
       Interpelácie poslancov + diskusia na MZ 23.9.2021 

 

Prešli by sme k bodu č. 3. kde nasledujú Interpelácie poslancov 
Nech sa páči. Pán poslanec Burdiga. 
p. poslanec Pavol Burdiga 

Prajem príjemný deň každému vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. Môj diskusný 
príspevok, možno prosba, alebo zamyslenie sa bude týkať nášho cintorína, alebo miesta 
posledného oddychu, ktoré človek, ale iste aj vy navštevuje a ja tak isto mám tam svojich 
najbližších a veľa tam chodím. Prejdem si ten cintorín veľmi veľa krát keď som tam 
a v poslednej dobe, aj keď nemám tam svojich príbuzných, ale zachádzam aj do novej časti 
tohto cintorína. A keď to tak pozerám, možno tak trošku s ľútosťou pozriem na to, že, že tento 
náš cintorín sa zapĺňa. A keď som tak aj pozeral a tento diskusný príspevok som prebral aj so 
správcom cintorína, lebo ja si myslím, že dosť hodne sa tam stretávame aj rozprávame o tomto, 
že je to, je to vlastne bod, alebo je to otázka aj na nás všetkých, na nás poslancov, aby sme sa 
týmto zaoberali a iste aj samozrejme vedenia mesta, ale vieme, že to je taká dlhodobá záležitosť 
a vieme určite všetci, aj keď je to ťažko konštatovať, že ten cintorín tak či tak sa naplní. Preto 
by som chcel možno požiadať vedenie mesta, alebo neviem hlavnú kontrolórku, či by sa nedal 
vypracovať nejaký materiál, aby sme vedeli zhruba, samozrejme aj so správcom cintorína, ako 
sme na tom kapacitne, zhruba ako to ešte vyzerá možno do budúcnosti, čo je veľmi ťažko 
samozrejme povedať, to by bola najlepšie, keby sme to miesto videli stále prázdne a tí všetci, 
ktorí sú tam boli s nami. To by sme si všetci želali, ale bohužiaľ tá pravda je celkom iná. Čiže 
nejaký materiál, možno do budúceho zastupiteľstva, že ako sme s tým, hej, možno pozrieť sa 
na to, aká by bola možnosť možno zvýšiť tú kapacitu. Ja len tak dám do pozornosti, že v tej 
južnej časti som pozeral, že do toho nášho cintorína je vklinený jeden pozemok, myslím, že 
veľkosti 3,5 tisíc metrov štvorcových a nejdem to menovať teraz, že čije to je, ale keď sa za 
tým pozriete možno stojí za jednanie, či by sa nedalo niečo urobiť práve s touto plochou a, 
a zväčšiť, zväčšiť vlastne tento celý cintorín. Nehovorím, že je to alarmujúce, ale určite do 
budúcna veľmi dôležité, aby sme o tomto vedeli. Čiže keď by som vás mohol veľmi pekne 
poprosiť pán primátor, alebo pána zástupcu, že by sme nejaký takýto materiál možno na 
najbližšie zastupiteľstvo urobili, aby sme mali prehľad všetci a možno aj obyvatelia, že ako sme 
na tom. A ešte tak záverom, keď dovolíte. Keď som sa prechádzal aj po tom cintoríne, tak isto 
to poznáte, ale ten prechod zo starého cintorína do nového a potom idete smerom dolu a po 
pravej časti, po pravej strane je tiež taký voľný priestor tam, kde sa doteraz ešte nepochovávalo. 
Ja som tak rozmýšľal nad tým a opäť po konzultácii aj so Zolim Bekem, so správcom, že keď 
je táto situácia aj s týmto kovidom, ktorý ja si myslím, že asi už nikdy neodíde spomedzi nás, 
tak tá voľná plocha tam je a nehovorím o využití celej tejto plochy, ale možno porozmýšľať do 
budúcna, či  by sa nedalo urobiť tam jedno voľné miesto napr. na pohreby, kde by možno bola, 
bola taká strieška urobená – 4 stĺpy, hej, katafalk na čom by sa dalo, dala sa tá truhla položiť 
a niektoré pohreby by sa tam možno dali robiť vonku, čo zákon povoľuje. Som sa pýtal správcu, 
že keď sú tieto situácie, keď je tá chorobnosť takáto, lebo viete sami, že tie pohreby boli také, 
že sa toho mohli zúčastniť len tá najbližšia rodina. Toto je len na zamyslenie čo hovorím, to 
neberte tak, že by to museli byť hej, ale by sa mohli robiť tam pohreby úplne na voľnej ploche, 
ktorej by sa mohli tí najbližší aj viacerí zúčastniť. Nie je to myslím, že nejaká obrovská 
investícia, možno stačilo by urobiť nejakú štúdiu. Možno to zanevriete na to, hej, ale je to len 
taký nápad, že možno aj v letných dňoch by sa tam mohol robiť, mohol robiť pohreb, takže 
nechcem naháňať nejaký kšeft pre iných, ale táto pandemická situácia viete aká je, raz je, raz 
nie je a toto by sa dalo takto využiť. Takže poprosím skúsme na tom porozmýšľať. Nemusí to 



byť do budúceho zastupiteľstva, môže byť aj ďalej, ale je to taká vec, na ktorú treba myslieť. 
Veľmi pekne ďakujem, že ste ma vypočuli.  
PaedDr. Mikuláš Gregor : TSM doručí správu o stave cintorína vedeniu mesta do 05.11.2021 
JUDr. Andrea Kalinová : Na rozšírenie cintorína by do úvahy mohol pripadať susediaci pozemok,  

parc.č. KN C 529/42, s výmerou 3076 m² vo vlastníctve fyzickej osoby, s ktorou prebiehajú rokovania. 

Preverujú sa však aj ďalšie možnosti.  

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak ja len môžem upokojiť, že občanov, tak isto, že pracujeme na tom. 
Bohužiaľ je jedna situácia, kde vlastne teraz možno nechcem kritický pán poslanec Burdiga na 
vás, ale mali, ten pozemok bol ponúknutý mestu od biskupstva, ale mesto neprejavilo záujem, 
tak to kúpil podnikateľ, alebo ani nekúpil a vymenil za ďalší. Takže ako teraz budeme určite 
venovať zas, ale zas dáme obrovské peniaze za tento pozemok, lebo ten pozemok potrebujeme 
hej, keď chceme rozšíriť tento pozemok na cintoríne tak ako tých 3 tisíc, ako 3 400 m2 hej, tak 
je to lukratívny, pre mesto je to potrebný pozemok. Na druhej strane aj pre toho podnikateľa 
vlastne podľa mňa išlo čisto len o kšeft, lebo si myslím, že nič developersky tam nepostaví, 
lebo kto by chcel vedľa cintorína stavať dajakú vilu, alebo nebôž dajakú budovu, alebo dajakú 
firmu. Takže určite je to len čisto, toto sa mohlo vyriešiť už predtým, keď biskupstvo nám to 
núkalo, ale budeme riešiť aj takto. No ako nič iné nám nezostáva, budeme musieť zas dlhodobo 
vyjednávať o cene, aby tá cena nebola pre mesto veľmi zaťažujúca na rozpočet. Čiže v tomto. 
Ten druhý pohľad berem, dobrý návrh, porozmýšľame. Sadneme si aj s poslancami a taktiež 
preveríme možnosti tej striešky a využitia toho priestoru.  S faktickou pán poslanec Burdiga 
nech sa páči. 
 
p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem. Čakal som aj toto, že sa povie, ale ja to vôbec neberiem tak, že by som mal byť za to 
nejak zodpovedný, keď som bol primátor, pretože boli sme tu všetci poslanci a všetkým by nám 
malo ísť o to, takže boli aj vtedy nejaké situácie, ktoré ovplyvňovali túto vec. Takže, ale dobre 
nechajme to tak, lebo by sme sa vedeli o tomto rozprávať dlho. Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade chcem poďakovať za odpoveď na podnet, ktorý som 
dal na minulej, na minulom zasadnutí MZ. A chcem, mám otázočku, chcem sa opýtať teda 
v akom štádiu je prevádzkový poriadok okolo fontány baníckej ako takej. Logicky mi to z toho 
vyplýva. A druhá vec, čo som chcel, dlhodobo sledujeme nepravidelnosť osvietenia Mierovej 
ulice na Vargovom poli. Takže by som chcel požiadať, aby sa zodpovední pracovníci na to 
pozreli resp. preverili tento stav. Svetlo v určitom čase svieti, potom pár dní nesvieti, potom 
opäť svieti. Ak by to bolo možné, mne sa zdá, že je to len nejaká technická vada. Toľko. 
Ďakujem pekne.  
Ing. Jana Nemes: Prevádzkový poriadok v oddychovej zóne je spracovaný a preložený do 
maďarského jazyka. Čaká sa na jeho tlač a osadenie (TSMR) 
Čo sa týka osvetlenia na Mierovej ulici, správca technickej časti osvetlenia sa dostaví na 
prerokovanie vád ohľadom niektorých úsekov dňa 22.10.2021. 
 
p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Dáme to preveriť. Nikto sa nehlási. Uzatváram bod č. 3. Ešte pán poslanec 
Balázs nech sa páči. 



 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Prajem príjemný deň všetkým. Chcel by so sa opýtať, z rôznych zdrojov aj samozrejme 
verejných koluje informácia, že sa rozbehli verejné obstarávania na stavebné práce na 
niektorých školách, škôlkach v meste. Úplne sa nepamätám, že by sme boli niečo schvaľovali. 
Chcel by som sa opýtať, či by sme nemohli k tomu dostať viac informácií. To znamená čo sa 
plánuje robiť, za koľko peňazí, z čoho to bude financované. Ďakujem pekne. Zlatá, Ernesta 
Rótha. 
JUDr. Judita Jakobejová, Bc. Romina Gyuréková : Informácie pre poslancov MZ budú 
pravidelne predkladané ako Informačné správy 
 
p. primátor Michal Domik 
Áno. Tak na to vám môžem odpovedať aj takto priamo. Ak sú dajaké výzvy z európskych 
fondov, základom je urobiť projekt, druhá fáza je tak isto aj verejné obstarávanie. Hej, že zatiaľ 
to nie je relevantné, že to budeme mať. Za to trošku som aj taký trošku naštvaný na médiá, že 
mesto chystá výstavbu, alebo prestavbu Zlatej, alebo Ernesta Rótha. Hej. A pritom to je len 
projektová dokumentácia a doplnenie tej celej výzvy. Tá výzva pozostáva tak, že musíte mať 
projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, musí sa jasne podať aj žiadosť. A tá žiadosť sa 
podáva aj vtedy, keď už je aj verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Vtedy je bodové ohodnotenie 
toho projektu najvyššie. Takže to je základ, aby tieto 3 veci boli. Až potom budú kompetentná 
komisia  určí, či podporí tento projekt, alebo nepodporí. A tento projekt je momentálne v takom 
štádiu, že my musíme dostať sa na A0 hej v energetickej úspore, takže aj kvôli tomu ten projekt, 
čo už bol pred tým urobený sme museli tieto projekty prerábať, aby sme sa dostali na takúto 
hladinu, jak sa volá úsporná A0. Takže nie je to záväzné ešte na rozpočet. Je to, nezaväzuje sa 
to na rozpočet zatiaľ. Je to možnosť, keď môžeme dostať 1 milión euro z EÚ na jednu stavbu. 
A potom by to išlo potom do toho podnikateľského zmýšľania, že keby sme náhodou dostali 
ten 1 milión, nevieme ako dopadne súťaž. Hej. Ale my sme sa museli. Zato možno asi cielite 
na to, že v tom projekte boli aj okná, lebo zo zákulisia som počul, že aj okná sa preberali, že 
tam boli pred 5-timi rokmi vymenené okná. Ale tie okná, keby zostali, tak nedosiahli by sme 
A0. Takže je to na uváženie potom aj poslancov, že či by ste išli do toho, že dostanete milión, 
aj keď budete musieť 5 ročné okná za nové, za trojsklo, hej, a ja by som išiel do každého 
projektu, čo mi donesie vlastne aj zo súkromného, v súkromnom živote do hocijakej spoluúčasť 
by tam bola. Takže uvidíme, ako dopadne súťaž hej. A toto keď už bude celé skompletizované, 
tak vtedy vieme tento projekt podať, ale nie je to záväzné, že či vyhráme či nie. Úspešne, či to 
bude úspešný projekt sa dozvieme až po vyhodnotení komisiou. Ešte dám priestor, keď môžem, 
s faktickou pán Balázs. Preskočím pána poslanca Kovácsa. Nech sa páči. 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem. Že, že takto to znie tak veľmi zjednodušene. V podstate je to obrovský obnos peňazí. 
Je super, keď, keď nám štát, alebo únia v niečom pomôže. Na druhej strane nám určitú časť 
peňazí treba doložiť. To znamená v prípade, keď sa bavíme o 1 800 tisícoch, tak neviem, či 
dobre rátam, že 800 tisíc bude treba doložiť z vlastných zdrojov. Len nemám, práve toto mi 
chýba, že nemám informácie, čo ideme robiť, za koľko a aký to bude mať z dlhodobého 
hľadiska pre mesto prínos. Viete stále sa k tomu vrátime, že je pekné, keď za pomoci 
európskych fondov kúpime slona, len keď ho musíme kŕmiť to nie je dobré, alebo keď musíme 
dokladať do toho slona vlastné peniaze, ktorého nám netreba. Ja nehovorím, že netreba, určite 
treba, len či by sme o týchto veciach nemohli rozhodovať dopredu, že čo bude v tom projekte, 
čo sa bude robiť, či by sme aspoň informovaní nemohli byť, aby, aby sme sa na ľudí, ktorí sa 
nás tieto otázky pýtajú, nepozerali s takým potiahnutím pleca. Keby aspoň nejakú informatívnu 



správu do mailu, už je trošku tá situácia inakšia. Lebo ako poslanci mesta v podstate nemáme 
žiadnu informáciu. Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 
Tak ešte to trošku tak skúsim zjednodušiť. My ešte nemáme nič. Hej. Nemáme nič, takže my 
ako, ako aj poslanci ešte nemôžu mať o čom rozhodovať. Už keď bude, áno, že nám. To je ako 
príklad s kúpaliskom. Aby sme mohli podať a čo sme ako jeden mesto, čo sme podali, ako to 
nebudem teraz zachádzať, že čo sa tam stalo, to ešte potom si to celé rozvinieme, tak aby sme 
mohli požiadať o dotáciu zo štátu, tak sme museli tak isto projektovú dokumentáciu urobiť, 
urobiť súťaž na kúpalisko, stavebné povolenie, všetky povolenia, všetky verejné obstarávania 
museli sme najprv zabezpečiť hej, až potom nám pridelí, pridelia peniaze, alebo nepridelia. My 
sme áno so zhotoviteľom urobili zmluvu, že áno ak dostaneme peniaze zo, z, zo štátu, tak 
budeme robiť to kúpalisko. Ak nedostaneme, tak s vami nepodpíšeme tú zmluvu. A to sa stalo, 
že áno nedostali sme tie peniaze, tak sme vlastne teraz v priebehu tohto týždňa do dvoch 
z okresného úradu vyžiadame si, sú, mala by tam byť žiadosť, aby nám dali potvrdenie, že sme 
tie peniaze nedostali, že nám to neodsúhlasila vláda a vlastne tú zmluvu vlastne sa nebude 
realizovať to kúpalisko. Bohužiaľ. A to isté bude aj s týmto projektom, že už keď dostaneme, 
tak vtedy si. A také, že či budeme kŕmiť slona ako už máme tu, máme tu 4 základné školy, 
z toho 2 sú už celkom v dobrom stave, kde je tam veľmi nízka energetická náročnosť. Len na 
porovnanie na pionierke sa mi zdá, že okolo 12 tisíc až 14 tisíc je za kúrenie, to len teraz, ako 
teraz som v tomto čísle som stratený, ale viem, že je tam skoro 5 násobne viac na Komenského, 
kde 57 tisíc platia za teplo. Hej. Takže každý rok vyhodíme do vzduchu 40 tisíc euro. Takže to 
neni kŕmenie slona, ale to je normálne ako, bežnom, ako tuto MsÚ sa zateplil, takže aj tam bude 
výmena starej strechy, bude tam výmena okien, bude tam nová kotolňa, budú tam vymenené 
radiátory, svetlá. Kompletne všetko. Energetická náročnosť aby zišla tej budovy na 0. Čo je 
veľmi ťažké pri tých starých budovách, takže ako je to veľmi ťažký projekt, ale sme sa 
posnažili, ako projektanti sa posnažili, aby to zišlo na tú A0. A aj kvôli tomu. Takže ja si 
myslím, že to nie je kŕmenie slona, ale sú to obrovské úspory pre mesto a si myslím aj pre tú 
školu. Ďakujem pekne. Takže pán poslanec Kováč nech sa páči s faktickou. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakuje pekne. Ja len na ten prevádzkový poriadok som sa chcel opýtať. Tam bola otázka, či 
existuje už nejaká odpoveď koncom tohto mesiaca, koncom budúceho mesiaca bude 
prevádzkový poriadok na tom námestíčku okolo fontány. Mal som dopyt na minulom MZ 
ohľadom kolobežkárov a bolo mi, bolo povedané a je to napísané vo vyjadrení, že teda chýba 
prevádzkový poriadok. Na Poschovej záhrade je, tam sú obmedzenia a na námestíčku okolo 
fontány nie je. Tak sa chcem opýtať, kedy bude resp. cca aký je tam výhľad, kedy je 
prevádzkový poriadok na tej fontáne obmedzujúci niektoré činnosti resp. určujúci poriadok. 
 
p. primátor Michal Domik 
Prosím s faktickou poznámkou... 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Ďakujem pekne. 
 
p. primátor Michal Domik 

...pán zástupca. 
 
 
 



p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Pekný dobrý deň prajem všetkým. By som odpovedal pánovi poslancovi. Myslím, že čo sa týka 
prevádzkového poriadku toto je téma hlavne pre komisiu na ochranu verejného poriadku, kde 
po prebratí tejto témy by sa mohol vypracovať aj prevádzkový poriadok pre túto lokalitu. 
Samozrejme doteraz tých prevádzkových poriadkov možno nebolo veľa v meste, možno aj pri 
iných, iných zariadeniach, nie len pri parkoch. To znamená, že postupne by sme odstraňovali 
tento nedostatok. A tam, kde zistíme, že nie je, tak tam sa postupne dopracuje. Ale aj 
vypracovanie prevádzkového poriadku je proces. Môže mi to potvrdiť napr. aj náčelník MP, 
hlavný architekt, kde sme na prevádzkovom poriadku do Poschovej záhrady pracovali 2 
mesiace, aby sme vychytali všetky muchy, ktoré vypracovanie takéhoto dokumentu prináša. 
Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 

Teraz zas, keď dovolíte, preskočíme, aby mohol pán Kováč, pán poslanec Kováč aby mohol 
reagovať. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Jasne. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja len nadväzujem na to, že na minulom zastupiteľstve bolo povedané, že sa 
na tom pracuje, na obidvoch. Tak preto sa pýtam, či je tam nejaký časový horizont, kedy sa 
predpokladá, že by ten prevádzkový poriadok mal byť hotový. Koncom roka, začiatok 
budúceho roka, leto budúci rok, orientačne. Preto som sa len pýtal. Ďakujem pekne. 
 
p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak poprosím pána zástupcu dajme termín. Dáme do konca roka nech je to 
vypracované, aby pán poslanec Kováč bol spokojný. 
 
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Myslím, že do konca toho roka je to reálny dátum, že by bol ten prevádzkový poriadok 
vypracovaný. 
 
p. primátor Michal Domik 

Poprosím ho ešte raz s faktickou. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Vrátim sa k tej škole. Ešte raz. K tej škole čo sa týka Zlatej určite treba prostriedky na to, aby, 
aby sa rozvíjala, alebo aby bola trošku zrekonštruovaná. Ale tak jak hovoríš pán primátor, boli 
tam vymenené okná, ak dobre viem bola tam opravovaná strecha a bavíme sa o tom, že bude 
treba doložiť možná 800 tisíc eur. Keď ročne odznelo číslo, že ušetríme, ušetríme 12 tisíc eur 
na energiách, tak tým pádom 70 rokov bude trvať návratnosť tohto projektu, keď sa bavíme len 
o ekonomickej a nie estetickej návratnosti. Preto hovorím o tom, že preto sme tu poslanci, ktorí 
sme boli zvolení na to, aby sme o týchto veciach rozhodovali. Okrem toho sa pravdepodobne 
k tomu musela vyrábať projektová dokumentácia, ktorá niečo stála a, a stráca sa tu úloha tých 
poslancov v tom rozhodovacom procese vyzerá tak, že bola, bol ten rozhodovací proces 
prenesený niekde inde a vlastne mám taký dojem, že nie sme potrební na to, aby sme ani 



informovaní boli. Toto mi na tom vadí celom. Nie to, že sa niečo robí. Ja som rád, že sa niečo 
robí a určite vás veľmi rád podporím, stlačím gombík, zdvihnem ruku. Symbolicky 
samozrejme, keď sa niečo robí. Len mi chýba to, že by sme boli dajakou formou o tom 
informovaní, alebo keď je potreba toho rozhodovacieho procesu, aby sme sa spolupodieľali na 
tom rozhodovacom procese. Preto sem tu 17-ti boli zvolení. Ďakujem.  
JUDr. Judita Jakobejová, Bc. Romina Gyuréková: Informácie pre poslancov MZ budú 
pravidelne predkladané ako Informačné správy. 
 
p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tá suma, ktorú hovoríte, to je len ako predpokladaná hodnota zákazky. 
Odvtedy už aj zní..znížia... iba hovorím. Stále vy rozhodnete, či ideme do toho projektu. Stále 
o vás to bude, že áno, či MZ. Keď budem vysúťažená príklad teraz je sa mi zdá nie milión 
osemsto, ale, neviem, ale vy asi to tam máte, 1 650 tisíc? Jaj. Dobre tak o číslach sa. Len 
hovorím najprv musí byť vysúťažené. Možno to bude len 1 400 tisíc. Milión dostaneme z EÚ 
hej eurofondy a 400 tisíc bude treba doložiť. Potom dáme a potom rozhodnete ideme do toho 
projektu, alebo nejdeme do toho projektu. Tá projektová dokumentácia už bola len trebalo 
dorobiť na A0 a stála 9 tisíc euro hej. Čo bežne by jasné dali tam ponuku, lebo táto projektová 
firma to už mala predpripravené, to už pred tým bol taký projekt. My sme len potrebovali 
doprojektovať také veci, aby sme sa dostali do A0. jasné bola tam ponuka dajakých 12, 13 tisíc. 
Som im zavolal, že nehnevajte sa, ale maximálne 9 tisíc ako mesto vám, tam bol aj pán poslanec, 
tam si bol vtedy, keď som zjednával cenu? Tak keď sme zjednávali cenu, že aby dali za 9 tisíc 
euro. Áno takto. Takže sme to zjednali na 9 tisíc euro, aby urobili nám doprojektovali a trebalo 
tam doprojektovať novú kotolňu, tie okná a všetko. Nebude sa meniť tá strecha, ktorá je už 
opravená, ale sú tam ešte ďalšie strechy, ktoré vôbec nie sú opravené hej. Takže ako tá strecha 
určite zostane a nebude započítaná do toho projektu. Takže dáme si, najprv si dajme, či prejde 
nám ten projekt, či všetkým, či všetko budeme spĺňať, až potom budete rozhodovať, či mesto 
sa bude podieľať a nevieme akou sumou, lebo ako to je zbytočne rozprávať tu či 800 tisíc, či to 
400 tisíc, či to bude 500 tisíc. Hej. Takže to vyjestvuješ už potom dáme na záver. Takže je, ako 
dobre viete, keď je vyhlásená dajaká výzva určité termíny sú. Teraz, aby sme obvolali všetkých 
poslancov, či ideme, tak ako si myslím, že do všetkého treba ísť kde vieme zohnať dajaké 
peniaze pre mesto. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 
 
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len, že tieto informácie, o ktorých hovorí kolega Balázs sa 
preberajú na radách škôl, na ktoré by bolo dobré chodiť. Napr. rekonštrukcia MŠ na Ernesta 
Rótha bola aktuálna už za bývalej vedúcej školstva. Vypracoval sa drahý projekt. Bilo sa 
bubnami na zajace a nakoniec vedúca školstva ani nepodala tento projekt. Takže radšej si treba 
trošku pospomínať, zorientovať sa v téme a nie takto rok pred voľbami strašiť.  
 
p. primátor Michal Domik 
S faktickou pán poslanec Balázs. 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Kolega neporozumel som tejto poznámke, že či treba chodiť po informácie na rady škôl 
a škôlok, aby som sa dostal k informácii, že mesto ide za milión xy peňazí v podstate niečo 
obstarávať, neviem čo. Dobre som vás rozumel kolega Bischof? Na radu školy všetkých škôl 
mám chodiť po tieto informácie? Snáď to myslíte iba tak, že ste potrebovali niečo sa k tomu 
vyjadriť, ale snáď to nemyslíte vážne. Ďakujem. 
 
 



p. primátor Michal Domik 

S faktickou pán poslanec Bischof. 
 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 
Ďakujem. Bol som priamo oslovený. No ak niečomu nerozumiem, tak sa verejne nepýtam, lebo 
je to trošku nepríjemné, ale každý si zodpovedá sám za výkon svojej poslaneckej funkcie. 
Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 
 
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  
Ja sa chcem spýtať, nemám teraz naštudované tie najnovšie výzvy z toho nového programu, 
alebo obdobia, ale v minulých programových obdobiach bola podmienka, že keď mesto chce 
predložiť žiadosť eurofondy, tak súčasťou tej žiadosti musí byť súhlas MZ so 
spolufinancovaním projektu. Čiže, čiže v minulosti sme museli o tom rozhodovať pred tým, 
ako mesto predložilo žiadosť. Neviem, či sa teraz zmenili tie podmienky, že už ten súhlas nie 
je potrebný. Lebo si pamätám, že pred mnohými rokmi bol taký problém, že jedna škola 
predložila žiadosť, potom prišla na zastupiteľstvo, že teda už predložili žiadosť a z riadiaceho 
orgánu proste im poslali, že chýba im tam príloha súhlas zastupiteľstva. Tak prišli, že potrebujú 
rýchlo súhlas zastupiteľstva a vtedy sme teda boli na zastupiteľstve trocha nahnevaní, že odrazu 
chcú proste, aby sme im schválili spolufinancovanie a nevedeli sme o tom, že sa predkladá 
projekt. Čiže potom sa postupovalo už naozaj takým spôsobom, že vždycky predtým, ako sa 
podávala akákoľvek žiadosť, tak sa to schvaľovalo v zastupiteľstve. Stávalo sa dosť často, že 
sa to schvaľovalo na poslednú chvíľu. Že sme boli pod tlakom, že sme nemali dosť času o tom 
diskutovať. Proste sa to dalo na stôl, že rýchle to treba schváliť, aby sme stihli termín podania 
žiadosti. Takže len to by som chcel vedieť, že či teraz nebude potrebné, aby mesto vlastne 
doložilo k žiadosti o, o nenávratný finančný príspevok aj súhlas zastupiteľstva so 
spolufinancovaním projektu. Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 

Takže, keď môžem, odpovedať. Ešte raz to zopakujem. Ten projekt ešte nie je podaný, len 
k tomu projektu potrebujeme tieto dokumentácie. Mať verejné obstarávanie, potrebujeme mať 
ten projekt, aby spĺňal A0, potrebujeme mať stavebné povolenie. Tieto veci musíme zhrnúť, 
aby sme mali a potom to pôjde do MZ. Takže len hovorím, že ako nešťastne vyšlo v denníku, 
kde pozreli verejné obstarávanie, mali sme to na našej stránke a už sa hneď rieši, že ideme 
stavať. Hej. Trošku možno aj tých novinárov by som poprosil, že netreba dezinformácie púšťať, 
lebo toto je presne – pozrú, že verejné obstarávanie, tu je trošku rozdiel, keď už máme peniaze 
a ideme niečo stavať a ideme dačo súťažiť, ako keď ešte tie peniaze vôbec nemáme. Je to len 
súčasťou, to verejné obstarávanie je len súčasťou prípravy celej dokumentácie, aby ten projekt 
bol úspešný, ale najprv ho musíme podať a tam taktiež potrebujeme aj MZ, kde vy rozhodnete, 
či máme podať ten projekt. A najhoršie na tom je, že vyťahujeme také projekty, ktoré boli veľmi 
horúcou ihlou, ako pán Balázs zvykne povedať, horúcou ihlou šité a musíme ich opravovať. 
Musíme ich opravovať, aby fakt ako pán poslanec Bischof povedal, že tieto projekty už tu boli. 
Sú v šuflíkoch obrovské peniaze a my ich teraz vyťahujeme, lebo dopĺňame a prerábame, aby 
spĺňali minimálne tieto normy, ktoré sú.. od nás teraz vyžaduje európska únia, aby potom to 
bodové hodnotenie toho projektu bolo čo najvyššie. Takže takto na doplnenie. Najprv 
zhrn...dávame dokopy projekty až potom budeme MZ. Či odsúhlasíte peniaze, alebo či... vlastne 
či odsúhlasíte, aby sme ten projekt podali, hej a aby a už je to na vás, čo vlastne bude ďalej. 
Nech sa páči s faktickou pán poslanec Kováč. 



 
 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Ďakujem pekne. Ja si myslím v princípe, že sa zhodneme na tom, že určite treba školám 
a škôlkam pomôcť. Akýkoľvek projekt v tomto smere, ktorý je vyhlásený je určite pre nás len 
užitočný a stojí za to, aby, aby sme sa prihlásili a žiadali tie prostriedky. Rozumiem aj kolegovi 
Balázsovi. Chýba možno tá informácia, že toto je projekt, pri obidvoch škôlkach sú to projekty, 
ktoré boli už k dispozícii z iného obdobia. Možno bolo treba povedať. A možno bolo povedať, 
že s tým nesúvisia žiadne náklady, ktoré teda v rámci toho prihlásenia resp. aké náklady a treba 
povedať aké náklady s tým súvisia. Ale na druhej strane kvitujem poznámku pána kolegu 
Balázsa, že pokiaľ sú tie projekty vonka k dispozícii, minimálne by sa asi mala poslanci v rade, 
v koaličnej rade by sa mali k tomu vyjadriť a mal pán kolega Bischof skôr povedať, že áno bolo 
to aspoň u nás, my sme  to prebrali, pretože operatívne by to nebolo možné s každým prebrať, 
alebo s každým poslancom a zaujali sme k tomu také stanovisko, podporili sme mesto. Myslím 
si, že politicky by to bolo takto korektné. Toľko som len chcel. Ďakujm. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem. Beriem na vedomie. Takže ako keď to vieme aj takto riešiť, potom by sme s pánom 
zástupcom pripravili tak materiál, aby ste dopredu vedeli, že do čoho pôjdeme. S faktickou pán 
poslanec Balázs. 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nechcel som to až takto rozvíriť, ale, ale presne Karol o toto ide, ďakujem pekne, keď povieš 
ty, že nie sú s tým spojené žiadne náklady. Pán primátor povie, že 12, 9. Tu kolega, oslovil si 
kolegu Bischofa, že oni v koaličnej rade rozhodnú o všetkom, ale cez zastupiteľstvo to 
neprejde? Je v poriadku, že v minulom období tieto projekty boli, treba robiť, treba ich obnoviť 
tak, jak primátor, pán primátor povedal, všetko je v poriadku. Ale, ale nepotrebujeme byť 
poslanci informovaní ani jedným mailom? Dneska tu sedíme na zastupiteľstve, projekty sú 
vonku, v podstate verejné obstarávania sú vonku a my v maily nemáme jednu čiarku, 
v programe nemáme jednu informatívnu správu, že 3 milióny eur plánujeme dakde 
preinvestovať, čo to bude. Tu nechcel som to takto rozvíriť, len mi ide o princíp, že aspoň jednu 
informáciu. Už o tom ani nehovorme, že kto o tom rozhoduje, kto o tom má rozhodovať do 
čoho mesto ide, do čoho nie. Ja chápem. Pán primátor povedal, že, že keď to prejde, vtedy 
budeme rozhodovať. Budeme stláčať gombík len áno, alebo nie. Teraz v podstate sa dalo o tom 
rozprávať, že čo sa ide robiť, na ktorých školách, aký veľký projekt a si myslím, že, že, že to 
možná patrí do tohto zastupiteľského pléna a nie len, ja neviem ako to vy nazývate v, jak si to 
nazval koaličná rada, poslanecký klub a neviem aké. Myslím si, že to patrí do, sem do MZ. Tak 
sa to volá. Ďakujem.  
 
p. primátor Michal Domik 

S faktickou pán poslanec Kováč. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Mrzí ma, že sa moje slová interpretovali zle. Ja som nepovedal, že rozhodne, že sa poradí ad 1  
resp. prekonzultuje, pretože z časového hľadiska je jednoduchšie zvolať, zvolať takúto radu ako 
čokoľvek iné.  Jedna vec. A druhá vec je, že pokiaľ sú to projekty staré a teraz je možnosť na 
nich nadviazať, niekto urobil kopec práce na to, aby ten projekt bol postavený. Teraz ho treba 
upraviť možno na A0. Osobne ja v tom nevidím prekážku. Určite nejaká informácia bude, výtka 



šla na MsÚ aj na pána primátora, ale opakujem ešte raz. Politická zodpovednosť väčšiny 
poslancov tu stále je a je to v poriadku, ďakujem pekne. 
 
 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou pán zástupca Drengubiak nech sa páči. 
 
p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Balázs v minulosti, keď sa išli riešiť projekty, 
vypracovať projekty, tak isto ste každý, každú jednu požiadavku na to, že sa ide vypracovať 
projekt riešili v MZ? Myslím, že nie. Schvaľovali sa konkrétne projekty. V MZ sa schvaľujú 
peniaze, štát...v mestskom rozpočte na projekty. Tam sú naplánované peniaze. Z týchto peňazí 
sa staršie projekty, v ktorých treba upraviť niektoré veci, lebo nie sú aktuálne dopracujú veci, 
aby toto bolo teraz aktuálne a mohlo sa to podať. Akonáhle bude materiál pripravený, ide do 
MZ, kde o tom MZ rozhoduje. Úplne štandardný postup tak, ako sa robilo aj doteraz.  
 
p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Balázs. 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Veľmi drobný detail. Vy tam sedíte hore na tom pódiu, na tých stoličkách a ste, zastupujete tu 
vlastne MsÚ a ste ten výkonný orgán, ktorý to robí. Takže ja neviem predkladať materiály, 
ktorý robí MsÚ ani v predchádzajúcom ani tobôž už nie v tomto volebnom období, ani to nie 
je moja úloha. Ani to nechcem robiť. Ja ešte raz. Nechcem túto debatu ďalej rozvirovať, len 
preto to vy robíte, len sa opýtajte samých seba, či máte mandát na všetky tie kroky, ktoré robíte, 
vyplatiť ja neviem 10, 12  tisíc eur za, za obnovu projektu. Je dobre, že to robíte. Len, len či 
aspoň dajakú informáciu alebo dajaký mandát, by ste na to nepotrebovali. Ale nechcem už viac 
sa k tomuto vyjadrovať, len, len sa opýtajte sami seba, či je takto všetko v poriadku, že vy sa 
rozhodnete, že či budete meniť okná, strechu, dvere, budete zatepľovať a vy rozhodnete a nám 
potom položíte na stôl, že či máme stlačiť áno, alebo nie. V princípe len o toto mi ide. Nič iné. 
 
p. primátor Michal Domik 
Keď môžem ešte raz zopakovať pán poslanec Balázs. Vy odsúhlasujete rozpočet. Teraz máme 
každú položku z rozpočtu, ktorú odsúhlasíte prejednávať v MZ. Každú jednu? Nie 1 800 tisíc. 
Už som vám vysvetlil, že milión osemsto fakt ako s vami veľmi ťažko sa komunikuje, nič nie 
je záväzné, že milión osemsto, nijaké milión osemsto to nespomínajte, dačo bude stáť. Ešte to 
vôbec nemáme. My rozprávame, vy rozprávate o veciach, ktoré ešte vôbec nemáme. Ešte 
nemáme jak sa volá odsúhlasený ten projekt. Ešte sme ho ani nepodali. Ešte sme, bez vás ho 
ani nepodáme. Potom môžete povedať, že vyjde súťaž a vyjde nie milión osemsto, lebo to bude 
menej, lebo bude súťaž a bude to možno milión štyristo, potom sa vy môžete ako poslanec MZ 
vyjadriť je to efektívne, neefektívne. Dáme, poslanci povedia, väčšina povie je to efektívne, vy 
poviete určite, že je to neefektívne. Väčšina rozhodne, ale ešte zatiaľ vôbec nič nemáme. 
Nemáme v našich rukách žiadne, nič ani potvrdenie, že tie peniaze dostaneme. My sme urobili 
celý rad postupov, aby sme tie peniaze dostali. S tým, môžeme odsúhlasiť, alebo keď poviete, 
zrušíme  to, môžeme to dať teraz odhlasovať, či máme vypracovať tieto všetky postupy, aby 
sem prišlo do nášho mesta jeden milión euro. Teraz pán Balázs sa pýtam, ja vám dám opačne 
otázku. Chcete aby do mesta, nie že koľko nás to bude stáť, chcete aby do mesta prišlo jeden 
milión euro a priamo do, na základnú školu, aj keď je treba zaplatiť 700 tisíc? Vy by ste, vy ste 
dostali tak isto dotácie na svoju firmu. Nie je vám jedno, keď dostanete milión, že či potrebujete 
doplatiť milión euro? Že kebyže vám štát ponúkne 50 ku 50 zobrali by ste tie peniaze? Teraz 



len dajte mi odpoveď áno, alebo nie. Zobrali by ste tie peniaze? Keby ste mali možnosť získať 
ešte raz aby som to presne, upresnil hej. Štát vám dá ako požadujete 2 milióny a štát vám dá len 
milión, zobrali by ste? Lebo, ale pozor, musíte z vlastných dať milión. Zobrali by ste tie 
peniaze? Áno, alebo nie. Poprosím. 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Neviem pán primátor na toto odpovedať, lebo neviem, že načo to je. Viete, keď mám dať na 
niečo, ktoré, ktoré nevyužije či mesto, či ja vo svojom podnikaní milión, tak poviem, že nie. 
Keď je to efektívne využité, tak poviem, že áno. Ale nie o tomto sa tu bavíme. O tom, že 
neviem, vy ste, vy ste, vy ste mi vynikajúco pán primátor nahrali. Presne toto by som chcel 
vedieť, že čo ideme tých 700, 800 tisíc vyložiť. Len toľko by som chcel vedieť. Predpokladám, 
že to bude efektívna vec. Len sa pýtam, že prečo o tom nemôžme mať informáciu v maily, že 
do dačoho takéhoto ideme. Toto nechápem. Toto.  
 
p. primátor Michal Domik 

Ešte raz poviem. Je to na školu, ktorá je obrovská, kde máme vyše 700 žiakov a ktorá bola, 
neviem už minimálne neviem či v 60-tich rokoch dakde postavená, ktorá už má možno 60 
rokov, možno teraz bludy he, lebo nám to teraz isté, ale už minimálne 60 rokov ju už máme 
a chceme ju obnoviť. Chceme ju obnoviť tak, ako sme obnovili na Juhu a tak isto ako Pionierku 
a tak isto chceme aj Komenského obnoviť. Vymeniť všetky rozvody, zatepliť, urobiť strechy, 
aby neplatili mesa...alebo ročne 57 tisíc len čisto za kúrenie. Nič iné nechceme. Len efektívne, 
aby aj tie školy. Lebo všetky tie predošlé školy, za ktoré ste hlasovali prešli rekonštrukciou. Aj 
tie niečo stáli. Hej. A keď si porovnáte tieto 2 školy ako teraz sa vám zdá, že milión osemsto, 
zas hovorím, že to je len fiktívna suma momentálne, nie fiktívna ale výkaz, výmer momentálny, 
tak je to ešte tá suma sa zníži, ale už ako nebudem vstupovať, lebo už vidím, že aj poslanci 
pozerajú na mňa ako zbi...aby som nešiel zbytočne do debaty a to isté opakoval. Aby sme sa 
pohli trošku ďalej. Takže možno ste si povedali tak, že by ste nebrali. Každý každú korunu 
a my nejdeme kradnúť tam, nejdeme. My chceme, aby tá škola bola a keď nám niekto núka 
milión euro, keby som 2 milióny, lebo súťaž bude tak postavená, že určite nikto tam nezarobí 
ani milión, ani 2 milióny, hej, lebo tam dali sme aj tak, že nadnárodné firmy. Ja už v meste 
robím tak, aby všetky tieto veľké stavby mohli sa zúčastniť nadnárodné firmy, aby tam dali mi 
pečiatku, že o 5 rokov, alebo 10 rokov, nie ako námestie, že nevieme reklamovať a nikto nedáva 
pečiatku, alebo nie ako bytovky, ktoré chodím možno každý týždeň sledovať do každej bytovky 
opadáva im omietka, nemajú to, nebola tam sieťka, kotle miznú, alebo kotle sa kazia, všetky 
kotle sa nám pokazia. Lebo nem... a kde je tá firma, kde je tá firma, ktorú by som teraz zavolal, 
že páni nehnevajte sa, choďte nám urobiť novú stierku, lebo nám spadne stierka na Dúhovej, 
alebo na Okružnej, že nám opadáva stierka, alebo hoci čo. Kde sú tie firmy dneska. Zato som 
povedal, že budeme robiť, možno to vám vadí, že verejné obstarávanie sa už nerobí tu v meste, 
ale sme urobili externe, aby, aby sa tam malé firmy, s prepáčením možno sa hnevajú na mňa 
malé firmy v meste, že nemôžu sa zúčastniť, lebo nespĺňajú tie, ja viem kde ako teraz poďme 
do toho, nechcel som to otvárať, hej. Chcem aby nadnárodné firmy, ako ste si pozreli, Poschova 
záhrada Strabag, cyklo chodník boli tam malé firmy, vyhodili sme ich z Rožňavy, prepáč sa 
ospravedlňujem, prišli o dajaké peniaze, hej, ale majú 3, 4 zamestnancov a oni chcú 
cyklochodník urobiť za 400 tisíc. Cyklochodník Eurovia, z 1 000, alebo 2 000, 3 000 
zamestnancami, kde mi dajú pečiatku, že o 5 rokov, keď mi dajaký tam povie, že pán primátor 
pukel je na cyklo chodníku a ja zavolám Eurovia, hej, nehnevajte sa, choďte to odstrániť. A nie 
že zmiznú firmy, ktoré už mali 5, 10 zamestnancov, sročky v meste, v našom meste a už im 
nikto nevie zavolať. Takže presne o tomto ide. Ja viem, že toto vám vadí, že teraz sú súťaže tak 
postavené, že ako veľké firmy a nech mi dá tam garanciu a to sú Eurovia, Strabag, Váhostavy, 
Kolas a veľké firmy, ktoré sú jak sa volá na Slovensku. Takže o toto tu celé išlo táto debata. 



Tak už som  prešiel do toho možno priamočiareho jednania s vami. Ďakujem. Pán poslanec 
Lach nech sa páči. 
 
 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ďakujem za slovo. Vážení kolegovia vidím, že tu sa problém zvrhol na to, že si budeme 
vykrikovať čo bolo, jak bolo. Máme skúsenosť. Čerstvú. Rekonštrukciu tejto budovy. 
Vykrikoval som, ozýval som sa, nepáčilo sa mi, že ani komisia výstavby nebola informovaná 
o tom, v akom rozsahu a čo sa bude robiť. Lebo počas realizácie sme prišli na to, že ešte ďalšie 
veci ten projektant nenaprojektoval, lebo jednoducho sa na to zabudlo, alebo proste sa na to 
nemyslelo. A ako poslanec by som nerád bol v tej pozícii, že budem hlasovať, že koľko 
zaplatíme a nebudem vedieť, že za čo zaplatíme. To je meritom všetkého. A myslím si, že 
v komisii výstavby, alebo je veľa  spôsobov ako dať priestor, aby sa poslanci mohli oboznámiť 
s tým, čo sa ide robiť, prípadne povedať svoj názor. Nemusí to byť zastupiteľstvo. Čiže môj 
názor je ten, že máme právo byť informovaní, nielen rozhodovať o tom, že koľko zaplatíme. 
Chceme vedieť aj čo budeme platiť. Vieš Michal, že sa tu dorábali projekty na pripojenie 
kúrenia. Prečo nebola rekonštrukcia tejto budovy robená tak, že aj elektroinštalácie. Hej. Máme 
tu hliník naťahaný od 74-tého roku a ďalších 50 rokov ho tu budeme mať, lebo nikto nebude 
mať peniaze na to, aby do toho zasiahol. Čiže toto je, aspoň ja som to tak pochopil, tá snaha o, 
o prístup k informáciám, že nie len za koľko, ale čo sa bude robiť. Ďakujem za pozornosť. 
 
p. primátor Michal Domik 
No takže taktiež odpoviem Janko. Bol si tu po celý čas, bo bol si môj... 
 
p. poslanec Ing. Ján Lach 

Áno. 
 
p. primátor Michal Domik 
...zástupca, takže bol si informovaný o všetkých veciach a nepovedal si ani slovo. Je zaujímavé 
teraz, keď už nie si a sedíš, niektoré veci hovoríš. Ja iba hovorím. Energet...energetická, len 
logicky k všetkým poslancom, hej, zníženie energetickej náročnosti jedná sa, a to by si mal 
vedieť, keď hej zo stavebníctvom tak isto máš niečo spoločné, zníženie energetickej náročnosti 
sú také elementy, ktoré znížia energetickú náročnosť. Toto svetlo, keď vymením, keď vymením 
za led diódové, zníži sa? Zníži, ale keď vymeníme, keď vymeníme elektroinštaláciu nezníži sa. 
To, tá istá spotreba bude. Tak zato toto je oprávnené a elektroinštalácia nie je oprávnená. A za 
toto musí mesto zaplatiť z vlastných, hej. Je to, nedá sa, to nie sú oprávnené výdavky. Takže 
zato nemohli sme do toho projektu dať elektro, lebo by nám to aj tak vyhodili, lebo dopredu 
bolo napísané, že elektroinštalácia nie je oprávnený výdavok a to nám EÚ nepreplatí. S tým sa 
nezníži. Výmena okien áno, radiátorov áno. Hej takže tu, tu je ten rozdiel, že prečo sme niektoré 
veci museli z vlastných zdrojov a ja sa pýtam odkiaľ tie zdroje odrazu boli, že sme celý MsÚ 
ešte aj zvnútra za dajakých 150 tisíc? Sám si videl a sám si bol prekvapený, veľakrát si hovoril, 
že si prekvapený, že odkiaľ sú toľko peniaze zrazu, hej, že toto všetko sme vedeli urobiť aj 
z vlastných zdrojov. Takže tu je ten rozdiel, že prečo ten projekt bol tak, ten projekt bol dobrý, 
lebo aj škole, aj na základnej škole, alebo na hociktorej nebudú tak isto započítané tie 
elektroinštalačné materiály – vypínače, neboli káble a takto, zásuvky, toto musí, toto sa nedá 
započítať do tohto projektu. Nech sa páči s faktickou Janko. 
 
 
 
 



p. poslanec Ing. Ján Lach 

Možno som použil nevhodný príklad, ale aj tu sa hralo, pri tejto budove o to a to som 
pripomienkoval a ozýval som sa ešte v predchádzajúcom volebnom období, kedy sa to 
pripravovalo, čiže neber to osobne tento môj príspevok... 
 
p. primátor Michal Domik 
Áno. Ďakujem. 
 
p. poslanec Ing. Ján Lach 

...hej ako člen komisie výstavby som nemal vedomosti a jednalo sa vtedy o to, že táto budova 
je urobená A1 a mohla byť A0. A tam už by bol podstatný rozdiel v úsporách. Keď už sme pri 
tých úsporách. Hej. Tak presne ten princíp chcem len znovu zdôrazniť, že aby sme 
neschvaľovali sumu, ktorú budeme platiť mesto, ale aby sme vedeli aj za čo to budeme platiť. 
Myslím si, že na tom nie je nič zlého, keď chcú ďalší ľudia prispieť, alebo povedať svoj názor 
na, na možno prísť s návrhmi, ktoré pôjdu k nejakému efektívnejšiemu využitiu, alebo proste 
k zlepšeniu toho projektu. Tu to neber, že ja teraz útočím na teba osobne. 
 
p. primátor Michal Domik 
Nie, nie, nie. 
 
p. poslanec Ing. Ján Lach 

To nebola vôbec ony, to nebol útok na teba, lebo ja som sa ozýval pred voľbami, kedy som bol 
členom, teda keď som bol poslancom a bol som v komisii výstavby a som to kritizoval tu na 
zastupiteľstve. A budem to zase kritizovať, pokiaľ nebudeme mať informácie. Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 
Určite dám za pravdu a aby si vedel, že každého vnímam, každý keď povie svoj nápad tak aj 
teba som vnímal, že áno, dal som ti za pravdu, že mohli byť tu slnečné kolektory, hej. Takže 
ako tak ako si navrhol aj tepelné čerpadlo tu mohlo byť, taktiež by to prešlo si myslím, že v tom 
projekte. Dobre nepripomienkovali ste ani vtedy, ste nemohli pripomienkovať. Možno dám za 
pravdu teraz aj poslancovi Burdigovi, lebo ako teraz osobne to riešime, je výzva, vyjde výzva, 
o ktorej máme na to 2 mesiace, hej a teraz si predstavte, že za 2 mesiace máme toto všetko 
pripraviť, aby sme boli úspešní a my by sme ešte dali možnosť, možnosť, čo by bolo veľmi 
spravodlivé, lebo som za toto, aby pripomienkovali ďalší, že ešte ja chcem slnečné kolektory, 
zavolali by sme projektantovi, že dajte tam slnečné kolektory aj na tú Zlatú školu asi si myslím, 
že ako to tam nie je určite. Hej. Že ešte by si to vlastne a on by povedal, no ale keď chcete aj 
to, aj to, aj to tak dajte 3 tisíc euro. My by sme zas museli riešiť tieto financie. Takže v tom 
úzkom kruhu, čo nám dáva štát 2 mesiace na to, aby ten projekt sme dali dokopy tak nezmestí 
sa presne toto pripomienkovanie. Hej. Takže ako, ale veľmi dobrá ako dobrý podnet to je, len 
hovorím, že do tých 2 mesiacov sa nez... aby sme urobili projekt, dokončili, aby sme odovzdali 
stavebné povolenie, aby sme mali, aby sme verejné obstarávanie urobili to sú 2, 3 mesiace. 
Takže z tohto hľadiska určite nevieme tu z tejto pozície, tak tam to by som pánovi poslancovi 
Burdigovi, bývalému primátorovi dal za pravdu, že veľakrát sa tu nedá ešte nechať 
pripomienkovať aj poslancom, že ako to chcete, ako by to vyzeralo. Veľakrát by to prišlo potom 
na ...., že by ste si presadzovali svoj názor. Ty by si chcel slnečné kolektory, pán druhý poslanec 
by chcel tepelné čerpadlo, tamten poslanec by chcel to a, a čas by nám ušiel a by sme sa 
rozhádali. Ale do budúcna určite som za to, aby sme našli možno taký priestor, aby sme si sadli 
a skúsili nasmerovať celé mesto, že aké budovy, čo majú spĺňať a keď povieme, že všetci, že 
budú, nech budú súčasťou každej stavby dajaké slnečné kolektory, tak tam tie slnečné kolektory 



stále dáme naprojektovať, alebo doprojektovať, lebo väčšinu projektov už je hotových  a už len 
ich treba obnoviť, ako to povedal pán poslanec Kováč. Ďakujem ešte raz. Pán poslanec Burdiga. 
 
p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem za slovo. Konečne si to povedal. Pán primátor vedia to len ľudia tí, ktorí sedia na tej 
stoličke hore, že niekedy nie 2 mesiace sú na to, ale je na to mesiac niekedy, sú na to 3 týždne 
a ideme do toho, všetko nemôžeš stihnúť a tu hovoríme projektoch, ktoré boli predtým. 
Predtým boli niekedy aj iné normy, celkom na iné. A urobíš projekt, projekt ti neprejde, tak sa 
uloží. Možno príde ďalšie zastupiteľstvo, ten ho opráši, podá ho, ale bohužiaľ takto to ide. 
A fakt ako si to povedal máš pravdu. Máš niekedy na to 3 týždne, máš niekedy len chvíľku času 
na to. Absolútnu chvíľku času a ty keď si štatutárom toho mesta, alebo tej dediny, alebo starosta 
atď. tak sa rozhodne, že áno alebo nie. Samozrejme berieš to na seba komplet túto celú záťaž 
či dostaneš kritiku, alebo ťa pochvália. Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof. 
 
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 
Ďakujem pekne. A nastala tu taká paradoxná situácia v tejto chvíli, že pán poslanec Burdiga mi 
vybral 50% môjho príspevku z úst rovno a odpovedal pánovi poslancovi Balázsovi za mňa. 
Ďakujem veľmi pekne pán poslanec Burdiga. A ale napriek tomu nepríde mi fér, že v tejto chvíli 
zaznela takáto mohutná kritika zo strany poslancov, ktorí veľkú angažovanosť neprejavili a keď 
bol na stole A0 projekt na rekonštrukciu Ernesta Rótha, ktorý nám bol predložený ako, ako 
hotový, do ktorého už nebudeme zasahovať, schvaľovali sme na to nejaký balík peňazí, 
preberali sme to na komisiách, na rade škôl a potom sme čakali, že či sa niekde v systéme 
ministerstva objaví a zistili sme, že nebol tento projekt ani len podaný. Takže sme nemali šancu 
sa ani len zapojiť a ísť do tej súťaže, čiže sme boli tak povediac podvedení a oklamaní. Aspoň 
mnohí sme sa tak cítili, lebo každému poslancovi záleží na tom, aby sa majetok mesta 
zhodnocoval. Takže ja oceňujem túto, túto diskusiu, je veľmi potrebná, ale, ale niekedy je veľmi 
dobré si trošku spomenúť, do minulosti načrieť a radšej niekedy je lepšie 2x merať ako raz 
strihať. Ďakujem pekne. 
 
p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán, s faktickou pán poslanec Burdiga. 
 
p. poslanec Pavol Burdiga 
Pán kolega ale aj ty si bol tak isto poslancom tu za tú dobu. Tak ty si sa  tak isto mohol ozvať 
ako teraz Ďuri Balázs. Tak isto si to mohol úplne skritizovať ako to on skritizoval teraz. Ale on, 
ja beriem to nie je kritika, len chcel vedieť tú informovanosť toho. Čiže my v minulosti urobil 
sa projekt. Neprešiel. Ostal tak. Áno teraz je tá výzva na presne taký projekt. Treba ho oprášiť, 
možno tam treba nejaké peniažky priložiť a možno prejde. Ale všetci sme tu boli. My sme 
rovnako Matúš tu ako poslanci. Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Bischof nech sa páči s faktickou. 
 
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 
Ďakujem pekne. Ja, ja som súhlasil a poďakoval som sa vám pán poslanec Burdiga za to, že čo 
ste povedali pred chvíľou ako odpoveď pánu kolegovi Balázsovi, čiže ja s tým súhlasím, čo ste 
vraveli. A keď sa veľmi dobre pamätám, tak za rekonštrukcie škôl a škôlok som vždy poctivo 



dvíhal ruku za. A, a ako nie technik som sa vždy spoľahol na prácu MsÚ, kde sú tí odborníci 
na odboroch, ktorí, ktorí tieto výpočty, dúfajme že, urobia správne. Ja som pedagóg a budem 
vždy hlasovať za to, aby sa pomáhalo školám a škôlkam, ale tú odbornú technickú časť má na 
starosti MsÚ a odborníci, ktorí sú tam zamestnaní. Ďakujem pekne. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 
 
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja chcem len trošku upresniť tie údaje, ktoré tu zazneli. Pri...v projektoch financovaných 
z eurofondov, lebo sú projekty, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu, tak pri eurofondoch 
platí pravidlo, že od vyhlásenia výzvy po podanie žiadosti musí byť minimálne 2 mesiace na 
prípravu, niekedy dokonca 3 mesiace. Samozrejme, keď sa mesto dozvie až, až mesiac po 
vyhlásení výzvy o tom, že taká výzva je, tak potom ten čas sa skracuje. To už potom závisí na 
tom, že aby tí pracovníci, ktorí majú na starosti sledovanie výziev, to dosledovali naozaj, že, že 
každý deň si pozrú tie, tie stránky, že či nevyšla nejaká nová výzva. Mne osobne sa stalo, že, 
že sme sa k nejakej výzve dostali až, až mesiac alebo 2 mesiace po vyhlásení a potom sme 
naozaj mali len pár týždňov na prípravu a to už naozaj bolo o hubu s prepáčením. Druhá vec je, 
že hej keď sú technické projekty, tak si celkom neviem predstaviť, že  by sme mi tuná na 
zastupiteľstve tak riešili, že ideme odhlasovať, že, že chceme dvoj okná, alebo troj okná a také 
radiátory, alebo hentaké. To musí pripraviť proste nejaký odborník, aby to spĺňalo to, že to bude 
tá, tá A0. Lebo my tu môžeme odhlasovať niečo, že nám sa viac páči toto, ale keď výsledok 
bude, že to bude A1 alebo A2 no tak, tak nám to potom neprejde. Čiže naša, naša hlavná úloha 
je, aby sme teda schvaľovali konečný projekt, že či do toho ideme, či máme tých 400, 500 alebo 
600 tisíc, ktoré budú spolufinancovanie, či sú to dobre investované peniaze. Na to by sme mali 
mať dosť času, aby sme o tom diskutovali a schvaľovali to, aby sme neboli pod tlakom. A viem 
si predstaviť, že vo fáze prípravy by bola konzultovaná napr. komisia výstavby. Ale teda ja si 
nepamätám z minulosti, že by sme na finančnej komisii  diskutovali o tom, hej, že keď sa už 
spomínala rekonštrukcia MsÚ tak si nespomínam za tie 4 roky pán kolega, že by sme na 
finančnej komisii predebatovávali prípravu projektu. Že čo bude stáť, koľko budú stáť 
radiátory, koľko bude stáť zateplenie a či, či má byť polystyrén použitý, alebo má byť niečo iné 
použité. O ničom takom sa  nedebatovalo. Dostali sme na stôl projekt a to, že 5% 
spolufinancovanie má schváliť mesto a beriete, alebo neberiete. To bolo celé naše 
rozhodovanie. Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs nech sa páči. 
 
p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Kolegovia pokúsim sa to trošku otočiť, aby to nevyznelo celé takto osobne. Boli sme tu 
obyvateľmi mesta zvolení a, lebo tu nemô...nemôžu byť všetci obyvatelia mesta. A teraz. 
Nebavíme sa tu o konzultovaní, o rozoberaní, naozaj ak dakto tu uviedol nie sme  technici, 
bavíme sa o informovaní obyvateľov mesta prostredníctvom poslancov, médií, schránky mesta 
a toto mi chýba. Nechcem nič konzultovať, nechcem sa baviť o tom, aké okná tam majú ísť, ale 
by som chcel vedieť, za čo chceme z rozpočtu toľko peňazí dať. Pán kolega Kuhn trošku budem 
osobný. Vy ste stále bol za transparentnosť. Teraz sa trošku tak vytráca mám taký pocit a iba 
k tomuto sa dobíjam k ničomu inému, že by sme obyvateľom dali na vedomie, že čo ideme 
robiť, čo plánujeme. Netreba to schvaľovať. Do mailu, na stránku mesta, trošku informácií pre 
obyvateľov. Chcel by som aj, aj kolega Bischof aj kolega Kuhn spomína, že máme tu na stole 
projekt. Kolegovia toto vám hovorím, že nemáme, máte ho vy. Ale my ostatní poslanci, alebo 



obyvatelia mesta my nemáme nič na stole. My sa dozvedáme z facebookov a z kadečoho, takže 
len ešte raz obráťte to tak, že chceme obyvateľom mesta dajakú informáciu posunúť, lebo my 
tuná nie sme v jednoosobovej sročke, kde rozhodujeme samy, vy kolega, ja, hej toto je MZ. 
Takže len taká poznámka. Nikomu osobne len tak, že by sme posunuli nejakú informáciu ďalej. 
Ďakujem. 
 
p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Kuhn nech sa páči. 
 
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  
Pán kolega Balázs výnimočne s vami absolútne súhlasím. Áno chcelo by to informovanie, len 
mi je ľúto, že za tie 4 roky čo ste boli predsedom finančnej komisie a ja som o tom, o tom 
hovoril, že by sme chceli mať informácie, tak som od vás nemal podporu. Nespomínam si, že 
ste ma podporili. Teraz, teraz mi vyčítate, že teraz ja nie som ten dostatočne priebojný a vy ste 
teraz ten. A ja s vami súhlasím. Áno. Chcelo by to trochu väčšiu transparentnosť, len, len škoda, 
len škoda, že teda tie 4 roky vám to trvalo, kým ste na to prišli. Ďakujem.  
 
p. primátor Michal Domik 
Trošku odstúpim, lebo ako bolo tu transparentnosť. Len jedna otázka pán poslanec Balázs, keď 
môžem. Čo chcete informovať ľudí. Chcel by som vedieť, keď ešte nemáme žiadne peniaze, či 
že ideme podať projekt, alebo čo? Čo vlastne, že  chceme podať projekt? Tak potom my ako 
sme úplne dakde 200 rokov hej pozadu, lebo my o žiadnom projekte, stále ešte doteraz nikdy, 
že ideme robiť niečo, čo ani nevieme, či to prejde. Tak ako viete koľko takých informácií máme 
dať vonka ľuďom? A ľudia budú oslovovať, ako vy chcete, aby sme klamali ľudí, aby som 
ľuďom dával dajakú nádej, že ako budeme mať, áno ako to vyzeralo aj pri tom kúpalisku, mesto 
ide budovať kúpalisko za 800 tisíc hej. To médiá dajú vonka, lebo vidia verejné obstarávanie 
hej. Ale médiá tu robia ten rozruch. To nie my robíme. Ja som nedal v predvolebnom čase, 
alebo pred voľbami, že urobím kúpalisko, zimný štadión, urobíme takéto výzvy sú viac, takéto 
výzvy áno chytím sa každej možnosti, je aj zo športovej infraštruk...športovej infraštruktúry 
hej, teraz je možnosť tak isto opláštiť zimný štadión. Áno išli sme, všetci ste počuli, že zimný 
štadión ideme cez európske fondy. Odsúhlasili ste? Áno. Bohužiaľ, nie európske fondy, nórske 
fondy. Hej. Neprešli. Nórske fon...z Nórska prišla odpoveď, že nie je to až taký projekt pre tú 
marginalizovanú komunitu, takže nám tie peniaze nedajú. Tak čo má Domik robiť. Tak Domik 
chytí a hľadá a nastaví ľudí, že keď uvidia ďalšiu výzvu, tak poďme do nej, aj keď bude treba 
dajaké menšie úpravy. Tak pri, vyšla teraz do špor....výzva do športovej infraštruktúry, kde 
taktiež je spoluúčasť len 50 na 50%. Ja sa vás pýtam, ideme do toho alebo nie? Keď 50% nám 
preplatí niekto? A bude možno projekt 2 milióny, lebo dali sme tam umelé ihrisko v Nadabulej 
hej a opláštenie zimného štadióna do jedného celku, čo možno vyjde dajaké 2 milióny, ale to 
sú staré predpokladané hodnoty. To ako nič neznamená, to možno bude 1 500 tisíc. A pre mňa 
je dôležité, že milión dostaneme, ktoré nám nikdy nikto nedá a potom je o tom, že odkiaľ 
zoženieme, či vyberieme úver, či nevyberieme úver, keď nám to už prejde. Nemôžme tu 
preberať a ľudí, ľuďom, občanom, že áno ideme zatepľovať zimný štadión, áno umelé ihrisko 
bude. Bohužiaľ ešte ako nevieme, že či nám ten projekt prejde. Až keď prejde a dostanem 
pečiatku, že áno váš projekt prešiel a vaše spolufinancovanie je 50%. Takže tam je milión euro 
a plus zo slovenského futbalového zväzu mám prísľub 400, to už mám 1 400 tisíc a ja viem 
koľko bude výsledná suma verejného obstarávania? No neviem, neviete to ani vy. Takže načo 
budeme ľuďom dávať informácie, ktoré ešte ani nie sú potvrdené a zbytočne dávať im nádej, 
že budeme mať školu zateplenú a bude nová škola na Zlatej, keď ešte vôbec nemáme žiaden 
relevantný...relevantné potvrdenie. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 
 



p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne. Zanikla tu podstata tejto 75 minútovej diskusii už. A že sú tu 2 roviny. Práca 
MsÚ a jeho odborov, to čo robia, vypracúvajú projekty a reagujú na výzvy a informovanosť 
poslancov. Až vtedy môžeme byť informovaní, keď existuje výzva, keď je pripravený projekt, 
ktorý sa potom predloží organizácii a potom sa predloží do MZ. Pán primátor niekoľkokrát 
vysvetlil v tejto diskusii, že ešte nie sme v tom bode. Následne, následne budeme informovaní, 
ak budeme mať niečo rukolapné. Ešte stále nie sme v tom bode. Zbytočne ideme s bubnom na 
zajace. 75 minút zbytočnej diskusie.  
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja to vidím trocha inak. Možno by stálo za zváženie a dávam to do pléna 
resp. do MsÚ aby sa takýmto veciam možno predišlo – ja úplne rozumiem tomu, čo povedal, 
čo si povedal aj ty, čo povedal aj pán Burdiga v tejto veci, čo povedal Ivan Kuhn aj Matúš 
Bischof, že naozaj niekedy je toho času málo na to, aby sa človek rozhodoval a musí sa 
rozhodnúť. Projekt, ktorý je v šuplíku automaticky, automaticky evokuje tú potrebu áno teraz 
tá výzva je, teraz to máme, vytiahnem to zo šuplíka, oprášim, zareagujem presne tak ako to 
potrebujeme, aby som to stihol, lebo nemyslím si, že je tu nejaký poslanec, ktorý by nechcel, 
aby mesto pri nejakej malej, minimálnej spoluúčastni nezveľadil jeho majetok, alebo, alebo 
nejaké iné náležitosti súvisiace s každodenným životom našich občanov. Možno, hej možno, to 
čo navrhnem trocha túto situáciu upokojí, resp. vnesie do toho tú informatívnosť. Možno by 
stálo za zváženie aby bola súčasťou informácií pre poslancov mestského, do materiálov MZ tá 
informácia o prebiehajúcich výzvach, do ktorých sa mesto zapojilo aktívne. Myslím si, že plus 
k tomu môžeme doplniť aké boli vstupné náklady do, zapojiť sa do tohto aby takáto informácia 
tu bola, bola k dispozícii, aby sme, aby sme možno takýmto spôsobom upokojili takéto debaty, 
resp. informovali poslancov o tom, že áno mesto malo záujem, ten projekt tu niekde bol, alebo 
vypracovali sme nový projekt, lebo je to zaujímavé, lebo ja som ochotný akceptovať aj takú 
vec a to hovorím tu verejne a otvorene tak ako to bolo doteraz, ak sa klub poslancov rýchlo 
dohodne pretože to sú, na tom, že teda do tejto výzvy treba ísť, áno podporíme pána primátora 
v tejto náležitosti, považujem to tiež za korektné politické rozhodnutie a tiež s ním budem 
súhlasiť pri hlasovaní. Takže ja navrhujem aby bola tu nejaká informatívna správa o týchto 
výzvach, do ktorých sa mesto chce, alebo sa zapojilo teda v rámci tohto, alebo uvažuje do čoho 
sa zapojí, pretože sa  to zdá mestu veľmi zaujímavé. Ak to nebude samozrejme administratívne 
veľmi náročné. Ďakujem pekne. Môj návrh.  
JUDr. Judita Jakobejová, Bc. Romina Gyuréková:Informácie pre poslancov MZ budú 
pravidelne predkladané ako Informačné správy. 
 

p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu.  
 
Nech sa páči otváram diskusiu. S faktickou pán poslanec Kováč nech sa páči. 
 
p. poslanec Ing. Karol Kováč 
Ja sa ospravedlňujem. Mne z úvodu rokovania ušla jedna vec. Kto bol poverený kontrolou 
zápisu z dnešného rokovania? Kto bol poverený kontrolou zápisu z dnešného rokovania. Áno? 
Okej. Ospravedlňujem sa, asi mi to ušlo. Ospravedlňujem sa. Ďakujem pekne. 
 
p. primátor Michal Domik 



Pán poslanec, pán poslanec Beke nech sa páči. 
 
p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Žiaľbohu v interpeláciách ako len som chcel hovoriť určité veci, ale, 
ale z technických príčin zabudol som kartu zasunúť ako len do, do zariadenia a nevedel som sa 
prihlásiť. Takže teraz skúsil by som ako len v diskusiách upriamiť pozornosť na určité veci. 
Obyvatelia sídliska P.J.Šafárika sa obrátili na mňa s prosbou o úpravu pešieho chodníka od 
Pavan krčmy smerom ku komunitnej záhrade, kde dažde vymyli cestu a veľmi ťažko sa dá 
chodiť na ňom. Súčasne je taký istý stav aj na ulici Krásnohorskej, z ľavej strany spomínanej 
Pavan krčmy. S pánom riaditeľom akurát sme aj rozprávali teraz o tejto záležitosti. Dobre by 
bolo, keby sa našli peniaze na vysprávku dier avšak nie s asfaltovou drvou, ale riadnym 
asfaltom,  
Ing. Jana Nemes - boli vykonané ohliadky poškodených úsekov ciest a chodníkov a budú 
zahrnuté do plánu opráv a údržby TSMR 
Taktiež sa obrátili na mňa občania ohľadom MHD. Že či by nebolo možné dojednať s vedením 
autobusovej dopravy aby autobus, ktorý chodí na sídlisko Juh nešiel po Medzimlynskej ulici, 
ale keď by mohol ísť cez Alej Jána Pavla II. zo zastávkou pri Kauflande. Mnohí chodia tam 
nakupovať a radi by uvítali, keď by, keď by sa dalo ísť stamaď ako len pokračovať potom 
domov s autobusom.  
p. Alena Sikúrová - zmena trasy niektorých liniek je v štádiu rokovania so spoločnosťou 
Erobus za súčinnosti p. poslanca Zoltáne Bekeho 
 
Ďalej, ďalším mojím príspevkom by som chcel poukázať na názor veriacich, ktorí chodia do 
kostola Františka. Trošičku im vadí, že je tam jedna výstava, alebo tie table poukazujúce na 
rôzne sortimenty určitého druhu piva. Myslím si, že tú výstavu rajského dvora by bolo možné 
umiestniť aj ďalej od vchodu do kostola. By sa predišlo zbytočným problémom alebo 
konfliktom v meste. Nie je to celkom korektné alebo dôstojné takúto výstavu, alebo reklamu 
robiť tesne pred kostolmi.  
p. Zuzana Mazanová : povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva bolo vydané 
v rámci sprievodných akcií Festivalu  Tempus art, jednému zo sponzorov  festivalu aj 
s vyrubením miestnej dane.  Nebola to propagácia značky ani reklama. Umelecké fotografie 
amerického fotografa Justina  Zollu znázorňovali vzorky pív pod mikroskopom, zväčšených do 
snímkov. Nebola to propagačná akcia piva, ako bežného  sortimentu  tovaru v obchodnej sieti, 
ale umelecká výstava, ktorá bola určite obohatením práve organizovaného festivalu 
alternatívnych  divadiel v našom multikultúrnom meste. Nebola situovaná tesne pred kostolom,  
ale na Námestí baníkov pri Kašni tak, aby neprekážala správcovi pri čistení mesta a aj polievaní 
kvetov.   
Medzitým mi ako len bolo povedané, že v interpláciách sa, odznela diskusia ohľadom cintorína. 
Ja osobne by som len chcel dodať ku tomu, že miesta ešte máme na pochovávanie, ale dobre 
by bolo keď by sa dostalo ako len dostal takýto materiál do komisií, do jednotlivých komisií 
už, už na najbližšie zasadnutie. Lebo mám skúsenosti s vytváraní terajšieho nového cintorína, 
že z časového hľadiska vybudovanie jedného nového cintorína, aby sme sa proste, trvá dosť 
dlho. Jednak treba tam aj súhlas zo životného prostredia, ktorý, ktorý zdržali výstavbu nového 
cintorína vyše pol roka, nakoľko akurát prišlo obdobie vegetačné a trebalo počkať kým skončí. 
Takže by som upriamil pozornosť, aby sa  zaoberalo ako len s touto problematikou mesto čím 
skôr. Tak isto už pred 2 rokmi som poukázal na túto vec. Zatiaľ, zatiaľ veľmi sa nečinilo kolo 
toho. Ďakujem pekne.  
JUDr. Andrea Kalinová - Na rozšírenie cintorína by do úvahy mohol pripadať susediaci pozemok,  

parc.č. KN C 529/42, s výmerou 3076 m² vo vlastníctve fyzickej osoby, s ktorou prebiehajú rokovania. 

Preverujú sa však aj ďalšie možnosti. 



Ing. Jana Nemes - prebieha rokovanie s vlastníkmi 
 
p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme. Máme to zapísané. S faktickou pán poslanec Kuhn nech sa páči. 
 
 
p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som si dovolil len takú malú poznámku. Našiel som si to aj na internete. Je to správa stará 
už 11 rokov, ale hovorí o tom, že najlepšie pivo na svete uvaril malý belgický pivovar 
Westvleteren, ktorý spravujú trapistickí mnísi z kláštora Saint Sixtus v Belgicku. Čiže neviem, 
prečo kolega má také výhrady voči tomu, že neďaleko kostola je reklama na pivo. Hádam sa 
neboja konkurencie. Ja teda by som si to belgické pivo belgických mníchov veľmi rád dal, ale 
vraj je hrozne drahé. Takže len taká drobná poznámka. 
 
 
p. primátor Michal Domik 
Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof s faktickou nech sa páči. 
 
 
p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 
Spomínanú výstavu sme videli viacerí. Ide o umelecké stvárnenie toho nápoja. Nejaká, nejaká 
zväčšenina pod digitálnym mikroskopom. Viete pán poslanec, keby sme to absolútne prehnali 
a boli by sme úplne dôslední, čo nie sme samozrejme, to by nám mohlo vadiť aj nedeľné 
zvonenie kostolov napr. včas, zavčas rána, keď niektorí chcú spať. Takže niektoré veci naozaj 
netreba hovoriť na mikrofón. Ďakujem pekne.  
 
 
 
p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Tak uzatváram diskusiu.  

 


