
 

 

Takže v bode č. 3 nasleduje Interpelácie poslancov 

Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Prajem príjemný deň všetkým. Chcel by som mať jednu, jednu poznámku k zasadnutiu vlády, 

ktorého sa, ktoré sa konalo v okrese Rožňava v obci Slavošovce, kde som bol spolu s pánom 

primátorom zúčastnenou osobou. Je ku cti pána primátora, že bojoval o navýšenie príspevku 

pre mesto Rožňava tzn. bojoval o to, aby mesto Rožňava dostalo čo najviac peňazí miesto 70 

tisíc aspoň tých 120 tisíc a v podstate to bola konečná suma. Pán primátor sa snažil vybojovať 

omnoho vyššiu sumu a, a, a zjavne to tam nešlo. Pán premiér sa priamo opýtal pána primátora, 

vážení kolegovia, ktorí ste zúčastnení v klube, ktorý určite často krát zasadá, snažíte sa tvoriť, 

riešiť veci okolo mesta, ale otázka pána premiéra Pelegriniho k nášmu pánovi primátorovi bola 

taká, že koľko peňazí ste dostali minulého roku pri, keď bolo zasadnutie vlády. No veľmi to 

skrátim. Bolo to 600 tisíc eur. Z toho sme 50 tisíc použili a 550 tisíc je zatiaľ na účtoch. Nevedel 

pán premiér presne, že o čo, na čo išlo. Spomínal dajaký park, dajakú záhradu. Tak to je 

Poschova záhrada, kde zase pán primátor musel čeliť jednej nepríjemnej otázke, že v akom 

štádiu je, je škaredo povedané minutie, použitie tých, tých peňazí na tento park. Tak v podstate 

pán primátor vedel povedať len toľko, že máme hotovú len štúdiu. Čo sa týka východnej časti 

námestia, kde sme mali pridelených 250 tisíc tam sa už našťastie na túto tému nedebatovalo. 

Chcel by som upozorniť, alebo poprosiť celý poslanecký zbor, ktorý tu je. Dakedy aj možnože 

nie 100%-tne dokonalé rozhodnutie je lepšie ako žiadne. My v podstate rok sa s Poschovou 

záhradou, s východnou časťou námestia nehovorím, že nehneme z miesta, ale ideme strašne, 

strašne maličkými krôčikmi a vlastne kvôli tomu, že sme nečinný, nekonáme, nerobíme, už tie 

dôvody či sú objektívne či subjektívne, tak kvôli  tomu v podstate nemôžu prichádzať ďalšie 

peniaze do mesta. Chcel by som poprosiť v podstate nás všetkých, čo tu sedíme, skúsme priložiť 

ruku k dielu, skúsme zobrať zodpovednosť na svoje plecia a skúsme konať. Skúsme pridať ruku 

k dielu, aby, aby to čerpanie tých peňazí, ktoré už sú na účte mesta, ktoré už treba iba 

zrealizovať, aby sme nad tým trošku menej možná rozmýšľali. Dali, dali právomoci do rúk 

odborníkov, ktorí sú v tejto veci znalí a, a neskúšali všetko riadiť z našich, z našich týchto 

poslaneckých lavíc. Takže, takže prajem všetkým poslancom rýchlejšiu, lepšiu robotu a, a, 

a možná, možná, možná menej rozmýšľania nad niektorými vecami a delegovanie, alebo 

posunutie rozhodnutie na, na kompetentných ľudí, ktorých je určite vo vedení mesta dostatok. 

Takže toto bol jeden z hlavných dôvo... Napriek tomu, že sa hľadali dôvody, že prečo, či to je 

prednosta okresného úradu, či to je nejaká politická strana, kvôli čomu mesto dostáva, ale, ale 

priamo od premiéra sme ako mesto dostali túto otázku, že prečo my nečerpáme tie peniaze. Na 

čo sú nám tie peniaze, keď ich nevieme čerpať, keď ich nevieme použiť. Takže skúsme sa nad 

týmto do budúcna zamyslieť. Ďakujem. Mal by som ešte, ešte jednu pripomienku. Mám taký 

pocit, že trošku v médiách bolo zneužité moje meno a to v téme spaľovni. Tak, tak využijem 

tento priestor, lebo vlastne vzhľadom k tomu, že tu odznela moja poznámka tak, tak by som 

chcel dať veci na pravú mieru. Roky, roky nazad 6, 7 rokov nazad v podstate, keď vznikla 

myšlienka termochemickej elektrárne, zdôrazňujem termochemickej elektrárne tam vlastne 

palivom mohlo byť, alebo pôvodne bolo uvažované, že by to malo ísť na štiepku, malo by 

spaľovať štiepku. Vlastne princípom termochemickej elektrárne je to, že vlastne sa ten materiál 

pod veľkou teplotou zohreje, vznikne z toho plyn, ten plyn sa filtruje a spaľuje sa v motoroch, 

ktoré vyrábajú elektriku, dodávajú do siete. Tá firma, ktorej som bol v minulosti vlastníkom 

mala vlastne zaplatený pripojovací poplatok a zmluvu s elektrárňami na 15 rokov. Môžem si? 

 

p. primátor Michal Domik 



Môžete pokojne.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ďakujem. Takže zmluvu na 15 rokov na dodávku elektriny a v podstate bol tu jeden čistý, 

relatívne čistý filtrovaný, už každý si naštuduje túto problematiku a, a vadí mi strašne ten pojem 

spaľovňa. Hej. To bola termochemická elektráreň, ktorá môže spaľovať štiepku, alebo iné 

palivo. Môžeme sa baviť o tom, čo, čo je teraz téma TDP – triedené druhotné palivo, TAP-ka 

– triedené alternatívne palivo a hoci čo môže byť vlastne tým palivom tej elektrárne. V prvom 

rade spálil, keď by to spaľovalo to, čo sa teraz uvažuje alebo o čom, o čom počujeme v médiách 

rozprávať, že vlastne Rožňava, Revúca, Rimavská spaľovňu niekde, tak táto elektráreň mala 

vyrábať v prvom rade elektrinu, zároveň spáliť buď štiepku, alebo, alebo nejaké palivo 

a odpadové teplo v podstate malo slúžiť buď, buď pre nejaké záhradkárstvo, alebo vykurovanie 

motela konkrétne bola myšlienka, alebo na nejaké iné využitie. Tzn. 3 krát mohlo byť toto 

efektívne využité. Tzn. raz zaplatené výroba elektriny, raz spálenie odpadu alebo 3 krát ešte 

využité teplo. Keď máme uvažovať o tom, že Rožňava má dajakou formou prispieť alebo byť 

spoluúčastná v dajakej spaľovni, ktorá bude len spaľovať dajakou formou odpad, chcel by som 

poprosiť, aby moje meno k tomuto nebolo používané v takej forme, že, že ja som zástancom 

tohto, tohto, tohto, v takomto, v takejto podobe spaľovne nie. Chcel som to dať na pravú mieru. 

Ďakujem veľmi pekne za priestor. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem upozorniť pána poslanca, nezachytil som otázku a keďže 

sme v bode 3 interpelácie poslancov podobné diskusné príspevky je možné prezentovať v bode 

diskusia na konci zasadnutia MZ. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak ale keď už sme začali tak ja aspoň na doplnenie. Takže nakoniec sa nám 

podarilo 300 tisíc. Pán Balázs má pravdu. Dobre, dobre mal pán, pán predseda vlády Pelegrini 

mal dobrú argumentáciu, že ešte ste nevyčerpali predošlé. Takže fakt to tempo musí byť 

vražedné, aby sme všetky peniaze čo najrýchlejšie vyčerpali a aby sme ten rozvoj mesta dali do 

obrovskej dynamiky. Aby keď najbližšie príde a bude výjazdové rokovanie novej vlády, aby 

nemali také argumenty veď na čo chcete ďalšie peniaze, keď ste ešte tie predošlé neminuli. 

Takže to je fakt, fakticky dobrý argument to bol od pána Pelegriniho a nemohol som ani tlačiť 

naňho o ďalšie peniaze. Na vyjasnenie tej elektrárne. Hej. Ja som spomenul, ja iba ako prvý 

možno primátor a ja viem, že je to veľmi háklivá téma, ale vlastne zákon od roku 2020...si 

myslím, že 2025 už nebude povoľovať otváranie nových skládok, tak si vieme predstaviť, že 

vlastne kde pôjdu tie smeti. Takže jediná alternatíva, že budú sa musieť stavať spaľovne. Len 

som upozornil aj občanov, aj vás, že toto je alternatíva do budúcna, ktorá sa chystá. My sme 

chceli túto alternatívu predbehnúť a sme si dali 1 stretnutie 3 primátorov, či by sme nemohli ísť 

do dajakej spoločnej spaľovne. Potom z toho zišlo, nakoľko ten alibizmus u niektorých. Nikto 

nechce spomenúť spaľovňu, hej, tak zišlo. My ideme alternatívou teraz tým, že budeme ukladať 

a vlastne budeme skládkovať na 10 rokov zabezpečené. Takže už ako mesto sa nezúčastní 

budovania spaľovne, lebo nevieme im dodávať už ten komunálny odpad, nakoľko budúci rok 

ideme do súťaže a tam bude na 10 rokov ukladanie. Takže ten komunálny odpad posunúť už 

do spaľovne. Spaľovne fungujú na takom princípe, že potrebujú dajaký objem a vlastne za to 

zvolali toto stretnutie primátorov, či vieme garantovať ten objem komunálneho odpadu. Ale 

ako mesto keď ideme systémom, že dáme otvoriť novú kazetu, tak vlastne náš odpad už pôjde 



do tej kazety. Či to bude v Jasove, či nám dá dobrú cenu Brantner, alebo Fúra to je, to už 

necháme na budúcnosť. Takže za to som ozrejmil všetkým, že tie elektrárne či sa vám páči, 

alebo nie, či to bude niekde vo Fige, alebo v Jelšave, alebo hocikde do budúcna určite tie 

spaľovne sa budú stavať. Lebo už komunálny odpad nemôže ísť na skládku v ďalšom desaťročí. 

Takže ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. 
 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Dneska sa mi darí kolegu Drengubiaka predbiehať. Ja by som chcel požiadať, 

pokiaľ by to bolo možné, alebo teda opýtať sa, či by bolo možné otázky občanov a poslancov, 

ktoré sú v interpreno...interpretované MsÚ v interpelácii poslancov poskytovať v písomnej 

forme aj v materiáloch na MZ. Nakoľko otázka bola verejne položená, myslím si, že by mala 

verejnosť vedieť aj odpoveď na túto otázku. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pani prednostku. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Odpovede pre občanov, ktorí položia otázku v rámci bodu Otázky občanov, alebo Diskusia 

občanov sú zasielané priamo občanom. Tzn., že občan môže reagovať, keď chce ešte doplniť, 

alebo s niečím nie je spokojný a môže prísť na MZ. Neviem, či si to želáte tak, aby to bol riadne 

ako bod rokovania, alebo akým spôsobom robiť tieto interpelácie, keď nie ako informatívne 

správy.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

....napísané otázka občana a nie je k tomu odpoveď. Tak formu nechám na vás. Najrozumnejšie 

z praktického hľadiska by bolo otázka občana, alebo otázka poslanca v rámci interpelácie a pod 

tým odpoveď MsÚ ako bola zaslaná. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel pripojiť k výzve pána poslanca Ocelníka, ktorá 

zaznela pri preberaní návrhu rokovacieho poriadku, aby poslanci dodržiavali rokovací poriadok 

tak, ako je schválený. Hlavne keď sa, keď sa prihlasujú, keď vystupujú v diskusii, aby 

dodržiavali čas a tak isto, aby sa neprihlasovali v prípade, keď bola diskusia ukončená. 

Rokovací poriadok sme si sami schválili, takže je prirodzenou, pre mňa prirodzenou vecou, že 

ho budem aj dodržiavať. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Chcem sa opýtať predstaviteľov mesta v akom stave je rekonštrukcia 

budovy MsÚ, v akom stave sa nachádzame.  

Ďalej sa chcem spýtať technickejšiu otázku ohľadom toho preplácania vlastne. Pozeral som, že 

momentálne to ide z úveru, ktorý čerpáme. Viem, že sme na to dostali nejaké eurofondy, tak sa 

chcem spýtať, že či to funguje toto preplácanie tak, že najprv to ide z nášho rozpočtu a potom 

nám to spätne bude asi uhrádzané z, z toho grantu, ktorý sme na to dostali. To je druhá otázka.  



K. Leskovjanská -  Financovanie rekonštrukcie budovy zatiaľ prebiehalo tak, že do 31.12.2019 

boli uhradené fa v sume 327 315,68 € prvá a druhá faktúra v sume 192 040,55 € boli uhradené 

z úveru. Do 31.12.2019 boli refundované faktúry v sume 309 731,92 €. 

Ing. Valko : Realizácia aktivít projektu neprebieha v súlade s aktuálnym harmonogramom prác 

avšak oprávnenosť výdavkov je posudzovaná v súlade so Zmluvou o NFP, čiže mesto podniklo 

všetky kroky, aby bol projekt riadne a včas ukončený v súlade s harmonogramom realizácie 

aktivít projektu teda do 26/5/2020. Systém financovania projektu je nastavený na formu 

refundácie výdavkov čo znamená, že došlé faktúry sú uhrádzané z dostupných zdrojov mesta 

a následne sú predložené SIEA k refundácii. K dnešnému dňu boli zo strany platobnej jednotky 

MŽP SR schválené všetky výdavky, ktoré boli predložené v žiadostiach o platby. 

A tretia otázka tiež ku rekonštrukcii budovy MsÚ je ak sa dobre pamätám, prosím opravte ma 

ak to už nie je relevantné, ale podľa pôvodného plánu sa malo finišovať v decembri tohto roka. 

Vidíme, že ešte sme ďaleko od ukončenia realizácie. Takže ak...aké sú, aké budú termíny, kedy 

predpokladáme ukončenie rekonštrukcie MsÚ. Ďakujem. 

Macková : viď odpoveď vyššie 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn...Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobrý deň. Ešte raz ďakujem za slovo. Na začiatku dnešného rokovania tu odzneli na adresu 

občana nejaké informácie. Celý deň sa tu šprtám v archívoch ŠTB, takže zopár informácií na 

vysvetlenie. Registračné protokoly agentúrnych a operatívnych zväzkov štátnej bezpečnosti 

vojenskej kontrarozviedky uvádzajú niektoré skutočnosti, ktoré treba dať na pravú mieru. 

Spolupracovníkom ŠTB, teda vedomím spolupracovníkom ŠTB, je človek, ktorý je označený 

v kategórii R ako rezident, agent, alebo TS, tajný spolupracovník, informátor i držiteľ 

prepožičaného bytu PB,  držiteľ konšpiračného bytu KB. K občanovi, kde boli nejakým 

spôsobom podsunuté informácie, ktoré by mohli byť zavádzajúce, tieto zväzky uvádzajú túto 

informáciu. Druh zväzku je označený písmenami PO a SZ. PO znamená preverovaná osoba 

a SZ znamená signálny zväzok. Tzn., že táto osoba podľa týchto informácií nebola vedená ako 

vedomí spolupracovník ŠTB. PO znamená spis preverovanej osoby bol zavedený s cieľom 

sústreďovať písomnosti previerkového charakteru na osoby z hľadiska ich využiteľnosti, alebo 

nebezpečnosti. Čiže ak z diskusie na začiatku tohto rokovania mohol niekto nadobudnúť dojem, 

že spomínaný občan mohol byť vedomým spolupracovníkom ŠTB informácie, ktoré sú 

uvedené v týchto registračných protokoloch to nepotvrdzujú. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakuje pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som sa chcel ešte vrátiť k bodu, ktorý sme teda už dneska schválili, len ja som zrejme zle 

stlačil tlačítko prihlásenie sa do diskusie, lebo som zároveň pozeral ten materiál. Takže a asi 

som slabo stlačil to tlačítko. Chcem sa teda ešte vrátiť k bodu, pôvodné číslo 19/5, po novom 

tuším to bolo 21/5. To bola NDS. My sme mali vo finančnej komisii nejaké pripomienky, tu je 

k tomu nejaké vysvetlenie, takže ja si len chcem teda to ujasniť. Lebo náš návrh bol, finančnej 

komisii, aby súčasťou zmluvy o nájme pôdy pre NDS bolo aj ustanovenie o zmluvnej pokute 

v prípade, ak po uplynutí nájmu a navrátení pozemkov nebudú tieto pozemky uvedené do 

pôvodného stavu. Lebo ide o nejaké poľnohospodárske pozemky. Bude sa tam vykonávať 

stavebná činnosť a máme skúsenosti z, z mesta, že keď sa kopali všelijaké káble, prekopávky, 

tak sa to akože, akože ukončilo, akože uvedené do pôvodného stavu. Akurát teda všelijako to 

bolo zaplátané, trávniky boli len zasypané kopčeky, žiadna tráva, kamene na vrhu atď. Takže 



finančná komisia chcela, aby bola zmluvná pokuta v prípade, ak to neuvedú do pôvodného, do 

pôvodného stavu. Tuná ako teda čítam, že, že to bude riešené takým spôsobom, že tá doba 

nájmu bude plynúť až do podpísania protokolu o odovzdaní. Čieže tzn., že ak nám diaľničná 

spoločnosť oznámi, že teda  uviedla pozemky do pôvodného stavu a chce nám to vrátiť a náš 

pracovník tam príde a povie, ale toto nie je pôvodný stav a proste nie a neuvedú to do 

pôvodného stavu aj 10 rokov, tak nám 10 rokov budú platiť nájomné? Teda podľa tohto. Dobre. 

Ja len teda dúfam, že ten pracovník zodpovedný, ktorý to podpíše, bude naozaj zodpovedný. 

Aby sa nestalo, že príde, podpíše a potom zistíme, že, že proste sú tam nejaké ponechaný nejaký 

stavebný materiál, alebo nejaké, nejaké proste je to rozryté. Korpora Agro povie, že teda nebude 

to obhospodarovať, kosiť atď. lebo proste je to v zlom stave a my nebudeme mať žiadnu páku 

teda na, na to, aby sme buď teda donútili nájomcu, aby uviedol ten pozemok do pôvodného 

stavu, alebo aby my, my to budeme musieť urobiť na vlastné náklady. Takže len teda, len by 

som bol teda veľmi rád, keby, keby sa toto robilo dôsledne. A teda netýka sa to len v tom 

prípade. Aj v iných prípadoch by mesto malo byť prísnejšie pri preberaní. Ak niekde preberá 

nejaké, nejaké prekopávky napr. to spomínal Karol v prípade iného bodu a aj keď sa robia iné 

rozkopávky, ťahanie káblov atď., aby mesto prísnejšie posudzovalo to, čo je uvedenie do 

pôvodného stavu. Lebo proste rozkopať trávnik, potom to zahrabať, urobiť tam proste taký dlhý 

kopček, ktorý, ktorý nie je to zhutnené, nie je to zarovnané, nie je tam vysadená tráva, no to nie 

je pôvodný stav podľa môjho názoru. Takže to je tak zhruba všetko. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. V súvislosti s tým, čo tu bolo na úvod povedané MZ, naozaj ma teda zaujímalo 

v akom stave je Poschova záhrada ako taká a či teda stihneme ten termín podľa teba pán 

primátor alebo nestihneme, resp. v čom sa dá tejto veci pomôcť. Jedna otázka na teba. 

Kancelária primátora: Dotáciu ktorú mesto dostalo na Poschovu záhradu, je potrebné vyčerpať 

do 12/2020 vzhľadom na skutočnosť, že len rok sa riešila pár stranová štúdia je termín veľmi 

kritický avšak nie nezvládnuteľný. V súčasnosti prebieha VO na vypracovanie projektu 

sadových úprav, revitalizácie Póschovej záhrady v meste Rožňava, zároveň sa pripravuje 

projektová dokumentácia na zvyšok prác, veríme, že všetko pôjde podľa plánu a práce by boli 

ukončené 10/2020. 

 

 Druhá otázka. Rozpočet na základe nových informácií, ktoré teda prišli v pondelok, resp. boli 

vyhodnotené v pondelok. Predpokladáme, že ešte tohto roku dostaneme na stôl, aby sme nad 

tým mohli uvažovať v rámci voľných dní alebo, alebo sa to dostane až začiatkom budúceho 

roku k tomuto? Toto by som ešte potreboval informáciu. Tak. Všetko zatiaľ. Ďakujem pekne. 

K. Leskovjanská - Návrh rozpočtu pre rok 2020 – 2022 bude predložený p. primátorovi v 5. 

týždni roku 2020. Po prerokovaní s p.  primátorom bude návrh rozpočtu predložený. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Nech sa páči pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. chcel by som poďakovať aj v mene obyvateľov sídliska P. J. Šafárika 

za výmenu železných schodov na Krásnohorskej ulici, ktorá bola vybudovaná za dosť krátku 

dobu. Do budúcna sú, vybudované schody sú fakt bezpečné. Vyskúšal som aj ja ako len prešiel 

som cez ne. Do budúcna snáď mi napadlo ako len možno bolo by možné porozmýšľať o, 

o urobení ľahkej strechy nad tými schodami, čím by bola chránená aj od poveternostných 



podmienok. Ďalší môj príspevok diskeze...alebo diskusný príspevok by bol o tom, že začiatkom 

roka som požiadal na, na jednom zastupiteľstve o, o to, či mesto by nemohlo rokovať so SAD 

ohľadom zabezpečenia autobusu aj cirka kolo, kolo obeda cez sobotu a nedeľu, ktorá bola 

vyradená z cestovného poriadku, keďže mnohí chodia na návštevu do nemocnici stadiaľto 

z Rožňavy a okolia do Košíc. Nemajú umožnené, keďže, keďže ráno o 7.45 ide jeden autobus 

a ďalší ide až o 16.10. Toľko som dostal ako vyrozumenie od mesta, že napísali list, ale že jaký 

je výsledok doposiaľ ako len neviem o tom. Toľko viem, že zatiaľ ešte stále nejdú kolo obeda 

autobusy do Košíc koncom týždňa.  
A.Šikúrová - K príspevku ohľadom zabezpečenia autobusového spoja: 
V rámci nového cestovné poriadku dopravcu eurobus, a. s. platného od 15. 12. 2019 je na trase 
Rožňava – Košice rozšírená ponuka o nové víkendové spoje. Požadovaný spoj je zabezpečený linkou 
808405 Dobšiná – Rožňava – Moldava nad Bodvou – Košice s časom odchodu o 11:45 hod. 
z autobusovej stanice Rožňava. A. Šikúrová, 21. 1. 2020 

 

Vstúpili sme do adventného obdobia. Môžeme si všímať aj, aj u nás v meste, keďže je 

vyzdobené celé mesto krásne, s krásnymi ozdobami. Jedine na čom by sa mohli ako len 

pouvažovať je vypísané na začiatku ako len Ulici Šafárikovej Veselé Vianoce, alebo je aj tá tak 

povediac slávy brána. Možno mohlo by sa pouvažovať, aby sa aj v maďarskom jazyku ako len 

bolo nejaká tá, nejaká tá ozdoba ako len vyložená, keďže po francúzsky máme PF pour félicity 

je  ako na strážnej veže, veži utvorený in, inej národnosti. Niekedy som počul ako len, že, že 

mesto nemá 500 eur na kúpu nových ozdobných ako len týchto prostriedkov. Ja si myslím, že 

v takomto meste, ako je Rožňava nemalo by v rozpočte ako len chýbať 500 alebo 1 000 eur 

nato, aby sme skrášlili naše mesto. Ň 

Mazanová - doplnenie prvkov vianočnej výzdoby bude riešené v rámci rozpočtových možností a 
ponúk od dodávateľov v II. polroku 2020 

A snáď ešte, ešte jedna pripomienka. Máme na námestí krásny vianočný stromček, pekne 

ozdobený, ale ja si myslím, že estetické, aj estetickejšie by bolo možné vyznačiť to, aby autá 

nie vedeli ako len sa postaviť ku vianočnému stromu. Pokiaľ vyjdete na námestie, tak sú tam 

ako len položené 3 stojany, ktoré, ktoré ako len celkom špatia ako len tam to prostredie. Ja si 

myslím, že nejakými tými vetvičkami, keď by bol ako len vyložená, vyložené to, to tá plocha 

a trebárs nejaké zabalené krabičky by boli ako len, ako keď by pod stromček položené tak boli 

by oveľa estetickejšie než tie, než tie kozy ako len tam položené.  

TSM Rožňava - TSM odstránili železné zábrany a nahradili ich  dopravnou značkou Z4 

Odbor výstavby - Bernáth: uvedenú pripomienku sme zobrali na vedomie.   

 

A keď už hovoríme o, o, o adventu a, a Vianoc tak s touto cestou, keďže, keďže asi posledné 

zastupiteľstvo máme ako len v tomto roke...roku, tak chcel by som popriať požehnané adventné 

dni a v pokoji prežité vianočné sviatky. Kellemes adventi unnepeket es bekes boldog 

karacsonyi unnepeket kivánok mindenkinek.  

 

p. primátor Michal Domik 

Veľmi pekne ďakujem v mene všetkých poslancov a taktiež aj zamestnancov mesta. Nech sa 

páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa ospravedlňujem, že pripravím kolegu Bekeho o posledné slovo. Vedel som, že  on to 

zakončí takýmto prianím sviatočným a ja teda ešte za tým vpadnem s technickými, alebo 

procedurálnymi záležitosťami. Bola tu reč viac krát o dodržiavaní, porušovaní rokovacieho 

poriadku. Ja sa jednak chcem ospravedlniť. Zrejme som viac krát pri faktických presiahol limit, 

ale nepípalo zariadenia, takže som ani, ani si to nejak neuvedomoval. Takže neviem, či je to 



nejaká technická porucha, že, že pre... Aha. No lebo to je ako keď pípa tak, tak sa trošku 

ovládam a keď nepípa tak sa potom neovládam. Ale ešte mám jeden technický... Mám pocit, že 

sme porušili rokovací poriadok dneska pri tom rokovaní o odpadoch, keď sme dali hlasovať 

o ukončení diskusie a potom sme umožnili vystúpiť pánovi Sisíkovi. Ja nemám nič proti tomu, 

aby ľuďom bolo umožnené vystúpiť, ale, ale neexistuje také niečo ako diskusia poslancov 

a diskusia občanov. Je jedna diskusia a v rokovacom poriadku je, že občania sa môžu prihlásiť 

a predsedajúci im pridelí slovo, keď sú, keď vystúpia všetci prihlásení poslanci. Nie keď sa 

skončí diskusia poslancov, keď vystúpia všetci prihlásení poslanci. Ten, ten rozdiel v tom, je 

v tom, že ak sa ukončí diskusia poslancov a potom akože môžu vystúpiť občania, tak vlastne 

občania už nemôžu re...pardon, poslanci už nemôžu reagovať v takom prípade na, na, na toho 

občana. Čiže preto, preto tak je podľa mňa správne v rokovacom poriadku, že ak sa nehlási 

žiadny poslanec, tak predsedajúci by mal sa spýtať, že či nejaký občan chce vystúpiť k tomu 

bodu. Keď sa neprihlási ani žiadny občan, potom sa ukončí diskusia. V prípade, ak sa dá 

občanovi možnosť vystúpiť, tak ešte aj poslanci majú mať, by mali mať potom možnosť 

reagovať. Lebo môže sa stať, že nejaký poslanec povie niečo a tí, tí nejaký pardon občan povie, 

že ty poslanec si neviem čo neurobil, alebo tak a vlastne sa neumožňuje potom reagovať. Čiže, 

čiže tak by to malo byť. A v okamžiku, keď už teda odhlasujeme koniec diskusie, tak, tak potom 

môžu vystúpiť len tí, ktorí boli v tom okamžiku prihlásení. Pokiaľ sa teda občan v tom čase 

hlásil rukou, že chce vystúpiť, tak by to malo byť ešte ako akceptované. Ale mali by sme potom 

aj takéto, takéto detaily akože dodržiavať. Ďakujem a tiež všetkým prajem šťastné a veselé 

Vianoce a všetko dobré v novom roku.  

 
 


