
Takže sme všetci na mieste. Takže vážení poslanci otváram bod diskusia občanov. Máme tu 
pár občanov tak poprosím. Nech sa páči pán Bobko.

Občan mesta
Asi teraz dobre. Dobrý deň Bobko, Kyjevská ulica. Nič nové. Klasika a Jovická ulica teraz 
trochu ináč. Pán Hanuštiak som rád, že ste prišli. Po infarkte som si už neobnovoval odbornú 
spôsobilosť ohľadom pozemných komunikácií a dopravného značenia, ale som presvedčený, 
že stále platí zákon, podľa ktorého je zakázané na dopravné značky a ich nosiče umiestňovať 
veci, ktoré nesúvisia s cestnou premávkou. Teda na parcele č. 18091/1 Ulica jovická, ktorá je 
v príslušnom stavebnom povolení označená ako prístupová cesta ku garážam je na zvislej 
dopravnej značke umiestnená tabuľa s textom súkromný pozemok, vstup zakázaný. Žiadam 
o zjednanie  nápravy  a samozrejme  požadujem  aby  som  bol  o výsledku  môjho  podania 
informovaný. 
Šikúrova - Za príslušný cestný správny orgán dávam nasledovné vyjadrenie:  
V súlade s príslušným ustanovením zákona o cestnej premávke „na dopravných značkách alebo na 
dopravných zariadeniach a ich nosnej konštrukcii je zakázané umiestňovať čokoľvek, čo nesúvisí 
s dopravnou značkou alebo s dopravným zariadením“. V danej veci bude zjednaná náprava 
prostredníctvom správcu miestnych komunikácií TSM Rožňava.   

Ďalej zastupiteľstvo júl. Reagujem na poznámky pána primátora pred tou krátkou prestávkou. 
Pán  primátor  do  diskusie  som  sa  nehlásil  dopredu  ani  písomne,  ani  mailom,  ani  iným 
spôsobom. V rokovacom poriadku takú možnosť som nenašiel. Vzhľadom na ten rýchly spád 
rokovania, ktoré bolo, dovolil som si jedného z poslancov sa opýtať, či bod diskusia bude. 
Vychádzal som z nekonania sa zastupiteľstva v júni, keď sme trebárs 3 čakali doma tam pri 
monitore,  že  ako  to  dopadne.  Teda  vychádzajúc  z tej  vašej  poznámky  pán  primátor 
ospravedlňujem sa vám, zamestnancom mesta tak isto a vám páni poslanci tiež, že ste museli 
čakať  na  mňa.  Zvlášť  sa  ospravedlňujem  pánom  poslancom  Bischofovi,  Kováčovi, 
Drengubiakovi a Dávidovi, ktorých sme spolu s kamarátmi, s manželkami vo voľbách volili. 
Žil som v domnení, že úrad a zastupiteľstvo sú pre ľudí a nie opačne. Zrejme vekom som 
nepostrehol, že pravdepodobne sa pojem verejná správa mení. Čiže ešte raz ospravedlňujem 
sa vám, že ste museli čakať na mňa. Z tých ďalších vašich poznámok pán primátor. Tlak na 
pána Burdigu. Pán primátor je tomu asi rok, keď sme tam vedľa sedeli, sedeli ste o jednu radu 
predo mnou, mali ste pripomienky ohľadom prerozdelenia financií futbal, hokej. Čiže boli ste 
nespokojný tak ste to nadniesli. Toto nebol tlak na pána Burdigu? Ale tým, že teraz nesedíte 
tu, ale sedíte tam už je to ináč. Predtým ste boli pán Domik, teraz ste pán primátor Domik. No 
každý sme dajaký. Nevadí. Pán Ocelník uviedol v tom, v tých svojich novinách niekedy, že 
zasadnutia niektoré mu pripomínajú divadlo. Mne to tuná občas pripadá ako nejaký kvíz, ako 
nejaká súťaž.  Dostávam pomerne dosť odpovedí z mesta,  lebo sa veľa pýtam. Po odstupe 
nejakých 2 – 3 mesiacov trošku preformulujem otázku. Odpoveď je úplne iná. Ja nie som 
súťažiaci, aby som si vyberal. Áčko alebo béčko. Keď sa tu niekto cíti ako kvízmajster to je 
jeho vec. Ďalšia tá vaša poznámka, že čo dnes vymyslí. Najprv pán primátor k vášmu sľubu 
z júla, že v najbližšej dobe dostanem odpoveď na otázku ohľadom listu advokáta Kováča. Asi 
máme rozdielne  časové dimenzie  nejaké.  Od 12.  júla  už prešlo pár dní,  pár  týždňov,  pár 
mesiacov. 
Halyák – s advokátom JUDr. Rolandom Kovácsom mesto nemá uzatvorenú zmluvu ani ho 
nesplnomocnilo na akékoľvek konanie v uvedenej veci. 

Odpoveď ináč už nie je potrebná. Máme vyjadrenie z advokátskej komory. Ale slovo robí 
chlapa  a u pána  primátora  by  to  malo  byť  zvlášť.  Ďalej  aj  vy  aj  pán  Burdiga  ste  sa 



s materiálmi ohľadom Jovickej zaoberali. Ako je potom možné, že obom a aparátom, ktoré 
máte k dispozícii utiekla taká maličkosť. Zastupiteľstvo apríl 2013 dôvodová správa, návrh na 
uznesenie, uznesenie, kúpna zmluva. Veľmi krátke vysvetlenie pre tých, ktorí nie sú v obraze. 
Uznesenie 7 eur za m2.  Pani Filipová pôvodne žiadala  20.  Kúpna zmluva,  keď sa to tam 
preráta vychádza okolo 3,50. Fakt to veľa nie je.
Halyák - v kúpnej zmluve uzavretej na základe uznesenia MZ č. 119/2013 zo dňa 26. 4. 2013
je uvedená správna kúpna cena 7 eur za m2 (predmetom kúpy boli len podiely k pozemkom, 
nie celé výmery). Nie je nám známe, akým postupom Ing. Bobko vypočítal cenu 3,50 eur za 
m2.

 O vysvetlenie nežiadam, ale keďže nekonal ani jeden, ani druhý primátor tak budeme konať 
my a vysvetlenie si bude vyžadovať iný orgán. Dnes ráno sa mal, v noci vrátiť ďalší penzista. 
Už tú  právnickú činnosť  nevykonáva.  S tým si  ešte  raz  prejdeme to  naše  podanie,  zajtra 
odchádza podanie na príslušný úrad. Nie tu v Rožňave. No a z dôvodu nakladania s majetkom 
mesta máme pripravené ďalšie podania. Čakáme ešte na jeden znalecký posudok. Nerobím 
tajnosti. Pôjde o pozemok pána Džačára, nie o osobu pána Džačára. O pozemky Papajovcov, 
ja viem tam je ešte palivá, Stefe aj ten Novák na tej Kúpeľnej. Je toho viac. Niečo na NKÚ,  
niečo na NAKU, niečo pre ombudsmanku. Je jednaný tak isto jeden taký krátky minútový šot 
ohľadom  cyklotrasy.  Ale  musím  vám  zároveň  poďakovať  pán  primátor  za  to  vaše 
konštatovanie dobýjania sa svojich práv.  Áno práv.  Úplne krátka poznámka ešte.  Neviem 
prečo sa veci personifikujú na moju osobu. Mne to ináč osobne nevadí. Je nás viac. Okrem 
majiteľov garáží sme 4 penzisti, jeden je počítačový maniak, jeden je právnik, čiže nie som 
sám  jednotlivec.  Časový  limit  nedovoľuje  niektoré  veci  rozviesť  podrobnejšie,  prípadne 
uviesť ďalšie hlavne k pozemkom mesta. Ďakujem za možnosť vystúpenia.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Chce reagovať pán poslanec Bischof. Nech sa páči.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem  za  slovo.  keďže  som  bol  priamo  spomenutý  v príspevku  občana  tak  len  na 
dovysvetlenie. Na júnovom zasadnutí som bol riadne ospravedlnený, keďže som bol pracovne 
mimo územia SR a na júlovom zasadnutí  som bol jeden z iniciátorov toho, aby sme naše 
zasadnutie predĺžili, aby sa mohli občania zúčastniť, keďže časovo sme to nejako skôr stihli. 
Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Keď ešte môžem pán Bobko aj ja pár slov. Musíte ma, každému nevieme 
vyjsť v ústrety.  Určite pamätám si to,  keď som prišiel  na MZ. To bolo moje prvý krát aj 
posledný krát. Nechodil som pravidelne dobojovať svojich práv, na čo máte právo, áno. Ale 
už som sa vyjadroval v televízii,  vám som sa vyjadroval a vyjadrujeme sa viacerí.  Možno, 
nechcem vám dajakú nádej dávať, lebo ja keď sľúbim tak väč...nieže väčšinou, stále má to 
byť tak. Čo sľúbim, tak to aj dodržím. Pracujeme na tých pozemkoch. Je taká alternatíva, že 
by sme sa mohli aj pri tom vašom pohnúť, ale najprv musíme jeden dôležitý fakt dať dokopy 
a to je vysporiadanie 60 tisíc m2, ktoré by sme mohli urobiť veľmi lacno a mesto by to možno 
nič nestálo. Ale zatiaľ je to len momentálne v riešení. Takže by som vás nechcel s týmto. Ale 
do budúcnosti môžete ma navštíviť a vám vysvetlím, že o čo tu vlastne ide. Dobre? Takže 
toho sme sa báli, aby sme nevytvorili taký precedens, že by sme odkúpili za 25 euro a máme 
tu 60 tisíc m2 nevysporiadaných. Čo by nás potom vyšlo nejakých 1,5 milióna euro. Mesto by 
muselo každému zaplatiť. Keď kúpime za 25 euro od jedného, tak hneď nabehnú tu ďalší 
a povedia,  že  veď  aj  od  nás  kúpte  za  25  euro,  keď  ste  to  kúpili  pre  pána  Bobka 



a spoluobčanov a ďalších spoluobčanov, ktorí tam vlastnia tie garáže. Takže do budúcnosti 
myslím, že ešte dajakú alternatívu nájdeme a ja pracujem na tom, aby každý bol spokojný no 
nie vždy to ide. Dobre? Ďakujem veľmi pekne, že ste dneska prišli. Ďakujem pekne. Nech sa 
páči. Už, už odišiel asi pán Bobko. Takže pán Drengubiak? Nech sa páči ďalší. Tam ten pán 
sa, pán Hronec. Nech sa páči pán Hronec, keď poprosím, sa hlásil.

Občan mesta
Dobrý deň prajem. Volám sa Hronec. Nechcem sa opakovať, ale nie som tu vo svojom mene, 
ale obyvateľov Juhu, väčšiny. Mesto prijalo ešte v roku 2014 uznesenie ohľadom parkovania 
na Juhu. Za minulé volebné obdobie sa dačo robilo, dačo sa tam pripravovalo, hej. Boli tam 
nejaké alternatívy. Ale žiaľbohu to teraz zastalo na mŕtvom bode. Nič sa nerieši. Bol tam v tej 
alternatíve parkovací dom, štvorprúdovka existujúca zeleň. To by bola jedna vec. Lebo chceli 
by sme vedieť, lebo ťahá sa to od roku 2014 žiaľbohu a nič sa s tým nerobí. 28. marca tohto 
roku na MZ tu na podnet nie len môj, ale aj ostatných občanov Juhu som hovoril tam pri 
Inkube to parkovacie miesto na ŠPZ-tku. Ostatným občanom mesta nie je umožnené. Na môj 
podnet vtedy bola tá tabuľa odstránená behom 2 – 3 týždňov. Teraz asi 3 týždne spätne je tam 
tá tabuľa znova. Bez obmedzenia, hej, znova je to tam. Kto dal nato príkaz, alebo čo. Mesto 
nemá žiadne,  žiadne nariadenia,  alebo nejakú právnu úpravu, kde je to možné. Tak prečo 
jedným je to umožnené, ostatným nie.  Keď to už bolo odstránené vtedy, zistilo sa, že na 
základe ničoho tá tabuľa tam je a prečo je tam znova. Znova tak ja bola 24 hodín. A toto by 
bolo hlavné. Ďakujem.
Šikúrová - Za príslušný špeciálny stavebný úrad udávam nasledovné:  
Za účelom vytvorenia parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá bolo mestom Rožňava ako 
príslušným stavebným úradom vydané stavebné povolenie na stavbu „Rožňava – parkovacie plochy 
na 4-pruhovej komunikácii Alej Jána Pavla II.“ v rozsahu stavebného objektu SO 01 „Parkovacie 
stojiská“ dňa 11. 12. 2017, právoplatné dňa 1. 2. 2018. Stavebné povolenie stráca platnosť, pokiaľ sa 
so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Takže by som odpovedal. Čo sa týka parkovísk. Bývam na Juhu taktiež. Trošku 
nechá,  aby ten  mikrofón.  Takže  pán  Hronec  čo  sa  týka  parkovísk  rovnako mám tie  isté 
problémy ako vy. Bývam tam, takže večer neviem zaparkovať. Určite riešime. Na pozemku, 
ktorý by aj vyhovoval ako parkovisko, tak vlastne to pán neviem či môžem, pán Tutko, s ním 
som už v dajakom jednaní,  či  by nechcel  vytvoriť  200 parkovacích miest  hlavne pri  tých 
trinástkach. Lebo keď boli budované tie 13 poschodové obytné domy, tak parkoviská neboli 
pre ne vybudované. Ďalšou alternatívou je aj pri Inkubátore, popred tej krčmy. Tam by sme 
vedeli  získať  ďalšie  parkovacie miesta.  To je  asi  taká alternatíva,  s ktorou by sme chceli 
pracovať už budúci rok, aby sa začalo to stavať.  Takže pracujeme na tom taktiež,  aby tie 
parkovacie  a určite  aj  teraz  na Vargovom poli  chceme všetky tie  kontajnery,  ktoré  sú na 
cestách a na parkoviskách stiahnuť dole a vytvoriť pre nich kontajneroviská zvlášť, aby sa 
uvoľnilo aspoň minimálne 10 parkovacích miest.  Vieme aj s týmto spôsobom, aby vznikli 
ďalšie parkovacie miesta. Čo sa týka tej značky. Beriem na seba zodpovednosť. Ja som dal 
nariadenie, aby ju dali naspäť, nakoľko pani, ktorá tam podniká nám platí mesačne 1 980 euro 
nájomné, hej, tak si to vyžiadala. A ja si myslím, že má dosť na to právo, aj keď to zákon 
neumožňuje.  Ale  aby  sme  stratili  tisíc...  nájomníka,  ktorý  platí  nám mesačne  1980  euro 
a príde do roboty a nevedel odparkovať pred svojou firmou, vlastne pred našou budovou, ale 
vlastne v našich priestoroch má svoju firmu, tak ja si myslím, že to je dosť smutné, aby sme 
jej  to  neumožnili.  Tak  ja  som  na  moje  nariadenie,  sme  tam  dali  tú  značku,  aby  mohla 
zásobovať, aby mohla ďalšie aktivity vyvíjať, nakoľko má tam asi sa mi zdá 40 zamestnancov 
tam zamestnáva. Ako majiteľka by si... myslím, že má právo na to, aby mala umožnený ten 



priestor, kde príde do svojej firmy a pokojne. Aby nemusela po celom Juhu hľadať parkovné 
miesto. Takže asi z tohto hľadiska som to tam dal osadiť naspäť. Ďakujem pekne. Nech sa 
páči pán Kováč.

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ja  chcem len  občanovi  povedať  a pripomenúť  aj  vedeniu  mesta,  že  bola  spracovaná,  bol 
spracovaný projekt parkovania na sídlisku Juh, za ktorý sme zaplatili. Bolo by fajn keby sa 
parkovacia politika riešila takýmto spôsobom, ktorý je teda tam schválený. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pani prednostka s pripomienkou.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Dobrý deň. Ešte by som chcela  pánovi Hroncovi oznámiť,  že aj  podnet, 
ktorý ste dali, ktorý sa týkal prideľovania parkovacích miest pre držiteľov preukazov ŤZP, tak 
práve na dnešnom zasadnutí poslanci MZ schválili zásady prideľovania. Čiže do 31. marca sa 
majú  prehodnotiť  už  pridelené  parkovacie  miesta  tak,  aby  spĺňali  tie  kategórie  držiteľov 
preukazov ŤZP, ktoré sú uvedené v tých zásadách. Čiže len pre imobilných, alebo nevidiacich 
občanov. Takže už ten prvý krok sme urobili a potom budú nasledovať tie ďalšie kroky, ktoré 
už sa týkajú investičných akcií. 

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Hronec.

Občan mesta
Len takú poznámku k tomu. Bolo tam to parkovacie miesto. V poriadku, dobre dali ste jej ho. 
Prečo nie je časove ohraničené. Prečo je to 24 hodín, keď to parkovisko sa využíva 2 – 3 
hodiny a ráno od tej 7-mej do tej 4-tej poobede tam nie je problém s parkovaním. Tam je 
problém s parkovaním v noci a to parkovisko je vyhradené na 24 hodín. A je využívané denne 
možno 2 – 3 hodiny. Lebo vidím jak tam stojí to. Nieže osobné proti nikomu, ani proti tej  
pani, len prečo jeden môže a druhý nemôže. A 24 hodín je to parkovisko pre ňu. V noci zíva 
prázdnotou a my musíme ísť niekde inde parkovať. Tak len toto. Prečo to nie je časove jak sa 
robí,  časove  ohraničené.  A cez  deň  hovorím  nie  je  tam od  tej  7-mej  do  4-tej  problém. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne.  Čo  sa  týka  tak  prezistíme.  Dajak  mikrofón  mi  nejde.  Takže  prezistíme 
dobre? Lebo podľa môjho vedomia tak by to malo byť časovo obmedzené. Dobre? Ďakujem 
pekne. Nech sa páči niekto do debaty? 

Občan mesta
Chcem vás príjemne pozdraviť. Želám pekný deň. Volám sa Milan Capák. A keď dovolíte 
najprv dám otázku pani Mih...Balážovej. Pani hlavná kontrolórka chcel by som vedieť, či sa 
niečo zmenilo vo VZN-ku. Pokiaľ by som staval nejakú cestu cez mestský pozemok, aspoň 
dočasne, či by som mohol, alebo nejakú stavbu. Alebo musím mať nejaké ohlásenie, či ako.

p. Hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
My žiadne, žiadne VZN nerieši takúto situáciu, ale na to je zákon. A hlavne stavebný zákon 
a ďalšie predpisy súvisiace s majetkom mesta. S majetkom mesta nemôže hocikto ľubovoľne 



nakladať. A o tom rozhoduje, máme na to zásady, máme na to postup, zákon o majetku obce, 
ako sa s majetkom obcí môže nakladať. Ale túto otázku neviem kam mierite, ale určite že 
nemôže si hocikto hocikde vybudovať cestu. 

Občan mesta
Ďakujem pekne. Čiže mal by som mať asi nejaké povolenie najprv?

p. Hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová
No podľa toho, či ide... aj bežne sa vychodí nejaký chodník. Hej. Otázka je čo považujete za 
komunikáciu, lebo zákon to presne špecifikuje čo je komunikácia, čo je cesta. Tak predsa keď 
niekto niekde vyšliape niečo tak tam to mesto nerieši, ale keď nikto chce spevnenú plochu 
postaviť, hej, tak tým pádom podlieha to stavebnému konaniu a samozrejme v prvom rade so 
súhlasom mesta ako majiteľa, alebo vlastníka pozemku. 

Občan mesta
Ďakujem pekne. Tak dobre. Ja len také krátke otázky mám a verím, že aj rýchle odpovede 
budú.  Teraz  by  som  dal  otázku  pánovi  Domikovi.  Pán  Domik  vy  ste  tu  niečo  v apríli 
spomínali, že mám garáže, nejakých Cigánov v nich ubytovaných. Ja nedisponujem žiadnymi 
garážami. Vy máte také podklady? A viete to dokázať tu teraz pred kamerami? 

p. primátor Michal Domik
Áno. Boli sme, boli sme na šetrení, na...v osadách aj v tých garážoch a tam nám priamo na 
kameru povedali, kto vlastní tú garáž. Nechajte ma dohovoriť. Koľko platia títo nájomníci. 
Takže priamo na kameru, máme to na kamerovom zázname, že kto vlastní tú garáž, koľko sa 
mu platí, aké sú zmluvy, ako to obchádzajú tie zmluvy, hej, že väčšinou je to na pôžičku. Že 
vlastne  je  zmluva  o pôžičke  250  euro  keby  si...dakto  vás  prichytil,  alebo  tých  ľudí,  že 
odovzdávajú tie peniaze, tak že vraj to je pôžička, to nie je nájomné. 

Občan mesta
Čiže vy máte list vlastníctva, kde figuruje moje meno Milan Capák. Ešte raz mi odpovedzte 
priamo, nekrúťte tu jedna pani povedala, ale máte list vlastníctva vy ako primátor v ruke?

p. primátor Michal Domik
List vlastníctva sa mi zdá, že bol na vašu mamu. 

Občan mesta
Na meno Milan Capák, nerozumiete asi mojej otázke pán primátor.

p. primátor Michal Domik
Ale vy vyberáte....

Občan mesta
Máte meno Milan Capák na liste vlastníctva? Alebo nie.

p. primátor Michal Domik
Na liste vlastníctva je meno vašej mamy. Na to ste....

Občan mesta 
Ešte  raz  sa  vás  posledný,  vy  ste  asi  dement  pane...  Máte  meno  Milan  Capák  na  liste 
vlastníctva, alebo nie. Áno, alebo nie my odpovedzte.



p. primátor Michal Domik
Na  liste  vlastníctva...  Môžem  dohovoriť  pán  Capák?  Ja  vás  nechám,  vypočujem  si  vás 
a prosím neskáčte mi do reči. Ja neskáčem vám. Na liste vlastníctva je meno vašej mamy a tí 
obyvatelia, ktorí v tých bytoch bývajú, alebo v tých garážach tak doslova nám povedali, že 
platia pre vás nájomné. Od sto, dakde 120 euro, dakde 150 euro, dakde rôzne to je. S tým, že 
sa pani vyjadrila na kameru do 2 mesiacov ste ju vyhodil na ulicu. Zvýšil ste jej potom na 
vysoko. Bola sa tu sťažovať.  Máme o tom taktiež záznam. Bola sa tu sťažovať a že kvôli 
psom, kvôli psovi ste ju vyhodili na ulicu, lebo ste ju zvýšili na neviem akú sumu a nedali ste 
jej už možnosť. Takže máme aj to záznam, bo prišla sa sťažovať.

Občan mesta
...chodíte personifikovať ľudí tuto v meste či jak to mám chápať. 

p. primátor Michal Domik
Nie, nie. My sme išli skontrolovať všetky obydlia, ktoré sú, aká je tam životná úroveň

Občan mesta
Normálne na súkromný pozemok vy vojdete si jak nič, bo vy ste Domik? Či ako to je?

p. primátor Michal Domik
No v rámci marginalizovaných občanov sme išli zistiť, kde ľudia bývajú. Bývajú bez pitnej 
vody, bez toaliet.  Bolo to také preventívne, či tí ľudia potrebujú nové bytovky, alebo nie,  
nakoľko sa robila petícia,  že tieto byty nie sú potrebné. Hej. Čiže my sme si išli preveriť 
situáciu priamo do terénu a prešli sme všetky chatrče a všetky garáže a tam bolo spomenuté. 
Nemal som vás uraziť slovne, sa vám ospravedlňujem, že som vaše meno. Len v rámci tej 
kampane,  antikampane a petície,  ktorá išla  tu  tak som spomenul,  že ktorí  ľudia vyberajú, 
alebo ktorí majú nájomné zmluvy tzv. za nulu, 0 euro, lebo nájomná zmluva je na 0 euro. Hej. 
Že ich môžete hoc kedy vysáčkovať, tak som spomenul vaše meno aj pani Rezmüvesovej. 

Občan mesta
Takže. Takto ja vám ešte raz poviem. Máte list vlastníctva s menom Milan Capák a pri ňom 
garáž alebo....

p. primátor Michal Domik
Nie nemám. 

Občan mesta
Ďakujem za odpoveď. A teraz vás pekne poprosím, pretože ste ma v aprílovom zastupiteľstve 
tu pred kamerami nazvali,  že to hraničí  s úžerníctvom a na júnovom ste tu pri dverách za 
prítomnosti  Ocelníka  a kolegov  vykrikovali  po  mne,  že  som úžerník.  Tak  využime  teraz 
kamery po druhý krát....

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

Občan mesta
...buďte taký láskavý a žiadam od vás, aby ste sa  mi verejne ospravedlnil  najprv a druhý 
mimosúdne samozrejme sa s vami spojím. Máte možnosť prísť za mnou a sa vyrovnáme aj 
ináč po finančnej stránke za to. Ste ochotný alebo nie? 



p. primátor Michal Domik
Ak mi odpoviete na pár otázok teraz vy.

Občan mesta
Ja sa vás pýtam. Však už odpovedajte.
p. primátor Michal Domik
Nie. Teraz sa vás pýtam ja.

Občan mesta
Potom my dáte vy otázku. Nedávajte otázku na otázku. Tak kde sme.

p. primátor Michal Domik
Otáz...  otázka znie.  Vyberáte peniaze od rómskych obyvateľov za bývanie v nehnuteľnosti 
vašej matky?

Občan mesta
Ešte raz sa vás pýtam ste ochotný...

p. primátor Michal Domik
Nehnuteľnosti vašej mamy?

Občan mesta
....sa ospravedlniť ...

p. primátor Michal Domik
Toto mi odpovedajte.

Občan mesta
...na moju úžeru alebo nie?

p. primátor Michal Domik
Toto mi odpovedzte a potom sa vám ospravedlním. 

Občan mesta
Áno alebo nie. Nenaťahujte to pán Domik.

p. primátor Michal Domik
Ja sa vám neospravedlním, lebo ja si za svojím slovom stojím. 

Občan mesta
Čiže tvrdíte, že som úžerník už verejne. 

p. primátor Michal Domik
Áno.

Občan mesta
Buďte taký láskavý. Máte to na kamerách, je to zaz.... ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik



Ďakujem aj ja.

Občan mesta
Teraz keď dovolíte prejdem, využijem možnosti trošku o vašich nehnuteľnostiach. Áno. Ktoré 
sú nelegálne.

p. primátor Michal Domik
Poprosím ešte, keď môžem poprosím pána náčelníka. Nech sa páči.

p. Ing. Róbert Hanuštiak
Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Ja by som len chcel vyzvať všetkých diskutujúcich, 
aby sa zdržali akýchkoľvek invektív a správania, ktoré vzbudzuje verejné pohoršenie. Dobre? 
Vyzývam v mene zákona všetkých, aby sa správali korektne. Každý má právo povedať svoj 
názor, prejaviť svoj názor, slobodne, ale bez emócií. Sme kultúrni ľudia takže...

Občan mesta
Pán Hanuštiak neviem, či to mierite na mňa, alebo na koho.

p. Ing. Róbert Hanuštiak 
Preventívne to hovorím. Pre všetkých.

Občan mesta
Jaj. Tak potom sa správajte slušne, ostatní tiež.

p. Ing. Róbert Hanuštiak
Ďakujem za pochopenie. 

Občan mesta
No dobre. Takže sa budú aj ostatní správať slušne. A teraz keď dovolíte, hej, ešte tam vidím. 
K tomuto  bodu  pán  Lach  chcete  niečo  povedať?  Vy  máte  asi  ten  list  vlastníctva,  však? 
Z garáže. Tak povedzte vy.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
No počúvaj ma. My si, my si tykáme, čiže môžem. Počúvaj Milan. Tak všetci v Rožňave 
vedia, čím sa živíš. Prenajímaš a berieš peniaze od ľudí za prenájom nehnuteľností, dokonca 
náš odbor sociálnych vecí má zmapovaný stav v tom prvom dome na Baníckej. 

Občan mesta
Vy si to uvedomujete čo rozprávate na kamery? 

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Ja si to u....

Občan mesta
Máte dôkazy z toho čo si myslíte?

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Ja si to uvedomujem.

Občan mesta



Dobre. Nech sa páči.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
No a druhá vec je tá, že skús sa starať o svoje veci, aby sa ti netúlali psy po ulici, aby ľudia 
mohli slobodne chodiť, aby nenapádali poštárky a pod.

Občan mesta
Ty čo  máš  s mojím  psom.  Máš  tak  isto  telefón  na  112,  nie?  Máš.  Aj  na  159  tak  volaj 
policajtov.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Milan 112-tka nie je jeho majiteľ. Ty si jeho majiteľ a zodpovedáš za toho psa. To si uvedom.

Občan mesta
Áno. A čo? Aký je problém s mojím Uškom. 

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Ten, že sa ho boja ľudia a nemá čo hľadať na ulici pes bez náhubku a bez dozoru.

Občan mesta
No dobre a to je ten jediný pes. Hej?  A vy, keď mňa ide dokúsať pes na Hornocintorínskej 
vám je to jedno. Však? Lebo to sú....

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Hovoríme o tvojom psovi.

Občan mesta
No tak potom. Tak to že len môj pes existuje tu. Hej? Som nevedel.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Teraz sa bavíme o tvojom psovi. Budem ti tak isto skákať do reči a onderovať to tu, jak to ty 
robíš. 

Občan mesta
No nevadí.  Pán Lach nechajme tieto reči o psoch. Môj Uško je už chvalabohu na mieste, 
stráži si sliepočky tam, takže mu je dobre aj bez vás.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Ja som mu nezávidel jeho dobré bydlo u vás, alebo u teba teda. Nevidím dôvod, aby som ti 
oné vykal, keďže sme si po tykali a tykali sme si v minulosti. 

Občan mesta
Tak váš pozdrav mi už ako nechýba.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Mne už vôbec nie. 

Občan mesta
No vidíte. Tak nechajme to tak. A môžeme prejsť na druhú tému.



p. poslanec. Ing. Ján Lach
No a druhá vec. By som sa spýtal, čo ten zoznam nehnuteľností  primátora sa týka návrhu, 
sťažnosti a ako to máme definované toto? Priestor pre občanov? 

Občan mesta
Však  nech  to  rieši.  Však  je  verejný  činiteľ.  Nie?  Mal  možnosť,  právo  podať  trestné 
oznámenia, všetko.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Tento čas je vyčlenený pre občanov, aby tu podávali  návrhy, sťažnosti,  aby si vybavovali 
svoje veci, ale nie osobné invektívy, ako to ty robíš teraz tu. 

Občan mesta
Nie, nie sú osobné. Keď niekto ma tu nazve úžerníkom...

p. poslanec. Ing. Ján Lach
To sú osobné invektívy prosím ťa.

Občan mesta
...jak pán Domik, tak asi ťažko si to nechám. Čo si myslíte, že čo ja.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
A ako baví ťa robiť tu šou pred oný, pred kamerami? 

Občan mesta
Nie šou. Ja tak rozprávam. To je môj štýl, akým rozprávam.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Jasné. Skús k veci.

Občan mesta
Dobre. Ešte máte niečo pán Lach, lebo mám tu druhú vec. Už niečo.... No a teraz poprosím 
vás, keby ste mohli na kameru dať pán ... alebo jak sa voláte. Dajte toto na kameru. Chcem sa 
vás spýtať. Pán Domik ja som dal také, takú žiadosť na mesto.

p. primátor Michal Domik
Áno.

Občan mesta
Prišiel som na druhú kolóniu na Bani, bola tam krásna vyasfaltovaná cesta, ale na nej bolo 
plno kameňov od dažďa. Tak som sa pozrel na to, vidím mestský pozemok a povedal mi, že 
to je vraj vaša, vami osobne vybudovaná cesta s nejakými pracovníkmi. Tak som si vypýtal na 
to povolenie či ste mali, na vybudovanie tejto cesty. A to povolenie neexistuje tu, tak ako je to 
s tou cestou. 

p. primátor Michal Domik
Takže keď môžem odpovedať. Ešte pred voľbami sa vybudovala nová cesta na tú kolóniu, 
ako sám ste povedal bola tam jedna nová cesta a pri tej novej ceste bola jedna stará cesta, po 
ktorej tiekla ustavične voda,  stále to zaplavovalo.  Nie len teraz,  keď je to urobené,  ale aj 
predtým  a vtedy  nosilo  to  dole  bahno  a konáre  a všetko  z lesa.  Celý  les  je  prekopaný 



momentálne  už tá  voda je  zadržaná.  Dovolil  som si  a dal  som aj  oznámenie  na mesto aj 
s pečiatkou to vám môžeme potom doručiť, hej, spätne s dátumom, nieže spätne s dátumom 
ale to už z roku 2018, lebo pred voľbami bombardovali ste ma  ohľadom tohto, že tu cestu 
zrekonštruujem  na  vlastné  náklady,  tak  aby  tá  voda  už  prestala  tiecť.  Jednalo  sa  o to, 
prekopali  sme celý  les,  z jednej  strany,  z pravej  strany sme prekopali,  dal  som tma nové 
žľaby. Na vlastné triko som štátne lesy či mi to dovolia, aby som prekopal všetky lesné cesty 
a dal tam priepusty z vlastnej iniciatívy a na vlastné peniaze. Čo sa stalo voda sa prerazila 
taktiež z ľavej strany čo majú farári, čo sú farské lesy a celý les, prichádza na môj pozemok 
a po tej ceste ide dole voda ďalej.  Urobili sme tam odvodňovacie kanály, urobili sme tam 
kanalizáciu, urobilo sa všetko. Jasne nemal som na to povolenie, urobil som to kvôli tomu aby 
pred voľbami ma dakto nenapadol, že som zničil úplne novú cestu, lebo som nezabezpečil tú 
svoju cestu, ktorá je na mojom liste vlastníctva. Ja som dal oznámenie, kvôli čomu opravujem 
tú cestu.  Tá cesta tam bola rozšírili  sme ju vyplnili  sme ju makadamom, čo sa týka tých 
priepustov sme v lese prekopali, vložili, ale dajaký dobrák nám tam vložil pár kameňov, za.... 
tie priepusti zapchal so štvor... zapchali sa so štvorkolkami a voda pri prietrži mračien nám sa 
pustila  dole  na  našu  cestu  a urobila  mi  škodu  10 000  euro.  Takže  kvôli  tomu,  aby  som 
zabezpečil, aby tá voda z mojej cesty nepodmyla novú mestskú cestu tak som zobral na seba, 
že urobím, opravím tu cestu na vlastné náklady. Len bohužiaľ ako sami vidíte prietrž mračien, 
čo sa deje, či sú to susedia dolní pri pánovi bývalému primátorovi Kardošovi zničilo cestu, 
všade tie prietrže, prietrž a tá voda ničí tie cesty a to nielen tam vzniká ten problém, ale v celej 
Nadabulej.  Ako  sami  ste  videli,  tak  isto  je  to  aj  pri....  na  juhu  a všade,  všade  všetkých 
priestorov tá voda zničí. A, a prúdi a prichádza to po pozemkoch a nikto s tým nič nerobil. Ja 
som to zobral na vlastné triko a som investoval nie málo peniaze aby som tú vodu zadržal. Na 
75% je už voda zadržaná, ešte stále máme tam 25%, s ktorými pracujem. V daždi to robíme 
v tej  najväčšej  búrke,  aby sme vedeli  odkiaľ  tá  voda prichádza  a hovorím,  už celý  les  je 
opravený, môžete sa ísť pozrieť. Je prekopaný a chceme aby tá voda zostala v lesoch a to isté 
chceme urobiť aj v celom našom okrese a okolo nášho mesta. Aby tá voda neprichádzala sem 
nám do mesta. Či to je na Juhu, či to je na Podrákoši a tak. Takže na tomto sme pracovali. Ale 
mám tam to vyjadrenie, že ospravedlnenie, že prečo som tak konal ako som konal, to pred 
voľbami. A je to tam a to ste dostali, lebo bola to presne taká zbraň, jediná zbraň, ktorú som 
porušil,  ale v dobrom vedomí som si aj nahral video ako prúdi, mám aj video tak vám, si 
s vami sadnem a ukážem vám ako som zabezpečil tú vodu. Ako tá voda ide pekne už po tých 
rigoloch a priamo.  No tú zbytkovú vodu čo vlastne sa vrazí,  keď náhodou to zahatí  hore 
v lesoch za to nemôžeme, ale pracujeme na tom, že už dám tam zákaz. V dobre vôli som tam 
pustil, aby cez môj pozemok nosili drevo a sa mi to vypomstilo nakoľko tie V3S-ky stále tie 
priepuste zapchali a s týmto problém sme mali. Takže v, v rámci tohto. Teraz sa robí stavebné 
povolenie aj  na stavbu a tak,  nakoľko som primátorom mesta a vyše trištvrť roka som sa 
nedotkol stavby ani ničoho toho lebo som nemal priestor na to.  Takže už aj  moja rodina 
povedala, že už by sm.... už sa tešili, už dom je objednaný. Drevodom tu je, drevodom to je 
a už, už je v Rajci vyrobený. No bohužiaľ odkedy som primátor som sa nedotkol ani raz, ani 
nemohol som. Teraz je už priestor, som si dal dokopy jeden tím, ktorí pracujú na tom, aby 
som tie stavebné povolenia na všetko mali a konečne už ten dom začal stavať. 

Občan mesta
Takže...

p. primátor Michal Domik
Dúfam.

Občan mesta



Ďakujem pekne vám za odpoveď. Že stačí potom to oznámenie aj keď sú tie terénne úpravy, 
to je dosť zaujímavé. Lebo ako dosť si predtým pán Bernáth na tom záležal, nie, že musí to 
a to  a  ma nepúšťal  ani  do  jedného  obyčajného  elektrického  ohradníka,  hej?  Lebo  som 
zabetónoval obyčajné drevá, stĺpy na pozemku, aby to držalo lepšie, aby to neukradli.  No 
dobre, vy máte pekné výhody ja vám závidím.  No ale druhú vec aj tak sa spýtam, takže vy aj 
staviate  či  jak to je hej?  A tam tiež nie je  stavebné povolenie.  Čiže ste rozostaval  nejakú 
stavbu, či jak to je. A to sa tiež dá tým oznámením, bo aj ja by som si pár takých stavbyčiek 
potom rád postavil. 

p. primátor Michal Domik
Nie, nie ste v omyle. Nestaviam dom už mám postavený,  ale v Rajci lebo je to drevodom. Už 
je pripravený. Ešte pred voľbami som začal stavať, myslím tak, že ideme stavať, že urobíme 
si povolenie všetko a objednali  sme si drevodom v Rajci. Tam je už pripravený. Hej? Ten 
dom sa dom sa vyrába a vlastne ho budeme musieť na rok  tam uchovať a aj zaplatiť nájomné 
hej, za to, že ten dom. Takže teraz sa robí stavebné povolenie, sa bude robiť a základy, bez 
základov bez všetkého nie je nič na pozemku. Takže z tohto hľadiska. 

Občan mesta
Že žiadne terénne úpravy ste si nerobil na pozemku tak jak pri tej ceste.

p. primátor Michal Domik
Terénne úpravy sú tam ....

Občan mesta
Sú tam......

p. primátor Michal Domik
Čiastočné terénne úpravy sú tam.

Občan mesta 
.... tak potom nerozprávajte že nie sú.  Tak buď sú alebo nie sú. Sú tie terénne úpravy, či nie 
sú.

p. primátor Michal Domik
Terénne sú, ale základy nič sa nedeje. 

Občan mesta 
Dobre....

p. primátor Michal Domik
Ale toto ešte vás upozorňujem, že toto všetko sa udialo pred voľbami. Hej? A v rámci toho mi 
bolo povedané, buď stiahnem kandidatúru alebo, alebo toto s týmto ma budete. A hovorím 
pokojne ma môžete ja s čistým svedomím som sa pustil do tohto, takže chcel som zachrániť 
aby tá voda netiekla, aby nezničila novú cestu. Dal som oznámenie na mesto, kvôli čomu som 
to urobil. Mám to zdokumentované, nikdy som sa nepustil do toho na čo nemám argumenty, 
takže s čistým svedomím si myslím, že pomohol som tomu aby sa nezničila čisto nová cesta. 

Občan mesta
Ďakujem vám veľmi pekne. Tak každý si už o tom vyhotoví svoj obraz čo sa tu povedalo. Tak 
isto vám ďakujem pekne, že ste reagovali na prvú časť okolo toho úžerníctva. To si nejako 



veľmi rád odložím, že je to na kamerách, lebo to viem použiť, dobre. No mimochodom želám 
vám inač zastupiteľstvo naďalej a veľa síl do ďalšej práce v meste. 

p. primátor Michal Domik
Hlási sa pán Dávid. Som nechal dopovedať takže. Pán Dávid, pán poslanec. Nech sa páči pán 
Dávid. Máš zapnuté.

p. poslanec Ladislav Dávid
Dobre. Ja som chcel k tomu len toľko, že my myslím si, že niektoré veci nepatria na MZ 
a myslím si, že toto bola jedna z nich. A mali by sme vlastne hovoriť k veci a možno niektorí 
občania, ktorí tu chceli dať nejaké podnety, alebo nejaké nápady im nevyjde čas. Tak myslím 
si, že by sme mali pre týchto občanov nechať čas na to, na čo potrebujú a na čo vlastne by 
mali hovoriť. Tak si myslím, že toto bolo zbytočné. Ďakujem pekne.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči. 

Občan mesta
Dobrý deň prajem. Ambrúž. Budem sa pýtať, lebo väčšinou mi neviete odpovedať na otázky. 
Takže  len  tri  také  veci.  Pravdepodobne  viete,  že  máme  v meste  ešte  jednu  veľmi  peknú 
budovu. Na námestí, na severnej strane. To je bývalý kláštor Františkánov. Možno ste počuli, 
že čo sa tam deje druhý rok. V auguste, v septembri tam prebiehali vďaka Radovi Kováčovi, 
Tomimu Székelyovi veľmi pekné prednášky týkajúce sa samosprávy, týkajúce sa novín.
To aby Rožňava neupadala,  ako za uplynulé roky upadala,  je potrebné si  vypočuť takéto 
odborne fundované prednášky. Organizátor mi vravel, že on si myslel, že vy ste si vedomí 
toho.  Ani  televízia  tam nebola.  Tá by tiež  o tom mohla niečo  ukázať Rožňavčanom z tej 
veľmi peknej práci. Druhá vec. Bol som včera veľmi rád, že som dostal odpoveď na moje 2 
písomne položené otázky týkajúce sa, obidve sa týkajú súsošia Francišky Andrássyovej. Vo 
svete  je,  je  obvyklé,  že  mestá,  športové  kluby  sa  spoznávajú  podľa  určitých  symbolov. 
Parížsku vlajku asi nepoznáme, ale ich Eifelovku áno. Však? Pravdepodobne farby Slovana 
tiež poznáme a možno nevieme, kto je tajomníkom oddielu. My tu v Rožňave máme strážnu 
vežu a súsošie Francišky Andrássyiovej. Nie je tam náhodou. Aj keď to nezaujíma veľa ľudí 
z nášho  mesta  tá  socha  je  značne  poškodená.  Ja  som  to  napísal  koncom  augusta.  Ja  sa 
zaoberám tou témou druhý rok, bádam, prednášam, píšem v téme tajomného grófskeho páru 
Francišky a Dionýza. Tá socha, súsošie je značne poškodené. Ja som dával podnet koncom 
augusta,  aby  sa  to  opravilo.  Veľmi  pekne  mi  napísali,  že  vzhľadom  na  skutočnosť,  že 
v rozpočte  mesta  na  rok  19  nie  sú  schválené  financie  na  opravu,  robíme  kroky  na 
vypracovanie  finančného  návrhu,  ktorý  by  mohol  byť  predmetom  rokovania  MZ.  A ešte 
riadok,  dve.  K tomu  som  sa  veľmi  potešil.  Druhá  časť  nebola  zvládnutá  vec  Luciou 
Kerekešovou a to si budem písať v tej časti, lebo tam nepochopila asi, že čo okolo Francišky 
som sa jej pýtal a čo som navrhoval. 
Kerekešová - Podnety p.  Ambrúsa sú v štádiu riešenia a boli predložené v komisií kultúry, 
cestovného ruchu a regionálnej politiky dňa 22.10.2019.
Uznesenie komisie z 22.10.2019 - Komisia neodporúča zriadiť zvláštnu komisiu na riešenie 
tejto problematiky.
Taktiež čakáme na vyjadrenie SNM - Kaštieľ Betliar a ich stanovisko.
Vážení poslanci naďalej nemáme v Rožňave noviny. A ľudia, ktorí by veľmi radi čítali a radi 
čítajú, to vidíme na tých portáloch všelijakých, ktoré existujú súkromné, alebo internetové, 
veľmi radi sa ozývajú, veľmi radi čítajú o sebe, okolí. A toto sa  im nedarí. Po dlhých, dlhých 
rokoch nemáme  noviny.



Nemčok - Už v súčasnej dobe sú na dennej báze na webovom sídle mesta v sekciách Aktuálne 
v meste, Akcie v meste a regióne a Spravodajstvo z podujatí,  priebežne zverejňované články 
z diania  v meste  Rožňava  a jej  okolí.  Tieto  sekcie  sú  priamo prepojené  aj  s FB profilom 
mesta, kde sa počet zhliadnutí v poslednom období výrazne zvýšil.
Príprava  tlačenej  verzie  novín  je  definitívnej  fáze.  Dňa  22.10.2019  bol  členom  Komisie 
kultúry,  cestovného  ruchu  a regionálnej  politiky  pri  Mestskom  zastupiteľstve  v Rožňave 
predstavený  vizuál  novín  a prvé  pilotné  číslo  novín  sa  plánuje  vydať  v priebehu  mesiaca 
december po Vianočnom jarmoku v 51. týždni.    

 Posledná moja nie otázka. Nepýtam sa. Pán Domik od 28. mája čakám na vašu písomnú, na 
vaše písomné ospravedlnenie sa za vaše vystúpenie zo 14. mája  z komisie kultúry, kde som 
bol prítomný a kde ste vy tiež prišli. Nie som rád, že vyšli predseda kultúrnej a podpredseda. 
Nechápem. Nechápem ani to, čo pán, na výzvu pán šéf mestskej polície rozprával. Ja som to 
ešte v živote nezažil na takom fóre, že polícia bola vyzvaná na, na takéto niečo. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči.

Občan mesta
Prepáčte  páni  úplne  kratučko,  keď dovolíte,  lebo odchádzam.  Chcem len povedať  pánovi 
Dávidovi. Ja  som vás volil pán Dávid. Hej. Na voľbách. Otvorene poviem. Takže či to tu 
patrí, alebo nie. Nepatrí sa neprísť na zastupiteľstvo jak vy ste to tu zrobili 10-ti. Tak tento váš 
nový futbalový mančaft si nechajte dakde inde. Tu ste kvôli ľuďom nie kvôli futbalu a neviem 
čomu. A čo sa tu prejednáva tak to nechajte na ľudí. Nech sa páči.

p. primátor Michal Domik
Ja keď môžem by som reagoval na to. Títo ľudia, vďaka nim mesto na komunálnom odpade 
ušporí vyše 100 tisíc euro. A keby, keby sme...nám neprešiel ten zákon, tak by sme mestu 
neušporili 100 tisíc euro. Takže bolo to spontánne a som veľmi rád, že ich mám a ako to 
dopadlo, tak to dopadlo. Ale fakt len vďaka týmto poslancom, ktorý hlasovali za to tak máme 
100 tisíc euro v kase viac a môžeme robiť chodníky na Vargovom poli. Takže ja sa ich budem 
zastávať stále. Ale pán... nebudem komentovať. Ďakujem pekne. Nech sa páči pani.

Občan mesta
Dobrý deň prajem. Volám sa Adela Husárová a zastupujem obyvateľov bytového domu na 
Ulici  Ernesta  Rótha  2.  Vážený  pán  primátor,  vážené  zastupiteľstvo.  Chceli  by  sme  vás 
informovať o stavbe polyfunkčného zamerania, ktoré sa má stavať na Ulici Ernesta Rótha 2. 
Stavbu na tomto mieste chce postaviť pán Čech. Na tomto mieste už pred tým časom chcel 
stavať pán Judt, 2002, ale na základe petície občanov MZ svojím uznesením č. 129/2002 zo 
dňa 27.06.2002 vydalo nesúhlasné stanovisko k tejto stavbe. O tejto veci, negatívnej stránke, 
rozhodol aj krajský úrad životného prostredia, ktorý túto stavbu nepovolil. Preto sa pýtame, či 
úradníci stavebného úradu mesta môžu svojvoľne nerešpektovať uznesenie MZ aj rozhodnutie 
krajského správneho orgánu, keďže vydali opätovne stavebné povolenie pánovi Čechovi, ale 
nás nevzali za účastníkov konania a nedoručili nám toto stavebné povolenie, čo krajský súd 
zmenil a prikázal mestu, aby nám to bolo doručené. Okrem toho táto stavba má byť postavená 
na bývalom detskom ihrisku, kde už boli odstránené detské preliezky a hojdačky, zlikvidovala 
sa zeleň a stromy. Prídeme o svoj vlastný komfort, oddychovú zónu pre deti a seniorov kvôli 
takejto  nezmyselnej  stavbe,  o ktorej  výstavbu  nie  je  verejný  záujem  obyvateľov.  Tak  sa 
pýtam, koho záujmy vlastne mesto zastupuje. Ďakujem to by bolo všetko.



Bernáth: k uvedenému dostala p. Husárová odpoveď priamo na zasadnutí MZ

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. My máme tu vedúceho odboru stavebného. Nech sa páči pán Bernáth.

p. JUDr. Ing. Michal Bernáth
Dobrý deň prajem. Prebehlo tam konanie, na ktorom ste sa aj vy pani zúčastnili a ja som na 
tom konaní vám povedal, že dôvod prečo bolo začaté nové stavebné konanie, resp. pred tým 
ešte územné bolo, že bol aj žiadateľ aj stavebník, ale aj stavba úplne iná ako predtým, keď ju 
požadoval pán, myslím, Judt. Z toho dôvodu konanie. Prečo ste neboli účastníkom konania 
stavebný úrad v tom období vyhodnotil, že nijakým spôsobom nebudú ohrozené vaše práva, 
ani  právom  chránené  záujmy.  Keď  bolo  vydané  rozhodnutie,  áno  ako  ste  hovorili,  súd 
rozhodol, že ste mali byť účastníkmi konania. Boli ste prizvaní a aby ste mali možnosť sa voči 
vydanenému stavebnému povoleniu vyjadriť, resp. odvolať, čo ste aj urobili. Okresný úrad 
rozhodnutie zrušil a vrátil ho na nové konanie. Myslím 2 týždne dozadu bolo oznámené nové 
konanie.  Stretli  sme  sa  na  tom  konaní.  Vy  ste  vzniesli  námietky,  ktoré  stavebný  úrad 
momentálne  vyhodnocuje.  Ak  budú  relevantné  tak  sa  im  vyhovie,  ak  nie  vydá  sa  opäť 
rozhodnutie, voči ktorému v zákonnej lehote budete mať možnosť sa odvolať. 

Občan mesta
Dobre. Pán doktor beriem to na vedomie. Áno. Kontaktovali ste nás a dokonca sme to tam 
boli aj účastníci. Mne len ide o to, že raz keď krajský úrad životného prostredia teda ochrany 
životného prostredia takúto stavbu nepovolil. Pýtame sa, prečo znovu táto plocha je otázkou 
konania. To je po prvé. A po druhé dobre ďakujem, že sa s týmto akože zaoberáte. Mne len 
vlastne ide o to, kedy dostaneme odpoveď. Lebo ste povedali, že sa s tým teraz zaoberáte. 
Hej. 

p. JUDr. Ing. Michal Bernáth
Momentálne vyhodnocujeme námietky, ktoré ste vzniesli.

Občan mesta
Dobre.  Dobre a ja  len kvôli  tomu tu som v zastúpení  obyvateľov,  pretože  sa to  odohráva 
medzi nami a medzi vami, ale bola by som veľmi rada, keby som teda zvýšila pozornosť aj 
ostatných poslancov vrátane pána primátora. A žiadala určitú pomoc, pretože si myslím, že 
občania by sa niekde mali dovolať svojich práv. Nič viac. Len zvýšiť pozornosť, že niečo 
takéhoto sa deje v meste. A to sa už teda ťahá chronicky od roku 2002. Teraz píšeme rok 
2019. A táto otázka je neustále žhavou problémom, žhavým problémom a situáciu, ktorá sa 
takýmto spôsobom rieši. Veľmi pekne vám ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Ja by som aj v mene poslancov, určite sa pôjdeme pozrieť, urobíme šetrenie 
o čo vlastne ide, aby sme urobili svoj názor. Niektoré veci vieme zastaviť, niektoré nie. Tak 
isto ako vy máte právo, si myslím, že aj ten stavebník bude mať právo. Takže určite... Ale 
keby náhodou niečo sa dialo také nekalé, alebo fakt by to logicky už bolo... Mali sme také 
situácie,  že logicky to nedalo aby dakto kúpil pozemok a s tým pozemkom cestu a zahatil 
susedovi cestu, tak vlastne my sme vôbec ani nepredávali. Takže určite ako poslanci na ten 
triezvy rozum dáme. Pôjdeme pozrieť sa, o čo vlastne ide. Toľko vám viem sľúbiť. Dobre? 
Ďakujem veľmi pekne. Takže sme prišli.... A nech sa páči pán Kuhn.



p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja by som teda len rád využil túto príležitosť na vyjasnenie si, aby, aby teda nevznikli nejaké 
nedorozumenia.  Keď  som  správne  pochopil  vyjadrenie  pána  vedúceho  odboru,  tak  ide 
o nejakú  úplne  inú  stavbu,  alebo  významne  zmenenú  stavbu.  Čiže  keby  to  vedel  trochu 
vysvetliť, že v čom je rozdiel medzi tou pôvodnou, ktorá bola zamietnutá sa teraz, teraz tou 
novou, ktorá sa navrhuje.

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči pán Bernáth.

p. JUDr. Ing. Michal Bernáth
Je  to  úplne  iná  stavba  aj  stavebník.  Nebudem tu  zbytočne  naťahovať  čas  ak  ma...  majú 
účastníci konania záujem môžu vidieť projektovú dokumentáciu. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. 

Občan mesta
Môžem len jednu vetu?

p. primátor Michal Domik
Nech sa páči.

Občan mesta
Pán Judt požiadal o stavbu multifunkčného charakteru a pán Čech polyfunkčného charakteru. 
Tak neviem, matematika asi ďalej nepustí.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Vyjadríme sa. Nikto sa nehlási do debaty? Tak veľmi pekne ďakujem vám, 
že ste prišli a oboznámili nás so svojimi problémami. Budeme ich určite riešiť. Takže týmto 
ukončujem bod rokovania Otázky občanov. 

Nasleduje bod Interpelácie poslancov
Nech sa páči páni poslanci. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. O  s faktickou poznámkou 
nech sa páči. Nie? Dobre. Takže nech sa páči pán poslanec Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem za slovo. Chcel by som sa najprv poďakovať predstaviteľom mesta, všimol som si 
na  stránkach,  že  sa  deje  celkom dosť  VO.  Veci  sa  tu  začali  hýbať.  Je  tu  rekonštrukcia 
komunikácií,  vidím tu opravu zastávok na kalvárii,  nejaké deratizácie,  opravy asfaltového 
krytu. S čím ale nie som spokojný, sú lehoty, ktoré sú dané na podanie príslušných návrhov 
do týchto VO. Poviem príklad: kalvária oprava zastávok, súčasťou predmetnej zákazky sú aj 
reštaurátorské práce na 12 sakrálnych obrazoch a osadenie 14 krížov a 2 nových sakrálnych 
obrazov v predpokladanej hodnote 32 tisíc eur. Verejné obstarávanie vypísané 13. 09. termín 
podania prihlášok do 20. 09. Je to iba 5 pracovných dní. Pričom súčasťou tohto VO sú okrem 
nejakých bežných murárskych prác aj reštaurátorské práce, ktoré žiadna, alebo takmer žiadna 
stavebná firma nerobí sama, ale cez subdodávky. Po  novom táto súťaž bola predĺžená do 25. 



09.,  čiže  toto  VO,  čiže  8  pracovných  dní.  Oprava  asfaltového  krytu  na  miestnych 
komunikáciách 177 tisíc eur. Zverejnené 11. 09. termín podania prihlášok 23. 09. Taktiež 8 
pracovných dní. Opakoval by som sa, vlastne môžem vybrať veľmi veľa VO, kde sú veľmi 
krátke lehoty na podanie prihlášok do týchto VO. Chcel by som vedieť, z akého dôvodu, aj 
keď viem, že zákon to umožňuje, ale prečo tam nedáme dlhšie lehoty, aby sa mohlo prihlásiť 
viacej firiem a mohli by sme z toho získať ozaj možno najlepšiu cenu, alebo najkvalitnejšiu 
ponuku.  Predpokladám,  že  keď  si  nejaká  seriózna  firma  prečíta  napr.  že  chceme  na 
rekonštrukciu Námestia baníkov vypracovať projektovú dokumentáciu a dáme im na to 6 dní, 
tak seriózna firma si pomyslí: aha oni sú už s niekým dohodnutí, do tohto nejdem. Čiže len 
toľko. Prečo sú tieto verejné obstarávania vypísané na takú krátku dobu. Termín, na termíny 
prihlasovania sa. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn.

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA
Ja som bol upozornený nejakými občanmi, že na Rožňava Bani je zriadený sklad mastenca. 
Predpokladám, že je na súkromnom pozemku. Je to neďaleko tej, tej administratívnej budovy, 
ktorá je vo vlastníctve mesta o niečo nižšie. Je tam nejaká stará hala a v tej hale, do tej haly sa 
vozí mastenec.  Neviem, či  to je  nejaký medzisklad alebo čo.  Ten pozemok nie je,  nie  je 
oplotený, nie je, nie je tam žiadna brána. Ľudia v okolí ma upozornili, že keď proste zafúka, 
tak ten mastenec je, proste ten prach biely je potom všade dookola. Keď zaprší tak cez tie, tú 
strechu, strechu preteká a potom vlastne všade dookola je také to mazľavé bahno. Mňa by 
zaujímalo, že či teda mesto nejakým spôsobom môže, či teda jednak ten, či sa vie, že kto 
vlastní,  alebo kto prevádzkuje ten sklad,  či  bolo to predmetom nejakého schvaľovania,  či 
mesto sa k tomu vyjadrovalo a čo môže, čo môže mesto urobiť. Teda neviem odbor, odbor 
výstavby, životného prostredia. Či môže urobiť nejaké, nejaké šetrenie, dať podnet na okresný 
úrad, alebo, alebo niečo podobné. Lebo teda aj ja keď som sa tam bol pozrieť tak to naozaj 
vyzerá  tak,  tak  zvláštne.  Nezabezpečené  a znečisťuje  to  okolie.  Asi,  asi  nejak  zdraviu  to 
nebude veľmi  škodlivé, lebo mastenec sám o sebe nie je pokiaľ viem škodlivý. Používa sa 
dokonca  aj  do  liekov.  Len teda  keď,  keď to  okolie  je,  je  zaprášené  tak  to  nie  je  veľmi 
príjemné, aj keď tam až tak v blízkom okolí nie je veľa obytných budov, ale sú tam nejaké 
firmy a keď tí ľudia  musia v práci, alebo keď vyjdú z práce dýchať ten prach tak to nie je 
príjemné. A teda nevyzerá to ako nejaký, nejaký, nejaký sklad, ktorý by mal spĺňať nejaké 
náležitosti. Takže by som poprosil, keby, keby mesto nejakým spôsobom preverilo či sú tam, 
či sú tam splnené všetky podmienky. Ak je to nelegálny sklad tak proste nejakým spôsobom 
jednak potrestať prevádzkovateľa, alebo teda dať podnet na príslušný orgán, aby, aby prijal 
opatrenia, aby to neznečisťovalo okolie. Ďakujem.
Bernáth – podnet p. Kuhna sme preverili a zistili sme, že majiteľom Haly a pozemku C KN 
parc.č. 4437 je podľa výpisu LV č. 5265 spoločnosť SG Consulta, s.r.o., Banícka 1628/17, 
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36198536. Podľa informácie konateľa spoločnosti BEFONA 
s.r.o.  je v hale  uložený stavebný materiál  euroTalc Bau, ktorý možno využiť v stavebnom 
priemysle, najmä ako podkladový, resp. zásypový materiál pri budovaní líniových a cestných 
stavieb.  Spoločnosť  BEFONA  s.r.o.  plánuje  stavebný  materiál  odviesť.  Termín  upresniť 
nevedeli.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga. Nech sa páči.

p. poslanec Pavol Burdiga 



Ja  sa  chcem len  kolegom ospravedlniť,  ja  sa  ponáhľam,  lebo  mám ďalšie  zastupiteľstvo 
o štvrtej.  Ale  chcem  sa  spýtať  vedenia  mesta  aj  pána  primátora,  či  by,  nechcem  teraz 
odpoveď, ale do budúceho zastupiteľstva, lebo aj mňa sa už ľudia pýtali, Poschova záhrada, 
Námestie baníkov, medzi blokové priestory. Keby si nám dal nejakú odpoveď kedy sa to bude 
realizovať, ako, ako to bude vyzerať ten postup prác. Keby si bol taký dobrý, hej, lebo sú tam 
aj nejaké peniaze  viazané.  Aby sme ich nestratili,  lebo aj  mňa sa pýtali,  získali  sme ich. 
Nepotrebujem teraz odpoveď, keby si si to pripravil na ďalšie zastupiteľstvo a dal informáciu 
potom verejnú. Keď sa to dá. Dobre? Veľmi pekne ti ďakujem. Môžem odísť už.
Kancelária primátora - V súčasnej dobe sa dopracúvava autorská štúdia na Póschovu záhradu, 
následne bude vyhlásené verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a ďalšie stavebné 
konanie. Štúdia bude odovzdaná do konca novembra. Po vysúťažení zhotoviteľa sa zrealizujú 
práce v roku 2020. 
Námestie baníkov -  bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom PD, ktorá má byť odovzdaná do 
konca  novembra,  následne  bude  vyhlásené  verejné  obstarávanie  na  zhotoviteľa. 
Predpokladaný začiatok realizácie je marec 2020 a ukončenie prác bude do 5 mesiacov od 
odvozdania staveniska. 
Úprava vnútroblokového priestranstva Družba - 21.10.2019 bolo cez Vesník VO vyhlásené 
výberové konanie na zhotoviteľa s termínom ukončenia prác do 5 mesiacov od odovzdania 
staveniska.

p. primátor Michal Domik
Pokojne. Uvoľňujem.

p. poslanec Pavol Burdiga 
Ďakujem.

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

p. poslanec Ing. Karol Kováč
Ďakujem  pekne  za  slovo.  Mne  sa  podarilo  pozbierať  viacero  tých  interpelácií.  Jedna 
obyvateľka  z Dúhovej  ulici  sa  pýta,  vzhľadom  na  to,  že  je  imobilná,  resp.  má  ťažkosti 
s pohybom, či  by bolo možné rozšíriť  zastávky MHD o zastávku na Dúhovej  ulici.  To je 
priama otázka na mesto. Či teda by bolo možné a či by  to bolo zaujímavé pre SAD, resp. pre 
Eurobus. A zároveň sa pýta, či musia jazdiť také veľké autobusy. Čítam, ako to napísala, resp. 
ako mi to  poslala.  Či  by bolo možné zmenšiť  veľkosť autobusu,  ktorý teda robí  miestnu 
hromadnú dopravu v meste. To je jedna otázka. 
Bernáth  -  na  vykonanej  miestnej  obhliadke  za  spoluúčasti  riaditeľa  spol.  eurobus  a 
dopravného inšpektorátu bolo skonštatované, že  po technickej stránke je možné uvažovať o 
úprave trasy autobusovej linky,

- došlo by k navýšeniu počtu ubehnutých kilometrov a to cca o 1 km na 1 autobus. spoj 
na deň,

- na základe podkladu z r. 2019 ekonom. cena výkonu na 1 km je 2,47 €,
- zároveň  je  potrebné  uvažovať  s vybudovaním stojiska  autobusovej  zástavby.  Cena 

autobusovej zástavby sa pohybuje od 1500, 00 € + je potrebné zabezpečiť povolenie 
na zriadenie autobusovej zástavby.

Druhá otázka. Jeden občan, ktorý sa pravdepodobne elektrike vyzná píše, že teda podľa jeho 
skúseností, ktoré sa dajú overiť osvetlenie svieti, keď už nie je potrebné minimálne 10 -15 



minút denne, kde pri inštalovanom výkone 130 kw, keď sa to preráta na dni a mesiace je 
úspora  určite  nezanedbateľná.  Tak  doporučuje  mestu  prehodnotiť  tieto  náležitosti 
z technického hľadiska a pozrieť sa na to, či to je naozaj teda tieto čísla sú v poriadku, toto 
jeho sledovanie a či je možné s tým niečo robiť. Druhá otázka.
Bernáth + Progres TC - Spoločnosť Progres TC z dôvodu diaknostiky poruchy na verejnom 
osvetlení musí verejne osvetlenie na nevyhnutní čas zapnúť.
 Tretia, tretia otázka v... 31. 12. 1999 bola uzavretá zmluva s firmou Rozeko, ktorým právnym 
zástupcom  je  spoločnosť  Brantner  Gemer.  Tzn.  že  do  konca  roku  2020  bude  ukončená 
spolupráca s touto firmou. Či by bolo možné prezentovať na verejnosti ďalší zámer, akým 
bude, bude nakladané s komunálnym odpadom. To je ďalší podnet občana. 
Bernáth -: Primátor mesta Rožňava plánuje, že si mesto bude zbierať a odvážať komunálny 
odpad vo vlastnej réžii. 
Štvrtý  podnet,  ktorý  som dal  pani  hlavnej  kontrolórke  a piaty  podnet.  Občan...občania  sa 
pýtajú v okolí bytovky Zlatej č. 10 aký je stav veci okolo bytovky na tejto ulici, nakoľko sa už 
niekoľko rokov nič  nedeje.  Bytovka chátra  a je  teda  terčom útokov rôznych skupín ľudí. 
Takže  toto.  No  a teraz  za  mňa  ako  za  poslanca.  Vzhľadom  na  to,  čo  tu  pán  Kemény 
predniesol,  zobral som si to tak trochu za svoje a chcel by som požiadať mesto,  aby teda 
prehodnotilo v spolupráci s komisiou zdravotnou, sociálnou, bytovou status týchto sociálnych 
bytoviek. Ak je ten stav využitia tých bytoviek taký, aký je, tzn. že máme tam pomerne veľa 
prázdnych bytov ako takých. A moja druhá informácia, resp. interpelácia. Po konzultácii a po 
dohode s hlavným architektom mesta budeme prezentovať na kom... na októbrovej komisii 
MZ diskusiu k problematike územného plánu. Nakoľko je problematika veľmi široká, chceli 
by sme požiadať,  alebo chcel by som požiadať mesto, aby v, na túto tému zorganizovalo 
stretnutie,  alebo teda  diskusiu k územnému plánu aj  s poslancami  mesta  s tým,  že  hlavný 
architekt mesta v spolupráci s komisiou pripraviť podklady písomného charakteru. A pokiaľ 
by  to  bolo  možné  máme to  načasované  na  06.  11.  2019.  Ak by to  bolo  možné  v tomto 
termíne,  prípadne  nejakom  bližšom  termíne  tohto  charakteru,  aby  nemusel  pán  hlavný 
architekt cestovať krížom, krážom, hore, dole z Bratislavy do Rožňavy. Takže sme navrhli 
termín 06. 11. o pätnástej. Ak by to vyhovovalo samozrejme vedeniu mesta. Toľko za mňa. 
Ďakujem pekne. 
Bernáth-  :  Bytovka  Zlatá  č.  10  je  v súkromnom  vlastníctve  a mesto  nemá  vedomosť 
o zámeroch  vlastníka.  Mesto  zorganizuje  pracovné  stretnutie/diskusiu  k územnému  plánu 
mesta. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Dobrý  deň.  Ďakujem za  slovo.  Na  predchádzajúcom zastupiteľstve  som mal  interpeláciu 
ohľadom  komplexnej  rekonštrukcie  MŠ  na  Ulici  Ernesta  Rótha  a dostal  som  odpoveď. 
Ďakujem za  ňu.  Ale  mám  taký  dojem a teda  som úplne  presvedčený,  že  bavíme  sa  o 2 
rôznych  veciach.  Pretože  pozrel  som si  aj  granty  na  stránke  mesta,  ktoré  sú  zverejnené 
projekty a z informácií zverejnených na stránke mesta tam je jasné, že mesto nikdy nepodalo 
projekt  na  komplexnú  rekonštrukciu  tejto  MŠ.  Ale  podľa  súm,  ktoré  tu  sú  zverejnené  je 
zjavné a očividné, že teda ide o rekonštrukciu len strechy. Preto sa chcem opýtať 2 veci. Prečo 
sme  boli  zavádzaní  v minulosti  a ešte  aj  kým.  Prečo  nám  boli  podsúvané  nepravdivé 
a nepresné  informácie.  A po druhé či  teda  MsÚ,  mesto  bude sa  uchádzať  o tento  projekt 
a komplexnú rekonštrukciu MŠ, pretože aj z veci samotnej a povahy problému vyplýva, že tá 
havarijná  situácia,  ktorá  nastala  na  streche  a bola  odstránená.  Tie  sumy,  ktoré  sú  tu 
zverejnené, na stránke mesta teda hovoria o tom, že ide iba o rekonštrukciu, rekonštrukciu 



strechy. To je prvá vec. Prečo a kým sme boli takto zavádzaní, keďže na mnohých komisiách 
predtým  bolo  nám  predkladané  aj  na  rade  školy  to  bolo  prezentované  ako  projekt  na 
komplexnú  rekonštrukciu.  Hovorilo  sa  o nejakej  A-čkovej  úspore  energií  a nakoniec, 
nakoniec išlo iba o strechu. Aj tú až na vyhrážky hygieny. Poviem to takto ľudovo. Ešte taká 
malá  poznámka,  keď  si  to  teda  náhodou  obyvatelia,  alebo  kompetentní,  poprípade  iní 
záujemcovia o tento problém chcú pozrieť tak v roku 2017 sa mesto uchádzalo o projekty, 
granty  na  rekonštrukciu  MŠ  Vajanského  a potom  tento  nešťastný  projekt  zvýšenie 
energetickej efektívnosti verejnej budovy MsÚ. Čiže to možnože aj svedčí o prioritách v tom 
danom roku, ktoré, ktoré mesto malo. Dobre čiže tá otázka, otázka bola zjavná a jasná dúfam. 
Teda  kým  a prečo  sme  boli  zavádzaný  a nám  bolo  podsúvané,  že  sa  bude  uchádzať 
samospráva o projekt na komplexnú rekonštrukciu škôlky na Ulici Ernesta Rótha a nestalo sa 
tak doteraz a tie čísla, ktoré hovoria, sú teda uvedené v tabuľkách hovoria o tom, že ide len 
o rekonštrukciu strechy. To je teda ten prvý balík  a nie celkom som teda spokojný aj s tou 
odpoveďou, ktorá mi bola daná na tú predchádzajúcu interpeláciu. Ďakujem.
Nemčok - V roku 2017 na základe technického stavu budovy materskej školy, dalo mesto 
vypracovať projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu materskej školy s plánom 
zúčastniť  sa  s týmto  projektom  vhodnej  výzvy.  O tomto  fakte  bolo  informované  vedenie 
materskej školy a aj rada školy. Po zverejnení výzvy v rámci Operačného programu – Kvalita 
životného prostredia (Ministerstvo životného prostredia)  - Znižovanie energetickej náročnosti 
verejných budov, projekt na rekonštrukciu celej škôlky nebol v prvej etape úspešný. Čakalo sa 
na  ďalšiu  etapu.  Z dôvodu  hrozby  uzavretia  prevádzky  jednej  triedy  prípadne  celého 
poschodia materskej školy na základe rozhodnutia RÚVZ v Rožňave, s prihliadnutím na dlhý 
časový  horizont  od  prípadnej  výzvy  k úspešnej  realizácii  komplexnej  rekonštrukcie,  bolo 
nutné pristúpiť k rekonštrukcii strechy jedného pavilónu s použitím vlastných zdrojov, čo sa 
aj zrealizovalo v mesiaci august 2019. Následne sa plánuje prepracovať projekt na celkovú 
rekonštrukciu vzhľadom na zmenenú energetickú bilanciu budovy a medzitým sa zmenili aj 
technické normy. Takto prepracovaný projekt, by sa mal podávať v ďalšej vhodnej výzve. 
O refundáciu nákladov na rekonštrukciu strechy sa mesto pokúsi cez Envirofond. 

 A druhý balík projektov, teda druhý, druhý balík otázok mojich týka sa orezu stromov na 
Ulici  okružnej  10,  12,  14.  Boli  mi  zaslané  fotografie,  kde  údajne  občania  žiadali  nejakú 
úpravu tejto zelene, stromov pred, pred bytovkou na tejto ulici a z predmetných fotografií je 
zjavné, že došlo k masívnemu orezu týchto, týchto drevín a teda  moja otázka znie, že na čí 
popud bol takýto masívny orez nariadený, prevedený, kým bol prevedený, kým bol schválený 
a pretože  občania  sa  pýtajú  či  je  to  odborne  prevedené  a či  teda  nedôjde  k úhynu,  alebo 
vyschnutiu týchto, týchto drevín. Čiže ak kompetentný mi môžu na toto odpovedať. Okružná 
10, 12, 14. Fotografie dodám. Ďakujem pekne.
Bernáth + riaditeľ TSM - na položenú odpovedal p. Drengubiak a riaditeľ TSM

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Prezistíme. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak
Ďakujem za slovo. Hneď nadviažem aj na poslednú tému, ktorú predniesol pán Bischof. Ale 
pred tým sa chcem poďakovať a tým pádom aj poskytnúť informáciu ostatným poslancom 
a predovšetkým pánovi Ocelníkovi na problematiku, ktorú načrtol na minulom zastupiteľstve, 
kde sme sa bavili o, o vlastne registri ulíc. A túto problematiku som riešil aj s pánom Valérom 
Romokom, ktorý na toto všetko upozornil ako mňa a myslím, že aj Romana. A tak isto sme 



spoločne  riešili  túto  problematiku  s pani  Nagypálovou.  Obidvom  sa  chcem  veľmi  pekne 
poďakovať. Niektoré veci boli už zo systému odstránené, na niektorých sa pracuje a niektoré 
treba prezistiť. Je to trošku beh na dlhé trate. Tak ako som avizoval, k tomu nebolo nutné 
prijímať žiadne uznesenie. V podstate tá problematika a týka registra, ktorý, ktorý má mesto 
Rožňava  za  úlohu  kŕmiť  určitými  dátami  od  roku  2015.  Musím  povedať,  že  bol  veľmi 
ústretový prístup aj pani Nagypálovej aj pána Romoka, že sa zaujímajú o túto problematiku, 
čím im veľmi pekne ďakujem. A druhá vec je ako som avizoval bol som to ja, kto žiadal, 
resp. na podnet jedného občana, ktorý mal dlhšie žiadosť na orez stromu z Okružnej ulice č. 
10. Požiadal som pána riaditeľa technických služieb, či je možné, aby sa tam išiel pozrieť po 
jednej prietrži mračien. Po jednej prietrži tam boli popadané aj konáre. Išlo o vŕbu. Tým som 
ho požiadal,  či  by  tam mohol  poslať  nejakých  ľudí,  aby pri  ďalších  búrkach  k podobnej 
situácii  nedochádzalo.  Takže  žiadal  som  vtedy,  aby  sa  išli  pozrieť  na  ten  jeden  strom 
a prípadne  vyriešili  tento  problém.  Ďalej  myslím,  že  pán  riaditeľ  bude  vedieť  k tomuto 
povedať viac, že prečo a ako boli rezané, resp. ošetrené stromy. Ďakujem toľko.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Ďakujem. Len v krátkosti. No to čo je zachytené na fotografiách nie je jeden strom, ale je to 
komplet rad pred týmito vchodmi. Takže je to ďaleko masívnejšie ako kolega Drengubiak 
naznačuje. Preto tie moje otázky. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem. Poprosím o vyjadrenie pána riaditeľa technických služieb.

p. PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
Čiže na základe podnetu aj pána poslanca sme išli orezať tú vŕbu. Nakoľko už z praxe vieme, 
že obyvatelia nás vidia, že niekde na sídliskách sa nachádzame, tak či už s prosbou sa na nás 
obracajú. A tak isto sa stalo vlastne aj na tej okružnej. Že sa na nás obrátili aj ohľadom orezov 
u ostatných stromov, ktoré v podstate zacláňajú vo výhľade, resp. niektoré stromy boli blízko 
bytového domu, niektoré boli cez chodník a nakoľko im tam stoja autá  a parkujú autá majú 
obavy, že pri veľkej víchrici, aby teda tie smreky, ktoré boli orezané, aby nezapríčinili nejaký 
problém, tak nás požiadali o orez vrcholcov tých stromov. Takže toto sa vlastne udialo. Tie 
stromy vyzerajú na pohľad skutočne možno nešťastne a predpokladám teda tak sú aj na tých 
fotkách znázornené. Prevádzali to pracovníci technických služieb v podstate na pokyn aj, aj 
môj, aj na pokyn kolegu, ktorý  má na starosti miestne komunikácie a verejnú zeleň. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach. Nech sa páči.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Chcel by som teda požiadať odbor výstavby a hlavného architekta mesta. Z odboru výstavby 
konkrétne pracovníčku, ktorá má na starosti ochranu prírody, aby bola vypracovaná smernica, 
ktorou  by  sa  riadil  každý  stavebník  v meste.  Smernica,  ktorá  bude  riešiť  zadržiavanie 
dažďovej vody v krajine, teda meste, aby neodtekala do kanalizácie a nezvyš...nezahlcovala 
zbytočne verejnú kanalizáciu. A ďalšia vec, aby bolo pri výstavbe nových objektov, teda aby 
sa pamätalo na zeleň a vyžadovala sa teda výsadba zelene tak, aby teda sme mali čo najviac 
stromov a zelených  plôch v meste.  Či  to  bude  formou VZN-ka,  alebo  nejakú inú  právnu 
formu tomu nájsť, ale, ale myslím si, že mesto má takúto možnosť. Lebo viem, že v Prešove, 



alebo niektoré mesto už takúto smernicu má. Čiže nemali by sme to zamedziť,  alebo teda 
zanedbať,  lebo  vidíme  v lete  ako  to  je,  že,  že  klíma,  horúčavy  a pod.  Predsa  len  kým 
nebudeme mať dostatok zelene, tak bude tu aj, aj budú vysoké horúčavy. Bohužiaľ námestie 
išlo do rekonštrukcie tak, že tieto veci v tom čase, keď sa to projektovalo, ešte neboli až tak 
aktuálne, alebo sa to tak nesledovalo. Ale jednoducho...
Halyák -  Mesto  nie  je  oprávnené vo VZN upravovať  povinnosti  vo  vzťahu k súkromnej 
zeleni. Podľa  § 69 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. obec môže vydať všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene. 
Toho času máme platné VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe verejnej 
zelene.

p. primátor Michal Domik
Už ide pán Kemény. Začal. Takže pop...

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény
Poučím sa z kolegu. Lebo čas nás stopne. Nadviažem na túto problematiku zelene. Ja som 
neviem či pred, či počas zastupiteľstva s novým vedúcim odboru pánom Bernáthom rozprával 
a poprosil ho a v podstate sme sa dohodli. Len aj takouto formou chcem upozorniť. Ja som dal 
podnet  a uznali,  aj  sa  realizovali  výruby  stromov  na  Hviezdoslavovej,  Vajanského  a na 
Vargovom poli. Vtedy pani Blažková naznačila a samozrejme to aj platí, že minimálne kus za 
kus. Tzn. že bude výsadba. V súvislosti s touto prebiehajúcou rekonštrukciou sa pýtam, či by, 
či  sa  uvažuje  o tejto  forme  dovysadiť  tie...  zeleň,  o ktorú  sme  prišli.  A či  sa  to  dá 
skoordinovať.  A druhá  vec.  Či  by  sa  dala  dať  najneskôr  do  budúceho  zastupiteľstva 
informácia  pre  milovníkov  hokeja  a korčuľovania,  zimných  športov.  Mám informáciu,  že 
nastúpila  firma  na  plánovanú  rekonštrukciu.  Či  je  predpoklad  a nejaký,  nejaký  termín 
predbežný,  alebo  definitívny  na  ukončenie  týchto  prác  a čo  sa  týka  prevádzky  zimného 
štadióna čo sa dá očakávať a s čím sa dá počítať. Ďakujem.
Halyák + riaditeľ TSM - Podľa uzavretej zmluvy o dielo je zhotoviteľ povinný zhotoviť dielo 
do 31. 1. 2020.
Podľa mojich informácií termín na zrealizovanie prác podľa zmluvy je do 31.1.2020 /zmluva 
sa nachádza na MsU/ Verím, že otvorenie sezóny by mohlo byť koncom decembra.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Lach.

p. poslanec. Ing. Ján Lach
Som bol presvedčený, že mám diskusný príspevok, nie faktickú. Aby sme mali nejakú právnu 
ako nejakú normu, ktorú,  ktorá bude usmerňovať stavebníkov na to,  aby dodržiavali  tieto 
veci.  Teda ako a to má zrealizovať,  alebo ako sa to dá zrealizovať.  Myslím,  že to  máme 
právne oddelenie, ktoré by sa malo nad tým zamyslieť, lebo všade sa len hovorí o ochrane 
prírody  a o klíme  a o neviem čom,  ale  už  fakt  je  čas  konať.  A máme  tu  možnosť  tak  ju 
využime. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Tak na niektoré otázky by som aj odpovedal. Hlavne na také závažné, že VO 
je 8 pracovných dní. Pred tým boli 3 dni, tak my sme dali 8 plus ešte keď počítame, lebo 
každý podnikateľ robí aj sobotu, nedeľu. Takže nie je to 8 dní, ale, ale keď to dáme tak je to aj 
12 dní. Hej. Bolo tu aj tak, že boli 3 dni, 4 dni čo zákon umožňuje. Ja som to predĺžil čo 
najdlhšie. Dal som 14 dní. Niekedy je to tak promptné riešenie, že aj tie cesty aj tie tlaky 
občanov sú dosť, že možno zo 14 na 12 dní dajú. Ale si myslím, že ten, kto sleduje našu 



stránku a výzvy tak má možnosť a veľa krát sa stalo aj to, že ja som osobne obvolal firmy, 
aby sa zúčastnili tejto súťaže. Jednoducho tak isto mám komunikáciu ako pri VO, keď sme 
robili zimný štadión. Jedna firma sa nám, to nie my sme robili VO, ale cez vestník to išlo.  
Myslím celoslovenský vestník. Oni oslovujú tie firmy, ktoré sa zaoberajú s rekonštrukciou 
štadiónov a ja som osobne dal svojmu asistentovi podnet, aby vyhľadal všetky firmy, ktoré sa 
zaoberajú a ja osobne som ich oslovil telefonicky, že áno pozrite si a poslal som aj link na 
našu stránku mesta. Takže tú komunikáciu môžem hociktorému poslancovi ukázať, že áno 
máme takúto výzvu. Prosím vás pozrite si a zúčastnite sa tejto výzvy. Takže je, je, je aj jedna 
takáto možnosť, že snažíme sa čo najviac ľudí. Ale napr. cesty o chvíľu už ide jeseň, tak isto 
aj čo sa týka výstupu na kalváriu.  Tak isto nám, lebo už tí reštaurátori  hocikto, bolo nám 
povedané, že hocikto to bude robiť ako reštaurátor ťaží ho ten čas, lebo v zime už nemôže 
reštaurovať tieto pamiatky. Takže na ten podnet možno aj dali o 2 dni menej. Takže toľko by 
som chcel pánovi Bolačekovi, poslancovi. Nech sa páči pán Bolaček.

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček
Ďakujem pán primátor za dovysvetlenie. Ešte raz ja nenamietam zákonnosť daných termínov. 
Jediné čo namietam je, že v prípade, že sa robia napr. aj tie spomenuté reštaurátorské práce 
spolu s nejakými stavebnými úpravami, rieši sa to často cez subdodávateľské firmy a veľmi 
často v pozadí  musia prebehnúť rokovania  medzi  týmito  firmami.  Musia si  prísť  zamerať 
danú  oblasť,  pozrieť  danú  oblasť  a na  to  treba  niekedy  viacej  času  ako  tých  5  –  8  dní. 
Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Nech sa páči pani prednostku.

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková
Ďakujem pekne. Ja by som len na tento konkrétny prípad chcela zareagovať, že tu v tomto 
prípade  VO vec  nezniesla  odklad.  Pretože  my  sme  dostali  finančné  prostriedky  niekedy 
v priebehu  mesiaca.  Vlastne  nie.  My  sme  podpísali  zmluvu  niekedy  v priebehu  mesiaca 
august  a myslím,  že  17.  septembra  nám  boli  poukázané  finančné  prostriedky,  ale  s tou 
podmienkou, že do konca septembra musí byť ukončené VO. To boli prostriedky z úradu 
vlády. 

p. primátor Michal Domik
Takže našli sme ten dôvod, že kvôli čomu. Veľmi pekne ďakujem, ale dobre, že to sledujete, 
tak s tým počítam. Čo sa týka rekonštrukcie Ernesta Rótha ja sám som o tom bol vedomý, že 
sa robí ten projekt a že sa podal. Ale podľa všetkého asi nie, hej, lebo v tom som bol na 100%, 
že ide to ďalej. Hej a poprosím nášho teraz nového projektového manažéra, aby prezistil, že 
čo a ako a kde to sa zaseklo.  Že čo tam sa vlastne stalo.  Dobre? Takže nech sa páči pán 
Bischof.

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof
Iba na potvrdenie informácií z dostupných čísel, z dostupných údajov, ktoré, ktoré sú verejné 
tak je zjavné, že projekt nebol podaný na rekonštrukciu MŠ Ernesta Rótha a to čo sa odohralo 
je zatiaľ iba strecha. Ďakujem.

p. primátor Michal Domik
Ďakujem  pekne.  No  a na  záver  si  myslím,  že  nie  len  fanúšikom  hokeja,  ale  tak  isto  aj 
občanom mesta,  tak máme prísľub od firmy, že by to mala do konca roka ukončiť.  Celú 
rekonštrukciu novej plochy a mantinelov. Takže si myslím, ale je to len prísľub. Takže keď to 



už budeme otvárať tak budem rád, že to otvoríme spoločne všetci. Takže a na ostatné otázky 
vám odpovieme určite a zistíme podrobnosti. Nech sa páči pán poslanec Beke.

p. poslanec Zoltán Beke
Ďakujem pekne za slovo. Keďže obvykle chodím pešo mám možnosti sa stretnúť častejšie 
s obyvateľmi mesta. Je to niekedy dobre, ale niekedy aj nedobre. Teraz ale by som zobral z tej 
lepšej  strany. Čiže aj  s takým spôsobom má možnosti  dozvedieť  čo znepokojuje  občanov 
v meste. Aj dnes ráno cestou na zastupiteľstvo ma aj dvaja zastavili. V jednom prípade sa ma 
pýtali na železné schody na Krásnohorskej ulici,  že kedy budú urobené výspravky betónu, 
lebo sú  veľmi  nebezpečné  cez  nich  chodiť  a  už  sa  blíži  zima  ešte  bude horšie.  Súčasne 
kvitujú, že pri veľkej búrke, sa hneď nastupujú pracovníci technických služieb. Pár krát prišli 
a zasypali drteným asfaltom čo však na druhý deň, už zase vymylo, vymyl dážď. Pýtajú sa 
ale, či by sa nedalo naliať priamo horúci asfalt, do tých dier ako sa urobilo o pár 10 metrov 
nižšie, na tej istej ulici čo už drží vyše roka. 
Kancelária  primátora  -  10.10.2019 bolo vyhlásené  verejné  obstarávanie  na  zhotoviteľa  na 
zhotovenie nových oceľových schodov na Krásnohorskej ulici s lehotou predkladania ponúk 
do 22.10.2019 a následnou realizáciou. Aj prístupová cesta do zimného obdobia opravená.

V druhom prípade sa ma spýtala pani riaditeľka reformovanej školy, že v meste videla pred 
začiatkom školského roka maľovanie prechodov pre chodcov pri školách, no pred ich školou 
sa takto nestalo. 
Bernáth - pred začiatkom školského roka bol obnovené už jestvujúce priechody pre chodcov 
v blízkosti škôl. Z toho dôvodu na Krásnohorskej ulici sa nevyznačoval.

Pritom začiatkom marca bola jedna taká užšia komisia ako len vonku pri tej škole, tam na 
niektorých veciach dohodlo ale, zatiaľ sa nepohlo. Nepohlo sa stým ako len, nič. Pán primátor 
spomínal,  že na že, že pri obnove ako len mesta prv tie chod....sa urobia chodníky pri na 
Vargovom poli  a potom postupne,  že  čo  budú  ako  len  vykonané.  Hovoril  aj  o ihriskách 
detských. Chcel by som však poukázať, že nad t... trhoviskom, jak je záhradná, Záhradnícka 
ulica,  tak tam čo sú bloky už možno 3 desaťročie sú bez ihriska a čo je tam tak celkom 
zdemolované,  takže keď by sa dalo niečo ako len s tým spraviť,  uvítali  by tamojší  mladí 
rodičia. 
Bernáth - na uvedené odpovedal p. primátor
Čo sa týka Matúš hovoril ohľadom, ohľadom káblov, že, že pardon možno, že nič. Radšej 
idem k . Sídlisko PJ Šafárika je rozkopané, a vedú sa tam ako nejaké tie káble. Už za jeden 
rok, behom jedného roka už asi 2 krát alebo 3 krát je rozkopané celé sídlisko. Že či by sa 
nedalo nejak tých jednotlivých majiteľov ako len sietí upozorniť, že keď, keď dajú nejaké tie, 
alebo niečo sa ukladá ako len, alebo sa rozkope pred tým, než sa rozkope dohodnúť sa s nimi, 
že, že či by sa nedalo odrazu ako len takéto káble ako len, alebo, alebo aspoň nejaké vložky, 
alebo rúry ako len dať jednotne, do ktorých by sa mohli ako len natiahnuť káble od viacerých 
sietí. Je to veľmi nepekné ba dokonca čo novo, na novo boli vyasfaltované chodníky, alebo 
cesty  vyspravené  behom 2  mesiacov  už  znovu  je  rozkopané  a veľmi,  veľmi  nepekne  to 
vyzerá. A, a, a na druhej strane nie sú ani dané do pôvodného stavu. Ďakujem pek...tie rigoly, 
čo rozoberajú nedajú naspäť a voda potom steká pred vchodmi blokov. Ďakujem pekne. 

p. primátor Michal Domik
Ďakujem pekne. Takže tu by som odpovedal, aby sme nezaťažili MsÚ. Čo sa týka schodov 
tak máte pravdu, 30 rokov neboli  opravené a vlastne sú tam 30 ročné schody na smer na 
Podrákoš. Na podnet pána poslanca Deménya už sme urobili rozpočet a v najbližšej dobe by 
malo byť VO na tieto schody. Mám prísľub, hneď jak som včera zistil, že kto vyhral, tak som 



išiel  za pánmi realizátormi,  ktorí budú robiť cesty, či by bonusom dajakým nám nevedeli 
urobiť ten chodník pod tými schodmi, aby vlastne zbytočne sme stále s tým sa brodím a som 
veľmi nervózny, že už roky, roky zmyje, dosypeme, zmyje, dosypeme. Hej. Že to je toľko 
nákladov  a toľko  veľa  peňazí,  že  radšej  tam  v rám...v  rámci  bonusu  a v rámci  dobrých 
vzťahov s naším mestom do budúcna,  tak  urobia  tam chodník  pod tými  schodmi,  tak  už 
kompletne  by mali  mať tento  rok hotové.  Dobre? Tie  schody a,  a celý  ten  chodník bude 
obnovený novou asfaltovou, s nový asfaltovým povrchom. Čo a týka reformovanej školy mi 
je ľúto, že tam túto školu vynechali. My sme firmu, ktorá zvíťazila oslovili aby to urobili 
tesne pred začiatkom školského roka, aby to aj vyzeralo a veľmi pekne, že to bolo týždeň pred 
tým a takže tie prechody boli čisto nové, takže naši školáci sa detičky v škôlkach dostali nové 
prechody. Takže toto určite.  Poprosil  som pána riaditeľa,  takže zabezpečili,  ako viem, už 
zabezpečili  kompresor  a máme  taktiež  také  prídavné  veci,  s ktorými  by  sme  mohli  aj 
svojpomocne robiť niektoré. Parkoviská by trebalo obnoviť, trebalo by tam čiary, aby ľudia 
neparkovali  krížom-krážom.  Aj  s tým získame  nejaké  priestory.  Hej  čiže  už  to  technické 
služby  zabezpečujú,  aby  sme  vo  vlastnej  réžii,  lebo  sa  mi  zdalo  dosť  veľa  peňazí  za 
maľovanie  týchto  prechodov,  tak  niektoré  veci  budeme  chcieť  svojpomocne  urobiť 
s vlastnými silami. Takže už sa zakúpila nejaká technika a vyrobili sa nejaké pomôcky. Takže 
tento  prechod  si  myslím,  že  nie  je  problém.  Poprosím potom pána  riaditeľa  technických 
služieb,  aby dokončili  potom. Čo sa týka čučmianske  ihrisko. Áno 3 desaťročí,  tak ale  3 
desaťročí,  možno  4  desaťročí  nebolo  ani  na  Vargovom  poli  urobené.  Takže  chceme  to 
Vargové pole skompletizovať.  Kompletne zrevitalizovať,  2 detské nové ihriská,  do toho 3 
nového ihriska  dať ešte  dajaké  prídavky,  4  kontajneroviská  čo som spomínal,  20 nových 
lavičiek.  Všetky chodníky kompletne  chceme opraviť.  To nie  je  výnimkou s tým, že  ako 
skáčeme a skáčeme medzi tým na Rožňava Baňu sa urobia tam cesty na kolónii, pred políciou 
sa budú robiť teraz ces...bude sa robiť cesta na, nová cesta a takéto úseky. Čo sa týka tak isto 
na Podrákoši tie schody sa budú robiť. Takže my skáčeme medzi tým. Budúci rok sa plánuje 
robiť kompletná rekonštrukcia sídliska Čučmianske sídlisko plus presne od tej Záhradníckej 
ulici, čo ste vraveli, že nie je tam. Takže to patrí k tomu. Hej. Takže aj tam budú sa, nakoľko 
je  čučmianske  ihrisko  maličké,  tak  ku  Tescu  sa  budú  ťahať  tie  chodníky  a taktiež  tam 
počítame, presne ako ste povedali dobrý pohľad máte na to, že tam nie je to detské ihrisko. 
Takže tam by malo byť budúci rok nové ihrisko. Tak isto na čučmianskom ihrisku bude jedno 
nové. Takže to čo robíme na Vargovom budúci rok prechádzame ako som spomínal ideme na 
Čučmianske plus na Záhradnícku ulicu a ďalší rok na Podrákoš a ďalší rok na Juh. Takže to 
ihrisko tam budúci rok bude. Ďakujem za upozornenie. A čo sa týka rozkopávok tak v tom 
sme hľadali  dajaký  súzvuk.  Zavolali  sme  si  všetky  firmy,  ktoré  v našom okolí  robia  tie 
rozkopávky a vlastne sme už ako nešťastie, sme to zas otvorili, nakoľko fakt máte pravdu, že 
mohlo to ísť v jednej rúre. Ale tu už, už sa to nedá zastaviť. Tieto firmy už majú svoje plány, 
majú svoje projekty a už to krížom-krážom fakt prekopávajú a hlavne je tam konkurencia, že 
sa nevedia  dohodnúť,  tak sme povedali,  že  už do budúcna napr.  na Vargovom poli,  keď 
zrevitalizujeme všetky, celé okolie tak už tam nedovolíme bez toho urobiť prekopávku, aby 
tam bola jedna rúra, v ktorej pôjdu možno všetky siete. Hej, že aby sa potom dohodli. Určite 
už  nenecháme  rozkopávať.  Čo  sú  tie  rozkopávky  tak  v budúcnosti  tak  isto  chceme 
zrevitalizovať všetky, tak ako teraz na Vargovom poli bude zrevizalizovaných 10 cm pôdy. 
Tá sa preoseje. Všetok betón, všetky tyče, všetky kamene budú vytriedené, preosiate a dá sa 
tam nový trávnik. Takže a tak isto budeme pokračovať aj pri tých ostatných sídliskách. Takže 
tie rozkopávky zoberieme na seba. Ale medzi tým stále už teraz máme systém, keď dakto 
chce  urobiť  rozkopávku  musí  si  dať  žiadosť  na  technické  služby a riaditeľ  z technických 
služieb plus s dajakým pracovníkom tam idú, nafotia  pôvodný stav a vyžadujem, aby dali 
vlastne tú stavbu do pôvodného stavu. A potom, lebo potom vlastne im nepodpíšu papiere 
a nebudú vedieť  to  skolaudovať.  Takže  asi  taký nový systém máme,  len  bohužiaľ  už  asi 



pozde, ale snažíme sa aspoň do budúcna vytvoriť systém, kde už nebudú môcť si hockde 
vykopať hocičo a hocijako to zanechať. Takže taká odpoveď. Ďakujem pekne. Hlási sa ešte 
niekto do diskusie? Takže uzatváram diskusiu. 
Vážení páni poslanci, vážení prítomní. Program dnešného zasadnutia sme vyčerpali. Ďakujem 
za spoluprácu a prajem vám veľmi pek... vám pekný zvyšok dňa. Dovidenia.


