulostiach však čo sme už ako len pamätníci tak vieme, že voľakedy z Rožňavy išlo aj 

do Miškolca aj do Ózdu a mnohí chodia aj na trh do Ózdu, či do Kazincbarciky plávať, ale, ale 

nie je málo ľudí kto, čo chodí aj do Miškolca. Oveľa lepšie by bolo ako len, keby sa dalo priamo 

z Rožňavy ako len tieto cesty vykonávať a nie kľukato. To isté sa vzťahuje aj na železnice. Keď 

správy počúva človek tak v počuje, že, že na západnom Slovensku ako obnovujú tie spoje na 

železničných tratiach. Tuná to keď, keď vezmeme tak máme Slovenský raj, alebo, alebo trebárs 

smerom na Dobšinú Dedinky, Štítnik. Nevedia sa turisti ako len dostať s hromadnými 

dopravami na tieto krásne naše prírodné krásy. Keď už som spomínal ako len cezhraničnú 

dopravu tak aj, aj vnútorné by som ako len chcel poprosiť. Tak isto chodia autobusy smerom 

na Košice a naspäť z Rožňavy. Mnohí cestujú, mnohí majú prácu v Košiciach alebo, alebo 

Moldave, v Turni a keď sa vracajú ako len ak mnohí bývajú na, na sídlisku Juh alebo, alebo na 

sídlisku Podrákoši. Taktiež je aj reformovaná cirkevná škola na Podrákoši. Dobre by bolo keď 



by sa dalo vyjednať jednu zastávku hore na Košickej ulici, kde onoho času to bolo. Len, len 

pred pár rokmi to zrušili. Ďakujem pekne. 

Šikúrová : 1/ Zriadenie zahraničnej autobusovej linky 

Dopravcovi eurobus, a. s. Košice bol listom zo dňa 21. 2. 2020 predložený návrh na zriadenie 

autobusovej linky diaľkovej medzinárodnej dopravy, ktorým by bola zabezpečená dopravná 

obslužnosť nášho okresu s južnou časťou Maďarska, smerom do Miškolca, prípadne aspoň do 

obce Bánréve. 

2/ Zriadenie autobusovej zastávky na Košickej ulici 

Zriadenie autobusovej zastávky na požadovanom mieste je podmienené výstavbou plochy pre 

zastávku hromadnej verejnej dopravy. Táto stavba vyžaduje stavebné povolenie vydané 

špeciálnym stavebným úradom. Stavebnému konaniu predchádza územné konanie 

všeobecného stavebného úradu o umiestnení stavby.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec ešte vás potom poprosím, že popíšte nám to na jednu A4 a dáme 

vám potom odpovede čo sa dá a čo sa nedá. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči pán poslanec 

Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Mňa by len zaujímalo vlastne, čo už odznelo aj na zasadnutí vlády ako nám stoja projekty 

Poschova záhrada, východná časť námestia. Či nemáme dajakú informáciu, či to dajak 

postupuje.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže dávame na to pozor. Do konca februára bude urobený projekt na Poschovu 

záhradu a za tým už potom ide VO na zhotoviteľa. A čo sa týka východnej strany námestia tak 

tam už je urobený aj projekt a onedlho bude VO na zhotoviteľa. A ešte sa mi zdá vnútro... 

vnútroblokové sa už pracuje. Už tam bolo VO ukončené. Tak tam sa už len čaká na vyjadrenie 

potom kontroly. Bude sa stíhať. Áno. Áno. máme to naplánované, aby sa to stíhalo. Takže tak 

isto už bolo VO, bude vyhlásené na arboristu. Ešte nech sa páči pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Dneska asi tak to je, že niečo mi ako len, na niečo som zabudol. Ešte snáď by som chcel 

poukázať ako len som chodil v meste lepšie povedané ku dnešnému programu ako len, keď sa 

jednalo o predaj pozemku pod garážou tak išiel som tam tým smerom pozrieť, že ako to tam 

vyzerá a vtedy som uvidel, že trebárs tá búda novinový stánok bol odsťahovaný ako len stamaď. 

Žiaľ neviem, že kto má ako len to na starosti, alebo kto nie. Búda bola odvezená, ale veľmi 

špatí ten betónový pľac čo ostal ako len po ňom. A nie je to jedinečné, lebo potom som išiel aj, 

aj na Podrákoš a tam tak isto bola, bol novinový stánok odsťahovaný, ale taktiež ostal tam taký 

pozemok proste, čo by buď by  bolo možné ponúknuť niekomu ako len do, do prenájmu, že 

niečo by ako len postavil na tom alebo potom požiadať tých, ktorí ako len vlastnili tie novinové 

stánky aby, aby dali priestor do pôvodného stavu ako, ako bolo predtým než by boli postavili 

tam tie búdy. A keď už som spomínal ešte sídlisko Podrákoš a som rozprával aj o hromadnej 

doprave, tak aj o mestskej doprave by som ako len chcel niečo povedať. Občania ako len 

stamaď ma poprosili, že či by nebolo možné aby, aby mestská doprava ako len zo sídliska ako 

len odchádzala, lebo že by, že by chodil autobusami aj tam tým smerom a nie len, nie len 

smerom na Juh. Ďakujem pekne.  

Šikúrová: Rozšírenie spojov MHD 



Nový cestovný poriadok autobusových liniek v MHD bol schválený v decembri 2019 a je 

platný od 15. 12. 2019. Navrhované rozšírenie spojov smerom na sídl. P. J. Šafárika vyžaduje 

zmenu schváleného a platného cestovného poriadku. Ďalej bude mať dopad aj na výdavkovú 

časť rozpočtu mesta.  


