
Takže môžeme prejsť do bodu č. 3 nasledujú Interpelácie poslancov 

Nech sa páči. S faktickou poznámkou pán Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Prajem príjemný deň všetkým. Odzneli tu dosť vážne, vážne veci, vážne argumenty, ktoré sú 

veľmi jednoducho dohľadateľné. Chcel by som poprosiť pani kontrolórku, či by sa náhodou 

niektorým týmto veciam nepovenovala, lebo, lebo toto nie sú veci, ktoré, ktoré sú vymyslené. 

To sú fakty, ktoré sa dajú, dajú dohľadať. Ďakujem pekne. Áno. K pánovi Bobkovi, áno. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram bod č. 3 Interpelácie poslancov. Aha. Dobre. Ja 

len vidím monitor. Nech sa páči pán Bolaček.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobré ráno všetkým. Ďakujem za slovo. Pán primátor, milí kolegovia mám niekoľko otázok. 

Poprosím potom iba na ďalšie zastupiteľstvo v písomnej forme odpoveď na tieto otázky. Prvá 

otázka. Keďže som si všimol, že sa vedú súdne spory s mestom na vyššie sumy chcem sa spýtať, 

či mesto si robí nejaké rezervy v prípade, že by sme tieto súdne spory prehrali, aby sme mali 

z čoho zaplatiť. 

Ing. E. Leskovjanská 
v účtovníctve k 30.09.2020 sú vytvorené rezervy:  
-so zaúčtovaním 553/323 (krátkodobé rezervy so splatnosťou do 1 roka) na 

pasívny súdny spor: 
Ing. Peter Fábián / mesto Rožňava - bezdôvodné obohatenia za užívanie pozemkov 

pod miestnymi komunikáciami v sume 220 000,- €. Spis.značka 13Up/905/2020. 
- so zaúčtovaním 553/459 (dlhodobé rezervy so splatnosťou nad 1 rok) na 

pasívny súdny spor: 
Ing. Šima S&S/ mesto Rožňava - ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v budove na Námestí baníkov 19 v sume 25 000,- €. Spis.značka 9C/18/2012. 
    Oba súdne spory sú naúčtované na základe podkladov z odboru právneho od 

p. Halyáka. Každoročne odovzdáva predpoklad prehry súdnych sporov, na základe 

ktorých sa robí ich zaúčtovanie podľa hladiny významnosti v zmysle internej 

smernice č. IS 1/2015/FO Tvorba a používanie rezerv a  v zmysle internej 

smernice č. 3/2020/FO Vedenie účtovníctva.  
    Do rozpočtu ani do zmeny rozpočtu nebola predložená požiadavka na 

vyčlenenie finančných prostriedkov na úhradu súdnych sporov.  
Mgr. Halyák: Na každý súdny spor sa vytvára rezerva podľa interných predpisov mesta. 

 

Druhá otázka. V meste Rožňava prebieha niekoľko väčších investičných akcií, na ktoré sa ma 

pýtajú obyvatelia a tiež neviem kvalifikovane odpovedať. Jedná sa konkrétne o cyklochodník, 

rekonštrukcia námestia, revitalizáciu Poschovej záhrady, vnúroblokový areál Družba. Takže 

poprosím vymenovať, aké činnosti už boli v týchto akciách urobené, aké ešte musia byť 

urobené, nejaký hrubý časový rámec a ak pri týchto investičných akciách je nejaký finálny 

dátum, dokedy musíme ich mať hotové z ohľadom na to, že tam dostávame nejaké finančné 

prostriedky, tak prosím uviesť aj tento finálny dátum.  

Ďalej by som sa chcel opýtať na rekonštrukciu budovy MsÚ. Na moju septembrovú otázku, 

ktorú som adresoval pani prednostke mi prišla odpoveď od pána Valka. Pýtal som sa konkrétne 

kedy už budú všetky aktivity hotové. Tak odpoveď pána Valka bola, že všetky hlavné aktivity 

boli hotové k 31. 07. ale s ohľadom na Covid situáciu a nejaké aktivity hodné osobitého zreteľa 

muselo byť ešte, musí byť niečo ešte dokončené neskôr. Keďže môj, alebo keďže som si všimol, 

že v septembri ešte nebolo, neboli všetky okná vymenené, nebolo dokončené zateplenie ani 

fasáda, tak poprosím, môže to byť iba moje zdanie, tak asi keď pán Valko hovoril, že všetko 

bolo hotové, tak asi bolo. V tejto otázke mi stačí odpoveď či je to kompletne ukončené čo sa 



týka realizácie, čo sa týka aj, aj papierovo či to všetko sedí a či nám vlastne už boli vyplatené 

všetky finančné pros...nenávratné finančné prostriedky. 

Ďalej by som sa chcel spýtať na odpadové služby mesta Rožňava. Keby prišiel pán riaditeľ na 

budúce zastupiteľstvo nám odprezentovať v akom stave toto je. Keďže som sa dozvedel 

o viacerých problémoch, ktoré tam môžu, alebo ktoré tam už vznikli. Konkrétne by som chcel 

vedieť ako je to s areálom. Či vieme kde konkrétne budú tieto služby sídliť. 

Mgr. Halyák: Odpadové služby sídlia na Štítnickej ulici 21 v areáli Technických služieb 

 Či je tento areál postačujúci, ako to vyzerá s vozovým parkom, s náborom zamestnancov. Či 

už máme dohodnuté uloženie odpadov a taktiež nejaký hrubý časový rámec, keď tieto činnosti 

boli už začaté. Kedy plánuje ich pán riaditeľ ukončiť. Či to všetko stíhame k tomu 01. 01. 2021 

ako je naplánované. 

Ďalej by som sa chcel opýtať na kúpalisko Rožňava. Konkrétne som si všimol, že mesto začalo, 

vypísalo verejné obstarávanie na realizáciu rekonštrukcie. Táto realizácia má stáť takmer 1 100 

tisíc eur vrátane DPH. Mesto v tomto, v tejto investičnej akcii požiadalo regionálny príspevok 

pokiaľ viem vo výške 400 tisíc. Tak ma zaujíma, z čoho plánujeme zaplatiť ten zvyšok. Či už 

je tam nejaká, nejaké možnosti ako, ako získať zvyšné peniaze, keďže vieme, že momentálne 

sme v situácii, že nemáme ani na réžiu mesta. 

A posledná otázka, ktorú mám, je že bolo vypísané verejné obstarávanie na projektovú 

dokumentáciu na parkovanie na juhu. Toto parkovanie ale je, alebo táto dokumentácia bola 

vyžiadaná na pozemky, ktoré nie sú majetkom mesta. Konkrétne patria regionálnemu 

poradenskému informačnému centru, kde má mesto nejakú účasť, ale nemôže kontrolovať 

činnosť, nemá tam kontrolnú väčšinu. Pravdepodobne chceme na týchto pozemkoch urobiť 

nejaké parkovacie miesta, alebo odstavné plochy pre občanov. Ak je to pravda, tak chcem 

vedieť či je to aj nejak zmluvne podchytené, že keď sa tieto parkovacie plochy urobia, že 

občanom bude zaistené, že tam budú môcť parkovať a za akých podmienok. Ďakujem. 

Romina Gyuréková: Cyklochodník 

Dokumentácia k plánovanému verejnému obstarávaniu je na 1. ex ante kontrole. Po doručení 

výstupov z kontroly z KSK IROP bude vyhlásené verejné obstarávanie, pričom môže nastať 

situácia, že po novelizácii zákona o VO pôjde zákazka priamym zadaním. Mesto bude 

adekvátne reagovať na zmeny v legislatíve. 

 

Rekonštrukcia námestia 

Podľa zákona č. 67/2020 z 2. apríla 2020, dotácie poskytnuté na kapitálové výdavky v roku 

2018 a dotácie poskytnuté v roku 2019 možno použiť do 31. decembra 2021. 

Práce realizujú TSM Rožňava. Zrealizované sú všetky demontážne práce pôvodných 

chodníkov, výrub stromov, naďalej sa realizujú rozvody vody a kanalizácie. Po zrealizovaní 

podzemných prác sa vyhotovia chodníky so všetkými vrstvami, vysadia sa stromy a osadí sa 

mobiliár. 

 

Revitalizácia Póschovej záhrady 

Podľa zákona č. 67/2020 z 2. apríla 2020, dotácie poskytnuté na kapitálové výdavky v roku 

2018 a dotácie poskytnuté v roku 2019 možno použiť do 31. decembra 2021. 



Práce realizuje firma STRABAG a SADEX. Práce prebiehajú v súlade s  časovým 

harmonogramom, momentálne sa dokončuje etapa chodníkov a následne bude riešená fontána. 

Stavebné práce musia byť zrealizované podľa zmluvy ZOD, tento rok má  byť 

prestavaných  80%  stavebných prác a sadové úpravy majú byť zrealizované do 9 mesiacov od 

odovzdania staveniska.  

Vnútroblokový areál Družba 

Verejné obstarávanie je  v  súčasnosti  predložené na 2 ex ante kontrole, pričom k dnešnému 

dňu neboli prijímateľovi doručené výstupy z AfK VO. Po doručení výstupov sa požiada 

o posun harmonogramu realizácie hlavných aktivít projektu a zároveň sa podpíše zmluva 

o dielo s víťazným uchádzačom. 

MsÚ 

Realizácia hlavných aktivít projektu bola ukončená a v súčasnom období sa stavba v zmysle 

všetkých materiálov doručených pre kolaudáciu, kolauduje. Na SO  je predložená predposledná 

ŽoP vo výške 413 525,35 s DPH, kde čakáme na refundáciu finančných prostriedkov. 

Najneskôr do konca novembra bude predložená záverečná žiadosť o platbu. Čo sa týka 

stanovenia finálnej výšky neoprávnených výdavkov tak to zatiaľ možné určiť nie je, keďže 

projekt ešte nie je finančne vysporiadaný. 

 

Kúpalisko  

Celkové oprávnené výdavky na 

projekt 
1 002 168,67 eur 

z toho požadovaný 

regionálny príspevok 
400.000,00  eur 

z toho vlastné zdroje 602 168,67 eur 

 

Zabezpečenie finančných prostriedkov na dofinancovanie realizovaných prác projektu 

formou grantových a iných dotačných schém prípadne z úverových zdrojov mesta Rožňava. 

 

Parkovanie na Juhu 

Vysúťažený zhotoviteľ doručí projektovú dokumentáciu a následne sa bude postupovať podľa 

stavebného zákona. Majetko-právne náležitosti budú vysporiadané po dodaní PD. 

 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som skôr odpovedal pán Bolaček, lebo nechcem nechať niektoré 

nezodpovedané otázky z vašej strany. Vyše mesiaca, si myslím že mesiac a pol keď bude, alebo 

2 mesiace, keď urobíme ďalšie mestské zastupiteľstvo a zbytočne vytvoríte negatívnu energiu 

v našom meste, alebo nejaké nedorozumenia vyjdú. Takže na niektoré veci, aby sme mohli 



upokojiť aj z mojej strany občanov mesta. Začal by som námestím. Námestie by sa malo 

ukončiť do konca roka. Pri vykopávkach sa zistili dajaké nedostatky. Bežne pri každých 

stavbách niečo vyjde. Tu je plyn, ktorý bol zakopaný len 20 cm nad povrchom alebo pod 

povrchom cesty, ktorý vlastne by mal byť uložený 80 cm. Potrebujeme projektovú 

dokumentáciu a zabezpečiť prekládku plynových prípojok a všetkých týchto rúr. Ďalšie 

problémy  sú tam tak isto aj s kanalizáciou. Po odkrytí povrchu sme zbadali, že sú tam staré 

rúry, niektoré už nefunkčné, poškodené, takže aj tam sa improvizuje. Má to spojitosť tak isto, 

nakoľko tieto peniaze prišli z regionálneho rozvoja investície a informatizácie z úradu vlády 

a tak isto taktiež aj Poschova záhrada. Poschova záhrada ako vidíte taktiež sa pracuje. Tam 

zatiaľ sme nenašli žiadne problémy. Ale môžem upokojiť aj vás, aj poslancov mesta, že 

z ministerstva regionálneho rozvoja, investícií a informatizácie prišiel odklad až do roku 2021. 

Takže nieže nestihneme, my môžeme ten posun urobiť, nakoľko tak isto aj na strane západnej 

boli problémy. Tam sa našli archeologické pozostatky, takže vlastne nálezy, ktoré boli potom 

odstraňované namiesto roka 2 roky. Takže taktiež nikto nemôže predvídať, že taký problém 

vznikne a vieme posunúť tieto termíny. Takže tie peniaze nebudeme musieť vrátiť ministerstvu. 

Čo sa týka MsÚ. Všetci viete, alebo vlastne, ale občania nevedia, hej, veľakrát sa povie 

A a nepovie sa B. MsÚ začalo sa to v roku 2018. 18. 07. v roku 2018 sme vlastne dostali 24 

mesiacov povolenie na to, aby sme MsÚ opravili, ale zároveň nielen so stavbou ale aj 

s verejným obstarávaním. Verejné obstarávanie začalo toho mesiaca a ukončilo sa namiesto 2 

mesiacov až o 8 mesiacov vo februári 2020, 2019. Hej. Podpísala sa zmluva v marci, ale 

v marci nepriaznivé počasie nedovolilo stavať lešenie, takže zača...práca...práce sa začali 

v máji. V máji s tým, že dokončia sa do 12-tich mesiacov, s čím aj, čo vlastne sme aj 

napredovali, všetko fungovalo, ale bohužiaľ prišiel náš neznámy nepriateľ a je to Covid-19, 

ktoré vlastne stavbu a rekonštrukciu posunulo o 2,5 mesiace. Tieto všetky naše argumenty sme 

poslali na ministerstvo a na SEVu, aby našli tak ako pri tých ostatných programovacích 

možnostiach, aby vlastne aj tu nám posunuli ten termín o 2,5 mesiaca, nakoľko do konca teraz 

máme termín máme do 30. 09., že túto stavbu už úplne dokončíme a bude zriešená. Takže 

čakáme tak isto vyjadrenie. Nikto nemohol z nás čakať, že táto choroba príde k nám a vlastne 

spôsobí takéto škody. Ale vlastne aj na ministerstve aj na celom svete vedia o tom, že nedalo 

sa pracovať. A niektoré materiály ako okná, ktoré boli vyrábané v Grécku tak sa nedalo, neboli 

dostupné a kvôli, najprv musia byť vymenené okná, až potom sa mohla robiť fasáda. Takže na 

toto sme čakali a toto nám posunulo o 2,5 mesiaca termíny ďalej. Čo sa týka odpadového 

hospodárstva. Áno začali sme tvoriť zberový dvor. Pekná hra sa začala. Odrazu nepodpísali 

nám nájomnú zmluvu, ktorý nám pred tým prisľúbili za 40 centov. Požadujú od nás 35 euro za 

m2. Je tam okolo 8 tisíc m2, čo by pre mesto bola dosť vysoká, aj keď máme tie peniaze 

v rozpočte, tak bolo by to pre mňa nie možné, aby sme predávali pozemky za 15 euro a 20 a aby 

sme kupovali od niekoho za 35 euro. S väčšinou poslancov, chcem si zavolať aj vás všetkých, 

nie som ochotný 35 euro ja dať určite a nechať sa vydierať momentálne v takejto situácii, že 

vlastne nebudeme mať zberový dvor. Na prekládku nám stačí aj menší priestor a investícia 

možno dajakých 100 tisíc, takže by sme  ešte usporili. A títo majitelia keď chcú si to niekde 

predať, tak nech si to predajú za 35 euro, ale si myslím, že nakoľko je tam ochranné pásmo 

železníc, sú tam porasty a takéto si myslím, že nikto im tých 35 euro nedá. Ja som im ponúkal 

20 euro za pozemky pod stavbami a 15 euro priľahlé pozemky. Povedali, že nie, nie sú ochotní, 

že chcú ísť, že chcú to predať cez realitnú kanceláriu za 35. Takže ešte si musím s vami sadnúť 

a ako rozhodnete, ak rozhodnete, že áno, ale ja si myslím, že všetci budete za aby sme 

nekupovali také drahé pozemky a aby sme sa nenechali vydierať s touto rodinou. Takže ja by 

som navrhoval a budem navrhovať to, aby sme tento zberový dvor urobili v areáli technických 

služieb a kde vieme vybudovať prekládku za dajakých 100 tisíc euro. Takže nebudeme 

ohrození. Ale sú takéto prekážky ako všade. Stále sa mi kladú polená pod nohy takže. Čo sa 

týka verejného obstarávania do 2 týždňov, už máme pripomienkovanie. Chceli sme urobiť 



veľmi férovú súťaž. Áno boli tlaky aj na moju osobu, možno aj na vás páni poslanci. Dali sme 

vonka pripomienkovanie verejnej súťaže na uloženie a na odvoz komunálneho odpadu, aby sme 

nikoho nediskriminovali. Žiadnu spoločnosť. Bolo veľa, mnoho spoločností, aspoň o 4 viem, 

ale boli aj ďalšie zberové dvory oslovené, či nemajú chuť, alebo či nemajú možnosť zobrať od 

nás odpad a uložiť. Takže sme ich poprosili nech pripomienkujú našu súťaž, ktorá o chvíľu 

vyjde vonka, aby sme sa potom neťahali mesiace, že toto sme tam nedali toto. Každý mal 

možnosť sa vyjadriť. Každá zberová spoločnosť mala možnosť dať svoj dotaz, aby tá súťaž 

bola férová a aby nikto nemohol povedať, že sme šili na jednu spoločnosť túto súťaž. Vozový 

park taktiež je už v riešení verejného obstarávania. Máme tam aj alternatívy, keby náhodou tie 

nové autá vieme si požičať. Viem, že tento prechod nebude ľahký, lebo je tam veľa neznámych, 

ale určite to zvládneme. Zo začiatku budú ťažkosti, ale vieme to zvládnuť. Ďalšie kúpalisko 

Rožňava. Áno požiadal som rozvojovú radu o 400 tisíc euro, aby vlastne keď vieme zohnať 

400 tisíc euro, kým ich nebudeme mať odklepnuté, bolo to podmienené projektom. Zabezpečili 

sme. Potom stavebným povolením. Zabezpečili sme. Potom tu bolo uznesenie MZ. Bolo 

zriešené. A je to ešte podmienené verejným obstarávaním. Za toto verejné obstarávanie by malo 

byť ukončené 05.10. Možno sa to predĺži nejakým pripomienkovaním, ale základom je to, aby 

stavba začala tento rok a tak vieme tých 400 tisíc dostať z ministerstva. A ja si myslím, netreba 

riešiť tak ako som na začiatku, keď som sem sadol prvý krát, som povedal, hocijaká pomoc, len 

treba doložiť peniaze tak ako vy by ste osobne doložili, že keď máte investíciu za milión euro 

a dakto vám dá 400 tisíc tak poďme do nej. Ak máme za 10 miliónov a treba nám spoluúčasť 

5% tak poďme. Aj 10% poďme do nej, lebo to všetko u nás zostane a vlastne bude slúžiť našim 

občanom mesta. Taká dezinformácia, alebo takú ako vyšlo z vašich úst, že mesto nemá na réžiu, 

alebo niečo, že ideme investovať a takto. Akurát dneska budete odsúhlasovať, zrušili sme ten 

úver, ktorý bol kontokorentný do mínus, do 1 milión euro a vlastne všetky samosprávy  dostali 

možnosť prefinancovať tieto výpadky, u nás je to 458 tisíc euro, takže z úveru s tým, že ktorého 

prvá splátka bude v roku 2024 s možnosťou, že nám tie splátky potom do budúcna odstránia, 

alebo odpustia podľa toho, ako bude vyzerať finan...ako bude ekonomika fungovať na 

Slovensku. Takže túto možnosť sme zobrali a za to sme vlastne dneska dali vám, vlastne 

budeme mať v jednom bode prehodnotenie úveru, zrušenie kontokorentného úveru a zobratie 

tohto úveru. Takže ako tých mínus 458 tisíc čo nám chýba, tak budeme vlastne máme 

vykompenzované, budeme mať vykompenzované a začneme ho splácať v roku. Ale si myslím, 

že nájdeme budúci rok aj iné zdroje. Budem hľadať ešte aj pri olympijskom výbore možno 

žiadosť dám, aby nám pomohli možno 200, 300 tisícami pri tom budovaní bazéna aj iné zdroje 

budem, bude ešte aj dúfam výjazdové rokovanie. Aj tam je možnosť zohnať peniaze. Ale 

v najhoršom vieme to aj z rozpočtu mesta a budeme mať konečne jeden opravený bazén, aby 

nám nevytekalo. Ten bazén nevyteká rok, 2, ani 3, 4, ale ten bazén vyteká už minimálne 6 

rokov. Dobre. A parkovacie plochy. Ak sa robia parkovacie plochy tak určite sa všetky robia 

pre občanov mesta. Takže s tým počítame, lebo v inkubátore máme 50%-tný podiel, takže 

parkovacie plochy my sme dali, že tam vieme, máme tam aj pozemok spoločný, takže cez deň 

to môže slúžiť tak isto ako doteraz slúžia tie parkovacie miesta. Cez deň klientom a večer 

občanom nášho mesta, ktorí tam bývajú. A niektoré, ktoré veci som nespomenul tak vám 

doplníme. Len aby sme občanov mesta nezavádzali. Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou 

pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem pán primátor za vysvetlenie. Napriek tomu poprosím, ako som na začiatku hovoril aj 

písomnú odpoveď. A myslím si, že všetci poslanci by sme radi videli aj pána riaditeľa 

Odpadových služieb mesta Rožňava. Ja ho konkrétne nepoznám, tak keď príde na to ďalšie 

zastupiteľstvo myslím si, že nič zlé sa nestane. Aj nám trošku odprezentuje svoju víziu toho 

celého. Ďakujem. 



 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja by som chcel požiadať odbor kultúry, aby sa upriamil na niektoré pamiatky, ktoré tu máme 

v Rožňave a sú bez starostlivosti. Jedná sa konkrétne o náhrobný kameň pani Poschovej. 

Rodina Poschová v dejinách Rožňavy je ako, myslím si, že sa zapísala do dejín Rožňavy a teda 

s odstupom času vlastne nie sú pozostalí, ktorí by sa starali o tieto náhrobné kamene, ktoré sú 

aj umeleckými dielami. Tak alebo konkrétne o ten náhrobný kameň pani Poschovej tak skúsiť 

zmapovať takéto pamiatky, ktoré máme v Rožňave, ktoré nemajú vlastníka, nemajú správcu 

a zvážiť, že čo by mohlo mesto v tomto podniknúť pre záchranu týchto pamiatok. Ďakujem za 

pozornosť. ( odpoveď pri interpelácii p. poslanca Z. Bekeho) 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pán kolega Bolaček ináč krásne ste podchytili najpálčivejšie, najväčšie, najboľavejšie otázky, 

ktoré, ktoré vlastne teraz mesto tlačia. Sú to, sú to naozaj tie, tie, tie najťažšie. Čo sa týka 

námestia, Poschovej záhrady v podstate ďakujeme vedeniu mesta, že, že sa podarilo tieto 

termíny predĺžiť, lebo vlastne mesto má toľko rozpracovaných investičných aktivít, že keď sa 

na nás pustí vlna vracania peňazí späť kvôli tomu, že neplníme termíny, alebo pochybíme 

v zmluvách, tak sa mesto veľmi, veľmi, veľmi ľahko môže dostať do nútenej správy. Takže 

toto je jedna obrovská vec, že ten termín sa podarilo dajakou formou predĺžiť a, a dúfajme, že 

sa všetky tieto investičné akcie podarí stihnúť včas. To isté MsÚ obrovská investícia, ktorá by 

neskutočne zaťažila mesto či čiastkou, či hocijaká časť by sa z toho vracala späť. Čo sa týka 

odpadového hospodárstva no musím povedať, že v podstate ja som členom tej dozornej komisie 

a ani ja nemám žiadne informácie. Keď sme realisti a máme sa baviť o tom, že, že verejné 

obstarávanie na auto, to auto treba objednať, to musia vyrobiť, to sú špeciály, ktorých výroba 

trvá niekoľko mesiacov, takže buďme si istí, že toto sa do 01.01.2020 určite nestihne. To, to, to 

sa opovážim vsadiť na to, že nové auto sa dovtedy kúpiť nestihne, ibaže je niekto na to 

pripravený, aby to dodal. Pevne verím, že sa to vedeniu mesta podarí celú tú problematiku. 

O tých pozemkoch tiež sme nevedeli, ďakujeme pán primátor za informáciu. Aspoň vieme, že 

v akom stave to je. Je to tiež jeden veľký problém, ktorý vám nezávidím, ktorý, ktorý musíš ty 

a vedenie mesta riešiť. Sú to spevnené plochy, možnože treba na to brať trošku ohľad, pozemky 

pod budovami. Samozrejme dá sa to riešiť aj súdnou cestou, len všetko to trvá čas a my práve 

čas nemáme v tomto odpadovom hospodárstve. Práve čas nám chýba. Takže toto už 

samozrejme do toho vstupovať ja zatiaľ nebudem. Môžem do toho vstupovať len ako poslanec 

mesta, ale, ale rokovanie, rokovanie o tomto vedie mesto, robí mesto. Držím veľmi palce aby 

sa podarilo. Lebo, lebo tí od...ta od...to odpadové hospodárstvo, ešte raz zdôrazňujem, je strašne 

háklivá vec. Sú tam obrovské sankcie. Tým pádom, že sa budeme sťahovať, nebude to na tom 

istom mieste, určite to bude mať súvislosť s rôznymi stavebnými povoleniami a inými 

povoleniami. Takže chcel by som poprosiť, aby sme túto otázku nepodceňovali. Je to, je to 

veľmi závažná otázka. Čo sa týka kúpaliska musím povedať, že, že naozaj pán primátor čo sa 

týka rozvojovej rady, kde sme niekoľkí tuná sediaci poslanci členmi, vrátane pána primátora, 

bojoval, trošku to nadnesiem, odľahčím v podstate na všetkých frontoch ako lev a v podstate 

vďaka pánovi primátorovi sa podarilo vlastne v rozvojovej rade obrovskú čiastku zo zvyšných 

dajakých 800 tisíc a nejaké drobné, sa podarilo vlastne 400 tisíc vyčleniť pre mesto Rožňava. 

Toto, toto v postate celá rozvojová rada jednohlasne odsúhlasila. Sú tam presne tieto zádrhele, 



ktoré pán primátor povedal, že, že trošku je rozkol v písaných veciach a ústne komentovaných 

veciach a ale keď sa to začne do konca roka tak, tak by to malo byť v poriadku a malo by byť 

financovanie vyriešené. Na toto tiež by sme asi my ako poslanci MZ mali hľadať odpoveď, že 

z čoho bude dofinancovaný zvyšok, lebo, lebo to je jedna otázka, ktorá, ktorá zasiahne 

budúcoročný rozpočet. A kolega Bolaček zase veľmi dobre vystihol v podstate súdne spory 

o pozemky. Tieto, tieto súdne spory som predpovedal a žiadal od finančného oddelenia už 

možná ¾ roky nazad, že nás to čaká, či si na to nebudeme vytvárať rezervu. Ak, ak sledujeme 

rozpočet tak na jednotlivé roky sa táto rezerva na tieto súdne spory nevytvára. Jeden súdny spor 

mesto pred niekoľkými mesiacmi už prehralo a toto je veľmi podobný. A, a tých 197 tisíc čo 

tam svieti neviem či sa jedná o jednorazové zaplatenie, alebo to budeme každý rok platiť. Lebo 

tým pádom by sme možno mali otvoriť rozpočet mesta a, a, a je to potrebné tam do budúcna 

zapracovať buď ako položku, alebo aspoň dajakú rezervu. Takže, takže toto vysvetlené 

v materiály dostatočne nie je. 

Ing. E. Leskovjanská 
v účtovníctve k 30.09.2020 sú vytvorené rezervy:  
-so zaúčtovaním 553/323 (krátkodobé rezervy so splatnosťou do 1 roka) na 

pasívny súdny spor: 
Ing. Peter Fábián / mesto Rožňava - bezdôvodné obohatenia za užívanie pozemkov 

pod miestnymi komunikáciami v sume 220 000,- €. Spis.značka 13Up/905/2020. 
- so zaúčtovaním 553/459 (dlhodobé rezervy so splatnosťou nad 1 rok) na 

pasívny súdny spor: 
Ing. Šima S&S/ mesto Rožňava - ukončenie zmluvy o nájme nebytových priestorov 

v budove na Námestí baníkov 19 v sume 25 000,- €. Spis.značka 9C/18/2012. 
    Oba súdne spory sú naúčtované na základe podkladov z odboru právneho od 

p. Halyáka. Každoročne odovzdáva predpoklad prehry súdnych sporov, na základe 

ktorých sa robí ich zaúčtovanie podľa hladiny významnosti v zmysle internej 

smernice č. IS 1/2015/FO Tvorba a používanie rezerv a  v zmysle internej 

smernice č. 3/2020/FO Vedenie účtovníctva.  
    Do rozpočtu ani do zmeny rozpočtu nebola predložená požiadavka na 

vyčlenenie finančných prostriedkov na úhradu súdnych sporov.  
 Držím palce, myslím si, že tá najťažšia otázka je to odpadové hospodárstvo a, a je veľa roboty 

pred nami a hlavne pred vedením mesta, aby to zvládlo. Držím palce.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Zas by som odpovedal na niektoré otázky, alebo správy trošku, aby zas sme 

nedezinformovali našich občanov. Nútená správa. Nútená správa je vtedy ak mesto nemá 

financie. My máme, MsÚ 1 200 tisíc, Poschova záhrada 300 tisíc, námestie 250 tisíc. Dokopy 

je to 1 750 tisíc. Mesto disponuje ešte s možnosťou úveru 5 miliónov euro, keby náhodou, keby 

náhodou všetko by trebalo vrátiť. Len tak na okraj. Takže žiadna nútená správa mestu Rožňava 

nehrozí. Áno máte pravdu pán poslanec, že nie je ľahké postaviť jeden takýto kolos ako 

komunálny zberový dvor, hej. Nie je to ľahké. Pracujeme na tom a tvrdo pracujeme na tom. 

Máme strašne veľa prekážok. Ako áno prvá prekážka pozemok. Odrazu nechcú nám prenajať, 

už ho chcú predať, je som strašne, ešte nevieme do budúcna. Ale stále keď niečo robím tak 

mám minimálne 5 krokov dopredu rozmýšľam čo ako. Vieme improvizovať, nie je problém 

improvizovať na pol roka. Necháme, podpíšeme buď na pol roka a ešte s dajakou firmou nech 

nám zbiera aj odkladá, odberá kým si vybudujeme. Nie je to tak, že my musíme hneď k prvému 

vybudovať niečo, alebo dačo. Ale máme stále možnosť improvizovať. Improvizovať vieme aj 

s autami. Vieme si autá prenajať tak isto za nízke poplatky. Je to prepočítané. Môžeme si potom 

sadnúť. Ak áno ste v komisii, môžete pokojne ja mám dvere otvorené stále, ak nie ste 

informovaný, alebo dačo vám chýba, som myslel, že komunikujete s pánom riaditeľom, príďte 

za mnou a dovysvetľujeme aj niektoré vedenia. Ja nebojím sa áno z mojej strany idú informácie 

ako chce, čo chcem tak a jasne, že tá zodpovednosť bude na mne. Je to vysoký tlak, lebo ak 

teda len tak v krátkosti. Poschova záhrada menšie problémy, námestie väčšie problémy, MsÚ 



ešte väčšie problémy. Všade riešime problémy. Medzi tým musíme tú rozvojovú radu ako ste 

povedali, koľko som musel bojovať, koľko som za tým musel behať aby sme tých 400 tisíc, 

ďalšie problémy. Hej. A všetky tieto problémy sa nahrnuli. Snažím sa, aby všetky problémy 

som vyriešil a aby sme vlastne z týchto problémov vyšli čo, ako víťazi. Takže robíme na tom 

a tieto stále polená pod kolená nech dávajú, nech skúšajú, na to sú a ja ich preskočím a budeme 

sa snažiť, aby aj ten zberový vlastne, vlastne tú zberovú službu sme spustili už od januára. Ale 

hovorím či autami, čo keď nebudú. Ja som sa, my sme vlastne informácie máme od 2 firiem, 

že majú aj na sklade autá. Sú predpripravené. Viacerí majú už. Už len treba naše požiadavky, 

že čo ako. Viete dobre, že bola kríza, plno áut je, takže tieto firmy stály a ten dopyt je, vlastne 

majú tak isto aj vlastne nemajú toľko odberateľov, ako doteraz mali. Takže to je asi na také 

objasnenie. Veľmi pekne ďakujem, že ste tú snahu ocenili. Tak budeme sa snažiť spoločne, aby 

so mesta sme čo najviac peňazí doniesli. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán...aha nech sa páči 

pani Ing. Leskovjanská. 

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

Dobrý deň prajem. Ja by som chcela len k tým rezervám k súdnym sporom povedať toľko, že 

k všetkým súdnym sporom, ktoré my obdržíme z majetko-právneho odboru sú vytvorené 

rezervy v zmysle našej internej smernice, ktorá je v súlade so zákonom o tvorbe rezerv. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Veľmi pekne ďakujem za upozornenie. Taktiež mal som hej už, už to mám aj v hlave, že ku 

tým súdnym sporom. V roku 2000, koncom roka 2019 sme mali rezervu 200 tisíc euro, ktorú 

som tam nechal, aby do ďalšieho roku sme, takže sme mali 200 tisíc k plusu. Bohužiaľ ten covid 

nám to zobral, hej tie, aj s tými výpadkami a za to vieme tie chodníky a pokračovať 

v investíciách, lebo 200 tisíc sme na začiatku roka mali, len bohužiaľ sa minuli, takže tie rezervy 

tam stále nechávame, aby do ďalších rokov, lebo nikdy nemôžme vedieť, čo nás čaká. Ďakujem. 

Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som len doplniť a opodstatnenosť príspevku pána 

viceprimátora Lacha. Fakt by bolo treba venovať zvýšenú pozornosť pamiatkam, lebo niektorú, 

sú, sú veľmi v dezolátnom stave. Ďakujem. Existuje aj evidencia kultúrnych pamiatok na MsÚ, 

ktoré bolo schválené ak sa dobre pamätám v roku 2004. Trebárs aj táto socha je ako len tam 

vyčlenená v ktorom mal reč pán Lach, ale taktiež sú tam aj mnohé iné hroby, krypty čo sa týka 

cintorína, ale aj pamiatok, ktoré sa nachádzajú v blízkom aj širokom okolí Rožňavy. Ďakujem 

za, že za spomenutie sochy, ktorá sa nachádza na cintoríne a pri hrobe Kandó Kálmanné Posch 

Jóna, ktorá je zapísaná aj do zoznamu pamiatok Slovenska. Tak viem, že z občianskej iniciatívy 

sa hľadajú finančné prostriedky na jej opravu, ale aj mesto by mohlo si pozrieť za tým, či aj 

z nejakých nadácií alebo z projektov by sa nenašli alebo nedalo nejaké peniažky získať. Chcel 

by som ďalej upozor....jednak spomenul ako len pán Lach, že už nemajú ako potomkov 

Poschovci, takže aj kvôli tomu a zanechali tuná to v Rožňave dosť veľké budovy, ktoré, ktoré 

sú v majetku mesta a priamo viem o tom, že práve keď posledná majiteľka vily Poschovej 

v Poschovej záhrade venovala, alebo darovala mesta túto ako len vilu, tak práve mala tú 

pripomienku, alebo požiadavku, že aby sa mesto proste bez odplaty ako len to dalo mestu, ale 

s tým, že mesto bude sa starať o tú, o tie hroby ako len Poschovské. Žiaľbohu musím povedať 

ako len, že možno keď by o 30 cm ďalej padne strom na cintoríne 01.09. keď prehnala sa 

víchrica ako len Rožňavou, tak možno už by sme mohli ako len rozprávať len v minulom čase 

o tomto, o tejto soche. 

Ing. Ivan Nemčok:   



V registri nehnuteľných NKP je vo vlastníctve samosprávy evidovaných 11 NKP. 

V pamiatkovej zóne 7: 

1. Mestská veža  

2. Vežové hodiny – Mestská veža 

3. Slnečné hodiny – Mestská veža 

4. Radnica 

5. Kláštor Františkánov 

6. Morový stĺp 

7. Pomník Františky Andrássyovej 

V ochrannom pásme pamiatkovej zóny 4: 

8. Veža mestského opevnenia 

9. Hradbový múr mestského opevnenia 

10. Náhrobník J. Colinassy 

11. Náhrobník I. Póschovej 

 

Z pamiatok v pamiatkovej zóne sa najakútnejšie javí stav mramorového pomníka 

Františky Andrássyovej. Už v rozpočte mesta na rok 2019 boli pôvodne plánované určité 

finančné prostriedky na rozbehnutie prác na rekonštrukcii tejto pamiatky, ale v priebehu 

ďalšieho spresňovania rozpočtu,  boli presunuté na inú položku. Po vzniku samostatného 

odboru Kultúry, športu a cestovného ruchu sa ochrana pamiatok stala jednou zo 

základných tém nového odboru a to nielen na základe podnetov ( Ferenc Ambrus, OZ Pre 

partnerské mestá Rožňavy, Ing. Ján Lach, Zoltán Beke), ale aj na základe vlastného 

šetrenia a kreovania náplne činnosti odboru.  

Na základe našej žiadosti vydal v apríli 2020 Krajský pamiatkový úrad Košice 

rozhodnutie k zámeru na reštaurovanie pomníka. Odbor podnikol kroky na 

vypracovanie Návrhu na reštaurovanie, na základe ktorého bude určený ďalší postup 

reštaurátorských prác. Do rozpočtu mesta na rok 2021 sme navrhli finančné prostriedky, 

aby sa mohol vykonať komplexný reštaurátorský výskum na NKP a ďalšie práce. 

Samozrejme nespoliehame sa len na rozpočet mesta a jednou z priorít odboru bude a to 

nielen v oblasti kultúrnych pamiatok,  sledovanie vhodných výziev na získanie 

mimorozpočtových zdrojov. S tým súvisí aj v ďalších etapách pozornosť ostatným NKP 

v správe mesta, po konzultácii s odborníkmi z pamiatkového úradu. 

Administratíva okolo NKP a zmapovanie kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta, 

ktoré nemajú vlastníka bude v náplni práce samostatného odborného referenta, ktorý 

bude prijatý na voľné pracovné miesto v štruktúre odboru, nakoľko pamiatky 

a pamätihodnosti mesta a ich prezentácia, by mali byť jedným z ťahákov cestovného 

ruchu v našom meste. 
 

 

Preto bolo by, bolo by žiaduce, že čo aj sú schválené na výrob stromov, čo je schválené výruby, 

schválené výruby aby ako len stromov, vyše 23 stromov, aby sa to čím skôr uskutočnilo, lebo 

môže dôjsť, už sme mali pred 2 rokmi, keď, keď 5 hrobov zničilo, alebo celkom zlikvidoval 

strom, čo, čo spadol na cintoríne. Takže nečakajme na to, že kým ďalšie hroby trebárs ako len 

sa poškodia takýmto spôsobom. Síce je teraz stanovené technickými službami, alebo už aj daná 

objednávka na výrub 5 stromov, ale to je len 5 stromov a máme 23 na výrub. Musia sa nájsť 

ako len na to peniaze, aby sme predišli a nie len, nie len na cintoríne samozrejme, lebo, lebo 

taktiež vtedy aj v malom parku ako len spadol strom, spadol aj inde a chvalabohu žiadnemu 

životným stratám ako len nedošlo len. Čiže, čiže takmer všetko dobre dopadlo. Chcel by som 

však poukázať ešte na ďalšiu kultúrnu pamiatku a to na husitskú pevnosť. Tá taktiež je v takom 

stave jednak aj šindle by už bolo treba ako len vymeniť a tak isto základy by bolo treba spevniť. 



Takže trebalo by ako len venovať týmto ako len pamiatkam a, a týmto stavbám dostatočnú 

pozornosť, aby, aby ostalo, ostal nejaké tie pamiatky aj za nami žijúcim. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som len poprosil pána Bekeho aby prišiel a urobil nejaký zoznam tých 

pamiatok. Vieme taktiež o Františke Andrássyiovej tak isto sochu by trebalo zrekonštruovať. 

Takže určite sú tam viac fondov, VÚB-čka, viaceré banky majú takéto fondy, kde by sme 

vlastne ako mesto vedeli aj takéto zdroje a určite by sme vedeli vyčleniť aj v rámci toho, v rámci 

rozpočtu mesta na niektoré pamiatky. Takže za pánom Ing. Ivanom Nemčokom. Spíšte ten 

zoznam a prioritu, môžeme urobiť takú komisiu, prioritu nájsť, ktoré sú prioritne na záchranu 

a môžeme pracovať na tom. Ja veľmi pekne ďakujem. Už sa nikto nehlási takže ukončujem bod 

rokovania č. 3 Interpelácie poslancov. 

 
 


