
p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobré ráno prajem všetkým. Ďakujem za slovo. mám niekoľko otázok vlastných a jednu otázku 

jedného občana mesta Rožňava. Začal by som bodom interpelácie zo zasadnutia MZ z 01.07. 

Pán kolega Beke mal nejaké otázky ohľadom billboardu, ktorý stojí pri MŠ Reformovanej 

cirkvi na sídlisku Podrákoš. Pán primátor sa vyjadril, že ide o čiernu stavbu a viacej informácií 

nám malo byť poskytnutých písomne. Žiaľ do dnešného dňa sa k tomu, sme sa k tomu 

nedopracovali, tak poprosím tento bod ešte raz prediskutovať, alebo nejak nám poslať 

stanovisko mesta k tomu billboardu, ktorý tam stojí vlastne na mieste budúceho chodníka, kde 

sa plánuje chodník popri MŠ na Podrákoši. 

Odbor právny a správy majetku : dňa 12.7.2021 zaslal spoločnosti euroAWK, spol. s r.o. 

výzvu na odstránenie bilboardu z pozemku KN C 4349/1 na ulici Kozmonautov, ktorý tam bol 

postavený bez vedomia vlastníka pozemku a príslušného povolenia a to v lehote 15 dní odo dňa 

prevzatia výzvy. Výzvu si spoločnosť prevzala dňa 21.7.2021. Napriek tejto výzve bilboard 

neodstránila. Nakoľko sme mali kontakt na referenta tejto spoločnosti pre východné Slovensko, 

s ktorým sme už v minulosti komunikovali, kontaktovali sme ho aj týmto spôsobom. Bilboard 

však stále nebol odstránený, preto odbor právny a správy majetku podal dňa 1.12.2021 na 

stavebný úrad Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby. V zmysle § 88 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zmysle neskorších predpisov 

povolenie stavebného úradu sa nevyžaduje na odstránenie reklamnej stavby, ktorá je postavená 

bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, alebo bez písomného oznámenia stavebného 

úradu pri stavbách, ktoré treba ohlásiť, alebo v rozpore s ním, ak ohlásenie odstránenia stavby 

podal vlastník pozemku a nedal právo inej osobe uskutočniť reklamnú stavbu na svojom 

pozemku. Stavebný úrad vydá osobe, ktorá podala ohlásenie odstránenia stavby, súhlas s 

odstránením reklamnej stavby do 30 dní odo dňa podania ohlásenia. Vlastník pozemku je 

oprávnený po doručení súhlasu stavebného úradu s odstránením reklamnej stavby odstrániť 

reklamnú stavbu na náklady vlastníka reklamnej stavby. Spoločnosť euroAWK, spol. s r.o. má 

s mestom uzatvorenú nájomnú zmluvu na prenájom pozemkov pod reklamnými stavbami, tento 

pozemok však nie je predmetom zmluvy. Spoločnosť bilboard premiestnila z pozemku, ktorý 

v minulosti síce bol predmetom zmluvy, ale bol dodatkom k zmluve vyňatý, nakoľko tento 

pozemok mesto predalo v r. 2018 Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku - Cirkevný 

zbor Rožňava.  

 

 Ďalej by som sa chcel spýtať v akom stave je kúpalisko v Rožňave. Bola tam podpísaná zmluva 

na rekonštrukciu. Vieme, že sa pravdepodobne s touto z finančných dôvodov nezačalo, tak 

možno nejak v skratke aký je ďalší postup ohľadom tejto investičnej akcie. Tretí bod, alebo 

ďalší bod je, chcel by som sa spýtať na stav vnútro blokového areálu Družba. Tiež investičná 

akcia. Je to vlastne akcia, ktorú sme zdedili ešte po predošlom MZ, ktorému sa podarilo získať 

finančné zdroje. Žiaľ prešli už 3 roky  a dodnes sa nič nerobí, takže občania sa ma pravidelne 

pýtajú, prečo to stojí a prečo sa stále vyhovárame, že to nie je v našich rukách. Ďalej ja by som 

sa chcel opýtať na súdny spor, alebo právny spor, ktorý máme, ktorý má mesto Rožňava so 

SOŠOaS na Rožňava bani. Ešte 22. 05. 2020 vydal okresný súd platobný rozkaz a odvtedy je 

mesto v rokovaní s KSK. Dodnes nevieme nejaký výsledok rokovania a mám pocit, že ani do 

skončenia nášho funkčného obdobia s týmto bodom nepohneme. Je to niečo, čo sme zdedili. 

Žiaľ. Nie je to naša chyba. Napriek tomu by som bol rád, keby sme tento problém nejak ukončili 

a aby nebol presúvaný na plecia ďalšieho budúceho zastupiteľstva. A posledný bod, ktorý 

a chcem spýtať vlastne budem citovať z rozhovoru s jedným občanom, obyvateľom Ulice zlatej 

v Rožňave a citujem:  „nie každý z nás má to šťastie, aby sme bývali na ulici, kde býva aj pán 

primátor, ako občania Edelényskej. Chceme poprosiť mesto, aby sa urýchlene začalo zaoberať 

stavom vozovky na Ulici zlatej, lebo každým prejazdom si ničíme naše autá.“ Ďakujem.  



Odbor výstavby: Vozovky sa v spolupráci s TSM mapujú a postupne opravujú podľa 

závažnosti aktuálneho stavu.  

 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Tak by sme, keď dovolíte, tak poprosím billboard som dal riešiť zástupcovi, môjmu 

zástupcovi, aby nám povedal bližšie informácie. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Pekný deň prajem všetkým. Čo sa týka billboardu, tak áno bol majiteľ 

oslovený, podnikáme ďalšie právne kroky na to, aby sa ten billboard odstránil stade. Niektoré 

postupy sú trošku pomalšie, ale čo sa týka komunikácie s tým majiteľom toho billboardu, ktorý 

ho tam osadil naozaj nelegálne, mesto podniká všetky právne kroky. A ešte čo sa týka kúpaliska 

dodám toľko, že tak isto bol právnym oddelením zaslaný návrh na zrušenie tejto zmluvy, 

nakoľko finančné prostriedky v zmysle zmluvy sa nezískali. Takže toto bolo podniknuté. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže by som prešiel najprv na kúpalisko. O kúpalisku viete, že sme to 

požadovali 400 tisíc, kde je aj pán poslanec aj ja sme 13-ti členovia rady a bohužiaľ prišlo tam 

k podvodu. Zatiaľ to neriešili sme, lebo sa venujem iným prácam. Robilo sa všetko, aby tie 

peniaze sme nedostali, ale pán predošlý prednosta okresného úradu nechal obrovské stopy 

podvodu s tým, že uznesenie pozmenil. Takže mám doklady. Potom pánov poslancov vás 

poprosím a vám ukážem k akým podvodom prišlo. A vďaka pánovi Annovi a ďalším osobám 

za ním tak o to kúpalisko, o tých 400 tisíc sme prišli nakoľko komisia, ktorá prišla preverovať 

koľko má bodové hodnotenie mesto a tento projekt mesta, tak nedostala relevantné doklady, 

lebo v dokladoch bola priorita na prvom mieste mestské kúpalisko, kde dostalo 100 bodov. 

A keď si pozriete na stránku tak okresného úradu, tak mesto Rožňava má 0 bodov. A za tých 

100 bodov dalo ruku aj včetne pána poslanca Burdigu všetkých 13 členov rady. Len akosi sa to 

nedostalo do uznesenia a príloha zmizla z tohto dokumentu. Takže sú tam tie uznesenie. Jedno 

kde je s prílohou, že mesto sme dali na prvé miesto zo 100 bodami a je tam ešte ďalšie uznesenie 

to, ktoré je na internete a tam akosi tá príloha zmizla. Takže ďakujeme ľuďom, ktorí išli proti 

kúpalisku, že sa im to podarilo aj keď takýmto podvodom, ale dáme to šetriť. Okresný úrad 

nám hovoril, že tieto veci dal prešetriť na najvyšší kontrolný úrad, takže sa to prešetruje, čo sa 

vlastne tam stalo, ale my máme relevantné dôkazy o zmene uznesenia. Takže sme museli zrušiť, 

nakoľko tých 400 tisíc nedostaneme z ministerstva. A vlastne sme zrušili, dali sme zrušiť túto 

zmluvu, lebo tie financie nebudeme vedieť z vlastných zdrojov vyfinancovať to kúpalisko. Čo 

sa týka vnútrobloku. Zas vnútroblok Družba to je asi jediný projekt, ktorý sa nám nepodarilo 

preskúmať. Hej vnútroblok Družba predtým sa urobilo taká PHZ, že keď sme urobili verejnú 

súťaž, kde sa už zúčastnili aj veľké firmy ako Veolia, Stra...nie Veolia, Strabag, Eurovia, tak tá 

suma zo 400 tisíc išla na 290 tisíc euro. Škoda, lebo keby sme  ho vedeli preskúmať, tak ešte 

by sme tam mohli dať aj detské ihrisko za 60 tisíc, alebo fontánu za ďalších 50 tisíc. Cena 

zbytočne vrátime. Takže my sme to stopli, aby sme to chceli aspoň zvrátiť, ale nedalo sa, by 

sme  stratili. Takže firma Strabag vyhrala a teraz momentálne prišlo k zmene cien a oni dali 

potom požiadavku o nás, od nás, že by chceli navýšiť ceny. Či budeme robiť to už bude na vás, 

či to odsúhlasíte. Je tam rozdiel dajakých 7% z ceny navýšenia tejto stavby a keď to odsúhlasíte, 

tak môžeme ten vnútroblok urobiť. A museli sme si to overiť, že či môžeme navýšiť tieto ceny, 

tak sme volali na KSK a tam nám odobrili, že áno môžeme tú cenu navýšiť od druhého v poradí. 

Takže oni dali navýšenie a toto navýšenie nepresiahlo ponuku druhého. SOŠ tak áno pán 

poslanec Bolaček máte prav....že či to neprenesieme na ďalších. Tak len vám ozrejmím z toho, 



že nikto od roku 2003, to je 18 rokov, nikto neriešil tento problém z predošlých primátorov. My 

ho riešime a sme boli ochotní aj súdnou cestou, lebo sa ľady nepohli. Ak sme dali, otvorili 

súdny  spor, tak sa ľady pohli. Bol som osobne asi 4 krát na KSK, kde sme vyjednávali 

podmienky zvratu tohto problému, lebo ani oni nechcú byť, nechcú si pošpiniť meno, tak sme 

vyjednali to, že my sme dali znalecký posudok, potom si urobili aj oni. Relevantne sú tam dosť 

veľké rozdiely v cene. My sme  mali okolo tých 400 tisíc, do 400 tisíc, oni mali len 200 tisíc, 

alebo nie my sme mali tak 400 tisíc, oni mali dajakých len 130 tisíc, hej. Je čudné ako môžu 

znalci v dnešnej dobe hrať sa s číslami, ale asi je to možné. Tak sme sa dohodli, že urobíme 

ešte tretí znalecký posudok. Hej. Takže oni dali urobiť aj tretí znalecký posudok s tým, že my 

sme dodali tých znalcov, aby to nebolo také, že ponuky 5-tich znalcov, z ktorých majú si vybrať 

jedného, kde sme si overovali to vlastne, vlastne ten znalecký posudok bude tak ako bude a aby 

to bolo dobré pre obidve strany, aby to bolo dajaká konsenzus toho celého medzi tými dvoma 

sumami. Takže uvidíme. Tento znalecký posudok mali vybrať si z piatich. My sme dali 5 mená 

a oni mali vybrať, urobiť verejné obstarávanie na toho znaleckého, na ten znalecký posudok 

a dať vypracovať ten tretí, ktorý by mal byť rozhodujúci a tá suma by mala byť tá rozhodujúca, 

ktorú nám KSK potom ponúkne za tú telocvičňu. Dobre. A Zlatá. Viete, tak ja už ani nemôžem 

tu v tomto smere bývať. Viete, keď mi poviete Zlatá pán Bolaček, my sme tam opravili na Zlatej 

60 ročné chodníky so zámkovou dlažbou, celú Zlatú sme tam vydláždili, postavili sme na Zlatej 

kontajneroviská, postavili sme tam nové tieto klietky, postavili sme na Zlatej nové detské 

ihriská po 30-tich rokoch hej. A teraz, že by dajaký občan povedal, že pred, pred na Edelénskej 

ulici, áno bývam tam, ale tú cestu ani nevyužívam, lebo je to jednosmerka, ja bývam dakde 

inde, ale že určitý občan sa pýta, že nemá také šťastie, že tam je cesta. Tak na Zlatej oni potom 

na Edelényskej a na celom Juhu môžu povedať, že my  prečo nemáme klietky, my prečo 

nemáme detské ihrisko, my prečo nemáme zámkovú, zo zámkovej dlažby vydláždené všetky 

nové chodníky urobené. Takže to je také vaše. Také, také, že počul som od neho, tak chceli ste 

k tomu len povedať, že tam je cesta. Môžem upokojiť, pripravuje sa verejné obstarávanie na 

cesty a kde chceme aj tú Zlatú, ale nie celú Zlatú zas určite sú od toho aj horšie cesty. Sú pozrite 

sa na Ernesta Rótha. Takže my nerozdeľujeme, kde, kto býva. My sme išli podľa toho, ako som 

to nastavil. Vargové pole bolo prvé, bolo to najstaršie sídlisko. Čučmianske sídlisko sa tak isto 

zrekonštruovalo. Môžete sa ísť tam pozrieť. Ceny nehnuteľností minimálne každého bytu 

zrástli o dajakých 5 tisíc euro len vďaka tomu, ako vyzerá to okolie pred blokom. Teraz pracuje 

sa na Podrákoši a ide sa, budúci rok sa idú aj na Juhu robiť chodníky. Čo sa týka ciest áno 

križovatka Zlatá, Mierová bude zrekonštruovaná budúci rok, ale sú od toho ešte horšie úseky. 

Bohužiaľ Ernesta Rótha, Záhradnícka, cesta na Gyulapalag, Cintorínska, máme tam všetko 

máme? Podrákošská. Takže tých ciest je veľa v meste, ale chceme dosť veľkú sumu vynaložiť 

na to, aby všetky tieto cesty boli opravené tie, čo sú v najhoršom stave. A pán sa môže prísť 

pozrieť, mal som takýchto občanov, ktorí sa sťažovali a ja som si s nimi sadol do auta a som 

im ukázal ešte horšie stavy a boli veľmi spokojní, že v akom stave ich cesta je. Takže uznávam, 

že áno toto je pán primátor priorita, ktoré ste mi ukázal, ale nezabudnite aj na našu cestu. Dobre 

akože to sme aj ukončili čo sa týka tých ciest. Nech sa páči pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň každému kolegyne, kolegovia. Budem kratší. Pán primátor 

ďakujem pekne, že si povedal, že všetci tí, ktorí sme boli na tej okresnej rade sme hlasovali za 

to kúpalisko. Ja keď som vedel, tak som aj druhú ruku dvihol samozrejme. Však som 

lokálpatriot. Druhá vec k tej tvojej, tomu diskusnému príspevku. Ja ako primátor tiež som 

samozrejme  riešil tú školu na bani. V tom čase iným spôsobom, teraz je ten čas týmto 

spôsobom. Ja držím palce, aby sa to dalo do poriadku. Je to vlastne len pre mesto dobré, keď 

sa to podarí či už takou alebo onakou cestou, ale určite sme to riešili. Alebo som to aspoň ja 

ako primátor tiež riešil. A do tretice len ku tým cestám pán primátor. Tretí rok si primátorom 



a by si už mal vedieť, že dáš prst a chcú celú tvoju ruku. Hej takže to je len toľko asi k tomu. 

Môžeš sa ty rozkrájať a aj tak bude zle, ale to čo si menoval tie cesty chodníky ja budem držať 

palce, aby bolo tých chodníkov a ciest čo najviac zrekonštruovaných, lebo mesto to potrebuje. 

Takže určite nikdy nebudem proti tomu, aby sa tieto komunikácie – chodníky a cesty robili. Je 

to dobre, keď sa nájdu na to peniaze, je to dokonca vynikajúce. A úplne naposledy, k čomu som 

sa vlastne chcel prihlásiť. Máme za sebou sviatok Všetkých svätých. Tak ako stále navštevujem 

cintorín, mám tam svojich predkov a tak isto aj teraz to bolo počas týchto sviatkov a aj 

intenzívnejšie, chodil som tam aj ráno aj večer a dal som si záležať na tom, že som sledoval aj 

život v tom cintoríne, aj chod okolo toho celého cintorína. V mene mojom aj viacerých ľudí, 

ktorí ma oslovili, by som sa chcel poďakovať tu kolegovi Zolimu Bekemu za to, ako bol cintorín 

na tento sviatok pripravený. Osobne som videl aj ako zdobí tie hroby vlastne, ktoré možno 

nemajú tých svojich majiteľov alebo aspoň nie sú na území Slovenska. Takže Zoli veľká vďaka 

za to, ale aj cintorín v akom stave bol, ale to patrí určite aj pánovi riaditeľovi technických 

služieb vďaka ako to bolo robené. Pretože ešte aj ten sviatočný deň sa robilo ráno upratovanie. 

Ja som hneď ráno tam bol, čiže dalo sa to, dalo sa to dohromady. Fakt že klobúk snímam dolu 

z hlavy ako sa to celé, celé pripravilo. No a úplne naposledy sa chcem poďakovať aj náčelníkovi 

MP, pretože som si všimol aj službukonajúcich policajtov, vlastne jeho podriadených 

a ďakujem aj chlapcom za tú službu, ktorú tam urobili, za riadenie dopravy a bol som veľmi 

rád, že celý sviatok prebehol v takom úplne kľude, tak ako mal. Bola tam absolútna organizácia 

aj dopravy, prechodu chodcov atď. Niekedy som stál pri aute a som to sledoval, ale fakt tiež 

klobúk, klobúk dole. Takže veľmi pekne, veľmi pekne ďakujem vám všetkým, ktorí ste priložili 

ruku k tomu dielu vlastne. Ďakujem. Toľko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobrý deň. Mal by som otázku, zrejme teda na riaditeľa technických služieb. Týka sa to vlastne 

dopadov tej opravy kúpaliska, ktorá prebehla začiatkom sezóny. Chcem sa spýtať, že či sa už 

v tejto chvíli dá vyčísliť, či tie, tie opravy priniesli nejaké úspory na elektrine a plyne pokiaľ 

ide o čerpanie vody do bazéna, alebo, alebo teda vykurovanie vody. Čiže ak už v tejto chvíli 

máme vyčíslené, či došlo k nejakým úsporám, ak ešte to nie je vyčíslené tak... Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán riaditeľ vieme dajaké odpovede, lebo ak nie, tak napíšete nám. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Dobrý deň prajem. Ja teda ku, ku kúpalisku nedošli nám všetky vyúčtovania energie, čiže ešte 

na tie čakáme v podstate na tie faktúry a podľa toho všetko počítam (nefunkčnosť mikrofónu) 

ja by som informáciu poslancom MZ. 

TSM – riaditeľ : viď prílohu 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán  poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ja som chcel len doplniť, že občania majú právo  sa na  nás obracať so všetkými 

svojimi problémami a ja som aj veľmi rád, že to robia. Či už sú to cesty, chodníky, všetko to 

osobne považujem ako nejakú základnú, úplne základnú službu, ktorú mesto má pre svojich 

občanov dodávať. Môžeme, môžeme tu diskutovať do aleluja či, či to, že sa opraví nikde 

chodník teraz máme všetci oslavovať. Ja si myslím, že to je základ. Nechcem sa porovnávať 



s minulými obdobiami, či sa to takto robilo alebo nie. Vidíme tu zmenu, vidíme tu snahu. Ja sa 

teším, ale taktiež moje nároky sú trošku vyššie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak ešte keď môžem na záver pán poslanec Bolaček len dať, keď fakt ako 

myslíte to vážne, že vaše nároky sú vysoké, tak skúste sa spýtať vašich kolegov, ktorí za mnou 

chodia, áno oni sú tu ticho, musíme to povedať občanom, do diskusie veľakrát sa nezapájajú, 

ale títo poslanci sedia raz týždenne minimálne prídu za mnou a potrebujeme urobiť to a to pán 

primátor. Oni chodia za mnou. Takže moje dvere sú otvorené aj pre vás pán Bolaček. Zatiaľ ste 

ani raz neboli za tieto 3 roky za mnou, že by trebalo dačo urobiť na Podrákoši, alebo dakde. 

Pán, pán poslanec Balázs tu nie je, on prišiel, bol prekvapený. Do 3 dní sme urobili aj pred...bolo 

to adekvátne. Áno trebalo rigol vyčistiť a my sme to do 3 dní dali. Veľká pochvala pre pána 

riaditeľa taktiež, že to dal do 3 dní. On bol sám prekvapený, že už o 3 dni tam bager bol, vyčistil 

ten rigol. Takže asi takýmto postupom by som žiadal aj vás, ako to robia poslanci, aj klubu aj 

v tomto. Otvorené sú dvere, prídem s prosbou, poprosil ma pán sused, poprosila ma dajaká 

občianka mesta, že či by sa to nedalo urobiť, my sa stále chodíme pozrieť do terénu, aby sme 

to videli a odstránime to. Takže  všetci poslanci chodia, otvárajú dvere a prídu za mnou 

s požiadavkami. Takže dá sa to aj takto ako to robíme v terajšej dobe. Nech sa páči pán poslanec 

Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem pekne. Pekný deň každému. Ja by som sa chcel spýtať výhľadovo. Blíži sa zimná 

sezóna, odzneli tu rôzne informácie čo sa týka minulosti a letnej sezóny. Technický a vôbec 

prevádzkový stav zimného štadióna na zimné obdobie ako sa plánuje pre informáciu verejnosti, 

aby boli troška v obraze. Samozrejme každý berie do úvahy epidemiologickú situáciu a s tým 

súvisiace opatrenia. Ale po tej, keby toto bolo v poriadku, že ako sme na to pripravení. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak môžem na to odpovedať, že zimný štadión taktiež je pripravený na prevádzku, pracuje sa 

tam aj teraz. Takže sme pripravení. Už len čakáme vyjadrenie RÚVZ, že aké budú 

kapa...kapacity, ktoré budeme môcť pustiť, hej a do akej zóny sa dostaneme. Ak tam bude 50 

ľudí ja si myslím, že nie je to ekonomické, aby sme pustili na zimný štadión 50 ľudí. Takže ako 

budeme určite žiadať dajaké povolenie, či budeme vedieť tam viac ľudí pustiť. Takže ľadová 

plocha je pripravená, urobená všetko. Neviem o žiadnych problémoch, že by tam boli s dajakou 

technológiou. Takže je to pripravené a pracuje sa na to, ideme na plno stým, že chceme  to 

otvoriť a už len budeme čakať ako sa vyvinie potom covidová situácia. Ešte niekto do diskusie? 

Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja len takú malú poznámku mám. Ďakujem za spoluprácu pánovi zástupcovi primátora 

Michalovi Drengubiakovi, prepáčte maska ma dusí. Veľa vecí keď potrebujem riešiť zavolám 

ho a akože veľmi promptne to vieme spolu vyriešiť a aj čo sa týka miestnej časti, alebo 

ostatných častí. Takže len toľko, že by som mu chcel poďakovať. Ďakujem ti Mišo.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Beriem to na vedomie a vidím tú snahu z jeho strany. Takže ako veľmi si 

vážim, že je po mojej pravici. A tak ako sme sa dostali na vyšší level aj tie systémové, to 

systémové riadenie sa zlepšilo. Takže dávam plnú pravdu. Pán poslanec Breuer nech sa páči. 

 



p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Dobrý deň prajem ešte raz. Ja chcem poďakovať pánovi primátorovi, že takto má otvorené 

dvere, lebo fakt tam môže ktokoľvek, kedykoľvek prísť a netreba čakať ďalších 6 týždňov kým 

máme ďalšie zastupiteľstvo a potom tu riešiť problém, lebo niektoré môžu byť fakt akútne 

a treba to riešiť za chodu a nie po 6-tich týždňoch. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Som rád Roman, keď vieme pomôcť a takto si predstavujem aj ja 

spoluprácu. Nie sme všade, nevidíme všetko, ale naozaj keď sa o niečom dozvieme, tak sa to 

snažíme odstrániť hneď či už ja, či pán primátor, či ďalší ľudia na MsÚ, MP, odpadových 

službách,  technických službách. Takže takto si myslím, že by mala fungovať spolupráca 

v meste, aby sme to mesto mali čo najkrajšie a spoločne sa snažili ho budovať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. 
 




