
V     bode č. 3 Interpelácie poslancov  
Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem pekne za slovo. Dobré ráno všetkým. Mám len jednu otázku, ktorú by som rád 
komunikoval v mene hlavne starších občanov Podrákoša, aj keď sú si vedomí, že to nespadá 
do  kompetencií  samosprávy.  Spôsobuje  im  ťažkosti,  že  po  krachu  potraviny  Kačka  na 
Podrákoši  nemajú  žiaden  obchod  a chceli  by  sa  spýtať,  že  či  samospráva  má  nejaké 
informácie o nejakom novom možno podnikateľovi, ktorý by chcel na Podrákoši niečo takéto 
otvoriť. Z dôvodu, že hlavne starší občania ako vravím, majú problém dochádzať iba do tých 
veľkých obchodov. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ja som sa na tú problematiku pozrel, nakoľko venujem sa aj maloobchodu. Tak zisťoval som 
že celoslovensky ich poberajú niektoré spoločnosti  tieto  obchody pod seba, či  je  to Coop 
Jednota, CBA markety a takto. Musíme, mali by sme zistiť, či pán poslanec viete, že či to je 
v súkromných  rukách,  alebo  to  má  Kačka  vo  vlastníctve.  Toto  je  dosť  dôležité,  lebo 
súkromníci  sa  hneď  zbavujú  ich  a dávajú  to  iným  súkromníkom  a ponúkajú  to  iným 
spoločnostiam. Hej. Ale keď to má Kačka tak je to tam dosť, lebo je to tam blokované. Tak 
toto je asi tá dôležitá, že či tá budova patrí pod firmu Kačka, ktorá je v konkurze, alebo mali 
len v prenájme od nejakého súkromníka z našeho mesta. Toto nie som si istý. Takže určite 
môžete to prezistiť a ja sa zas môžem poinformovať u svojich nejakých partnerov, že či by 
nemali záujem tam otvoriť. Ďakujem pekne.
Pán Karol Kováč poslanec bol tu a nám zmizol. Nech sa páči pán poslanec Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem pekne. Ja by som chcel požiadať vedenie mesta dňa 13.03. komisia výstavba bola na 
zisťovaní  na  Ulici  letnej  vo  veci  Ladislava  Jankó  kontra  Ľubomír  Takáč  a v druhej  veci 
Ladislav Takáč žiadosť o odkúpenie pozemkov. Na základe zistenia, alebo teda na základe 
tohto miestneho zisťovania bolo zistené, že občania aj menovaní niektorí, aj ktorých sme mali 
možnosť teda riešiť v tejto veci mali prenajaté pozemky mesta na čierno. By ma zaujímalo od 
tej doby, aké kroky urobilo mesto. A chcel by som požiadať, aby táto správa bola zaslaná na 
jednanie komisie, ktoré bude 13-teho, teda 04.12. tohto roku. Ďakujem pekne. 
Odbor  právny:  B.  Fábiánová  Kúpnou  zmluvou  č.465/2019  bol  predaný  pozemok  pre 
Ľubomíra Takáča a Kúpnou zmluvou č.315/2019 poli predané pozemky pre Ladislava Jankóa. 
Časť  pozemku  za  garážami  je  prenajatá  za  účelom  zriadenia  záhradiek,  vlastníci  garáži 
nepožiadali o kúpu pozemkov za svojimi garážami.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem.  Ešte  niekto  sa  hlási  do  diskusie?  Takže  s faktickou  poznámkou  pán  poslanec 
Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Dobrý deň prajem. Skúšal  som gombíky a tento sa podaril.  Takže chcel  by som poprosiť 
vedenie mesta spojená škola na ulici Komenského. Bola tam pred pár rokmi zriadená škôlka. 
Tá škôlka v podstate, čo sa týka interiéru je samozrejme ako tak vybavená, ale to vonkajšie 
prostredie pre tie deti,  detské ihrisko nie je, nie že je nedostatočné.  Či by sa tomu nedalo 
trošku venovať. Môžem sa prepnúť druhým gombíkom, alebo sa potom? 



p. primátor Michal Domik
Ja by som dal dokončiť.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
A, a, a tým pádom, tým pádom či by som nemohol poprosiť vedenie mesta, aby sa uvedenej 
problematike  venovalo.  Taktiež  čo  sa  týka  tej  školy.  Pred  školou  ten  asfalt  je  v dosť 
dezolátnom stave  tým pádom,  že  tam chodí  enormné  množstvo detí.  Je  to,  je  to  zdraviu 
nebezpečné.  Keď  by  sa  to  dalo  dať  v podstate  medzi  priority,  čo  sa  týka  budúceho 
asfaltovania, alebo opráv komunikácií, chodníka pred školou Komenského. Ďakujem pekne.
Čo sa týka mojej druhej otázky. Schodisko na Krásnohorskej ulici.  Veľa krát som na toto 
schodisko upozorňoval a teraz čítam v materiály, že už vysúťažený dodávateľ, ktorý to ide 
robiť. Mňa by zaujímalo, že, že ako to ide zrekonštruovať, alebo ako to ideme robiť, či sme 
tam robili nejaký projekt, či to schodisko v takomto stave ako je, či vlastne úplne zodpovedá 
všetkým predpisom, ktoré sa tejto problematiky týkajú. Na toto by som prosil potom dajakú 
odpoveď. Ďakujem.
Macková:  Zhotoviteľ  bol  vysúťažený  a už  sa  práce  na  kompletnej  výmene  oceľovej 
konštrukcie a betonárske práce realizujú. Schodisko bude v pôvodnom profile z dôvodu, že 
priestor na rozšírenie,  prípadné „ serpentíny“ je nedostačujúci.  Do zimného obdobia budú 
práce aj ukončené.

p. primátor Michal Domik
Keď na daktoré otázky hneď aj  viem reagovať,  takže vtedy budem reagovať.  Čo sa týka 
maďarskej školy a škôlky tak vlastne po dokončení Vargového poľa, všetky chodníky na 80% 
sú už hotové, dokončíme a ideme na Čučmianske sídlisko a to patrí taktiež do tej zóny. Malo 
by prísť výjazdové rokovanie a bola tam aj taká prosba, že 20 tisíc by malo ísť na detské 
ihrisko do tej maďarskej školy. Takže toto vieme zrealizovať budúci rok. Takže s tým nie je 
problém. Čo sa týka chodníka, vlastne schodov tak áno bolo tam vysúťažené. Bol som sa tam 
osobne pozrieť, tie schody už nespĺňali, sú to asi 30 ročné schody. Boli tam podnet, bolo od 
pána poslanca Deménya, aby sme sa tam prišli pozrieť, tak sme dali to nariešenie, aby sme 
urobili  verejnú  súťaž  na  zhotoviteľa  a chcel  by  som sa  tým pádom aj  poďakovať  firme 
VEOLIA, ktorí robia v našom meste cesty, že vlastne tam urobili nový chodník. Urobili tam 
novú cestu zadarmo,  hej,  vlastne grátis  pre mesto.   Čo som ich poprosil,  že  keď už tam 
budeme mať postavené nové schody, tak aby aj ten chodník už bol urobený, aby vlastne pri 
tých obrovských dažďoch nezmývalo nám tam cestu, ale je tam nový asfalt. Včera večer som 
sa s pánom Bekem tam bol pozrieť. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Jas som pán primátor s otázkou smeroval tam, že, že tie schody sú čiastočne vyhovujúce pre, 
pre ľudí, ktorí sa vedia na nich chodiť, ale napr. také mamičky s deťmi tak ten chodník, tie 
schody sú spojiskom vlastne  sídliska Podrákoš a,  a dole mesta,  či  napr.  sa  tam bude dať 
chodiť  do  budúcna  s kočíkom.  Že  aké  riešenie  sa  tam  prijalo,  ako  sa  ide  to  schodište 
zrekonštruovať, alebo, alebo opraviť. Toto by ma zaujímalo. 

p. primátor Michal Domik
Neviem či ste tam bol pán Balázs,

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Áno.

p. primátor Michal Domik



Hej,  ale  je  to  také strmé,  že tam keď urobím aj  dajakú rampu pre kočíky tak je  to  dosť 
nebezpečné.  Či to dakto udrží ten kočík, alebo či  nedajbože pôjde dajaký s vozíkom tam, 
takže je to také, také strmé, hej, že si myslím, že tam doteraz nebolo a neriešili sme s tým, že 
aby  sme  to  robili,  lebo  nakoľko  je  to  veľmi  strmé  a ten  uhol  je  dosť  veľký  tak  by  bol 
riskantné.  A nedalo  sa  to  tam  vložiť  nejaké  obchádzky  a takto,  takže  to  schodisko  bude 
opravené,  nakoľko  už  tie  betóny  sú  zničené.  Ale  môžeme  poprosiť  potom  dajakého 
odborníka, aby vám to dovysvetlil, že čo ako. Možno sa nevieme trafiť na tú vašu odpoveď. 
Ešte nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Posledná poznámka k tejto téme. Tým pádom keby som mohol poprosiť hlavného architekta 
mesta pozemky aj na pravo aj na ľavo od tých schodov sú mestské pozemky. 22 tisíc či koľko 
je tam vysúťažená cena na opravu tých schodov, či nebolo možné urobiť nejaké komplexné 
riešenie, aby, aby to bolo na nejakú dlhšiu dobu to schodisko tam a ten zjazd vyriešený, lebo 
toto v zastupiteľstve nebola táto téma, ako sa to ide opravovať, čo sa tam ide robiť. Dlhšiu 
dobu  sa  tejto  problematike  venujeme,  čo  sa  pamätá,  čo  som  tu  5  rokov,  tak  sa  tejto 
problematike  viac  krát  na  to  upozorňujeme  s kolegom  Bekem  a či  dajaké  komplexnejšie 
riešenie sa tam nedalo vyriešiť, aby, aby to bolo využiteľné pre širšiu verejnosť. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Bude odpovedať. Nie? Nech sa páči pán architkt.

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár
Ďakujem pekne za otázku, ale  je to nie v mojej  kompetencii.  Ja som sa s tým nezaoberal 
zatiaľ.

p. primátor Michal Domik
Ja by som ešte to doplnil pán Balázs. Ako sám ste povedali 5 rokov ste riešili tie schody, hej. 
A teraz ideme riešiť, že či sa to nedalo lepšie, alebo tak. 5 rokov sa nevyriešilo nič. Teraz do 
oka budú schody hotové na podnet pána Deménya, že treba to, ľudia sa sťažujú, tie chodníky, 
tie schody boli v dezolátnom stave, nespĺňajú bezpečnosť pre ľudí, tak sme to urgentne riešili 
v čo najrýchlejšom, aby sa zas dali.  Ako to by mohlo byť, či by tam mohli byť betónové 
schody, či by iný prístup sa dal, zas by sme to len predlžovali, zas by tam ľudia. To čo je 
opravili sme, budú tam nové schody, je tam nová cesta. Dlhé roky to tam nebolo, je to, je to  
teraz pre dobro všetkých občanov mesta. Nech sa páči pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Pred  chvíľou  som  síce  povedal,  že  posledná  pripomienka.  Chcem  pán  primátor  na  toto 
odpovedať. Veľmi si vážim, že snažíte vlastne veľmi promptne a veľmi rýchlo riešiť tieto 
otázky. Preto to nebolo spravené, lebo na komplexné riešenie nestačilo 22 tisíc eur a hľadali 
sme na to prostriedky, nazvem to tak, tak obrazne, že tlačilo sa na to, aby sa to vyriešilo, ale 
trebalo na to omnoho väčší finančný obnos aby sa to komplexne vyriešilo. Či bude toto to 
najideálnejšie riešenie to už samozrejme na to nechcem ja odpovedať, len preto toto nebolo 
vyriešené za tých 5 rokov, lebo sa hľadalo komplexnejšie riešenie. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán poslanec Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga



Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem každému. Pár vecí takých úplne jednoduchých. 
Pán primátor  chcel  som sa poďakovať za odpoveď na moju minulú interpeláciu ohľadom 
toho,  že  kedy  budeme  mať  Poschovu  záhradu  a Námestie  baníkov  urobené,  alebo  tie 
chodníky. Dostal som odpoveď. Ja vám budem držať palce, aby sa nám, vám to podarilo do 
konca roku 2020. Dúfam, že to vyjde. 
Druhá vec je možno trošičku by som ťa len chcel poopraviť, ja som v Rade školy na Ulici 
Komenského,  na maďarskej  škole a zúčastňujem sa toho stále.  Aj teraz sme to mali  pred 
týždňom a samozrejme zaznela tá otázka aj MŠ. Boli sme sa pozrieť na opravu strechy, ktorá 
sa rekonštruovala. Chvalabohu už im nezateká. Možno trošku ťa poopraviť, že išlo také moje 
dožiadanie, alebo taká žiadosť na úrad vlády ohľadom toho detského ihriska som podal a bude 
to na 40 tisíc eur. Ja dúfam, že to budú rešpektovať, pretože boli sme sa aj so zamestnancami 
maďarskej  školy  pozrieť  v Dobšinej.  Tam  je  postavené  podobné  ihrisko.  To  je  vlastne 
chránené oplotením a funguje to na čipový systém, aby sa to ihrisko neznehodnotilo.  Tak 
dúfam, že sa podarí a, a tá škôlka bude mať toto ihrisko v tejto hodnote. 
Ďalšie čo mám, aj ma vyhľadali niektorí občania aj sa pýtali na niektorú vec, ale prišlo také 
usmernenie  k úhrade  za  nevyplatenú,  alebo  za  vyplatenú  úhradu mzdy.  Možno sa  chcem 
poďakovať aj tebe, aj možno zamestnancom, že ste nejak zachytili takéto niečo, lebo ja som si 
tiež  pozeral  faktúry  na,  na  portály  mesta,  možno sa  chcem spýtať  kolegov  poslancov,  ja 
neviem o koho sa jednalo, že či je normálne dať si vyplatiť mzdu za recepciu na dni mesta. 
Ale vidím, že ste to zachytili a snažíte sa, aby to bolo upravené, lebo ja si myslím, že keď sme 
poslanci  tak,  pardon, tak maximálne za zastupiteľstvo a za komisiu nech je tá úhrada,  ale 
ostatné veci predsa sme poslanci, čiže nejaká etika by mohla byť. Tak dúfam, že sa dopátrame 
k tomu. 
JUDr.  Jakobejová:   uvedená otázka  bola  riešená  s vedením mesta  a list  primátora  zo  dňa 
25.10.2019  bol  zaslaný  všetkým  poslancom  MZ  v Rožňave  a zamestnávateľom,  ktorí 
o refundáciu  doteraz požiadali:
Vec
Usmernenie k náhrade za vyplatenú náhradu mzdy alebo inú odmenu poslancom MZ v Rožňave

Dňa 30.01.2019 bol zamestnávateľom niektorých poslancov MZ v Rožňave zaslaný v mojom mene list 
nasledovného znenia:
        V zmysle § 136, 137 Zákonníka  práce výkon verejnej alebo odborovej funkcie je výkon poslanca NR SR, 
mestského zastupiteľstva, primátora, starostu a pod. – pracovné voľno sa poskytuje dlhodobo na výkon tejto 
funkcie. Ak je funkcia vykonávaná popri práci, tak zamestnávateľ je povinný poskytnúť pracovné voľno 
maximálne v rozsahu 30 pracovných dní v kalendárnom roku, a to vždy bez náhrady mzdy, ak tento zákon, 
osobitný predpis alebo kolektívna zmluva neustanovuje inak alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom 
nedohodne inak.
     V zmysle § 25 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.  poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na 
právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú 
poslancom výkon funkcie podľa osobitných predpisov; to platí aj o členoch komisií, ktorí nie sú poslancami. 
Obec uhrádza zamestnávateľom na požiadanie náhradu za vyplatenú náhradu mzdy  alebo inej odmeny za 
prácu. Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku
     Vzhľadom na vyššie uvedené zákony stanovujem nasledovný postup, odkonzultovaný aj s riaditeľom sekcie 
ekonomiky ZMOS:
zamestnávateľ svojmu zamestnancovi, ktorý je poslancom mestského zastupiteľstva, na základe predloženia 
dokladu o dôvode neprítomnosti v práci /pozvánka na MZ, zasadnutie komisie MZ, cestovný príkaz a pod./ 
poskytne ospravedlnenú neprítomnosť v práci a uhradí mu mzdu. 
na základe takto ospravedlnenej neprítomnosti v práci zamestnávateľ vyfakturuje mestu Rožňava jeho mzdu 
v celkovej cene práce.
        V zmysle § 5 Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta

4)   Poslanec nesmie byť  pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani 
                  nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Mesto  
                  Rožňava uhrádza zamestnávateľom na požiadanie  náhradu za vyplatenú 

      náhradu mzdy alebo inej odmeny za prácu. Poslancom, ktorí nie sú   
      v pracovnom, alebo obdobnom pomere, mesto Rožňava  poskytuje náhradu 
      ušlého zárobku.



   5)  Zamestnávateľ svojmu zamestnancovi, ktorý je poslancom mestského     
         zastupiteľstva, alebo členom komisie mestského zastupiteľstva, na základe  

         predloženia dokladu o dôvode neprítomnosti v práci /pozvánka na MZ ,  
               pozvánka na  zasadnutie komisie MZ, cestovný príkaz a pod./, poskytne   

         ospravedlnenú neprítomnosť v práci  a uhradí mu mzdu. 
 6)   Na základe takto ospravedlnenej  neprítomnosti v práci zamestnávateľ   

     vyfakturuje  mestu Rožňava  jeho mzdu v celkovej cene práce
     Nakoľko boli v posledných mesiacoch mestu Rožňava doručované refundačné faktúry za údajnú celodennú    
    účasť poslancov MZ v Rožňave na výberových konaniach, Dňoch mesta Rožňava 2019, počnúc dňom

1. novembra 2019
     bude mesto Rožňava preplácať len refundačné faktúry súvisiace s výkonom verejnej funkcie poslancov    
    MZ, a to za účasť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rožňave a  zasadnutia komisií pri MZ 
    v Rožňave ( alikvótnu čiastku).
    

A posledná vec je taká potešujúca. Ako poslanec VÚC bol, boli  návrhy na ocenenie ceny 
KSK  a bolo  43  návrhov  na  ocenenie  rôznych  veľmi  významných  ľudí  v našom  regióne 
a našom kraji. A chvalabohu sa, samozrejme tých ocenení môže byť 5, to musím povedať, sa 
podarilo v nejakom konsenze a dohode aj s ostatnými poslancami presadiť to, že medzi tými 
5-timi ocenenými Cenou KSK bude a naše divadlo Actores, čomu som veľmi rád. A, a ja si 
myslím, že títo ľudia si na to svoje jubileum toto zaslúžia. Zatiaľ toľko. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.  Keď môžem k tým ihriskám.  Ten  boj  o ten  balík.  Je  to  smutné  ako  sa 
rozdeľujú peniaze,  keď môžem z výjazdového rokovania.  Hej, a s prepáčením, že takto,  ja 
som povedal, že áno 40 tisíc pôjde na detské ihriská, ale nepôjde na jedno, ale na 2. Keď 
vieme postaviť 2 detské ihriská, tak aby sme postavili 2 detské ihriská. Aby nie na jedno sme 
dali  40  tisíc,  lebo  to  už  je  pomaličky  v pomere  k tomu  Žihadielku  a k tomu  sa  potom 
dostaneme. Ale zato hovorím, že aby dakto nám diktoval, že ako, čo môžete. Ja som povedal, 
že ani nepotrebujeme, my si tie peniaze usporíme, aby sme neboli na gombičke, že dakto nám 
bude diktovať,  že kde čo,  ako, pre koho. Budeme presúvať tie peniaze,  čo dostávame do 
mesta, aby to bolo. Sľúbil som, áno, k maďarskej škole, zaslúžia si, potrebujú tam, potrebujú 
aj  zateplenie,  budeme riešiť  určite  aj  obnovu fasády,  čo ste  povedal  pán poslanec.  Takže 
určite  vidíme.  Taktiež  viem  aj  o problémoch  palubovky,  taktiež  chceme  riešiť  aj  tú 
palubovku, aby deti  mohli  riešiť.  Len za to  hovorím, že máme dajaké plány a vlastne tie 
peniaze, tých 40 tisíc sa mohlo použiť aj inde. Aj tak by sme z rozpočtu postavili tie detské 
ihriská, nakoľko ešte tento rok sa postavia 2 nové ihriská na Vargovom poli a tretie sa ešte 
doplní.  Takže  budeme  mať  3  nové  ihriská  na  Vargovom  poli  a ďalšia  fáza  je,  aby  na 
Čučmianskom sídlisku boli  ďalšie 3 detské ihriská.  A keď dostaneme 40 tisíc,  tak aby to 
nebolo jedno komplexné veľké pre určitých ľudí, ale aby keď chceme to rozdeliť, tak aby aj 
tie  ďalšie  deti.  Teraz  čo  chceme,  aby rómske  deti  sa  dívali  na  to  krásne  ihrisko zavreté 
s čipom a s prepáčením, alebo nebudem, alebo dajaké, ale aby všetci mali. Všetci sú občania 
nášho mesta  a jasné  do  niektorých  zón  počítame  silnejšie,  pevnejšie,  aby  sa  to  nezničilo 
vďaka  niektorým  neprispôsobivým  občanom.  Nech  sa  páči  s faktickou  poznámkou  pán 
Burdiga.

p. poslanec Pavol Burdiga
Pán primátor super. Všetko OK. Ja len som hovoril ja ako poslanec MZ, poslanec VÚC som 
dal žiadosť. Či to bude 20, 30, 40 buďme radi, tlieskajme, keď to príde. Prosím. Ja len to som 
dal, hej. 

p. primátor Michal Domik



Dobre. Ďakujem pekne. 

p. poslanec Pavol Burdiga
A budem rád, keď to bude.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ešte niekto sa hlási do diskusii. Nech sa páči pán poslanec Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Na poslednom MZ kolega Drengubiak dal stiahnuť zverejnenie zámeru zámeny pozemkov. 
Vtedy nebol  uvedený dôvod,  že  prečo,  alebo vlastne  neskôr  som sa dozvedel,  že  ešte  sa 
rokuje. Jedná sa o tej záme... o tom zámere zámeny pozemkov. Preštudoval som si v podstate 
aj ten materiál z finančnej komisie spätne. Dlho sa u tohto materiály jedná, vidím, že tam je 
deadline  termín  do konca  roku 2019 a sú  tam nejaké  vyhrážky ohľadne súdnych sporov. 
Nebude tento materiál do budúcna zaradený na zastupiteľstvo, aby sme sa, aby  sme o tomto 
rokovali, lebo vidím, že dneska v programe nie je. Ďakujem.
Mgr. Halyák: Materiál bol zaradený na rokovanie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 28. 11. 2019. Komisia neodporučila zaradiť materiál  na rokovanie 
MZ 12. 12. 2019. Primátor mesta rokoval na KSK 30. 10. 2019. Kompletný návrh mesta na 
riešenie bol uvedený v liste, ktorý bol na KSK odoslaný 8. 11. 2019. Ku dňu 28. 11. 2019 
nám odpoveď doručená nebola.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Na to dáme odpoveď. Nech sa páči pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne  za  slovo.  Vážený pán primátor,  vážení  kolegovia.  Dovoľte  mi,  aby som 
poďakoval ako len správca cintorína všetkým inštitúciám, ako aj  obyvateľom mesta,  ktorí 
svojím dočinením sa aktívne podieľali na tom, aby obecný cintorín bol dôstojne pripravený na 
sviatky všetkých svätých, ako aj na dni zosnulých. Zvlášť by som chcel poďakovať MP, ako 
aj  štátnej  za  vyvinutie  maximálneho  úsilia  súčinnosti  ohľadom  dodržania  bezpečnosti 
návštevníkov  cintorína,  chodcov,  ako  aj  bezproblémovej  dopravy  v danej  lokalite.  Predo 
mnou už sa hovorilo o sídlisku Podrákoš, ako aj o Krásnohorskú ulicu. Touto cestou by som 
chcel taktiež poďakovať aj v mene obyvateľov sídliska, ako aj vedenia reformovanej školy za 
vyasfaltovanie tej Krásnohorskej ulici. Je to pekne urobené. Včera večer ako len pán primátor 
spomínal, boli sme pozrieť na to. Má trošičku chybičky ako len, že práve začiatok ulici cirka 
10 m nie je vyasfaltované, ale s drteným asfaltom bol vyložené, čo cez noc dážď už načal 
a časť už odmylo. Môžem ale konštatovať, keď som sa chystal na zastupiteľstvo tak práve 
boli tam pracovníci tí, čo asfaltovali a, a tak vidím, že niečo mienia s tým robiť. Že čo nestačil 
som s nimi ako len porozprávať, či idú pokračovať ešte s asfaltovaním. Čo sa týka schodov 
tak mňa osobne by zaujímalo, že trebárs kedy sa začne ako len s opravou chodníkov, alebo 
výmenou, lebo však vieme veľmi dobre,  že môžeme  dať  vďaku pánu Bohu, že je  také 
počasie aké je, ale samozrejme zimu, zimu máme už tuná na krku a tie schody, čo sú teraz 
vymyté, alebo vypadnuté betónmi sú veľmi nebezpečné na chôdzu a chodia tam aj starí ľudia, 
aj deti, aby náhodou nezošmykli a sa nestalo nejaké, nejaké poškodenie na zdraví. Čo sa týka 
prechodu s kočíkmi samozrejme, že ulica je tam ako len, tie schody sú strmé, ale prakticky 
tam tá časť, proste ten sklon by sa dalo ako len znížiť pokiaľ by sa dosypali, dosypala časť tej  
ulici a dalo by sa zmierniť ako len z tohto kopca, ale, ale kým nie, alebo by to bolo prácne tak 
môžem  poukázať  na  druhú  ulicu  Dovčíkovú.  Stadiaľ  bezbariérovo  je  možné  ako  len 



prechádzať. Jedine aj tam je len trošičku, trošičku chyby krásy, že minulý rok časť tej ulici sa 
vyasfaltovalo, bolo schválené, že sa vyasfaltuje Dovčíkova ulica, ale sa nedokončilo. A práve 
tá časť sa nedokončila, kde je blato, alebo na čo bolo najviac sťažností zo strany obyvateľstva 
a trebárs mamičiek, ktoré kočíkmi chodia stamaď, takže na to by mohlo sa dozrieť, pozrieť, 
že, že či tá ulica, keď minulý rok bolo ako len vyasfaltované, či bolo celé zaplatené tej firme 
ako len sa nedorobilo.
 Alebo keď nie  tak nejak nájsť nejaké prostriedky, aby sa ukončila  ako len vyasfaltovanie tej 
ulici. A, a taktiež vyslovujú spokojnosť obyvatelia Rožňava bani, keďže sú ako vyasfaltované 
tie ulice, ktoré, ktoré dlhé roky boli kritizované, že nie, nevedia chodiť po nich. Ďakujem 
pekne za pozornosť.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Čo sa týka tých nedostatkov, tak určite pôjdeme ešte raz pozrieť. Napíšeme 
si to, aby všetky cesty mali aj začiatok, aj koniec. Hej, aby boli prepojené, spojené, aby boli 
spokojní už tí občania. A čo sa týka tých schodov. Určite to nebude na rok, alebo na polroka, 
či sa nám oplatí teraz vybetónovať, ja viem, že teraz áno idem sám proti sebe, ale logicky mi 
tam nedá, aby sme teraz išli betónovať schody, ktoré budú zrušené možno o mesiac, o dva. 
Hej. Ale dáme vám odpoveď za aký čas víťazná firma vie zhotoviť tie schody. Dobre? Aby 
ste  vedeli,  že  keď náhodou povedia,  že  pol  roka,  tak  áno  môžeme rýchlo  urobiť  nejakú 
opravu, aby vlastne naši občania boli v bezpečí. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec 
Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Ja by som odpovedal pánovi poslancovi Balázsovi ohľadom stiahnutého 
bodu z rokovania. V súčasnosti to nie je zaradené do rokovania MZ z toho dôvodu, že sa tejto 
téme  venovala  ako  komisia  finančná,  tak  aj  komisia  výstavby  a zatiaľ,  kým  ešte  stále 
prebiehajú rokovania tento materiál  nezaraďovať do zastupiteľstva.  Ale v budúcnosti,  keď 
budú rokovania  ukončené tak samozrejme bude ten materiál zaradení aj do rokovania MZ. 
Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Či si náhodou nemyslíte, že ostatní poslanci by sme možnože mohli byť súčasťou vlastne toho 
rokovania,  alebo ten materiál  v podstate by prerokovalo MZ. Predsa len je to vyšší orgán 
mesta ako sú komisie. A, a mesto súdne, podobné súdne spory prehralo. Takže či,  či tým 
pádom, že sú tam tie termíny, má to dosť dopad na rozpočet, budúcoročný rozpočet mesta, či 
už pri nákupe pozemkov, alebo prenájmov. Či by to nebolo dôležité dostať do zastupiteľstva, 
lebo to je dosť vážna problematika. O veľkú plochu sa jedná, o veľkú sumu a, a, a ako keby sa 
to tak tlačilo ako taký nepohodlný program...problém pred tou komisiou a nedostane sa to do 
zastupiteľstva. Lebo komisia neodporučí, aby sa to do zastupiteľstva dostalo. No tak neviem, 
či  to  je  úplne  v kompetencii  komisie,  aby,  aby  rozhodla  o tom,  že  či  to  môže  prísť  na 
zastupiteľstvo, alebo nie. 

p. primátor Michal Domik
Dobre.  Pán Balázs,  keď trošku ja stúpim do tejto debaty.  Tak došiel  tam nejaký materiál 
o ktorom som nevedel. Ja som v jednaní so stranami a ešte nie sú dohodnuté podmienky, či 
ide aj jedna, aj druhá aj tretia strana. Ide o zámenu. Jedná sa o to, že už niekoľko rokov sa 
riešia pozemky pod cestami nášho mesta a vlastne tie pozemky vlastnia súkromníci a našiel sa 



taký spôsob, kde by mesto mohlo usporiť aj vyše milióna euro, aby sme nemuseli z rozpočtu 
dať milión. Lebo viete dobre, koľko by to stálo, keby sme to chceli odkúpiť. A jedná sa o to, 
že ako mesto by chcelo vymeniť pozemky, ktoré vlastne vlastní pod cestami KSK, hej, a za 
tie cesty, by sme chceli jeden pozemok veľký, celiství vyjednať. Teraz už na KSK som to 
vyjednal a vlastne pán poslanec Burdiga on bude potom oboznámený taktiež o tom, že aká 
zámena.  Ide tam o zámenu tých 78 tisíc  m,  ktoré  KSK chcelo  od nás  za euro  a my sme 
povedali, že za euro vám nedáme, ale za tých 78 tisíc kúskovaných pozemkov, by sme chceli 
jeden celistvý pozemok, ktorý má veľkosť dajakých 33 tisíc m2. To je pod Kalváriou a ten 
zároveň by sme vedeli vymeniť trojzápočtom za tie pozemky, ktoré vlastnia súkromníci. Ale 
za to  som to stiahol,  lebo nemôžme jednať  o tretej  strane a vynechať  KSK ohľadne tejto 
zámeny. Nemôžem len tu medzi sebou si vymeníme Jankov pozemok. Hej lebo toto. Takže 
som povedal, že musím zainteresovať aj stranu KSK. Bol som tam na jednaní a sa chystá 
materiál k nim, aby to dali, že či sú ochotní poslanci KSK odsúhlasiť túto zámenu, aby sme 
potom, vlastne mesto usporilo vyše milióna euro. Ďakujem pekne. Ale budete všetci prizvaní 
a určite bude to nie jednoduchý program, takže všetci budeme sedieť a rozmýšľať nad tým. 
Lebo najprv treba ohodnotiť. Nie je to také veľmi jednoduché, že medzi sebou si vymeníme 3 
pozemky  a všetci  budeme  spokojní,  ale   budeme  potrebovať  tam  znalecké  posudky 
a vyjednávanie.  Hej  a určite  podporu  všetkých  poslancov,  aby  sme  mestu  usporili  toľko 
peňazí. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak s faktickou poznámkou.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ja len odpoviem pánovi poslancovi  Balázsovi,  že toto boli  presne dôvody, prečo komisie 
neodporučili,  ale  komisie  nakoľko  sú  verejné  a nakoľko  aj  v zmysle  štatútu  rokovacích 
poriadkov,  či  už  zastupiteľstva,  alebo  komisií  sa  môže  každý  poslanec  týchto  komisií 
zúčastniť. Ja sám som sa okrem tej, ktorej som členom zúčastnil naposledy 5-tich komisií. Ja 
nevidím dôvod, tak isto by ste si vypočuli presne toto isté, kvôli čomu sme sa my rozhodli 
tak, ako sme sa rozhodli. Neodporučiť to zaradiť do rokovania zastupiteľstva zatiaľ. Ďakujem. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Balázs.

p. poslanec Ing. Juraj Balázs
Ďakujem pekne za vysvetlenie. V podstate nedisponujem takým, toľkým časom, aby som sa 
zúčastnil každej jednej komisie. Len máme rôzne informačné kanály, ktorými sa poslancovi 
informácie  môžu  dostať.  Toľko  odpoveď.  Pán  primátor  držím  palce.  Je  to  veľmi  dobré 
riešenie. V podstate...veľmi jednoducho držím palce, aby sa to podarilo. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán poslanec Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Máme  tu  november  a neviem,  či  do  konca  roka  sa  KSK  vyriešiť  túto  problematiku, 
rozhodnúť.  A deadline  z prvej  strany  je  posledný  deň  v decembri,  december  2009. 
Predpokladám, že potom nám hrozí buď súdny spor, alebo nájomné spätné. Spätné, nájomné 
plus spätné. Ďakujem.
Mgr. Bodnárová: Listom zo dňa 7.11.2019 Ing. Peter Fábián bytom Alej Antona Kissa 6, 
Rožňava sa obrátil na náš úrad s nasledovnou žiadosťou:
Od nového roka 2020 žiadam nájom 0,70,-€/m2/rok za pozemky pod cestami do doby pokiaľ 
nedôjde k inej dohode. Uvedenú sumu žiadam aj za prechádzajúce dva roky spätne.



Táto žiadosť pána Ing. Fábiána bude predložená na komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
majetku dňa 28.11.2019.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Takže keď môžem na to odpovedať. Aj pán, ktorý dal tú žiadosť o zámenu súhlasil 
s tým, takže ho poprosíme, aby dal o stiahnutie, nakoľko vie dobre, že to nejde tak rýchlo 
vyjednať a vlastne on sám potom prehodnotil, že nie je to dobrý nápad, lebo na začiatku sme 
boli o trojzámene a on potom chcel dvojzámene...dvojzámenu, o ktorej som nevedel. Aj som 
to rýchlo stopol, že toto neprichádza do úvahy, aby sme jednali bez KSK o ich pozemkoch, že 
komu ich dáme. Ako mesto že by dalo dakomu ich pozemky. Hej. Takže to neprichádza. Tak 
isto  sa  nechal,  nechal  si  poradiť  s právnikom,  že  aký má  postup.  Takže  my ho môžeme 
vyzvať, aby to stiahol a určite nám nebude hroziť potom žiadny súdny spor. Takže on sám 
súhlasil s tým, že treba to jednať. Toto nie sú veci, ktoré sa riešia mesiac, alebo 2. Hej. Takže 
toto sa ťahalo 5 rokov, alebo aj viac. Viete dobre, že to stále sa posúvalo pred nami. Snažím 
sa to riešiť, bol som na KSK, taktiež pani prednostka mi môže potvrdiť, že chystáme list aj 
ohľadom  zámeny  telocvične  a výmeny  podielu  v multifunkčnej  telocvični.  Takže  aj  toto 
riešime.  V tom istom jednom liste  dávame potom na  KSK žiadosť  a predbežne máme to 
dohodnuté a vysvetlené o čo tam vlastne ide a predbežne je taký súhlas, že áno išli by toho, 
lebo má to význam aj pre nich a aj pre nás. 
Mgr.  Halyák:  Primátor  mesta  rokoval  na  KSK 30.  10.  2019.  Kompletný návrh  mesta  na 
riešenie bol uvedený v liste, ktorý bol na KSK odoslaný 8. 11. 2019. Ku dňu 28. 11. 2019 
nám odpoveď doručená nebola.

Takže  je  to  obojstranne  výhodné.  A my  sa  dvaja  musíme  dohodnúť  a až  potom budeme 
interesovať toho pána, ktorý dal žiadosť. Ale požiadame ho, dobre aby dodal stiahnutie, alebo 
určite dá aj svoje vyjadrenie. Nech sa páči s faktickou poznámkou pán Ocelník.

p. poslanec Roman Ocelník
Samozrejme  je  to  na  ďalšie  jednanie,  ale  momentálne  stav  je  taký,  ako  som  povedal 
v predošlom príspevku. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Dobre. Ďakujem pekne za upozornenie. Nech sa páči pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Prepáčte, že ešte raz som sa prihlásil do diskusii. Ale predsa len som 
zabudol  na  jednu vec,  čo  vypovažujem za  dôležité  najme  tuná  v Rožňave  a to  dodržania 
dvojjazyčnosti aspoň tam, kde situácia a úcta zo slušnosti by vyžadovalo. Pietny akt na dni 
zosnulých sa rokovité roky zabezpečoval vo dvojjazyčne. No tento rok sa tak nestalo. Dúfam, 
že sa tak stalo len nedopatrením. Ďakujem pekne.
Odb. kultúry: Ing. Ivan Nemčok
Každá  akcia  na  ktorej  bude  vystupovať  s príhovorom  primátor  mesta,  alebo  poverený 
zástupca  mesta,  bude  konzultovaná  s primátorom  mesta  ohľadne  potreby  dvojjazyčného 
zabezpečenia akcie.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pozrieme sa nato. Nikto sa nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu.




