
Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 19. 11. 2020 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Vážení poslanci mestského zastupiteľstva, vážení prítomní. Podľa § 12 Zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 18. 

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období. Vítam poslancov 

mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej polície, hlavného architekta 

a urbanistu mesta Rožňava  riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov obchodných 

spoločností, pani prednostku mestského úradu, vedúcich odborov mestského úradu a všetkých 

prítomných. Konštatujem, že poslanci mestského zastupiteľstva boli na zasadnutie písomne a 

včas pozvaní.  

A z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 15, teda MZ je  spôsobilé rokovať a uznášať 

sa. Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca Burdigu a pána poslanca Breuera.  

 

V súlade s rokovacím poriadkom: „overovatelia dozerajú na správnosť a úplnosť zápisnice zo 

zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerajú na hlasovanie. Povinnosťou 

predsedajúceho je zistiť a v úvode rokovania oznámiť, či bola zápisnica z predchádzajúceho 

zasadnutia overená, či boli vznesené námietky, pripomienky a podobne. Ak neboli podané 

pod...námietky, pokladá sa za schválenú, pokiaľ námietky boli podané rozhodne o nich mestské 

zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení a prednesení overovateľmi. Oznamujem, že doslovný 

prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 24. 09. 2020 bol vyhotovený 

a overovateľmi podpísaný. 

 

Vážení poslanci predkladám na schválenie návrh programu rokovania tak, ako je uvedené 

v pozvánke, napríklad sa hlasuje o bodoch návrhu programu zverejneného na úradnej tabuli a 

webovom sídle mesta v súlade s novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších zmien a doplnkov. Takže dávam hlasovať o programe, ktorý bol zverejnený a ktorý 

vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujme. Ďakujem. 

Za 14, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  
Číslo hlasovania: 1 
Číslo bodu: 1. 
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 



 Roman Ocelník       

 

Teraz ideme hlasovať o zmene návrhu programu zasadnutia MZ a k tejto zmene je potrebný 

súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Prosím pánov poslancov, kto má zmenu 

návrhu programu? Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. všetkým prajem príjemný dobrý deň. Mám návrh. V prvom rade 

dávam návrh na stiahnutie bodu 9/10 Ing. Peter Fábián, Alej Antona Kissa 6, Rožňava – návrh 

na majetkoprávne usporiadanie majetkov pod miestnymi komunikáciami s tým, že materiál bol 

doručený iba tesne pred konaním MZ s tým, že návrh pána Fábiána nebol prerokovaný 

v komisii a myslím si, že je potrebné toto najprv prebrať a po konzultácii aj s pánom Fábiánom 

bude tým pádom tento materiál predložený na decembrové, čiže najbližšie zasadnutie MZ. 

A ďalší návrh je presunúť body pani hlavnej kontrolórky, čiže bod 14/1, 14/2, 14/3 a bod 15 

pred majetkoprávne záležitosti. Čiže pôjdu pred bodom 9. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Prajem príjemný deň všetkým. Keby som mohol poprosiť, tento bod pána Fábiána sa stále 

dostane do finančnej komisie, ale na zastupiteľstvo nie. Informácie sú strašne okliesnené, 

z rôznych zdrojov sa dostávajú k poslancom, ale nikdy sa tento bod nedostal na prerokovanie 

tohto MZ. Ja si myslím, že raz by si tento vážny bod zaslúžil prerokovať tuná na zastupiteľstve. 

Keby som mohol poprosiť nechajme ho, lebo aspoň sa o ňom bavme, že čo bude ďalej. Keď aj 

sa nerozhodne, že čo, ale, ale nikdy sa sem za 2 roky nedostal. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď môžem na dovysvetlenie. S pán Fábiánom sme sa rozprávali, že aby 

vysvetlil, lebo pozde prišla tá zmluva, ktorú chcel korigovať a ako my mesto si nemôžme 

dovoliť deň pred MZ dajakú novelu zmluvy, takže sme to dali stiahnuť s tým, že budúci týždeň 

vás všetkým pozývam na stretnutie s pánom Fábiánom, určíme vám termín a môže vám 

dovysvetliť kvôli čomu a tak isto sa môžete aj pýtať. Na všetky ostatné otázky vám bude 

zodpovedané. Aby sme dneska zbytočne nenaťahovali MZ. S faktickou poznámkou pán 

Drengubiak. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ešte informácia. Dostal pozvanie pán Fábián aj na toto zastupiteľstvo, aby priamu tu teraz 

vysvetlil, ale keďže sa nemohol zúčastniť, preto sme zvolili tento variant. Inak by prišiel sem 

a vysvetlil to priamo tu. Čiže by sme jednali o tomto bode. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs chcete sa ešte vyjadriť? 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nie. Ja už nie k tomuto. Ja by som vás chcel poprosiť o vsunutie bodu, jedného bodu a to bodu 

Informatívna správa o stave, stave rozpočtovej organizácie odpadové služby mesta Rožňava 

nakoľko informácií je strašne málo. Predpokladám, že aj vy tých informácií nemáte veľa, máme 

jeden mesiac na prácu ešte a potom v jednom, jednom mesiaci sú Vianoce a nám treba zbierať 

smeti. Takže iste aj vy budete všetci radi, keď budete vedieť o stave, aký je. Ja som síce členom 



dozornej komisie, ale, ale vlastne tých dozorných komisií až tak veľa nie je. Sú tak operatívne 

zvolávané, takže možná že by sa vám patrilo všetkým poslancom dozvedieť o stave, aký je. Iba 

informatívnu správu na bod 13 za bod 2, kde je tiež informatívna správa o predložení žiadosti 

o poskytnutie grantu. Ako 13 vsunúť bod Informatívna správa o stave spoločnosti a, a príprave 

na zber komunálneho odpadu od 01. 01. 2021. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Pán kolega len bod 13 je FIN.M.O.S., čiže by to bolo až za bod 13? Aha, že 

by sa FIN.M.O.S. posúval dole. Dobre. Nič. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som poprosil pána poslanca o zopakovanie pozmeňujúceho návrhu a už 

s doplneným aj poznámkou pána poslanca Balázsa. Keď môžeme hlasovať o celkovom. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Navrhujem vsunúť bod aktuálna informatívna správa o stave a situácii v spoločnosti Odpadové 

služby mesta Rožňava. Bod 12. Pardon 13. 13, za 12. Tak, tak, tak. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pána poslanca Drengubiaka o zopakovanie návrhu. Pozmeňujúceho 

návrhu. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Takže navrhujem stiahnuť bod 9/10 z rokovania s tým, že bude zaradený na najbližšie 

zasadnutie MZ a navrhujem presunúť materiály pani hlavnej kontrolórky body 14/1, 14/2, 14/3 

a 15 pred bod 9. Čiže bude to nová deviatka a desiatka. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže dajme hlasovať. Kto je za zmenu programu rokovania? Prosím hlasujte. Po jednom? 

Dobre. Takže dávam hlasovať za stiahnutie prvého bodu 9/10 pána Fábiána. Prosím hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 2 poslanci. 
Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 1. 
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia – Drengubiak – stiahnutie bodu č.9/10 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga     



 
   Nehlasovali: 

 Zoltán Beke Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník   

 

Prosím hlasujme za bod 2. Posunutie pani hlavnej kontrolórky 14/1, 14/2, 14/3 a 15 pred bod 

9. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržal sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 1. 
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia – Drrengubiak presun bodov č. 14/1,2,3 a 15 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

 Zoltán Beke  Roman Ocelník     

 

 

A teraz hlasujme za bod 3, pozmeňujúci návrh pána poslanca Balázsa.  

Za 10 poslancov, proti 1, zdržali sa 2 poslanci. 
Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 1. 
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia – Balázs doplnenie Inf. Správy OSM Rožňava 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 1 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Proti: 

Mgr. Matúš Bischof       

 
   Zdržali sa: 

Mgr. Zoltán Breuer Ing. Attila Kelecsényi     

 
   Nehlasovali: 

 Zoltán Beke Ing. Ján Lach  Roman Ocelník   

 
 
 



Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  s c h v a ľ u j e  

a) stiahnutie bodu č. 9/10 Ing. Peter Fábián, Alej Antona Kissa 6, Rožňava – návrh na 
majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami z rokovania 
mestského zastupiteľstva 
b) presunutie bodov č. 14/1, 14/2, 14/3 Materiály hlavnej kontrolórky a bod č. 15 
Podnety pre hlavnú kontrolórku pred bod č. 9 Majetkoprávne záležitosti 
c) vsunutie nového bodu Správa pre dozornú komisiu Odpadových služieb mesta 
Rožňava za bod č. 13 

 

Ďakujem pekne. Konštatujem, že zmena programu zasadnutia MZ bola schválená.  

  

Vážení občania. V súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Rožňave občania 

mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor po prvé v rozprave k prerokovanému 

materiálu. Predsedajúci im udelí slovo po tom, čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci. 

K danému bodu je možné v rozprave vystúpiť aj viac krát a vystúpenie môže trvať najdlhšie 5 

minút. V odôvodnených prípadoch môže predsedajúci tento časový limit predĺžiť, ak sa na tom 

uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  

V  bode 2 Otázky a podnety občanov ak chcú vystúpiť k prob... problematike, ktorá nie je 

predmetom rokovania, časový rozsah nesmie presiahnuť dĺžku 5 minút. V odôvodnených 

prípadoch môže byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesie 

nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Do programu rokovania sa zaraďuje hneď po 

otvorení zasadnutia MZ a trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit 

predĺžený ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

Občania mesta maďarskej a inej národnosti majú právo hovoriť na zasadnutí mestského 

zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do 

slovenského jazyka priamo na zasadnutí MZ v súlade so zákonom NR SR č. 184/1999 Z. z. o 

používaní jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.  

 

Vážení poslanci, v súlade s § 9 ods. 2 rokovacieho poriadku „poslanec sa považuje za 

prítomného na rokovaní vtedy, keď je prítomný v rokovacej miestnosti a zároveň má vloženú 

čipovú identifikačnú kartu v elektrickom hlasovacom zariadení.“ Žiadam Vás, aby ste pred 

opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z 

hlasovacieho zariadenia.  

V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 

riešenia.  

 

Ešte predtým, ako pristúpime k jednotlivým bodom programu, by som Vás chcel v súvislosti 

s opätovným nárastom ochorenia Covid-19 poprosiť o dodržanie nasledovného: 

 zúčastniť sa na MZ len v rúškach, 

 zákaz zúčastniť sa MZ platí pre všetky osoby, ktoré prejavujú príznaky akútneho 

respiračného ochorenia, 

 zakazuje sa podávanie rúk a pri potrebe osobného kontaktu Vás prosím dodržiavať 

vzdialenosť od osoby minimálne 2 m, 

 každé  2  hodiny  bude vykonané vetranie priestorov a dezinfekcia kontaktných plôch. 

 

Dovoľte  mi, aby som sa ešte poďakoval môjmu zástupcovi pánovi Lachovi, pani prednostke 

mestského úradu, pani hlavnej kontrolórke, trom poslanom MZ p. Bischofovi, Deményovi a 

Dávidovi, ako aj tým zamestnancom mestského úradu, ktorí zabezpečovali úlohy a aktívne 

pomáhali v 1. kole testovania občanov v súvislosti s ochorením COVID – 19 v dňoch 31. 



októbra a 1. novembra a tiež všetkým občanom a poslancom, ktorí pomáhali pri výzdobe nášho 

mesta kvetmi v tak významný deň, ktorým 17. November, ktorý bezpochyby je. Ďakujem ešte 

raz.  

 

Nakoľko došlo k zmene rokovacieho poriadku MZ v Rožňave začíname bodom č. 2, ktorým, 

ktorým sú Otázky a podnety občanov 

Prosím občanov, aby vystúpili po jednom a aby sa predstavili. Nech sa páči. Nech sa páči pán 

Bobko. 

 

Občan mesta 

Jeden z bodov dnešného programu má byť aj moja žiadosť o kúpu pozemku od mesta. Jedna aj 

druhá príslušná komisia to nedoporučujú. Navrhli mi, aby som požiadal o miesto na parkovanie. 

Vedel som, že mesto vydalo k tomu nejakú smernicu, tak som si ju zobral. Taká drobnosť, že 

pod dopravnou značkou má byť umiestnená dodatková tabuľka s evidenčným číslom vozidla. 

V skutočnosti ale podľa určenia dopravného značenia na tej doplnkovej tabuľke je evidenčné 

číslo parkovacieho preukazu. Pochopiteľne parkovací preukaz sa ľahšie prekladá z auta do auta 

ako sa prekladajú evidenčné čísla vozidla. Prosto mám tu pod oknom viacero raz tam vidím 

kia, raz tam rapidka a tak. Potom je tam odkaz na písmeno a v odstavci 3 tuším. Také písmeno 

v tejto smernici nie je. No a taká perlička. Podľa stanoviska ministerstva práce osoby nevidiace 

patria do kategórie ťažko postihnutých osôb. Bez problémov je im vydávaný preukaz ZŤP a aj 

parkovací preukaz. V tejto smernici ako jeden z dokladov sa požaduje fotokópia vodičského 

preukazu. Žiadať fotokópiu vodičského preukazu je asi trošku, no smiešne to nie je. Tento 

dokument je na oficiálnej stránke mesta. Podpísaný primátor mesta pán Domik. Schvaľovali 

ste ho v septembri pred rokom. Všetci poslanci jednohlasne. To je len doklad o tom, čo som tu 

neraz spomínal. V akej kvalite sú predkladané tie dôvodové správy, aká pozornosť sa venuje aj 

zo strany poslancov čítaniu takých dokumentov. Pozemok, o ktorý mám záujem, nebol ani 

jednou komisiou označený ako pozemok nepredajný. Naopak je tam poznámka úradu, že je to 

možnosť predaja cestou verejnej obchodnej súťaže. Ide o pozemok 22 m2. Pani prednostka 

otázka na vás. Prečo trebárs pozemok pre pána Džačára nebol predávaný tak isto cez obchodnú 

verejnú súťaž. Asi mohlo mesto zarobiť viacej na tom. Oproti tomu pozemku na juhu je to 

pozemok vyasfaltovaný s odvodom vody, dokonca tam aj nejaké verejné osvetlenie funguje. 

K otázke ceny sa tam nevyjadrujem, lebo už viac jak 10 rokov sa tu, nie že dohadujete, ale 

nemáte jednotný názor, či uznávať znalecký posudok predložený žiadateľom, znalecký 

posudok, ktorý si vyžiada mesto. Spravidla to končí pri mene žiadateľa. Takže potom ešte 

otázka k tomu pozemku. Je tam asi 6 m pás medzi tým plotom a pozemkom pána Džačára. 

S bývalým poslancom, keď som sa ho pýtal, že prečo technické odhŕňajú sneh z pozemku pána 

Džačára tak dostal som odpoveď ako sa dostaneme na náš pozemok. Aj to je dôvod, ako odhŕňať 

sneh pánovi Džačárovi. Ináč tu kolovalo také videjko o tom. Potom ku kritériám. Nie je tu pán 

poslanec Bischof, ktorý v jednej veci hlasoval za, ale videl som tu pána, aha je tu. Tak potom 

pán poslanec Bischof vy ste učiteľ. V škole máte zrejme nejaký školský poriadok. Za jeho 

porušenie predpokladám tiež sú prijímané určité sankcie voči tomu, kto ho porušil. Minule 

a predminule som tu nahodil tému tých 4 garáží pri poľovníckej, takže posledný prípad, aby 

som nešiel ďalej dozadu. Pán Bučko na čierno postavil garáž, užíval ju bez kolaudačného 

rozhodnutia, ničil zeleň, otázny je vzťah ešte k pozemku. Garáž stojí od roku 1993, nájomnú 

zmluvu má podpísanú od roku 2004. Aké sankcie boli navrhnuté. Pán Bučko porušil stavebný 

zákon, VZN-ko. Sankcie žiadne. Naopak ste mu to schválili dokonca s bonusom. Čiže aké 

kritériá tam platili. Zaujalo ma to, lebo nepos...nešiel som podľa toho manuálu ako tí štyria. 

Nepostavil som garáž na čierno, neužíval som ju, neničil som zeleň, takže som zvedavý na vaše 

hlasovanie potom v tej mojej veci, vrátane tých, ktorí hlasovali za predaj pozemku pod garážou, 

ktorá nebola stavebné povolenie spolu s kolaudačným rozhodnutím bolo vydané len teraz. 



Ďalším bodom programu je predaj alebo prenájom pozemku pre pána Rezmüvesa. Obe 

príslušné komisie odporúčali vykonať štátny stavebný dohľad už stojaceho objektu a podľa 

zápisníc navrhuje odstránenie stavby. Prečo nebol použitý podobný postup aj u pána Bučka? 

Aké kritériá boli použité u pána Bučka a aké kritériá u toho pána Rezmüvesa. Trebárs pán 

Kuhn, ste predseda finančnej komisie, všetko sa odvíja od peňazí. Kolaudačné rozhodnutia. 

Minule som povedal, že sú smiešne, alebo trápne. Uvediem to posledné. Pán Bučko. Píše sa 

tam 520 verejné priestranstvo. Podľa VZN-ka ide o poškodzovanie zelene. Pani prednostka 

a mám vašu odpoveď, že to VZN-ko je záväzné pre každého, ako teda si zamestnanec mesta 

dovolí napísať niečo také do kolaudačného rozhodnutia. Pán primátor 02. júla som požiadal, 

som tu mal viacero otázok. Chcel som na ne odpovede. Sľúbili ste, že odpovede dostanem 

písomne. Je pravda nepovedali ste termín kedy. Je to už 4 a pol mesiaca odvtedy a stále nič. Ide 

Mikuláš, ide Ježiško, skúste. V septembri som mal otázku, že kedy príde na pretras otázka 

Jovickej ulice a toho priestoru medzi garážami. Vaša odpoveď bola asi taká, že budete sa snažiť 

aby v budúcom roku ste našli nejakú pomoc pre tých občanov. Od roku 2017 odkedy chodím 

v tejto veci som nikdy nežiadal o pomoc. Žiadal som o nápravu chyby. Keď budem potrebovať 

pomoc, pán primátor, nebojte sa dokážem aj poprosiť, nie len žiadať. Tie reči, že ide 

o precedens a neviem čo všetko tam bolo spomínané. Ja uvediem len jeden príklad, že ide 

napraviť takú chybu. Mesto, pán Gerža a pán Buko. Ide tu, pani prednostka, pani hlavná 

kontrolórka už tu boli, mesto predalo pozemok pánovi Bukovi s tým, že ide o pozemok pod 

garáž. To bola odpoveď pre pána Kuhna od pani prednostky, že prečo treba veci vysporiadať. 

Lenže pán Buko predal pozemok medzitým pánovi Geržovi, pán Gerža tam potom zistil, že je 

tam nejaké vedenie, tak požiadal o náhradu s tým, že  bol uvedený do omylu. Mesto predalo 

pozemok pánovi Bukovi za 85 eur, pán Gerža si vyčíslil všetky náklady, pravdepodobne aj 

známky, čo písal na elektrárne do Košíc no a mesto mu dalo vyše 360 eur s tým, že bol uvedený 

do omylu. Mesto, Buko, Buko, Gerža aký je vzťah medzi Geržom a mestom neviem. Ja som 

bol uvedený do omylu úradom priamo. To si myslíte, že by som staval garáž a bez nejakých 

vecí. Tak jak mesto pridelilo pozemky na garáže tam na tej Slnečnej, tak isto pridelilo pozemky. 

Jaký je rozdiel medzi pánom Geržom a mnou? U pána Geržu to išlo, aj keď to skupoval 

sprostredkovane, ja som bol uvedený do omylu priamo. Viete už v júli prišla ďalšia upomienka 

na vysporiadanie, tak teraz tam mám predžalobnú výzvu a v 70-tke chodiť po súdoch za chybu 

úradu? Tak to asi nie. Ja nebudem žiadať žiadne náhrady, lebo aby sme splnili to stavebné 

povolenie, niečo nás to stálo. Ale chcem, aby sa dala vec do takého poriadku, ako to bolo v roku 

80 prezentované a na základe ktorého sme konali. Spôsob, že to ide bol pán Gerža a mne je to 

jedno či použijete trebárs aj ten nový termín, ktorý sa tu zaviedol pri schvaľovaní vašej verzii, 

neštandardný postup. No bol by som zvedavý, keby som niekde ukradol televízor za 2 tisíc eur 

trebárs, potom by sa na to prišlo, ja by som to vyplatil a obhajoval som sa tým, že nič sa nestalo, 

bol to neštandardný spôsob nákupu. Ďakujem za možnosť vystúpenia. Rád by som dostal 

odpovede na otázky. Keď už nie teraz, tak aspoň na toho Mikuláša, alebo Ježiška.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja keď eš...ešte môžem trošku pán Bobko len by som vás tak poprosil, aby aj 

tie dátumy boli, že z ktorého roku sú tieto veci, ktoré ste vymenoval. Pána Geržu, vy kedy ste 

prišli do omyly...do omylu, hej, aby ľudia, tak isto aj občania potrebujú, že nie minulý rok, ale 

sú niektoré roky 1980-tom sa stala nejaká neprávosť vám v rámci MsÚ a my to máme riešiť. 

Čo sa týka MsÚ viem, že asi zatiaľ sme vám dávali 50 odpovedí, minimálne, v priebehu tohto 

roka. Že vám stále posielame, že už ani nesledujeme načo, tak určite toho 02.  07. čo som 

povedal, tak vám na toho Ježiška odpoviem z mojej strany. Ak majú moji spolupracovníci, že 

chcú sa vyjadriť teraz, tak nech zdvihnú ruku a keď nie, tak vám dáme určite odpoveď listom. 

Takže dáme vám.... 

 



Občan mesta 

Čo sa týka pána Geržu pán primátor, tam nie je rozhodujúci dátum. Ide o to, že sa to urobilo. 

 

p. primátor Michal Domik 

Hej. Len v ktorom roku, keď viete, mi to... 

 

Občan mesta 

V roku 2013 tuším aprílové zastupiteľstvo. 

 

p. primátor Michal Domik 

2013? 

 

Občan mesta 

Áno. A čo sa týka tých pozemkov na Jovickej. Boli tu dlhé debaty. Pokiaľ neviete o tom, 

zastupiteľstvo to už raz odsúhlasilo s tým, že ide o chybu predchodcu a že sa nededia len plusy, 

ale aj mínusy. Pani hlavná kontrolórka tam napísala jednu žiadosť primátorovi, pánovi 

Burdigovi vtedy, že podľa z jej pohľadu to nie je ani cesta ani chodník. Pritom je z roku 1980 

vydané právoplatné stavebné povolenie, nikto sa neozval, nebolo zrušené. My sme tam mali 

povinnosť už jestvujúcu prístupovú cestu vysypať. Čiže to bolo tak podrobne vysvetlené. Medzi 

tým, keby vás zaujímalo, pani Filipová chcela 15 euro za m2, Lišuch z Polomy to odkúpil 

neviem za koľko, to je nikto, od chcel po nás 25 eur. Viete tie tlaky, veď niektorí tam, ja 

nehovorím o ich zdravotnom stave, povedzme 3 ďalší zomreli, žijeme 3, ktorí sme boli v tom 

roku 1980, ktorí sme tam robili, dávali peniaze, nikto z nás nič neporušil, všetko bolo v riadení 

úradu. V 96 odrazu sa prišlo na to, že nie je pozemok. Ja neviem ako by ste sa vy tvárili pán 

primátor, máte veľký pozemok, sedíte si na verande, neviem, či už vám stojí dom, či nestojí, to 

ma nezaujíma, odrazu vám do vašej záhrady vcvála partia, postavia si tam garáže a vy na to 

pozeráte 15 rokov. A po 15-tich rokoch si buchnete po čele. Však to je môj pozemok. Veríte 

tomu? Tak to bolo tam? Kto z nás vedel, že to je pozemok cudzí. A kto urobil chybu? A ja mám 

teraz chodiť po súdoch za to, že niekto neurobil vklad na kataster? Keby vás zaujímalo mám aj 

vyjadrenie z katastra akým spôsobom sa na  E-čko dostal ten pozemok, tá parcela. Nikoho to 

nezaujíma. Všetko čo my s tým máme. Mesto nie je nástupca. Jak že nie je nástupca. Čo 

predávate teraz? Všetko to, čo ste zdedili. Nič iné. Prečo mám doplácať na chybu niekoho 

druhého. Kto mi zaplatí 40 rokov upratovania tam? Pán Kuhn vy ste tam boli. Tí čo vyšli 

z DOM-ky vám pomaly očúrali topánky. Viete koľko hovien som sa napratal za tých 40-sať 

rokov tam? A za to mám ešte platiť niekomu? Tak buď máte rovnaký meter na všetkých, alebo 

podporujete kupčenie s pozemkami, alebo ako vlastne je to potom tu? Páni učitelia máte byť 

vzorom. Pán Kuhn do dnešného dňa ste mi neodpovedali. Kde ste nato prišli, že to je neverejná 

cesta?  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som dal priestor pánovi Kuhnovi, lebo sa prihlásil férovo. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Pán Bobko ešte raz. Už som vám to hovoril. Vám žiadna neprávosť nebola urobená. Vy ste za 

socializmu zadarmo dostali pozemok. Ten pozemok nepatril mestu, patril súkromnému 

vlastníkovi. Po 89-tom bol reštituovaný a vy si teraz ten pozemok musíte kúpiť tak, ako si iní 

kupujú pozemky pod garážami, aj vy si musíte kúpiť ten pozemok nie od mesta, od súkromného 

vlastníctva. Ak niekomu bolo ublížené, tak bolo ublížené tomu súkromnému vlastníkovi, 

ktorému komunisti zobrali ten pozemok a potom ho vám pridelili, že si postavte garáž. Vy máte 



garáž, ktorá má istú hodnotu, keď si kúpite ten pozemok pod tou garážou, stúpne hodnota tej 

garáže. Vám nebolo ublížené. Len si teraz musíte kúpiť ten súkromný pozemok pod garážou.  

 

Občan mesta 

Pán Kuhn rozprávate z cesty. Pozemky pod garážami sme si kúpili. Kúpili sme to už od mesta 

v 96-tom roku, čiže už za éry mesta. Dostali sme ponuku od mesta tak jak všetci, ktorým boli 

pozemky pridelené. Chceli sme to kúpiť, malo prísť ku kúpe, Šándor nebohý a Vajdová, ktorá 

to robila, došlo k chybe pri zameraní. Nakoniec nedošlo k chybe, ale prišlo k súkromníkovi. 

Kúpili sme tie pozemky, nám to bolo jedno, či ten pozemok pod garážou kúpim od mesta, alebo 

od súkromníka. Rozdiel bol v cene, to je jasné. Čiže neviete nič o veci a rozprávate. Pozemky  

pod garážami sú vysporiadané dávno. Ide o pozemok medzi garážami a keď mesto, vy hovoríte, 

že bol poškodený, mesto vyčlenilo celý ten priestor, tak jak na ulici Slnečnej, Kozmonautov, 

tuná Pionierov a všade. Kto nám povedal, že je to súkromný pozemok. Nikto. Mesto tam 

vybudovalo chodník. Stále sa táto cesta a tá cesta tam bola, lebo v stavebnom  povolení je 

napísané prístupovú cestu upraviť vysypaním štrku, či niečím iným. Tak nehovorte to, čo nie 

je pravda. Chcete vidieť list vlastníctva?  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Budeme mať tu dneska ešte jeden iný bod na programe, kde sa bude riešiť jedna súkromná cesta 

k súkromným domom a v návrhu uznesenia je napísané, že ak budú chcieť vlastníci tých domov 

novopostavených, aby sa mesto spravovalo tú cestu, tak ju musí bezodplatne previesť do 

vlastníctva mesta. Čiže nie, nebude mesto kupovať, kupovať cestu na prístup k tým súkromným 

domom, ale tí súkromníci si to musia postaviť a buď sa o to budú starať samy, alebo to dajú do 

správy mesta, ale bezodplatne. Niečo podobné by malo platiť aj pre prístup k vašim súkromným 

garážam. K tomu nemám čo viac povedať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

Občan mesta 

Pán Kuhn koľko je takých pozemkov v meste. Zoberme si Ulica kozmonautov. Tak isto to boli 

pozemky mesta a platia títo za to. Neplatia. Mesto nám to,  mesto pridelilo celú tú parcelu, nie 

pod moju garáž, všetkým. Potom ako mesto mohlo vydávať stavebné povolenia na cudzí 

pozemok. Tak kto urobil chybu? My? To tak isto ako keby dneska tu vedúci stavebného odboru 

vydal nejaké stavebné povolenie na záhradu pána Domika. To je presne to isté nie? Tak kto by 

bol vinný? Tak vždy keď idete stavať musíte dokladovať vzťah ku pozemku. Nemusíte byť 

jeho majiteľ, môže tam byť nájomná zmluva, alebo ja neviem jaký ten vzťah. Samozrejme, že 

my sme to nedokladovali, keďže išlo o pozemok mesta a keď nie, tak mesto pridelilo cudzie 

pozemky. Čo to tu rozprávate. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. A na ost.....na ostatné pán Bobko, na ostatné otázky vám dáme odpoveď 

písomne. Nakoľko nemáme tu už viac obyvateľov, občanov nášho mesta takže uzatváram 

a prejdem k bodu č. 3 nasledujú Interpelácie poslancov 

Nech sa páči. Pán Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  



Ja by som mal otázku na riaditeľa technických služieb, ale nie je tu prítomný? 

 

p. primátor Michal Domik 

Tu je. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Je hore? Aha. Dobre ďakujem. Pán riaditeľ v informatívnej, v informatívnych materiáloch, 

ktoré sme dostali k dispozícii je správa Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Tá je 

napísaná takým trošku technickým a, a právnym jazykom, ale ja by som sa teda chcel spýtať, 

že v čom, v čom bola tá chyba, čo mesto nerobilo. A teda čo v najbližších dňoch, týždňoch bude 

robiť, aby sme nemali takéto problémy. Lebo tam z toho vyznelo, ako keby hrozilo nejaké 

správne konanie a teda aj, aj možno nejaká pokuta. Nebolo to tam napísané, ale keď správne 

konanie, tak teoreticky aj nejaká pokuta by mohla hroziť. Čiže čo, čo doteraz mesto nerobilo 

a čo, čo bude robiť, aby nám takéto proste problémy nehrozili. Ďakujem. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPA 

Jedná sa, dobrý deň prajem, jedná sa o invazívne rastliny, ktoré rastú popri ceste okolo dolného 

kruhového objazdu. Tieto pozemky, ktoré sú mestské sčasti vedľa toho aj farské, prípadne aj 

súkromné, sa nikdy v minulosti nikdy, vôbec nikdy nekosili. Pri zistení teda obchodnej 

inšpekcie, resp. teda životného prostredia sa zistilo, že sú tam invazívne rastliny a tieto treba 

nejakým spôsobom zlikvidovať, pokosiť, resp. nejakým spôsobom postriekať. Toto na, na 

základe teda tejto správy zo životného prostredia aj nastalo. My sme to pred 2 týždňami aj 

pokosili tieto pozemky, ktoré sú mestské a sú popri hlavnej ceste okolo Betliara.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte na doplnenie, keď môžem aj ja. Máme s tým problém kvôli tomu, že nie 

všetky pozemky sú naše a my nemôžme vstupovať na cudzí pozemok. Mnoho pozemkov má 

KSK, Košický samosprávny kraj, a vlastne tam to nie je pokosené a vlastne ten zlatobyľ sa 

rozširuje s tými semenami. Takže my to pokosíme a v rámci toho, že kaž... každý rok nám to 

vyrastie taktiež na pozemku. Takže hľadáme aj túto cestu, ako ich osloviť, aby aj oni si pokosili 

tento zlatobyľ vedľa okrajov cesty. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem opýtať MsÚ, zrejme v prvom rade pána náčelníka 

mestskej polície, prípadne ho aj požiadať, aby preveril, keď nemá túto informáciu, že či 

vodorovné a zvislé dopravné značenie na parkovanie pre Občianske združenie Amalion pred 

hotelom Empress na Šafárikovej ulici je oficiálne odsúhlasené a schválené. Ďalšia moja otázka 

znie, smeruje rovnako k pánovi náčelníkovi MP a to je kedy, resp. kedy bolo vykonané, 

prípadne či sa plánuje v blízkej budúcnosti vykonať kontrola na odstavené vraky automobilov 

v meste. V prípade, že to neplánovali, tak by som rovno aj požiadal o vykonanie takejto 

kontroly predovšetkým na tzv. kolóniách na rožňavskej bani, kde som si všimol, že je dosť úzka 

cesta a videl som tam viac takýchto áut. A ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán náčelník Hanuštiak. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Pekný deň každému. Môžem odpovedať hneď čo sa týka dopravného značenia pred hotelom 

Empress. Toto sme zdokumentovali začiatkom tohto roku a postúpili sme to príslušnému 

správnemu orgánu, ktorý je špeciálny stavebný úrad na ďalšie riešenie, nakoľko nie je možné 



tento skutok doriešiť v blokovom konaní v rámci našej kompetencii. A čo sa týka vrakov tieto 

kontrolujeme priebežne v rámci pridelených služobných obvodov. O vrakoch na kolóniách 

vieme, len vzhľadom tých majiteľov je niekedy komplikovanejšie sa s tým vysporiadať. Ale 

priebežne máte uvedené túto činnosť aj v správe o činnosti. Zhruba 20, 30, 40 vrakov ročne sa 

nám podarí odstrániť z verejných komunikácií a priestranstiev. Ale doriešime určite aj tieto 

vraky v rámci spolupráce s okresným úradom.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakuje pekne za ústretovosť. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem. Ešte by som mal otázku na hlavného architekta mesta. Medzi informatívnymi 

správami je správa o výlepných plochách a tam sa uvádza, že teda boli zrušené 2 výlepné 

plochy na námestí kvôli rekonštrukcii. A zrejme v tejto súvislosti teda divadlo Actores dňa 28. 

10. doručilo na mesto Rožňava ohlásenie drobnej stavby na osadenie 2 kusov výlepných plôch. 

Chcem sa spýtať, či ich umiestnenie, teda aký typ výlepnej plochy a kde umiestnené, či boli 

konzultované aj s hlavným architektom. Lebo na jednej strane súhlasím s tým, aby bol dostatok 

výlepných plôch pre informovanie občanov, ale bol by som rád, keby aj v tomto smere už začal 

taký nejaký, nejaký systematický prístup, aby tie plochy boli na vhodných miestach a vhodný 

typ. Aby sa to nebilo s najmä, najmä v historickej časti a v ochrannom pásme historickej časti 

s proste s vzhľadom mesta Rožňava. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď poprosíme hlavného architekta o vyjadrenie. Ďakujem. 

 

p. hlavný architekt Ing. arch. Peter Tešlár 

Ďakujem. Pekný deň. Odpoveď je áno. tak jak si citoval tie veci bolo to prerokované s divadlom 

Actores. Ja som bol proti výlepovej ploche, ktorá tam bola, lebo, inštalovaná tohto roku, bránila 

výhľadu na strážnu vežu pre turistov, ktorí sa prechádzali po vlastne pešej komunikácii okolo 

námestia. Dohodli sme sa s pánom Kobezdom, že nájdeme nejaké iné riešenie do historického 

jadra a tie veci, ktoré boli uplatnené a boli teraz odstránené, že budú plagátové plochy niekde, 

kde to unesie tá plocha. Ja neviem na autobusovej stanici, alebo na sídlisku juh. Čiže zhruba 

takto.  

 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme veľmi pekne za odpoveď. Pán poslanec Balázs nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Taký drobný návrh. Vidíme, že parkovanie pred MsÚ začína byť stále katastrofickejšie a horšie. 

Chcel by som sa opýtať, tým pádom, že ten MsÚ slúži obyvateľom mesta, či by netrebalo 

vyhradiť aspoň dajaké 2 parkovacie miesta pre návštevy MsÚ. Ľudia, ktorí prídu na ten MsÚ 

vybaviť, do pol hodiny, do hodiny odídu, či by dajaké 2 parkovacie miesta nebolo vhodné 

vyhradiť. Dávam to na zváženie. Taká myšlienka. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Niekto do diskusii. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. 

 

A následne pristúpime k bodu č. 4 Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 



Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 4. 
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Bc. Ivan Kuhn  Roman Ocelník   

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

b e r i e      n a     v e d o m i e  

Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave 

 

Ďalej nasleduje bod č. 5, ktorým je Všeobecne  záväzné  nariadenie  o kronike  mesta  Rožňava  

–návrh 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Prečítal som ten návrh VZN a niektoré veci, by som chcel poukázať 

z toho. V článku 1 bod 3 píše sa, že kronika sa vedie v slovenskom jazyku a preklad do 

maďarského jazyka sa vedie od roku 2011. Tuná toto nejak mi, možno nie som slovenčinár, 

ale, ale nedá mi ako len to, že prečo treba tam uvádzať, že vedie od roku 2011. Potom možno 

by bolo uviesť, že odkedy  sa vedie v slovenskom jazyku. Či by nebolo vhodnejšie uviesť to, 

že kronika sa vedie v slovenskom jazyku a súčasne sa zabezpečuje preklad do maďarského 

jazyka. V článku 4 je uvedené podkladové materiály kroniky, je, sú uvedené ako len viaceré 

možnosti ako len získania materiálov. Navrhoval by som tam uviesť trebárs ešte aj informácie 

od spoločenských, kultúrnych organizácií ako aj občianskych združení, klubov. Čo sa týka 

článku 7 v bode 5 je mi trošičku čudné, z tohto textu sa mi zdá, že alebo vyznie, že ako keby 

kronika bola písaná vlastne udalosti, čo sa udejú v tomto roku, tak o 2 roky sa zapíšu do 

kroniky, nakoľko je tu písané, že návrh zápisov do kroniky za kalendárny rok predkladá 

kronikár na schválenie komisii do 31.12. nasledujúceho roka. Čiže až, až potom by sa zapísalo 

o 2 roky? V predchádzajúcom, alebo teraz platnom VZN-ke je tam termín, že do 31. 03. Či nie 

je náhodou omyl v uvedení ako len textu. Potom tak isto v tomto článku 7, v bode 6 je písané, 

že návrh zápisu do kroniky sa zverejňuje na webovom sídle mesta na pripomienkovanie 

obyvateľmi najmenej 4 dní pred predložením návrhu na schválenie komisiu. Možnože nie 

každý je ako na, na alebo nie každý chodí na web stránku ako len mesta. Či by nebolo ako len 

vhodné aj to uviesť, že trebárs sa uverejňuje ako na webovom sídle, je možné ako len nahliadnuť 

obyvateľmi aj osobne na MsÚ. V článku 9 bod 4 tu je  vymenované, že náklady spojené 

s vedením kroniky sú nákladmi MsÚ. V zátvorke sú uvedené, že trebárs aké náklady sa týka 

zápis, tlač, fotodokumentácia a pod., ale či by nebolo treba ako len tu dať trebárs aj to, čo je, čo 

je písané v článku 1 v bode 3, že ako aj preklad do maďarského jazyka. Ďakujem pekne. 



 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím pána poslanca Kuhna nech sa vyjadrí. 

 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem. Ja mám otázku, ktorá sa netýka ani tak priamo VZN ako, ako samotnej kroniky. Si 

pamätám, že pred pár mesiacmi pani hlavná kontrolórka dávala správu o kontrole a pri nej 

spomenula, že nevedela nájsť originál kroniky. Tak sa chcem spýtať, či sa už aspoň našiel ten 

originál kroniky, keď už ideme schvaľovať VZN. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Dá...odovzdáme slovo pánovi Nemčkovi. 

 

p. Ing. Ivan Nemčok  

Raz, dva. Dobrý deň. Takže čo sa týka, tam došlo len originál kroniky existoval v elektronickej 

forme. To bol ten problém. Máme opatrenia do konca roka skompletizované. Všetky ročníky 

kroniky do roku 2020. Je to tak naštartované, že to bude v poriadku.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Teraz by som sa spýtal pána poslanca Bekeho, že má to byť pozmeňujúci návrh 

dávate? Alebo len dajaké upozornenie.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Bol by som rád, keby sa vyjadril ako len kompetentný, či je možné ako len tieto moje ako len 

postrehy dopracovať ako len do toho, alebo, alebo... 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Poprosím pána Halyáka nech sa vyjadrí. Právnika nášho mesta. 

 

p. Mgr. Juraj Halyák 

Ďakujem za slovo. Ja z právneho hľadiska nemám výhrady k týmto návrhom pána poslanca. 

VZN-ko vznikalo vlastne na základe podkladov predložených predovšetkým kronikárkou, ale 

ja nemám výhrady k tomu. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak poprosím pána Bekeho o pozmeňujúci návrh. Jaj aha. Dobre. Takže nikto 

sa nehlási do diskusie. Poprosím pána poslanca Bekeho o pozmeňujúci návrh.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

By som navrhol zmeniť text v článku 1 bodu 3, kronika sa vedie v slovenskom jazyku a súčasne 

sa zabezpečuje preklad do maďarského jazyka. Potom v článku 4 doplniť o jedno, jednu 

zarážku, informácie od spoločenských, kultúrnych organizácií, ako aj občianskych združení 

a kluby. Čo sa týka článku 7 je tam, tam nevyjadrilo ako len ku tomu, či fakt o 2 roky sa má 

ako len zápis uvádzať, lebo podľa, podľa tohto, čo tu je ako len tak tak to vyznie. Tak ja osobne 

by som navrhol ponechať to, čo, čo bolo ako len, alebo je v terajšom, v terajšej VZN-ke, že 

v bode 5 článku 7 návrh zápisov do kroniky za kalendárny rok predkladá kronikár na schválenie 

komisii do 31. 03. nasledujúceho roka. A v článku 6 doplniť text s tým, že návrh zápisu do 

kroniky sa zverejňuje na webovom sídle mesta na pripomienkovanie obyvateľmi, resp. osobne 

na MsÚ najmenej 14 dní pred predložením návrhu na schválenie komisii.  



 

p. primátor Michal Domik 

Nie článok ale bod. Hej. Takže v bode 6.  

 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

V článku 7 bod 6.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ale ste povedali, že v článku 6. Ďakujem. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

A v článku 9 v bode 4 doplniť v zátvorke zápisy, tlač, fotodokumentácie ako aj preklad do 

maďarského jazyka. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Asi to by bolo všetko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Všetko? 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Z mojej strany áno, len neviem či by nebolo ako len vhodné, či súhlasia ako len so všetkými 

mojimi návrhmi, ako len poslanci, že či by nebolo treba ako len po jedom, že trebárs niektoré 

si myslia aj inakšie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Ešte poprosím pána Ing. Nemčoka. 

 

p. Ing. Ivan Nemčok  

Ja osobne vzhľadom na to, že vedenie kroniky patrí pod náš odbor nemám problém so žiadnym 

týmto bodom, čo pán poslanec navrhuje okrem toho článku 7, bod 5. Tam to nie je myslené o 2 

roky. Tam, tam je to myslené rok, za tento kalendárny rok, čiže za rok 2020 sa skompletizujú 

zápisy v priebehu budúceho roka. Nemám problém ani s tým, že by bol ten termín skrátený nie 

31. 12. toho budúceho roka, ale kratší, ale tie 3 mesiace do 31. 03. Sa mi to zdá trošku ten termín 

trošku napätý, aby sme to stihli spraviť. 3 mesiace na skompletizovanie všetkých zápisov za, 

za celý rok.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No vzhľadom na to, že tých pripomienok je dosť veľa a nie sú to nejaké technické, formulačné, 

tak by bolo lepšie, keby sa nimi zaoberala komisia. Neviem, či si to dával do komisie tieto 

návrhy. Chcem sa spýtať, či je nejaký vážny dôvod, prečo by sme mali to VZN-ko schváliť už 

na tomto zasadnutí, lebo ja by som považoval za lepšie, keby sa materiál stiahol, dali by sa tieto 

pripomienky písomne keby ich dal kolega do komisie a potom by sme, potom by hlasovali. Aby 



sme si ich mohli naštudovať, lebo mne sa ťažko v tejto chvíli odrazu v toľkých bodoch akože 

či to je dobrý nápad, nie je dobrý nápad a potom zistíme o mesiac, že sme niečo schválili, čo 

nie je celkom dobrý nápad. Čiže radšej by som bol za stiahnutie do komisií a na decembrové 

zastupiteľstvo. Ak teda nie je nejaký vážny legislatívny dôvod, právny, že, že musíme, zákon 

prikazuje, že musíme niečo zmeniť do konca roku, ale aj tak by sa to asi stihlo ešte. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Ja súhlasím s Ivanom aby sa to dostalo na komisiu aj keď nie sú to 

tam úplne tak závažné veci, ale je lepšie, keď sa to tam prelúskne a potom to budeme mať 

načisto. Takže ja by som súhlasil s tebou o stiahnutie tohto bodu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre ideme v poradí, alebo ideme... Uhm. Dobre. Tak by som poprosil o predloženie 

pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Kuhna.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Teda keďže tu nezaznel žiaden argument, že to musí byť schválené, neviem pani prednostka. 

Nie je potrebné to teraz schvaľovať. Tak dávam návrh na stiahnutie materiálu, vrátenie do, do 

komisie s tým, že poprosím kolegu Bekeho, keby písomne dal komisii tieto pripomienky, aby 

ich prerokovali a aby sme potom už dostali nejaký návrh povedzme aj v dvoch alternatívach, 

ale písomne, aby sme si to mohli pred zastupiteľstvom preštudovať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Čiže formulačná úprava nie stiahnuť materiál, ale navrhnúť prerušenie rokovania s tým, že aby 

bol opätovne prerokovaný v komisii. Čiže nebudeme hlasovať o materiály, len, len budeme 

hlasovať o tom, že návrh uznesenia je, že MZ prerušuje rokovanie o tomto bode programu.  

 

p. primátor Michal Domik 

Teraz pozeráte po mne... 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Že, že MZ...Návrh uznesenia, o ktorom budeme teraz hlasovať je, že MZ prerušuje rokovanie 

o tomto bode programu a žiada o je opätovné prerokovanie v komisii. V Komisii kultúry, 

cestovného ruchu a regionálnej politiky. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Prosím hlasujte. Ďakujem 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 5. 
VZN o kronike mesta Rožňava - návrh – Kuhn – prerušenie rokovania o tomto bode 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 



Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Ing. Attila Kelecsényi     

    

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
p r e r u š u j e   r o k o v a n i e   
o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o kronike mesta Rožňava do najbližšieho  
rokovania mestského zastupiteľstva s tým, aby bol návrh s pripomienkami p.  
poslanca Zoltána Bekeho predložený na rokovanie príslušných komisií MZ v Rožňave 
Z: prednostka MsÚ 

 

Prejdeme k bodu  rokovania č. 6 Návrh na schválenie predĺženia termínu čerpania úveru 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Je to v materiály, ale zdôrazním, že finančná komisia odporúča tento materiál schváliť. Teda 

schváliť predĺženie žiadosti, predloženie žiadosti o predĺženie termínu čerpania úveru 

z úverovej zmluvy č. 149/CC/19 a po druhé podpísanie dodatku k úverovej zmluve 

o splátkovom úvere č. 149/CC/19 zo dňa 15. 04. 2019. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje   

predloženie žiadosti o predĺženie termínu čerpania úveru z úverovej zmluvy č. 194/CC/19. 

V bode 2 schvaľuje podpísanie dodatku k úverovej zmluve  o splátkovom úvere č. 194/CC/19  

zo dňa 15. 04. 2019, predĺženie termínu pre poskytnutie peňažných prostriedkov z    31. 12. 

2020 na 31. 12. 2021. Prosím hlasujte. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržali sa 3 poslanci. 
Číslo hlasovania: 7 
Číslo bodu: 6. 
Návrh na schválenie predĺženia termínu čerpania úveru - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer 

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi 

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák 

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény   



 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  s c h v a ľ u j e 
  a) predloženie žiadosti o predĺženie termínu čerpania z úverovej zmluvy č. 194/CC/19 

b) podpísanie dodatku k úverovej zmluve o splátkovom úvere č. 194/CC/19 zo dňa 
15.4.2019 ( predĺženie termínu pre poskytnutie peňažných prostriedkov z 31.12.2020 
na 31.12.2021) 

 

V bode rokovania č. 7 Návrh na I. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Nehlási sa... Aha hlási sa. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča materiál schváliť. Teda schváliť zmenu rozpočtu Technických 

služieb mesta Rožňava. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje I. zmenu 

rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava. Prosím hlasujte. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 8 
Číslo bodu: 7. 
Návrh na I. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
                s c h v a ľ u j e 

I. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava 

 

K bodu rokovania č. 8 Návrh na schválenie Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava 

na roky 2021 – 2022 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia aj komisia výstavby súhlasili s odsúhlasením materiálu. Keď som pozeral tie 

uzne... odporúčanie finančnej komisii a komisie výstavby tak ak sa nemýlim vlastne výsledok 

je, že návrh uznesenia je tak, ako odporučila finančná komisia. Alebo je to kompromisný návrh? 



Lebo mne to, mne to pripadalo jak som išiel bod, riadok po riadku, že je to vlastne odporúčanie 

finančnej komisie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Odpoveď. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Nemám žiadne väčšie pripomienky jedine len toľko, že asi 

nedopatrením celkom nedobre sa napísal ako len pri Ing. Tiborovi Vanyovi jeho funkcia, čiže 

pre správu a údržbu nie verných priestranstiev, ale verejných a zopakuje sa to viac krát v texte. 

Takže keď by sa dalo ako opraviť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme za pozornosť. Malý škriatok sa zahral. Nech sa páči pán poslanec Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem za slovo. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí či už 

v minulosti, alebo prítomnosti, súčasnosti podporujú túto myšlienku, ktorú sme rozvinuli v roku 

2017. Učíme sa stále. Život prináša nejaké tie zmeny aj neočakávané. Dotklo sa to aj tohto 

zámeru a tohto projektu. Nešťastný korona vírus. Takže ten pôvodný harmonogram a zámer, 

ktorý bol schválený v rámci tohto procesu nultý ročník 2018, prvý ročník 209 – 20 a tým 

nadväzujúce ďalšie ročníky 20 – 21. Ten spomenutý posledný žiaľ bol nabúraný, narušený. 

Z toho titulu aj v tejto úprave štatútu figuruje ďalší ročník, 2 ročník, na roky 21 – 22. Čiže ešte 

raz veľká vďaka tým, ktorý podporujú túto myšlienku, stotožňujú sa s ňou. Ten život priniesol 

aj tieto zmeny, ktoré sú tu navrhnuté. Nultý ročník bol, bola jedna téma, prvý ročník boli 3 

témy. V súčasnosti sa ten ročník uzatvára, vyhodnocuje. Niektoré veci sú už propagované pre 

informáciu na stránke mesta pod hlavičkou participatívny rozpočet. Sú tam už 

zadokumentované finálne a ukončené projekty. Niektoré sú v štádiu ešte sú v termíne, v štádiu 

finalizácie a dokončenia. Na druhej strane druhým dychom uvažujem nad tým, doba si to tak 

isto žiada a nevieme ako sa to bude ďalej vyvíjať, že či by sme nemali doplniť aj možnosť 

a konkrétne dávam návrh do § 4, 4a za novú kreujúcu sa, kreujúci sa výkonný výbor, aby tento 

výbor mal možnosť fungovať, pracovať, prijímať uznesenia, návrhy, prijímať rozhodnutia aj 

formou elektronicky. Nie je to zatiaľ nikde ošetrené. Nahlas rozmýšľam, či nezakotviť hneď v 

tejto fáze do štatútu a do zásad. Aby sme predišli tým čo, tým problémom a to čo sme sa poučili 

aj tento rok, že nevedeli sme sa z dôvodu tých opatrení a nariadení zísť v patričnom počte 

a intervaloch. Aby táto možnosť bola legitímna a možná ako prevencia do budúcnosti. Teším 

sa na spoluprácu so všetkými menovanými, ktorí sú tu. Za občanov je toho času vo funkcii pán 

Brincko, do budúcna uvidíme, že kto. Ďalej v každom prípade verím, že tento projekt bude mať 

bez ohľadu na to, kto sa s ním bude, kto to bude koordinovať, riadiť, zastrešovať, že v radoch 

obyvateľov, čo je nosný dôvod a, a pilier celého toho projektu, že budú myšlienky, nápady na 

vylepšenie vonkajších priestranstiev okolia svojich bydlísk, sídlisk a že bude mať 

opodstatnenosť. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Taktiež sa pripájam k ďakovačke všetkým zúčastneným. Pán poslanec 

Kemény ešte by som  sa chcel spýtať. Pozmeňujúci návrh ten § 4? 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

....výboru resp. právnikom, aby sme to vykreovali a naformulovali. Ja v hrubých rysoch 4a 

v prípade ak si to okolnosti budú vyžadovať výkonný výbor prijíma návrhy, rozhodnutia 



a uznesenia formou on-line v elektronickej podobe. Niečo v tomto duchu. Samozrejme aj tie 

ďalšie, ten budúci harmonogram, diskusné fóra atď. všetky počítajú s tým, že nebudú 

obmedzenia. No uvidíme. Budeme musieť sa... improvizovať a, a hľadať riešenia aby sme 

naplnili toto, čo dneska trebárs zadefinujeme a odsúhlasíme. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Nikto sa nehlási do diskusie. Takže by som poprosil 

o pozmeňujúci návrh pána poslanca Keménya. Ešte raz sa ospravedlňujem, ale ešte raz vám to 

dám, povedzte a dám hlasovať. Ďakujem. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

§ 4a v prípade potreby a pokiaľ si to okolnosti vyžadujú výkonný vobo....výbor môže prijímať 

uznesenia, rozhodnutia a návrhy formou on-line v elektronickej podobe.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Keménya. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 9 
Číslo bodu: 8. 
Návrh na schválenie „ Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava“ na roky 2021 - 2022 – PN 
Kemény 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof       

 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte o celkovom návrhu.  

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 10 
Číslo bodu: 8. 
Návrh na schválenie „ Štatútu participatívneho rozpočtu mesta Rožňava“ na roky 2021 - 2022 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 



 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

Ing. Ján Lach       

                        Mestské zastupiteľstvo  v Rožňave 

                        s c h v a ľ u j e 

                        a) Štatút participatívneho rozpočtu mesta Rožňava na roky 2021 – 2022 s  

                      doplnením o ustanovenie § 4a : V prípade potreby a ak si to okolnosti budú              

 

 

                   vyžadovať, výkonný výbor prijíma rozhodnutia, uznesenia a návrhy aj online       

                   v elektronickej podobe 

                   b) maximálnu výšku podpory pre malý projekt do 1 000 € vrátane DPH  

                   c) maximálnu výšku podpory pre veľký projekt do 5 000 € vrátane DPH 

                   d) výkonný výbor v zložení:  

                   prednostka MsÚ 

                   ved. odboru FMDaP 

                   ved. odboru VÚPŽPaPK 

                   Ing. Ivan Nemčok, vedúci odboru kultúry, športu a CR 

                   Štefan Barczi, referent pre komunikáciu a propagáciu 

                   PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, riaditeľ TS 

                   Ing. Róbert Hanuštiak, náčelník MP 

                   Ing. Tibor Vanyo, SOR pre správu a údržbu verejných priestranstiev  

                   Ing. Tešlár Peter, Hlavný architekt mesta 

                   Mgr. Michal Drengubiak, poslanec MZ v Rožňave 

                   Ing. Ondrej Bolaček, poslanec MZ v Rožňave 

                   Mgr. Richard Petro, zástupca OZ Otvor Dvor 

 

Nakoľko prišlo k zmene programu takže budeme pokračovať s bodom rokovania č. 14/1 

Kontrola odstránenia  nedostatkov zistených  pri kontrole v roku 2019 v Mestskom televíznom 

štúdiu s.r.o. Rožňava 

Poprosím pani hlavnú kontrolórku o slovo. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Pekný deň prajem všetkým prítomným. Podávam správu 

o kontrole odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole v roku 2019 v Mestskom televíznom 

štúdiu s. r. o. Rožňava. Tento, táto kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu 

kontrolnej činnosti. Nedostatky, ktoré boli vytknuté boli priebežne poodstraňované. Rezervný 

fond, ktorý bolo potrebné rozdeliť podľa schváleného uznesenia MZ s určitých dôvodov 

účtovníckych sa nepodarilo zrealizovať, ale máte materiál na bode rokovania tohto 

zastupiteľstva, kde je navrhnuté riešenie ako nakladať s týmto rezervným fondom. Ostatné 

nedostatky boli priebežne odstraňované, poodstraňované a ja som ešte tam dala taký návrh, 

s pani konateľkou sme to prešli, aby film, ktorý vyrobili o Rožňave, je veľmi pekný, bolo by 

treba ho nejakým spôsobom zúročiť. Dať do povedomia školám, širokej verejnosti, turistom, 

že máme tu takýto materiál a nejakým spôsobom ho aj možno aj speňažiť a proste mať z toho 

nejaký úžitok. Nech sa páči to je všetko z mojej strany. Nedostatky boli odstránené, správa bola 

prerokovaná s pani konateľkou.  

 

p. primátor Michal Domik 



Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosím k bodu rokovania 

č. 14/2 Kontrola odstránenia   nedostatkov zistených  pri kontrol 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ešte hlasujme, ešte hlasujme. 

 

p. primátor Michal Domik 

Jaj. Prosím hlasujme. Ospravedlňujem sa. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem. 
Číslo bodu: 14.1. 
Správa z kontroly odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole v roku 2019 v MTVŠ s.r.o. - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Bc. Ivan Kuhn  Roman Ocelník   

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
                        b e r i e     n a     v e d o m i e   
                        správu o výsledku  kontroly  odstránenia  nedostatkov zistených pri kontrole                           
                        v roku 2019  v Mestskom televíznom štúdiu s.r.o. Rožňava. 
 

 

K bodu rokovania č. 14/2 Kontrola odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole v roku 2019 

v Mestskom divadle Actores 

Nech sa páči pani kontrolórka. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno. Ďakujem pekne. Takže táto kontrola bola zameraná na odstránenie zistených nedostatkov 

pri kontrole v roku 2019 v mestskom divadle Actores. Kontrola sa tiež vykonala na základe 

schváleného plánu kontrolnej činnosti. V texte máte uvedené nedostatky, ktoré boli vytknuté 

v roku 2019 a následne konštatáciu, že tieto nedostatky boli aj odstránené a momentálne neboli 

zistené žiadne ďalšie nedostatky. Správa bola prerokovaná s pani riaditeľkou mestského 

divadla Actores a máte ju teraz predloženú, nech sa páči. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. 

Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu 

o výsledku kontroly odstránenia zistených nedostatkov zistených pri kontrole v roku 2019 

v Mestskom divadle Actores. Prosím hlasujte. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 12 
Číslo bodu: 14.2. 
Správa z kontroly odstránenia zistených nedostatkov z kontroly v roku 2019 v MsD Actores - 



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Bc. Ivan Kuhn  Roman Ocelník   

          Mestské zastupiteľstvo  v Rožňave 
                         b e r i e     n a      v e d o m i e    
                         správu o výsledku  kontroly  odstránenia  zistených 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 14/3 Správa z kontroly odstránenia zistených nedostatkov pri 

kontrole dodržiavania podmienok Zmluvy o podmienkach užívania multifunkčnej telocvične č. 

315/2012 vrátane dodatkov 

Poprosím pani kontrolórku. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem. Aj táto správa bola zameraná na kontrolu odstránenia zistených nedostatkov pri 

kontrole v roku 2019. Vďaka dobrej komunikácii a spolupráci aj s odborom, aj s gymnáziom 

sa tieto nedostatky odstraňovali. Jedna úloha je tu ešte v štádiu riešenia a to je vypracovanie 

novej zmluvy o podmienkach využívania multifunkčnej telocvične. Návrh je vypracovaný, ale 

keďže to prechádza schvaľovaním na VÚC, tak zatiaľ táto zmluva nie je podpísaná. Je 

vypracovaný už cenník za užívanie tejto telocvične. Podarilo sa nám získať aj spôsob 

rozúčtovania nákladov na vykurovanie tejto telocvične, čo nebolo veľmi jasné v minulom 

období. Takže ostatné nedostatky boli odstránené ako iste ste aj čítali v texte. To je všetko 

z mojej strany. Nech sa páči ak máte nejaké otázky. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Chcem sa spýtať či do komisie finančnej dostaneme tú, ten návrh zmluvy až keď bude 

schválený v KSK, alebo či aj skôr? 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Skôr môžeme, nie je problém, lebo má ho pán Ing. Nemčok a samozrejme aj po schválení nie 

je problém. Po podpise.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre lebo ako aby sa nestalo, že KSK to schváli a na komisii budeme mať k tomu nejaké, 

nejaké pripomienky. Takže by bolo dobré, keby sa aj v komisii k tomu mohli sme sa k tomu 

vyjadriť... 

 



p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Dobre.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

...a ešte keby boli nejaké pripomienky, aby sa to dalo komunikovať s KSK. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Dobre. Ja poprosím pána Ing. Nemčoka, aby ti to dal. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto do diskusii. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo bodu: 14.3. 
Správa z kontroly odstránenia zistených nedostatkov pri kontrole dodržiavania podmienok - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

 

Poprosím pani prednostku trošku nech mi pomôže teraz, bo som sa stratil v tých papieroch. 

Podnety poslancov.  

Takže nech sa páči otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel poprosiť pani hlavnú kontrolórku, aby pri pláne 

kontrolnej činnosti na rok zahrnula aj vykonanie kontroly v súlade s VZN o vylepovaní 

plagátov v meste Rožňava. Nakoľko som videl správu, že rôzni aktéri, ktorí majú vykonávať 

kontroly v rámci mesta, vykonali v zmysle tohto VZN, ale toto mi tam chýbalo tak do budúceho 

roka aby sa to potom. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček, nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobrý deň, všetkým. Ja chcem poprosiť pani hlavnú kontrolórku, aby preverila postup vlastne 

ako schvaľujeme niektoré investičné akcie, kapitálové výdavky, konkrétne napríklad môžem 

povedať, pri rekonštrukcii letného kúpaliska máme tam schválené, schválený  výdavok alebo 

rekonštrukciu cez 1 milión eur, pričom v rozpočte nemáme na toto vyhradené peniaze. V tomto 

konkrétnom prípade pán primátor žiadal o dotáciu vo výške 400 000, ale zvyšok rozpočtovo 

nie je krytý. Konkrétne sme ho v rozpočte neschvaľovali. Takže či je tento postup správny, 

alebo by sme mali pri všetkých týchto výdavkoch nad určitú sumu alebo, alebo neviem ako by 

to bolo zastrešené aj, aj schvaľovať možno zmeny rozpočtu. Ďakujem. 



 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. Veľmi pekne ďakujem, pani 

hlavná kontrolórka.  

 

Prejdeme na bod č. 9 majetkoprávne. K bodu rokovania číslo 9/1 Ing. Marián Bobko, Kyjevská 

13,  Rožňava - žiadosť o predaj pozemku mesta otváram diskusiu.  

Nech sa páči pán. Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Ja len z môjho pohľadu k žiadosti pána Bobka. Osobne nemám problém 

s predajom pozemku, môj návrh bol ale, ale umiestniť tu garáž niekde inde. Na komisii sme sa 

s týmto ale nestotožnili. Každopádne ja si myslím, že problém parkovania v Rožňave je dosť 

kritický a z tohto dôvodu by bolo treba vypracovať nejakú koncepciu, ktorá už je vypracovaná, 

tak potom zrealizovať túto koncepciu aby, aby, aby občania Rožňavy mali kde parkovať. Čiže 

pán Bobko za mňa nebudem ani za, ani proti, lebo mám problém s tým umiestnením, ale 

celkovo vašu žiadosť všeobecne vnímam ako snahu riešiť nejaký problém a toto vnímam 

pozitívne. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Parkovanie na sídlisku Juh je jeden dlhodobý, dlhodobý problém, ktorý sa tu už roky posúva. 

Vypracovávajú sa projekty. Tuná je vyhodnotenie verejného obstarávania na ďalšie 

vypracovanie projektovej dokumentácie – rozšírenie odstavných plôch na Sídlisku Juh 

v Rožňave, kde, kde boli nejaké firmy vyhodnotené úspešné. Chcem sa opýtať, máme 

nedostatok informácií. Chcel by som poprosiť, či by sme nemohli dostať viac informácií o tom, 

v akom to je celé štádiu. Či s tými parkovacími miestami na Juhu sa niečo robí. Keď raz Billa 

zakáže obyvateľom Juhu parkovať na tých odstavných plochách, ktoré sú okolo nákupného 

centra bude to jeden obrovský problém pre celé sídlisko Juh. Takže by som sa chcel opýtať, či 

by sme nemohli dostať jednu komplexnú správu o, o riešení parkovania a konkrétne aj 

s vyhliadkami, kedy tam niečo bude zrealizované, kedy na to vyčleníme dajaké prostriedky, 

kedy niečo v tomto urobíme.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No ja v prvom rade chcem teda len povedať, že finančná komisia neodporúča MZ schváliť 

zverejnenie zámeru predaja mesta, teda nesúhlasí s predajom toho pozemku. Súhlasí so 

stanoviskom výstavby, komisie výstavby, aby bolo jasné keď nikto teraz tejto formulácii 

nepochopil čo išla, tak ide o to, o tú časť odporúčania komisie výstavby, že komisia odporúča 

žiadateľovi požiadať o pridelenie parkovacieho miesta v zmysle zásad na pridelenie 

parkovacích miest občanom zdravotne ťažko postihnutým v meste Rožňava. A ešte by som 

v tejto súvislosti chcel reagovať, neviem či je tu teda ešte pán Bobko. On, on spomínal v tej 

časti otázok občanov, že to VZN vyžaduje pri žiadosti o pridelenie parkovacieho miesta 

predložiť vodičský preukaz a že to je proste nezmysel pri osobe nevidiacej. No ja teraz nemám 

pred sebou to VZN, neviem ako to je naformulované, možno je to tak nešťastne, alebo zle 

naformulované, ale žiadať o parkovacie miesto pre ZŤP môže napr. aj rodič maloletého dieťaťa. 



Žiada rodič nie to dieťa, čiže nechceme od toho dieťaťa zdravotne postihnutého, aby predložil 

vodičský preukaz, ale rodič, ktorý ho, ktorý ho vozí a tak isto ak je to teda osoba nevidiaca tak, 

tak predloží, mal by predložiť vodičský preukaz teda majiteľ vozidla, ktorým, ktorým bude 

vozený, vozená táto osoba. Ak to je nejak ináč naformulované, no tak to je naša chyba, mali by 

sme to opraviť. A tak isto ak by sa zistilo, že, že v tom VZN je to nejak tak komplikovane 

spravené, alebo že sú nejaké skupiny, ktoré by mohli mať nárok a naše VZN na  to nemyslí, tak 

samozrejme treba dať takú požiadavku na mesto a myslím, že to tu bude ochota to VZN opraviť 

a umožniť, aby osoby zdravotne postihnuté mohli, mohli požiadať a bolo im pridelené 

parkovacie miesto. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Nech sa páči ešte pred 

hlasovaním. Nech sa páči pán Bobko. 

 

Občan mesta  

K tomu parkovaniu na Juhu. Myslím pán Porubán, že minulý rok bolo vydané stavebné 

povolenie ohľadom tej štvorprúdovky. Keď sa nemýlim. Takže asi by to bolo treba zrealizovať, 

keď už bolo vydané stavebné povolenie. S tou Billou máte pravdu, to je jasné. A pán Kuhn 

treba si prečítať tú smernicu a potom hovoriť. Nikde nie je napísané, že aj príspevok na auto 

nemôže dostať nevidiaca osoba. Nevidiaca osoba môže byť tak isto žiadateľ, môže mať 5 dcér, 

5 zaťov a všetkého, raz ju môže voziť jeden, raz ju môže voziť druhý na aute, s deťmi je to tak 

isto. Prečítajte si smernicu a potom hovorte. Takže k tomu stavebnému povoleniu. Neviem kto 

je kompetentný k tomu, kedy sa to začne realizovať. Stavebné povolenie má platnosť 2 roky. 

Samozrejme sa môže predlžovať, ale bola tam nejaká štúdia, za čo sa asi zaplatilo, takže už by 

to bolo treba iba realizovať. A k tomu samotnému pozemku. Ja viem, že krajšie by tam 

zapasovala dvoj garáž, je tam miesto, tie typizované garáže sú veľmi pekné, skrášlilo by to aj 

tú chátrajúcu kotolňu toho pána Bunchana, Chana alebo neviem ako sa volá. Iba toľko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže prečítam najprv návrh na uznesenie, lebo tu bolo strašne veľa otázok aj 

strašne veľa pripomienok. Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť z parc. č. KN C 4016 ostatná 

plocha s  výmerou upresnenou geometrickým plánom približne 22 m2 pre   Ing.  Mariána  

Bobka,  bytom Kyjevská 13,  Rožňava, podľa § 9a, ods.8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z 

dôvodu že za cenu...tu cenu nemám. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať 

kupujúci. Prosím hlasujme. 

Za 1 poslanec, proti 10-ti poslanci, zdržali sa 4 poslanci. Ďakujem pekne. 
Číslo hlasovania: 14 
Číslo bodu: 9.1. 
Ing. Marián Bobko, Kyjevská 13, Rožňava – žiadosť o predaj pozemku mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 1 
Proti: 10 
Zdržali sa: 4 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Mgr. Dionýz Kemény       

 
   Proti: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 



 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga Ing. Ján Lach 

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

           Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

                  n e s c h v a ľ u j e    

                  zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava, časť z  parc.č.                   

                  KN C 4016 ostatná plocha s  výmerou upresnenou geometrickým plánom 

                  ( cca 22 m2 ) pre  Ing. Mariána Bobka bytom Kyjevská 13,  Rožňava 

 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 9/2 Alexander Rézműves a manželka Anna Rézművesová, Krátka 

č. 7, Rožňava - zverejnenie zámeru predaja resp. prenájmu pozemkov mesta 

Otváram diskusiu, nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. odporúčam hlasovať proti v súlade s odporúčaniami komisie výstavby 

a rovnako aj komisie finančnej a navrhujem v prípade, ak budeme hlasovať proti vlastné 

uznesenie a to znamená: MZ ukladá v súlade s odporúčaním komisie výstavby a komisie 

finančnej podať žiadosť na vykonanie štátneho stavebného dohľadu za účelom prešetrenia 

daného stavu, nakoľko máme za to, že na pozemku mesta sa nachádza čierna stavba. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Niekto do diskusie? Nikto sa nehlási. Poprosím pána poslanca Drengubiaka 

o zopakovanie pozmeňujúceho návrhu. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Najprv by sa malo hlasovať o samotných bodoch dvoch, ktoré sú tam a moje je až tretie. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem spýtať pani prednostky, že v prípade, že vlastne v diskusii nikto nenavrhol hlasovať 

o alternatíve 1, alebo alternatíve 2, či toto nemožno vlastne považovať tak, že je tu alternatíva 

č. 3 a hlasuje sa len o nej. Alebo či treba o niektorej z tých dvoch hlasovať a potom hlasovať až 

o návrhu kolegu Drengubiaka, alebo rovno vlastne sa berie, že, že hlasujeme len o tej ako 

alternatíve 3 – uznesenie ako naformuloval kolega Drengubiak.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosím pani prednostku nech sa páči. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem za slovo. Dobrý deň prajem. Do návrhu na uznesenie my stále dávame aj to, čo 

požaduje žiadateľ. Pretože keď sa to v minulosti vynechalo, alebo resp. sa postupovalo tak, že 

sa naformuloval len jeden návrh na uznesenie, ktorý bol buď výsledkom hlasovania komisie, 



alebo ešte pred tým mestskej rady, tak ten občan sa právo pýta, právom pýtal, že prečo ste 

nehlasovali za to, čo som požadoval ja, ale vy ste mi odhlasovali niečo úplne iné, čo som ja ani 

nechcel. Čiže áno ja som toho názoru, že za všetky alternatívy by sa teda malo hlasovať. Aby 

ten občan dostal odpoveď aj na to, čo žiadal. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Pán kolega Kuhn tak som to aj uviedol vo svojom návrhu, že odporúčam hlasovať proti. 

V prípade alternatíva 1, alternatíva 2 a až tak pristúpiť k hlasovaniu o mojej alternatíve. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže prečítam návrh na uznesenie za alternatívu 1. Mestské zastupiteľstvo v 

Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta v k. ú. Rožňava, parcely  parc. 

č. KN C 1036/2  zastavaná  plocha  s výmerou  19 m2,  parc. č. KN C 1037/2 s výmerou 9 m2 

zapísané na LV č. 3001 a časť pozemku parc.č.  KN E 2366 zastavaná  plocha zapísaná na LV 

č. 4493 s výmerou upresnenou geometrickým plánom pre Alexandra Rézművesa a manželku 

Annu Rézművesovú, bytom Krátka č. 7. Prosím hlasujme. 

Za 1 poslane, proti 12-ti poslanci, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 15 
Číslo bodu: 9.2. 
Alexander Rézmúves a manželka Anna Rézmúvesová, Krátka 7, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja, 
resp. prenájmu pozemkov mesta – alt. č.1 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 1 
Proti: 12 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

 Roman Ocelník       

 
   Proti: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi 

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák 

 
   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény   

 

Prečítam alternatívu č. 2. zverejnenie zámeru prenájmu pozemkov mesta v k. ú. Rožňava,  

parcely  parc. č. KN C 1036/2  zastavaná  plocha s výmerou 19 m2, parc. č. KN C 1037/2 

s výmerou 9 m2 zapísané na LV č. 3001 a časť pozemku parc. č. KN E 2366 zastavaná  plocha,  

zapísaná  na  LV  č. 4493 s výmerou 80 m2, pre  Alexandra  Rézművesa  a manželku  Annu  

Rézművesovú, bytom Krátka č. 7, Rožňava. Prosím hlasujme. 

Za 2 poslanci, proti 11-ti poslanci, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 16 
Číslo bodu: 9.2. 
Alexander Rézmúves a manželka Anna Rézmúvesová, Krátka 7, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja, 
resp. prenájmu pozemkov mesta – alt. č. 



Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 2 
Proti: 11 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Dionýz Kemény     

 
   Proti: 

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga  Roman Ocelník   

 

 

Poprosím pána poslanca Drengubiaka o zopakovanie, alebo návrhu tretej alternatívy. Nech sa 

páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

MZ ukladá v súlade s odporúčaním komisie výstavby a komisie finančnej podať žiadosť na 

vykonanie štátneho stavebného dohľadu za účelom prešetrenia daného stavu, nakoľko máme 

za to, že na pozemku mesta sa nachádza čierna stavba. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte. Ďakujem. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 17 
Číslo bodu: 9.2. 
Alexander Rézmúves a manželka Anna Rézmúvesová, Krátka 7, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja, 
resp. prenájmu pozemkov mesta – PN Drengubiak  

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 4 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi 

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák 

 
   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník 

 
 
 

 

K bodu rokovania č. 9/3 Renáta Karalová, Krátka 22, Rožňava - predaj pozemku, resp.  

zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta 



Otváram diskusiu nech sa páči. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Komisia finančná aj komisia výstavby odporúčajú prenájom, čiže alternatívu 

č. 2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje alt.2zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta v k. ú.  

Rožňava zapísaného na LV č.3001, časť z parc. č. KN C 1067 zast. plocha s výmerou 163 m2, 

pre Renátu Karalovú bytom Krátka 22, podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č.138/1991 Zb. z 

dôvodu, že na časti pozemku je postavený rodinný dom vo vlastníctve žiadateľky a časť  

pozemku tvorí dvor, za nájom podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom 

a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, čiže 294,30 € za rok. 

Prosím hlasujte. 

Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 18 
Číslo bodu: 9.3. 
Renáta Karalová, Krátka 22, Rožňava – predaj pozemku, resp. zverejnenie zámeru prenájmu pozemku 
mesta pozemku mesta – PN Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 

Prosím hlasujme o celkovom návrhu. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 19 
Číslo bodu: 9.3. 
Renáta Karalová, Krátka 22, Rožňava – predaj pozemku, resp. zverejnenie zámeru prenájmu pozemku 
mesta pozemku mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 



Mgr. Dionýz Kemény       

 

K bodu rokovania č 9/4 Tomáš Lázár a manželka Beata Lázárová, Útulná 17, Rožňava - zámena  

pozemkov v k. ú. Rožňava 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. navrhujem hlasovať za alternatívu č. 2, to je podľa odporúčania finančnej 

komisie a teda že  žiadatelia doplatia sumu 3 200 eur. A na dovysvetlenie pre pánov kolegov. 

Tento návrh vzišiel z rokovania finančnej komisie. Rozdiel medzi alternatívou 1 a 2 je v tom, 

že v jednotke podľa znaleckých posudkov m2 má hodnotu okolo 15 eur, pričom alternatíva 2 

po mojej informácii, ktorú som na komisii podal, že pozemky v danej lokalite sa pohybujú od 

sumy 41 eur za m2 vyššie. Komisia navrhla vlastne sumu 40 eur za m2. Po prepočte vzišlo týchto 

3 200 eur rozdiel. Čiže ešte raz navrhujem hlasovať za alternatívu č. 2 podľa odporúčania 

finančnej komisie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči.  

 

p. poslanec Juraj Balázs 

Dvíha ma, musím povedať, tento bod zo stoličky. Táto ulica bola začaná, začat...začatá 

výstavba tejto ulici niekedy v 80-tych rokoch. Pravdepodobne sa vtedy asi nedisponovalo 

takými prístrojmi ako teraz a pozemky na celej ulici sú o 50 až 100 cm posunuté. Každý jeden 

pozemok. To znamená, každý jeden sused druhému do určitej miery zasahuje do pozemku, ten 

druhý tretiemu a tak ďalej. Našiel sa človek, ktorý tieto pozemky chce vysporiadať a chce dať 

dohromady a chce ich dať na správnu mieru. Priľahlé pozemky sú pozemky mesta, ale aj 

z južnej aj zo západnej strany tento pozemok je obkolesený elektrovodom. Preto keď si 

všimnete podľa mapky, tak vedľa medzi tými domami nie je žiadna výstavba, lebo to je 

elektrovod. Nie je tam žiadna výstavba ani nebude. Pod týmto pozemkom na juh, smerom na 

juh alebo juhozápad je jeden obrovský pozemok mesta, ktorý mesto roky, nemôžeme povedať, 

že za tohto primátora, predchádzajúceho alebo ktorého, 15 – 20 rokov nekosí. Viete to odhadnúť 

podľa veľkosti tých drevín, ktoré tam už rastú. Asi jedna pätina toho pozemku sa kosí, ktorá je 

blízko vlastne k Marikovského ulici, ktorú vidno z cesty, ale zvyšok toho pozemku nie. To 

znamená, konkrétne viem, že aj pán Lázár, lebo aj ja aj, aj všetci ostatní keď nechceme, aby 

nám zarástlo černičie do dvora, tak musíme ten mestský pozemok dajakých 1 – 2 m pokosiť, 

lebo tie, tá černica je tak agresívna, že vrastie dnuka. Černica je pionierska, pioniersky ker, 

ktorý ide ako prvý a za černicami potom idú brezy, šípky a, a ostatné dreviny a všetky tieto 

dreviny sa na tejto ploche nachádzajú to znamená, že nikto sa o to nestará. Ešte raz je to pod 

elektrovodom, nestará sa o to nikto, žiadna výstavba tam nikdy nebude a týmto pádom by som 

chcel zablahoželať finančnej komisii, lebo vlastne od pána Fábiána ideme vykupovať, je tam 

návrh, ktorý bol stiahnutý, za 12,40 eur m2 pod cestami v centre, ale finančná komisia 

gratulujem 40 eur za m2 za to, že dakto chce vysporiadať dajaké trojuholníčky, ktoré 

samozrejme ešte chce ponúknuť mestu. Takže, takže nehnevajte sa. Ako na tej finančnej 

komisii rozhodujete by som chcel vedieť. Či si najprv prečítate meno o kom rozhodujete 

a potom si búchate po bruchu, alebo ako to je. Skúste mi to vysvetliť, lebo, lebo niektoré prípady 

riešite 3x, 4x, idete sa pozrieť do terénu. Väčšinou sa to nevyrieši, viď vilka hej sa to nevyriešilo 

a tuná je keď dakto to chce vysporiadať chce to dať do poriadku, jedná sa o pár smiešnych m2 

5, 13, neviem koľko a 40 eur za m2. Nemá, nedáva mi to, nedáva mi to, nehnevajte sa logiku. 

Myslím si, že je na, v tom rozhodovaní veľká miera subjektivity a, a bojovali ste, aj kolega 

Kováč, aj vy pán Kuhn stále za dajaké, dajaké mapy tuná a, a to rozhodovanie aj tak nejde po 



tých má...podľa tých máp, ale je to dajaké také svojvoľné. Takže ja keď si môžem dovoliť, 

kvôli týmto aspektom, ktoré som tu vymenoval, navrhujem hlasovať podľa alternatívy 1 podľa 

znaleckých posudkov. Ešte raz si uvedomte, že o čo sa tu jedná. Nie o stavebný pozemok, ale 

o pozemok pod elektrovodom, ktorý sa vysporadúva. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Nakoľko som tiež členom finančnej komisie, ale s týmto odporúčaním 

finančnej komisie som sa nestotožnil a nehlasoval za neho. Stotožňujem sa s názorom pána 

Balázsa v tom, že toto nie je stavebný pozemok, kde si niekto ide postaviť dom. Čiže je to 

trošku by som povedal na zváženie. Ja osobne budem hlasovať tiež za alternatívu č. 1 to 

znamená podľa znaleckého posudku, nakoľko ide o vysporiadanie nejakých úzkych pásov, kde 

by nikdy nikto nič nepostavil a podľa môjho názoru tým pádom nejde o stavebný pozemok 

a nemá hodnotu tak, ako to finančná komisia ohodnotila. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Ja len áno páni kolegovia máte pravdu, nejde o stavebný pozemok, kde by 

niekto do budúcna staval. Tam už stojí stavba a totižto oplotenia na strane žiadateľa. A áno aj 

pán kolega má pravdu, že jedná sa aj o pozemok pod vysokým, vysokým napätím, ale tento 

pozemok vlastne sča...my budeme predávať, alebo vlastne do zámeny dávame aj pozemok, 

ktorý nie je pod týmto napätím. Čiže jednoznačne mesto do toho dáva viacej ako, ako dostane. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No v prvom rade na vašu otázku, že chceli by ste vedieť ako komisia k tomu dopracovala. Pán 

kolega ste vítaný na každom zasadnutí komisie. Komisie sú verejné, môžu prísť na ne aj 

občania, poslanci samozrejme, poslanci aj v minulosti aj keď boli neverejné komisie, tak 

poslanci mohli chodiť aj na komisie, ktorej, ktorých neboli členy, členmi. Nemohli hlasovať, 

ale mohli sa zúčastňovať aj diskusie. Čiže ste vítaný, kedykoľvek môžete prísť. Kolega 

Drengubiak chodil, chodil v podstate  roky na komisiu, hoci nebol členom. Až potom teda sme 

ho prizvali do komisie vzhľadom na to jeho, na jeho veľký záujem a aktívnu účasť. Je pravda, 

že to nebolo rozhodnutie jednohlasné komisie. Kolega Drengubiak hlasoval proti, ale myslím, 

že potvrdí to, že to rozhodovanie komisie nebolo spôsobom, že sme pozreli, že tak kto je 

žiadateľom? Pán Lázár tak za 40. Ako to rozhodne nie. Vychádzalo sa z lokality. Vychádzalo 

sa z lokality, vychádzalo sa z cien v tej lokalite. Hej, áno nemáme cenové mapy, ja som za ne 

bojoval, nemáme cenové mapy, čo je škoda, ale vychádzali sme z toho, že takáto je cena 

a vyššia, a vyššia je cena pozemkov keď si chce niekto postaviť, kúpiť, teda postaviť rodinný 

dom a kúpiť pozemok tak, tak zaplatí aj viac ako 40 eur za m2 v tejto lokalite.  A stavebný 

pozemok, stavebný pozemok nie je len plocha pod domom. Ako, ako keď kupujete, či kupujete 

dom so záhradou, alebo kupujete pozemok, na ktorom chcete postaviť dom, tak nekupujete, že 

chcem proste tú plochu, aby  som mal kde postaviť dom. Chcete ku tomu aj nejakú záhradu. 

Čím väčšia záhrada, tým väčšia hodnota pozemku. Lebo každý chce mať samozrejme nie tak, 



že dom a 2 metre dookola trávniček, ale keď má väčšiu záhradu tak, tak je to proste plus. Čiže 

majiteľ, teda žiadateľ tým, že nadobudne tieto pozemky zvýši hodnotu svojej nehnuteľnosti a tá 

hodnota bude ešte v budúcnosti rásť. Nepochybne hodnota týchto pozemkov bude v budúcnosti 

rásť. Čiže keď teraz sa rozhodne predať, tak to predá určite za viac ako za 40 eur za m2 tento 

celý, celý pozemok, teda celú parcelu, nie len teda pod domom, ale aj, aj tú záhradu. Takže to 

je odporúčanie finančnej komisie. My sa snažíme zhodnotiť majetok mesta čo najlepšie, ale 

rozhodujúce slovo má zastupiteľstvo. Takže to už je na každom poslancovi, ako bude hlasovať. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Lach nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ďakujem za slovo. Mám taký dojem, že komisia finančná žije v nejakom inom svete. Jedná sa 

tu o vysporiadanie, o usporiadanie majetkových vzťahov v rámci mesta, čo sa týka evidencie 

pozemkov a evidencie katastra máme neskutočný neporiadok v tom.  A človek, ktorý to chce 

usporiadať, tak ho odmeníme tým, že mu ponúkneme 2,5 násobok ceny na odkúpenie nejakej 

malej škvarky, ktorá v žiadnom prípade nejakým výrazným spôsobom nezvýši cenu, alebo 

hodnotu jeho majetku, lebo je to možno jedno, alebo 10 %, alebo 5% tej výmery, ktorú tam 

vlastní. A môžem vás ubezpečiť, že ceny nehnuteľností rodinných domov v Rožňave sú tak 

biedne a tak nízke, že dnes máte problém predať rodinný dom za cenu jedného bytu. Čiže treba 

si toto uvedomiť a preto skutočne nechcem ďalej rozvíjať túto tému, lebo dvíha mi to tlak. Len 

chcem odporučiť, aby sme hlasovali za alternatívu 1. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Dovolím si mať ešte niekoľko poznámok k tomu, čo tu odznelo. Pán Lázár si nevysporiadáva 

čiernu stavbu. On si vysporiadáva nezrovnalosti, ktoré vznikli možná 20, 30, 35 rokov nazad 

pri rozdeľovaní tých pozemkov a investuje do toho vlastné prostriedky do znaleckých 

posudkov, do geometrických plánov, do neviem čoho, aby to vysporiadal pár smiešnych m2. 

Nezvyšuje s tým hodnotu svojej nehnuteľnosti, nezvyšuje s tým rozlohu svojej záhrady, 

vysporiadava nezrovnalosti. Ďakujem pán zástupca primátora v podstate ty si to vyslovene 

vystihol. A ešte raz. Elektrovod je z 2 strán. Hej. Elektrovod je z dvoch strán toho pozemku. 

K tomu, k tej zvyšovanej, zvyšovaniu hodnoty pozemku, pán kolega Kuhn, zvykol som si, že 

v podstate sa niekedy vám podarí dostať do pozície polyhistora, že v každej oblasti ste 

odborníkom. Prosím vás, keď raz súdny  znalec, ktorý, ktorý ohodnotí jeden pozemok na 15 

eur a vy ako predseda finančnej komisie mesta, ktorý ja viem, že máte široký rozhľad, ste 

dostatočne inteligentný, ale vy túto sumu svojvoľne, samozrejme hlasovaním, skryme sa za 

hlasovanie, zdvihnete na 2,5 násobok tak, tak skúsme sa len zamyslieť, či náhodou niekedy 

netreba počúvať tých odborníkov, ktorí tie znalecké posudky robia, ktorí majú skúšky na tie 

znalecké posudky, ktorí, ktorí predsa len majú na to oprávnenie. Či, či sa nad týmto trošku 

nezamyslíme. A ešte raz by som vás chcel poprosiť, že, že keď sa ide finančná komisia takto 

subjektívne ku všetkému stavať, tak potom nech má rovnaký meter na všetkých. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  



No k tej narážke na polyhistora a to, že by sme sa mali držať znalcov. Ja si len dovolím 

pripomenúť, že a myslím, že to bol práve ten istý znalec, ktorý robil aj tento posudok, tak nám 

v minulosti urobil jeden posudok, ktorý bol na nejakých 7 alebo 8 eur a potom sme dostali od 

iného znalca s rovnakou pečiatkou, teda asi s iným číslom, ale s rovnakou pečiatkou asi na 

dvojnásobnú sumu asi 15 eur. Čiže mali sme 23 odborníkov, fundovaných, certifikovaných 

a jeden nejaký pozemok ohodnotil na nejakých 7,50 a druhý na 15 eur. Dvojnásobok. Ja si 

potom kladiem otázku teda akože ako to je s tými odborníkmi. A potom sa pravdupovediac aj 

ja cítim ako odborník. Keď takto dokážu odborníci trafiť akože 50% hore dole, tak prečo by 

som ja nehodil 50 hore dole. A mimochodom toto nebol môj návrh. Navrhli to iní kolegovia 

v komisii a ich argumenty mňa presvedčili, takže ja som hlasoval aj na komisii za to 

odporúčanie komisie a budem hlasovať aj teraz za. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja len na upozornenie, že finančná komisia ako funguje ako poradný orgán pre 

nás, pre vás páni poslanci. Takže vy rozhodnete čo je najlepšia alternatíva. A do diskusie sa 

nikto nechystá. Ukončujem diskusiu. Ak dovolíte prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje nasledovnú zámenu pozemkov v k. ú. Rožňava v prospech 

mesta Rožňava prípade... pripadne pozemok, diel 17 trvalý trávny porast s výmerou 13 m2, 

ktorý je vytvorený z parc. č. KN C 4201/16 zapísanej na LV č. 1644 a v prospech Tomáša 

Lázára a manž. Beaty Lázárovej bytom Útulná č.17, Rožňava pripadnú pozemky, diel 1 trvalý 

trávny porast s výmeru 75 m2, diel 2 zast. plocha s výmerou 9 m2, diel 3 trvalý trávny do... 

porast s výmerou 3 m2 vytvorené z parcely KN C 4201/1 zapísanej na LV č. 3001 a diel 18 zast. 

plocha s výmerou 6 m2,vytvorený z parc. č. KN C 4204 zapísanej na LV č. 3001 celkom 93 m2. 

Všetko zamerané geometrickým plánom úrade overeným Ing. Katarínou Pakanovou pod číslom  

175/20  dňa 15. 06. 2020, podľa § 9a, ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že  mesto 

pozemky nevyužíva a bezprostredne susedia s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov s 

tým, že rozdiel v cene zamieňaných nehnuteľností uhradia žiadatelia vo výške: prečítam 

alternatívu č. 1 1206,80 podľa  Znaleckého  posudku č. 149/2020 zo dňa 13. 10. 2020 

vyhotoveného Ing. Dionýzom Dobosom. Prosím...uhm. Dobre. On len odporúčal, pán Bolaček 

odporúčal, nedal pozmeňujúci návrh, keď dobre viem. Len odporúčal, ako finančná komisia 

povedala svoj návrh za alternatívu 2. Inú sumu som povedal? Hej, lebo som už videl s jedným 

okom, že sa hlási dakto. Takže prečítam alt...hlasujme za alternatívu č. 1 to je 1204/80 eura 

podľa znaleckého posudku č. 149/2020 zo dňa 13. 10. 2020 vyhotoveného Ing. Dionýzom 

Dobosom. Takže hlasujeme za alternatívu č. 1. Nech sa páči. Celá 80. 1 204,80 eura a 80 centov. 

Dobre. Takže hlasujeme za 1 204 eura a 80 centov. Nech sa páči hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 1, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem pekne. 
Číslo hlasovania: 20 
Číslo bodu: 9.4. 
Tomáš Lázár a manželka Beáta Lázárová, Útulná 17, Rožňava – zámena pozemkov v k.ú. mesta Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 14 
Proti: 1 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer 

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     



 
   Proti: 

Ing. Ondrej Bolaček       

 
   Zdržali sa: 

Bc. Ivan Kuhn       

 

 

Aha. Takže som dostal upozornenie, že prebehli 2 hodiny, takže by sme sa potrebovali 

vydezinfikovať priestory hlavne a vyhlasujem takúto dezinfekčnú prestávku. Ďakujem pekne. 

10 minút. Ďakujem pekne. 

 

Takže po dezinfekčnej prestávke, po dezinfekčnej prestávke pokračujeme s bodom rokovania 

č. 9/5 Beáta Laššanová, Lipovník 275 – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Komisia výstavby, rovnako aj komisia finančná neodporúča prenájom 

tohto pozemku. Ja teda tiež sa prikláňam k tomuto názoru a, a odporúčam hlasovať proti tomuto 

návrhu a uznesenie vlastné navrhujem, po takomto hlasovaní, ktoré bude znieť: MZ ukladá 

MsÚ vyzvať vlastníka na odstránenie plechovej garáže z pozemku mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Zhruba v rokoch dajakých 80, 1983 – 88 som, som vyrastal na tomto dvore. Chodil som na 

Zlatú ulicu do školy, vtedy to bola ešte Gottwaldova a na Vargovom poli som vyrastal a behal 

krížom krážom po Vargovom poli a pred 35 – 45-timi  rokmi som po tejto garáži liezol do, do 

objektu mäsopriemyslu a kde kade. To už vtedy nebolo funkčné, potom neskôr sa to búralo, 

z toho vznikol ten Lidl tam a tieto. Takže tá garáž tam stojí 35 rokov. Zrazu po 35-tich rokoch 

v podstate táto komisia, alebo toto zastupiteľstvo povie že nie, lebo teraz sa dačo zmenilo a dačo 

ideme. Je to v podstate slepá ulička, kde sú oproti tejto garáži 3 garáže, v takom istom ako má 

pán Bobko, alebo hocikto iný v Rožňave má garáže, tak aj tieto garáže sú oproti postavené. Hej. 

Takže zaujímalo by ma, keď hovoríte nie, že prečo to je nie. Po 35-tich rokoch zrazu, lebo keď 

sa tam ide niečo robiť, niečo stavať, budeme tam kosiť každý týždeň a bude ten pozemok veľmi 

pekne vyzerať a ideme tam postaviť detské ihrisko, nedá sa apropo, hej lebo tam je jeden úzky 

pozemok a je to slepá ulička, takže, takže buďte taký dobrí, keď idete takto ľuďom v podstate 

doslova znepríjemňovať život občanom mesta po 35-tich rokoch, skúste povedať tej pani 

Laššanovej, že, že prečo po 35-tich rokoch musí stade tú garáž odpratať. Prečo ju, prečo jej 

nemôžme ten pozemok prenajať. My ho nepredávame ten pozemok. My ho len prenajímame, 

ale ani to nie. Skúste, skúste to vysvetliť, buďte taký dobrý, že na základe čoho. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No ja opravím kolegu Balázsa. Nie v roku 2020 ideme toto odrazu riešiť. My sme to riešili už 

niekedy v roku 2011, 2012. Neviem či, ja si nepamätám dátumy, ale pamätám si túto, tento 

prípad tejto garáže. Vtedy sme riešili, myslím, že to bola vtedy žiadosť ešte teda nebohého pána 

Maka, ktorý chcel, myslím že, odkúpiť ten pozemok pod garážou. Vtedy sme povedali, že teda 



nebude predávať pod takýmito nadivoko stavanými garážami pozemky, ale teda vzhľadom na 

to, že pán Mak je teda zdravotne postihnutý, tak vlastne mu prenajmeme ten pozemok, aby 

mohol legálne užívať. Čiže dovtedy to užíval bez akéhokoľvek právneho teda titulu. Potom sme 

to teda zlegalizovali, dali do súladu, platil prenájom. A ten dôvod, ten dôvod bol ten, že, že ide 

o osobu zdravotne postihnutú, takže mu vyjdeme v ústrety. V opačnom prípade, by sme už 

vtedy, už v tých časoch by sme boli vlastne dali žiadosť, aby bola táto garáž odstránená. V tejto 

chvíli už teda neplatí to, teda žiaľ pán Mak teda zomrel. Pani Laššanová nebýva v tejto 

nehnuteľnosti, býva v nej jej syn, ten nie je zdravotne ťažko postihnutý, čiže nie je dôvod tým 

pádom pre osobitný, nejaký osobitný zreteľ. A teda vraciame sa po nejakých 8 rokoch, 9-tich 

rokoch, po 7 rokoch už si nepamätám ten dátum. A myslím, že to bolo v prvom, mojom prvom 

volebnom období. Vy ste teda v tom čase ešte neboli poslancom. Už vtedy sme to riešili a teda 

hovorilo sa tu o tom, že takéto všelijaké plechové garáže na divoko postavené sa postupne budú 

odstraňovať, lebo teda chceme, aby to mesto trochu aj nejak vyzeralo. Takže, takže to nie je 

také, že teraz odrazu to ideme riešiť. Už sa to raz riešilo. Vtedy sa spravila výnimka vzhľadom 

na zdravotný stav pána Maka. Teraz nie je dôvod robiť výnimku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len doplním pána kolegu Kuhna. Dôvody, prečo sa komisie 

rozhodli, resp. dali odporúčanie aké dali, sú uvedené v samotnom materiály a v podstate je tam 

veľmi dopodrobna popísané to, akým spôsobom bolo riešené, bola riešená problematika 

takýchto prenosných garáží. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pán Kuhn tuná keď hovoríte, že my, hovorte skôr ja, lebo vy ste tu vtedy sedeli, ja nie. Dobre. 

Takže nie sme to vtedy táto istá skupina. Takže vy ste vtedy s vtedajším poslaneckým klubom 

a, a vy ste tu sedeli, ja nie. Hej. Takže, takže riešime garáž väčšinou a riešime pozemok mesta, 

nie garáže riešime, riešime pozemok mesta. Tu neriešime ani osoby jednotlivé. Lebo zase sa 

prehupneme tam, kde čo som vám, čo som vás  pred chvíľou upozorňoval, že v tom 

rozhodovaní je strašne veľa subjektívneho. Hej. A potom sa stráca tá objektivita a, a raz neviem 

preukaz, raz zdravotný stav, raz neviem čo hej. Po 35-tich rokoch takže vlastne tá garáž bol, 

ten pozemok bol prenajatý a zrazu, zrazu nemôže byť už prenajatý. Dakto tam má dajakú svoju 

neviem či v tomto prípade to je pravdepodobne hnuteľná vec, nie nehnuteľná, lebo nie je pevne 

spojená so zemou, len, len, len tak sa ak nad tým zamýšľam, že zrazu ideme teraz tuná po 35-

tich rokoch zrušovať. Ale 2 body nazad sme zvažovali, že na sídlisku Juh, ktoré je najväčšie 

sídlisko prilepíme garáž na plochu, kde mám 3 roky alebo 4 roky rozpracovaný projekt na, na 

vybudovanie parkovacích miest. Tak jednu jedinú garáž, pozemok prenajmeme predáme. To 

vám nevadilo, to bolo v poriadku. Polka zahlasovala za, polka nie. Hej. Tuná, keď jedna garáž, 

v jednej slepej ulici na Vargovom poli, tuná ideme odstrániť, takže toto je tá subjektívnosť 

v tomto. Viete? Toto. Bez koncepcie. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  



Nehnevajte sa pán kolega, ale teraz ste tresli takú sprostosť neuveriteľnú. Však toto 

zastupiteľstvo predsa zamietlo tú žiadosť, aby sa tá garáž postavila. Aj komisie. Obidve komisie 

boli proti tej garáži. A teraz sme opäť obidve komisie proti tej garáži. Tak akože čo, čo kde, že 

raz tak, raz tak. A aké osobné, akože osobné. Povedal som jasne pred tými 7, 8, 9-timi rokmi 

sa zohľadnil zdravotný stav žiadateľa. Objektívne kritérium. To nešlo o to, že ako sa volá 

dotyčný, išlo o jeho zdravotný stav. Momentálne žiadateľ, ktorý tam... teda majiteľ tej 

nehnuteľnosti nie je zdravotne postihnutý, čiže nie je dôvod tento, toto zohľadňovať. Tu nejde 

o, o meno. Išlo o zdravotný stav žiadateľa. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán Kuhn sa ešte prihlásil, ale asi možno len náhodne. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Našťastie teraz internet ide, lebo už 3x vypadol, ale v tejto chvíli ide, takže som si vyhľadal 

materiál uznesenie MZ z 13. 06. 2011. Anton Mak, Jarná 13, Rožňava – prenájom verejného 

priestranstva. Uznesenie zastupiteľstva: MZ schvaľuje priamy prenájom pozemku mesta 

v katastrálnom úrade, v katastrálnom území, pardon, katastrálnom území Rožňava, časť parcely 

atď. pre Antona Maka, bytom Jarná 13 za cenu v zmysle návrhu komisie finančnej a to vo výške 

78,84 eura za rok podľa § 9, odsek 9 písm. c) zákona 138/1991 Zb. a to z dôvodu, že na 

uvedenom pozemku sa nachádza garáž žiadateľa, ktorého dcéra vlastní preukaz ZŤP a zdržiava 

sa prevažne u žiadateľa. Takže takto to presne bolo. Čiže to bolo kvôli tomu, že dcéra žiadateľa 

mala preukaz ZŤP a zdržiavala sa v tomto byte prevažne. Momentálne teda pani Laššanová 

býva v Lipovníku, v tomto byte býva jej syn, tým pádom nie je dôvod. Dá sa to nájsť na 

internete tento materiál aj s odôvodnením vtedajších komisií. A určite by sa tam našlo aj 

hlasovanie kto bol za a teda keď hovorím my, hovorím my vtedajší poslanci, lebo asi ťažko 

som to odhlasoval ja. Napriek vôli všetkých ostatných poslancov vtedy a napriek vôli 

vtedajšieho primátora. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Budem krátky. Pán kolega ešte raz. Bavíme sa o pozemku. Predmetom tohto bodu je pozemok 

v slepej uličke za bytovkami, kde sú garáže. Hej. A ja som sa vás pýtal, okrem toho čo tu 

menujete týchto niekoľko vecí, čo a týka naozaj osobných subjektívnych vecí, kto tam býva či 

syn, stará mama, či kto. Tie nie sú až také podstatné, že je to jedna slepá ulička za bytovkou, 

kde sú garáže. Ja sa vás pýtam, že teraz prečo po 35-tich rokoch tam nemôže byť garáž. Takto 

jednoducho sa to pýtam, ale vy stále skĺznete do tej témy, že vám nehovoríte o pozemku, ale 

hovoríte o dajakých osobných vzťahoch jednotlivých ľudí, ktorých, ktorých sa to týka. O toto 

vás chcem poprosiť, aby sme sa nevenovali tejto subjektívnej časti veci, ale tej objektívnej. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ak môžem do toho vstúpiť, aby do tohto boja trošku robiť mediátora. Tak ako 

väčšina poslancov sa stotožnila s dajakou myšlienkou, že tieto staré plechové búdy, alebo 

garáže takzvané prenosné by maš, mali z územia nášho mesta zmiznúť časom a kvôli aj kvôli 

tomuto. Hej. Ak to nie je oprávnené. Určite nechceme, že keď niekto má preukaz ZŤP, že ho 

teraz momentálne vyženieme, ale keď náhodou nedajbože zomrie, tak už aby sa tie železné 

garáže nededili ďalej. Táto pani, ktorá dala žiadosť už tam nebýva a býva v Lipovníku a ona 

chcela tú garáž pre svojho syna. Je to neférové momentálne v takej situácii ako mesto sa 



nachádza s parkovacími miestami, aby nikto mal výhradné miesto, akurát sme riešili aj toto 

námestie, že si niekto len tak vyznačí svoje, svoje parkovacie mest...miesto hej. Takže riešime 

tak, aby všetci boli rovní a rovnejší k sebe. Aby nemohol si dakto prenajať pozemok a mať 

vlastný, vlastné parkovisko. ďakujem pekne. Pán Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja trošku ešte k tomu odcitujem, lebo je dobré sa vracať k niektorým veciam, lebo toto naozaj 

nie je teraz téma, ktorú sme teraz my vytiahli a my teraz ideme riešiť. V roku 2011, v marci 

2011 požiadal pán Mak o prenájom verejného priestranstva. Jedná sa o časť pozemku v k. ú. 

Rožňava, parc. číslo atď. v časti predmetného pozemku za bytovým domom č. 11 13 má 

žiadateľ osadenú plechovú garáž o rozmeroch 3 x 6 m. Pán Mak vo svojej žiadosti uvádza, že 

garáž bola do určitého obdobia klasifikovaná ako plachtová, avšak po čase sa plachta 

znehodnotila a bola nahradená plechom. Žiadateľ doteraz platil daň za záber verejného 

priestranstva. Ďalej svoju žiadosť odôvodnil tým, že v minulosti mu bolo odcudzené auto spred 

bloku. Vzhľadom k jeho veku a zdravotným problémom, ako aj závažným zdravotným 

problémom dcéry vlastní preukaz ZŤP, ktoré si vyžadujú časté návštevy u lekára aj 

v Košiciach, preto potrebuje mať auto v pohotovosti a v blízkosti svojho bydliska. Výška 

nájomného atď. bola určená. Komisia výstavby preverila odôvodnenie – je nutné preveriť, či 

má garáž pod sebou spevnenú plochu atď. V zmysle požiadavky komisie výstavby boli zistené 

nasledovné skutočnosti: na tvare miesta bolo zistené, že pod garážou nie je spevnená plocha len 

pod 4-mi rohmi budovy sú umiestnené malé betónové kocky. Na základe písomného vyjadrenia 

správcov inžinierskych sietí sa zistilo, že pod predmetnou garážou, ani v ochrannom pásme 

inžinierske siete sa nenachádzajú. Pán Mak predložil fotokópiu preukazu dcéry s týmto ťažkým 

zdravotným postihnutím s vyjadrením, že jeho dcéra na uvedenej adrese nemá trvalý pobyt, ale 

v súčasnej dobe sa zdržiava väčšinou u nich. Na základe toho bolo odporučené v zmysle § 9a, 

ods. 9 písm. c) mesto môže pozemok prenajať priamym prenájmom ako prípad hodný 

osobitného zreteľa o ktorom rozhodne MZ 3/5-novou väčšinou všetkých poslancov, nakoľko 

sa jedná o pozemok, na ktorom sa nachádza garáž žiadateľ, ktorého dcéra vlastní preukaz ZŤP 

a zdržiava sa prevažne u žiadateľa. Čiže to boli dôvody, prečo sme v roku 2011 odsúhlasili 

prenájom pozemku. V opačnom prípade by sme to už vtedy boli, už vtedy bola vôľa u väčšiny 

poslancov, že dobre toto je jediný dôvod, prečo súhlasíme s tým prenájmom. V opačnom 

prípade akože pred, tie názory poslancov bolo, že by sa tá garáž mala odstrániť. Čiže, čiže 

v tomto smere sa aj keď sa zmenilo výrazne sa zmenilo zloženie poslancov, ako sa pozerám 

okolo seba, ale, ale zmenila sa hlavne situácia žiadateľa. Preto je ten materiál na stole. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie.  

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta, 

časť parcely parc. č. KN C 2038/1, zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 18 m2, pre Beátu 

Laššanovú, Lipovník 275, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že 

žiadateľka zdedila po otcovi plechovú garáž na pozemku mesta, na ktorý mal s mestom 

uzatvorenú nájomnú zmluvu a žiadateľka tento pozemok chce naďalej užívať a je držiteľkou 

preukazu ŤZP, za cenu podľa Zásad pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 

nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, vo výške 77,40 €/rok. Prosím 

hla...prosím hlasujme. 

Za 5-ti poslanci, proti 11-ti poslanci, zdržalo sa  poslancov. Ďakujem. 
Číslo hlasovania: 21 
Číslo bodu: 9.5. 
Beáta Laššánová, Lipovník 275 – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  



Za: 5 
Proti: 11 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény 

 Roman Ocelník       

 
   Proti: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
 

 

Prejdime k bodu 9/6...uhm prepáčte. Takže poprosím pána poslanca o pozmeňujúci návrh. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem. Takže návrh na uznesenie: MZ ukladá MsÚ vyzvať vlastníka na odstránenie 

plechovej garáže z pozemku mesta. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujte 

Za 11-ti poslanci, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem pekne. 
 

Číslo hlasovania: 22 
Číslo bodu: 9.5. 
Beáta Laššánová, Lipovník 275 – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta – doplnenie Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 1 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
   Proti: 

 Pavol Burdiga       

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček       

 
   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník   

 

Prejdime k bodu rokovania 9/6 Centrum voľného času pri ZŠ Pionierov 1, Rožňava -  výpožička 

telocvične ZŠ Zlatá v Rožňave 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 



 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča schváliť predmetnú výpožičku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.  

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výpožičku telocvične ZŠ Zlatá so sídlom Zlatá 2 

v Rožňave pre CVČ pri ZŠ Pionierov so sídlom Pionierov 1 v Rožňave na dobu neurčitú v 

zmysle § 7a Zásad hospodárenia s majetkom mesta a § 9a, ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb. z 

dôvodu, že ide o organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a telocvičňa sa bude využívať 

na športovú činnosť. Prosím hlasujte. Ďakujem. 

Za 16 poslancov, proti0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 23 
Číslo bodu: 9.6. 
Centrum voľného času pri ZŠ Pionierov 1, Rožňava – výpožička telocvične ZŠ Zlatá v Rožňave - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 

K bodu rokovania č. 9/7 Ladislav Matyi, Zakarpatská 1818/14, Rožňava – výpožička pozemku 

mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporučila MZ schváliť výpožičku a teda aj si dovolím za komisiu výstavby 

povedať, že ako tiež komisia výstavby odporučila MZ schváliť výpožičku pozemku mesta.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.  

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje výpožičku pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť 

z parc. č. KN C 2086/177 zastavaná plocha s výmerou 17 m2, pre Ladislava Matyiho, bytom 

Zakarpatská 1818/14, Rožňava, podľa § 9a, ods.9 písm. c) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že 

predmetný pozemok mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve 

žiadateľa. Prosím hlasujte. Ďakujem. 

Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 24 
Číslo bodu: 9.7. 
Ladislav Matyi, Zakarpatská 1818/14, Rožňava – výpožička pozemku mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 



Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 9/8 Združenie SMP Rožňava NOVA - zriadenie vecného 

bremena na pozemky mesta 

Otváram diskusiu nech sa páči. Pán Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Začnem najprv s odporúčaním komisie výstavby, ktorá schválila, teda odporučila MZ schváliť 

zriadenie vecného bremena bezodplatne. Finančná, podnikateľská, správy mestského majetku 

komisia teda, trvá, mala trošku obsiahlejšie odporúčanie, ktoré znie, že mestské... komisia 

odporúča MZ schváliť zriadenie vecného bremena na pozemku mesta v k. ú. Rožňava v 

prospech členov združenia SMP Rožňava NOVA v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom 

mesta bezodplatne. Komisia zároveň odporúča ukladaciu časť, aby mestský úrad vstúpil do 

rokovania s investorom, že po vybudovaní komunikácie ju bezodplatne odovzdá do majetku 

mesta, pokiaľ ju má obsluhovať mesto. Toto odporúčanie je, je teda súčasťou toho uznesenia 

o ktorom budeme  hlasovať, čiže odporúčam hlasovať za. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Ja len na dovysvetlenie pre žiadateľov. Vlastne mesto nemôže z vlastných 

finančných prostriedkov sa starať o cudzí majetok preto, preto aj v tej ukladacej časti, aby sa, 

aby im, aby vlastne žiadatelia a mesto vstúpili do rokovania, za akých podmienok vlastne 

bezodplatne odovzdajú do majetku mesta tieto pozemky, o ktoré sa do budúcna máme starať. 

Čiže jedná sa napr. o zber odpadu, jedná sa o nejakú zimnú údržbu, jedná sa o svietenia, neviem 

čo všetko ešte tam, tam môže pre týchto občanov robiť, čiže z tohto dôvodu, aby mesto sa ako 

som povedal, aby sa nestaralo o cudzie majetky, takže musí sa to nejak právne ešte doriešiť. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie.  

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zriadenie vecného bremena na  pozemky mesta v 

k. ú. Rožňava,  parc. č. KN C 7335, KN C 7353 a 7346 zapísaných na LV č.5716 a parc. č. KN 

C 5016/25 a KN C 5016/52 zapísaných na LV č. 3001, a to strpieť umiestnenie inžinierskych 

sietí a ich príslušenstva na slúžiacich pozemkoch, uskutočnenie stavby miestnej komunikácie, 

vstup a vjazd na slúžiace pozemky pri uložení, prevádzke, údržby a opravách predmetných 

inžinierskych sietí, zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z 

vecného bremena ako aj právo prechodu a prejazdu v prospech členov združenia SMP Rožňava 

NOVA, a to v prospech Imricha Kulcsára bytom Marikovszkého 36, Rožňava, Ing. Jany 

Kosárovej bytom Ružová 41, Rožňava, Ing. Jána Ondreja bytom Mliečna 75, Košice, Slavomíra 

Ďurána bytom Kyjevská 1, MDDr. Sabíny Kulcsárovej bytom Marikovszkého 36, Rožňava, 

Ondreja Liptáka bytom Hrnčiarská 7, Rožňava a Ing. Adriana Fafráka bytom Kyjevská 12, 



Rožňava v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta bezodplatne. Všetky náklady spojené 

so zriadením vecného bremena budú znášať žiadatelia. Ukladá po 1. zabezpečiť vypracovanie 

zmluvy o zriadení vecného bremena a po 2. rokovať s investorom, že po vybudovaní 

komunikácie ju bezodplatne odovzdá do majetku mesta, pokiaľ ju má obsluhovať mesto. 

Prosím hlasujme. 

Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 25 
Číslo bodu: 9.8. 
Združenie SMP Rožňava NOVA – zriadenie vecného bremena na pozemky mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 

 

K bodu rokovania č. 9/9 Ing. Vladimír Kúkavka, Kukuvka - Agentúra Delfín, Sv. Ladislava 40, 

Košice  – žiadosť o odpustenie nájomného 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť odpustenie nájomného za prenájom automatov na 

teplé nápoje v areály ZŠ Pionierov za obdobie od 01. 04. do 30. 06. vo výške 60 eur, v areály 

ZŠ Zlatá za obdobie od 01. 04. do 31. 05. vo výške 40 eur z dôvodu osobitého zreteľa, že v tom 

čaše...čase boli ZŠ zavreté kvôli opatreniam proti pandémii Covid 19. A tak isto teda si dovolím 

aj v mene komisie vzdelávania mládeže povedať, že aj táto komisia odporúča MZ schváliť 

odpustenie nájomného. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.  

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje odpustenie nájomného za prenájom automatov na 

teplé nápoje v areáli ZŠ Pionierov za obdobie od 01. 04. 2020 do 30. 06. 2020 vo výške 60 euro 

a v areáli Zlatá, ZŠ Zlatá za obdobie od 1. 04. 2020 do 31. 05. 2020 vo výške 40 euro pre Ing. 

Vladimíra Kukuvku – Agentúra Delfín, Sv. Ladislava 40, Košice z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa –pandémie ochorenia COVID-19. Ukladá vypracovať dodatok k nájomným zmluvám 

o zmene výšky nájomného na rok 2020. Prosím hlasujte. 

Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 26 
Číslo bodu: 9.9. 
Ing. Vladimír Kukuvka – Agentúra Delfín, Sv. Ladislava 40, Košice – žiadosť o odpustenie nájomného - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 



 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 

 

A nakoľko sa 9/10 stiahlo ohľadom majetkových záležitostí tak prejdeme k bodu rokovania č. 

10 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava – žiadosť o súhlas so zaradením Katolíckej  

základnej školy s materskej školou, školou sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, v 

Rožňave do siete škôl a školských zariadení SR a jej následným zriadením 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Takže finančná komisia odporúča sú...MZ súhlasiť so zaradením Katolíckej základnej školy 

s materskou školou sv. Jána Nepomuckého do siete škôl a aj za komisiu vzdelávania si dovolím 

povedať, že tiež odporúča.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.  

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí so zaradením Katolíckej základnej školy s materskou 

školou sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava do siete škôl a školských 

zariadení Slovenskej republiky a jej následným zriadením. Ukladá o známiť znenie uznesenia 

žiadateľovi. Prosím hlasujme. 

Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 27 
Číslo bodu: 10. 
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava – žiadosť o súhlas so zaradením Katolíckej základnej školy s 
materskou školou sv. Jána Nepomuckého, Kósu Schoppera 22 v Rožňave do siete škôl a školských 
zariadení SR a jej následným zriadením - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 

V bode rokovania č. 11 Vyrovnanie záväzku RVTV voči mestu Rožňava vzniknutého zo 

zníženia základného imania v prospech úhrady strát minulých rokov 

Otváram uznes...otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  



Finančná komisia odporúča MZ schváliť vyrovnanie záväzku Mestského televízneho štúdia s. 

r. o. Rožňava vzniknutého zo zníženia základného imania v prospech úhrady strát minulých 

rokov tak, ako je to odporúčané audítorkou. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie.  

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje vyrovnanie záväzku Mestského televízneho štúdia 

s.r.o. Rožňava vzniknutého zo zníženia základného imania v prospech úhrady strát minulých 

rokov v sume 17 662 euro a 76 centov. Prosím hlasujte. 

Za 16 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 28 
Číslo bodu: 11. 
Vyrovnanie záväzku RVTV voči mestu Rožňava vzniknutého zo zníženia základného imania v prospech 
úhrady strát minulých rokov - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 16 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 

K bodu rokovania č. 12 Informatívna správa o predložení Žiadosti o poskytnutie grantu na 

projekt – Multifunkčná športovo-kultúrna hala Rožňava 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Ja len tak v skratke. Osobne si nemyslím, že vytvorenie učební pre 

marginalizované rómske komunity v priestoroch zimného štadióna je tým najlepším riešením. 

Tak ak nám toto umožní, ale napriek tomu, ak nám toto umožní v tejto žiadosti uspieť a žiadať 

peniaze na vlastne rekonštrukciu, vo veľkej miere rekonštrukciu celého zimného štadióna tak 

som za a odporúčam aj kolegom hlasovať za. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Tento materiál nebol vo finančnej komisii. A nebol ani v komisii výstavby a vzhľadom na to, 

že sa tu v uznesení spomína, že zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 

výdavkov z rozpočtu mesta Rožňava tak si myslím, že to malo byť aj v komisii finančnej. Aby 

sme sa tam teda mohli oboznámiť s nejakými možnými, aké, aké, aké možné neoprávnené 

výdavky tam môžu vzniknúť a vlastne aj komisia výstavby k tomu mohla niečo povedať. 

K tomu odhadu, že aké, aké neoprávnené výdavky tam môžu vzniknúť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 



 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

A ešte na vysvetlenie, aby niektorí ľudia nepochopili, že neoprávnené výdavky to nie je niečo, 

niečo ako negatívne, že nejaká, nejaká sprenevera, robí niečo, niečo zlé len každá výzva či už 

sú to európske fondy, nórske fondy alebo aj nejaké, nejaká vládne má zadefinované, že ktoré 

výdavky akože sa preplácajú. A stáva sa, že pri realizácii projektu ešte je potrebné niečo, niečo 

iné robiť. Spomeniem teda rekonštrukciu námestia tej, tej západnej časti, ktorá už je 

zrekonštruovaná, že tam proste sa zistilo, že bude treba preložiť nejaké plynové potrubie a to 

nebolo v projekte, to nebol oprávnený náklad, takže to sme potom ako mesto muselo zaplatiť 

z vlastných zdrojov. Čiže to sú veci, ktoré, ktoré ako je potrebné urobiť, len, len teda nepreplatí 

to, nepreplatí to EÚ alebo nórske fondy. Nevie...neviem, či mesto má nejaké informácie o aké 

by mohlo byť, o aké výdavky ba sa mohlo jednať. Takže preto si myslím, že, že je škoda, že 

tento materiál nebol aj v komisii výstavby a vo finančnej komisii. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď môžem trošku poinformovať vážených poslancov aj obyvateľov nášho 

mesta. Mesto Rožňava išlo do výzvy, ktorá bude ukončená 31. 11. 2020, takže ten čas nás aj 

súril, ale aj vďaka tomu, že je tam nulová, nulová, nula percentá spoluúčasť, tak sme si 

nemysleli, že ešte aby to prešlo cez mestský... informácie. Takže aby sme čo najrýchlejšie išli 

do tohto projektu. Čo sa týka marginalizovanej, je to nastavené na marginalizovanú, ale nie len 

na marginalizovanú. Jedná sa to, že chceli by sme marginalizovanú komunitu začleniť medzi 

bežný život, hej. Takže im vytvoriť podmienky, aby neboli odstránen...aby neboli vytláčaní do 

nejaký severných častí a na rožňavskú baňu, ale aby tí čo chcú, aby boli súčasťou nášho života 

a na toto je nasmerovaná aj tá výzva, čo si myslím, že je to veľmi dobrý nápad. Že tá rómska 

komunita, ktorá chce sa tam začleniť, tak bude mať možnosť sa stretávať. Nech sa páči pán 

poslanec Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem. Skôr v mene všetkých nadšencov hokeja a zimných športov možných prevádzať na 

ľadovej ploche podporujem túto myšlienku, aj keď ideme nejakým čudným spôsobom, ale 

budiš. Konečne by sa mohla naplniť aj predstava tá, aby aj prípadní záujemcovia o hokej 

legitímne, legálne a v normálnych podmienkach mohli fungovať minimálne tú dobu, ktorú 

predpisuje či už ministerstvo školstva alebo Slovenský hokejový zväz na koncepčné riešenie 

a zapojenia sa do súťažných aktivít, to znamená minimálne 6 mesiacov pobytu na ľade, čo 

doteraz za týchto podmienok nebolo možné. Takže verím, že pokiaľ sa to podarí a budeme 

úspešní, že táto podmienka bude zaručujúcou na to, aby sa tento šport mohol prevádzať 

koncepčne a systematicky. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte na doplnenie. Jasne každý projekt má aj svoje chyby, aby som vás 

upozornil, že prišla, že prišiel aj taký nápad. Vlastne najprv ozrejmím, že o čo ide. Budú tam 

vybudované na vedľa plochy, tak isto sociálne priestory, šatne, sprchy, hej, kabínky, bude tam 

tak isto správca kúpaliska mať svoju miestnosť. Takže už aj kvôli hygiene a kvôli všetkým 

týmto predpokladom, aby vlastne tam tí hokejisti, alebo florbalisti, alebo všetky...dali sme 

možnosť tam multi...ako som vás informoval, je to multifunkčná budova. Bude sa tam možnosť 

hrať volejbal, nohejbal, basketbal, hokej, florbal. Takže strašne veľa športov a, a budú tam 

vybudované aj tie sociálne priestory tak, aby spĺňali sme požiadavky. Ešte prišla taká otázka, 

len na informáciu, že ide o vybudovanie týchto priestorov a opláštenie celého štadióna a taktiež 

strechy, hej. Ale prišla od projektanta, že keď už sa robí a robia sa tieto veci, či by náhodou, či 

by som s vami neprešiel a to si potom dám s vami jedno stretnutie, či by sme už aj tú poslednú 



etapu, ten posledný bod a to je technológia hej, chladenia, či už by sme nevymenili, nakoľko 

už by vedeli potom tie sprchy, tú teplú vodu zohrievať už z toho zostatkového tepla z týchto 

agregátov. Že už by bolo, aj keby bolo navýšenie, hej, že zatiaľ máme 700 tisíc plus 300 tisíc 

sľúbených zadarmo, čo vlastne príde do tohto projektu, ale to naviac iba tá technológia, vlastne 

to je naviac dajakých 400 tisíc podľa toho prvého projektu, keď sme si dali zisťovať, že koľko 

stojí technológia. Čiže kompletne zimný štadión nás by mal vyjsť okolo 1 400 tisíc. To sú teraz 

len hrubé predpoklady s tým, že milión dostaneme a 400 tisíc už by sme poprípade mohli riešiť 

už aj tú technológiu aby sme mali kompletný zimný štadión vybavený s tým, ako to má byť. 

Jasné, že už ešte to nevieme na 100%, lebo ešte tam nám, mi chýba rolba. Automaticky keď 

bude opláštené budeme musieť mať dajakú elektrickú rolbu zabezpečenú a taktiež ešte hľadisko 

vybudovať, hej, povieme, že dajaká kapacita, hľadisko vybudovať, aby to bolo a také maličkosti 

sa potom už dobudujú. Takže asi takáto, také trošku ako na ozrejmenie, že o čo vlastne ide. 

Držte palce, aby sa nám to podarilo. Pracujeme na tom. Pani Valkovej, pani Tamášovej veľká 

vďaka. Pracujú na tom, aby sme aj tú mäkkú výzvu dali dokopy, aby sme to stihli do 31. 11. 

a strašne aj mojím asistentom a týmto, ktorí pracujú na tomto projekte. Veľká vďaka, že pracujú 

na tom vo dne v noci. Ďakujem pekne. Do diskusie sa nikto nehlási. Uzatváram diskusiu. 

Prečítam návrh na uznesenie. 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave súhlasí s tým, aby mesto Rožňava predložilo žiadosť o 

poskytnutie grantu vo výzve s kódom LDI01 pre projekt s názvom „Multifunkčná športovo-

kultúrna hala Rožňava“. Ukladá predložiť žiadosť o poskytnutie grantu prostredníctvom 

otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a 

inklúzia Rómov (Nórske granty 2014-2021).  

Po 2. schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie grantu prostredníctvom otvorenej výzvy na 

predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzie Rómov za 

účelom realizácie projektu Multifunkčná športovo-kultúrna hala Rožňava, realizovaného 

v rámci výzvy LDI01, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným 

programom rozvoja mesta Rožňava, Akčným plánom rozvoja okresu. Zabezpečenie realizácie 

projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Zabezpečenie financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta Rožňava. Prosím hlasujte. Ďakujem pekne. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 29 
Číslo bodu: 12. 
Informatívna správa o predložení Žiadosti o poskytnutie grantu na projekt – Multifunkčná športovo – 
kultúrna hala Rožňava - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 16 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga       

 



Prejdeme k bodu rokovania č. 13 FIN.M.O.S., a.s., Pekná cesta 19... Ospravedlňujem sa, 

nájdem tú správu... Nie? Uhm, uhm. Dobre. 

Takže prejdeme k bodu 13 Informatívna správa pre Dozornú komisiu odpadové služby Mesta 

Rožňava 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Asi, asi je tento bod taký netypický, lebo v podstate je tu veľa nových vecí, ktoré sa za pochodu 

tvoria. A v prvom rade by som sa chcel asi hlavne teba pán primátor opýtať, že ako dopadlo 

výberové konanie, ktoré bolo uzatvárané 04. 11. a, a vyhodnocované 18. 11., to je včera. Či už 

máme v podstate okrem povereného pána riaditeľa aj v podstate budúceho pána riaditeľa tejto 

organizácie, aby sme vedeli, že do akej miery môžeme rátať s pánom Vanyom. 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Takže v skratkosti. Môžem potom aj ďalej pokračovať. Tak prišla len 1 žiadosť 

o zamestnanie, že majú záujem a prišla to od pani Katreničovej, ktorá vlastne 7 rokov robí už 

v tomto fachu. To je veľmi vynikajúce, nakoľko robila aj vo firme AVE, robila aj vo firme 

Brantner a teraz momentálne vedie svoj tím Máriu Stedersen v Bratislave. Našli sme, budeme 

úprimní, našli sme tam, že nespĺňala školu. Že nemá stavebné. Hej. Takže budeme musieť 

zopakovať to výberové konanie, keď sa prihlásia ďalší a s takýmito skúsenosťami, tak budú 

vítaní taktiež. Ale momentálne musíme riešiť tento problém, aby sme neporušili zákon. Takže 

čo sa týka jej osoby si myslím, že spĺňa všetky predpoklady na vedenie, aj viedla tím ľudí. Je 

v kontakte s vyše 100 obcami a mestami, takže okolo odpadu už vyše 8 rokov robí a vie všetko 

čo okolo neho a čo k tomu patrí. Nech sa páči pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Že čo sa týka vlastne, ja som, čudujem sa, že vlastne pán Ing. Vanyo nebol súčasťou výberového 

konania, ale nejdem sa do toho motať, lebo nie je to moja záležitosť, ale tým pádom sa ako 

kompetentného pána Vanya, ktorý je poverený by som chcel, by som ho chcel poprosiť, aby 

nám ozrejmil ako stoja súťaže napr. na dodávku áut. Či predpokladá, že tie autá budú prvé... 

02. 01. 2021 k dispozícii. Podľa tej súťaže, ktorá je vypísaná, podľa mňa nemôžu byť 

k dispozícii tie autá. Tým pádom, či by nám ozrejmil, že ako budeme od 02. 02. zbierať 

odpadky. To by bola prvá otázka. Druhá otázka, my sme už o tejto veci komunikovali s pánom 

Vanyom, druhá otázka by bola ako to vyzerá s kontajnermi. Lebo podľa mojej vedomosti 

niektoré kontajnery sú vo vlastníctve Brantnera a že tým pádom bytovky či budú mať do čoho 

ukladať odpad od 02. 01. 2021. Či máme vypísanú dajakú súťaž na tie kontajnery. Keď nie, či 

je dajaké náhradné riešenie a ako bude náhradné, dajaké iné výberové konanie atď. Ako nám 

stojí otázka prekladania odpadu. Tam, tam predpokladám, že vlastne boli za potrebné, alebo 

boli aj dajaké stavebné úkony asi začaté a v akom to je štádiu. Či to bude na toho 02. 01. 2021 

či to bude pripravené. Potom prípadne registrujeme jednu zmluvu s Kositom, keby bol taký 

dobrý nám pán Vanyo vlastne ozrejmiť, že o čo sa jedná. V podstate ja by som len chcel 

zaktualizovať správu, ktorú nám on poslal,  či už dozornej komisii, alebo poslancom mesta, 

sme mali priložené v materiály. Ale na to ako je táto problematika závažná sa mi zdá byť ten, 

ten materiál trošku, trošku taký veľmi stručný. Takže, takže v jednej vete by som to zhrnul. 

Bojím sa toho, je to veľmi ťažká agenda a bojím sa toho ako z toho jedného vlaku, ktorý máme 

teraz preskočíme toho 02. 01. do toho nášho vlaku, že to všetko zvládneme my. A ja by som 

chcel poprosiť pána Vanya či by nám, nás ubezpečil o tom, že sa to podarí. Skôr takto 

jednoducho by som chcel poprosiť. Ďakujem. 

 



p. primátor Michal Domik 

Keď, keď dovolíte by som si zobral slovo a potom pán Vanyo má dopĺňať, nakoľko pán Vanyo 

10 dní bol na chorej, mal ťažkosti s dýchaním. Hej, takže niektoré veci a on ma potom môže 

doplniť, že ako to všetko prebieha. Jasné je to veľká zmena v našom meste, aby sme mali 

vlastnú zberovú spoločnosť po 20-tich rokoch. Sme, budeme ja si myslím, že budeme 

príkladom a boja sa toho viacerí, budeme príkladom viacerých miest, hej, že budeme mať 

vlastnú zberovú spoločnosť. Jasné že samé problémy, ten tlak, lobbing je dosť veľký  a začalo 

to aj so zberovým dvorom, kde vlastne nám aj rodina, ktorá tam predtým prenajala, tak odmietla 

nám prenajať pozemok a žiadala od nás 35 euro. 35 euro sa mi zdalo zatiaľ osobne, že to je 

veľa, tak som ich požiadal, aby mi..., že maximálne vieme dať 20 euro za pozemky, kde 

vlastníme naše nehnuteľnosti a 15 euro za všetky okolité. A realitnú kanceláriu som poprosil 

do 10-tich dní nech mi dajú odpoveď. Táto rodina nesúhlasila s takou nízkou cenou, takže sme 

museli improvizovať hneď prvý krát s tým, že sme im povedali, že o pozemok nemáme záujem 

a nenechávam...nenecháme a vydierať a začali sme hľadať pozemok v areály technických 

služieb na našom pozemku, kde momentálne prebieha verejné obstarávanie na vybudovanie 

kójí, aby sme spĺňali všetky požiadavky životného prostredia hygieny a ostatných inštitúcií. Čo 

sa týka nádob. Taktiež ďalšia prekážka. Firma Brantner, aj keď mi sľúbila v období september, 

že všetky kontajnery nechá tu a za zostatkovú cenu nám ich predá, nakoľko som si myslel, že 

je to veľmi rozumné pre obe strany podnikateľov, ako mesto, nie podnikateľov, ale pre obe 

strany obchodných partnerov, tak som si myslel, že je to už dohodnuté a ruka na to, že to stačí. 

Ale firma Brantner povedala, že nepredá nám za zostatkovú cenu žiadne kontajnery a k 01. 01. 

stiahne všetky kontajnery z obehu mesta. Automaticky sme na to reagovali s tým, že sme dali 

verejné obstarávanie na nádoby za komunálny odpad za tisíc.... 1 100 litrové. Takže verejné 

obstarávanie už je vonka. Malo byť tento mesiac ukončené a firmy, ktoré sme oslovili, všetci 

vedia dodať nám tých 800 nádob na komunálny odpad. Taktiež sa nám vyhrožovali, že zoberú 

aj kontajnery triedeného odpadu, papier, sklo a plasty a vypovdáva...vypo...dajú nám výpoveď 

OZV, ktorý ale potom boli. Jasné, že sme na to reagovali s tým, že my si nájdeme druhú OZV-

čku. Automaticky OZV-čka pri našom nezáujme a že sme sa nenechali zastrašiť povedali, že 

s nami zmluvu nezrušia a automaticky sme našli možnosť, že sme podpísali zmluvu s firmou 

Kosit na 4 roky, nakoľko tento, tento prevod je nulový. OZV-čka platí ich a tie dohody sú medzi 

nimi. My sme len uzavreli s firmou Kosit na 4 roky s podmienkou, že vymení všetky kontajnery 

v našom meste do Vianoc, alebo k 01. 01., že bude to 1:1, že bude odoberať, takže na 

komunálny, nie na komunálny, ale na triedený odpad máme zabezpečené všetky kontajnery. 

A budú nie že bez vrchu a hocijaké, ale budú identické k tomu a budú všetky nové. Takže na 

plasty bude plastová nádoba, na sklo bude na sklo a na papier bude papier a s vekami úplne 

nové. Nie ako teraz máme bordel v celom meste a sú ľudia z toho úplne zhrození a nevedia kde 

dávať čo, nakoľko majú to identitu všelijakú. Farebne aj nálepkovo aj takto. Takže toto sa 

zmení. Toto už je zabezpečené, že triedený zber je zabezpečený. Čo sa týka verejného 

obstarávanie, verejného obstarávania na autá toto je taktiež už vonka. Jasné chceli, určitá 

skupina ľudí napadla to, že nech rozdelíme tie autá. Sme to rozdelili s tým, že som bol za 

spoločnosťami, či si vieme zabezpečiť aj poprípade prenájom, keby tie obštrukcie neskončili 

a chceli nám týmto uškodiť. Takže môžeme, povedali, že možnosť prenájmu je možná. Hej, že 

môžeme si pokojne prenajať autá a zbierať 01. 01. hneď vlastnými autami. S prenajatými 

autami, keby náhodou tieto obštrukcie od niektorých ľudí, nebudem tu menovať, alebo od 

niektorých spoločností budú pretrvávať. Taktiež je verejné obstarávanie na 7 kubíkové 

kontajnery, aj 2 kubíkové kontajnery, nakoľko taktiež spoločnosť Brantner aj tieto kontajnery 

chce stiahnuť a nechce nám predať za zostatkovú cenu. Takže nech si to dakde uložia a nech sa 

na to dívajú ďalej. Čo sa týka, ak by sme nestihli, je to ťažký prechod, hej je to strašne veľa 

prekážok, ale na všetko máme alternatívu. Keby náhodou tú kóju sme nevybudovali, alebo boli 

by dajaké obštrukcie, alebo takto, tak ja vás môžem ubezpečiť, presne na tú otázku k 01. 01. 



mesto Rožňava bude zbierať smeti. Všetci občania budú mať kontajnery a či to bude už na našu 

prekládkovú stanicu, alebo ešte vybavíme ešte ten mesiac posun na niektorú z týchto skládiek, 

skládky čo sú po okolí a odnesieme to tam, ako improvizácia kvôli  tomu, že sú tieto obštrukcie 

zo strany zberovej spoločnosti a hlavne plno ľudí zainteresovaných, aby sa nám to nepodarilo. 

Nepodľahnime tomu. Ja dávam garanciu, že ľudia v meste nájdu nové kontajnery, pravidelné 

vývozy, postavené už máme 10 nových kontajnerovísk, teraz máme vysúťažené už nové 

klietky, kde budú v bezpečí a ten komunálny odpad sa nebude hore dole šíriť po meste a lietať, 

nebudú lietať papiere. Hej. Takže všetko beriem, na to ja dávam slovo, že všetko bude 

zabezpečené. Máme na všetko alternatívu a hocijaké obštrukcie či sú to pozemky, či nám nedali 

pozemky, či nám nechcú predať kontajnery, či nám chcú toto uškodiť máme na všetko 

relevantné náhradu, aby sme, aby sme zvládli ten komunálny odpad vo vlastnej réžii. 

Automaticky, keď už budeme mať vo vlastnej réžii sú tam obrovské náklady, s ktorými vás 

môžem už len po výber...verejnom obstarávaní na skládkovanie, na odvoz nášho komunálneho 

odpadu informovať, že s akou sumou budeme narábať, zvyšnou sumou narábať na zber 

komunálneho odpadu. A tam presne vidíte, lebo sa to rozloží na 2 časti, hej, že my 

predpokladáme s tým, že sa nám zvýši vyše 400 tisíc euro pre 8 zamestnancov a 2 autá, alebo 

4 autá ročne, aby sme mohli pozbierať. To je skoro 35 tisíc euro, 33 750 euro mesačne. Takže 

každý si to vie prepočítať, že za 3 700 euro mesačne pozbierame si komunálny odpad v našom 

meste. Takže z toho sa zvýši strašne veľa peňazí. A z tých peňazí chceme si naše autá zaplatiť 

a zlízingovať. A už tam budeme vidieť presné čísla, to čo so tvrdil, že koľko vlastne mesto 

Rožňava ušporí na komunálnom odpade. Ešte prejdem, či som náhodou dačo 

nevy...ne...nezabudol. Tak asi si myslím takto v krátkosti som povedal všetko čo sa týka. 

Mnoho, mnoho, veľa ešte tak len na upozornenie, aby aj občania mesta vedeli, že mnoho 

informácií nepríde, nakoľko len tak trošku sme povedali, ž ideme ten zberový dvor a hneď už 

sa nepodpísala zmluva, už sa špekulovalo, že nám to predajú za 35 euro hej a stále prekážky, 

prekážky, prekážky. Tak veľa krát a veľa vecí si necháme tu na poslednú chvíľu, ale veľmi rád 

zodpoviem ak mi to dáte. Ak mi dáte otázku, aby ste vedeli, len neviem, čo dneska všetko čo 

som vymenoval ako nám to zas ublíži hej, že kto čo ako bude vedieť. Lebo napr. poviem, že 

máme verejné obstarávanie na nádoby, tie firmy všetky sú oslovené, ktoré s tým disponujú, ale 

no nechcem, nechcem tu dávať rozumy dakomu, ale hoc kto môže do toho vstúpiť a nedodá 

nám tie nádoby. On povie nebude suma...on nám to predá za 100 tisíc napr. a bude nás 

naťahovať ešte 2 týždne, že no bohužiaľ ja ich nemám, za takú cenu vám ich nepredám. Takže 

toto sú presne tie obštrukcie, ktoré môžu z tohto vzniknúť ak niekto chce uškodiť nášmu mestu, 

čo sa bohužiaľ stáva. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Ja by som sa ťa chcel pán primátor opýtať, si spomenul teraz tie verejné 

obstarávania na tie nádoby, že kde by som k tomu vedel niečo nájsť, lebo na stránke mesta som 

žiadne takéto obstarávanie zverejnené nevidel. A potom by som sa ešte chcel spýtať, neviem či 

teba alebo pána Vanya, v informačnej správe píše, že bola vykonaná registrácia spoločnosti 

Odpadové služby mesta Rožňava pre zber odpadov, tak či súčasťou tejto registrácie je už aj 

nejaké povolenie na nakladanie tých, s týmito odpadmi, alebo či nejaké špeciálne povolenie sa 

ešte musí vybaviť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak aby aj pán riaditeľ niečo povedal, tak mu prenechám slovo. Nech sa páči. 

 

p. Ing. Tibor Vanyo 

Dobrý deň. Tá registrácia zahŕňa zber a odvoz  na koncové zariadenie. To znamená, že keď si 

ho pozbierame a ako teraz sa vozí priamo na skládku alebo do spaľovne, to je jedno na aké 



zariadenie. Ďalšie špeciálne povolenie k tomu netreba. Potom už iba na prevádzku zberného 

dvora. K tým kontajnerom by som chcel ešte povedať, že s firmou Kosit tie kontajnery po 4 

rokoch môžeme odkúpiť za zostatkovú cenu 53 eur za jeden kus a pri súčasnej zmluve 

s Brantnerom sme za 7 rokov zaplatili za nájom kontajnerov len na komunál okolo 164 tisíc 

eur. Takže už sme ich mohli mať vlastné. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte ja na doplnenie. Predpokladaná hodnota zákazky na kontajnery je okolo tých 160 tisíc. 

Takže my sme splatili, ale vlastne ani nevlastníme ich. Takže my iba na nájme sme vyhodili 

takú zmluvu, čo vlastne. Takže toto tomu chceme zamedziť a tak isto už v tej zmluve sme už 

podchytili, aby žiadna zberová spoločnosť s nami nemohla už takto vykývať, že my im platíme 

nájomné a oni nám ešte ani za zostatkovú cenu nepredajú. Tak sme to už podmienili do tejto 

novej zmluvy, že či tu už príde nový primátor, aby takéto problémy nemal. Hej, že keď skončia 

po 4 rokoch tak je tam už v tej zmluve, že nám predajú. Neviem vy ste vravel 55 mne sa zdá 

len 35. Neviem či to máte pán riaditeľ podchyt... 

 

p. Ing. Tibor Vanyo 

53. 

 

p. primátor Michal Domik 

53? A takže tá trojka. Dobre. Takže aby sme ich vlastne mohli odkúpiť, aby sme nemali 

problém, keď budeme chcieť zmeniť spoločnosť aby taktiež nenašli sme tú... vlastne takú 

prekážku aby sme nevytvorili už nikdy viac. Ďakujem pekne. S faktickou nech sa páči pán 

Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem pekne za odpovede, len ešte raz, lebo kde by som našiel nejakú informáciu k tomu 

verejnému obstarávaniu?  

 

p. primátor Michal Domik 

Zistím. Dobre? Ja viem, že pri tom verejnom obstarávaní bola malá PHZ-ka, hej takže muselo 

sa týždeň počkať a vyhlásilo sa teraz verejné obstarávanie.  

 

p. Ing. Tibor Vanyo 

Ak môžem tie kontajnery idú cez EKS, elektronické trhovisko.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak aby sme zasiahli čo najviac dodávateľov. Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa 

páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pán Vanyo pre mňa sú tie čísla vlastne neviem tie čísla porovnať, ktoré dávate, lebo raz hovoríte 

sumárne čísla za všetky kontajnery, raz hovoríte, že koľko bude stáť odkúpenie jedného 

kontajnera a, a neviem z toho zatiaľ vyjsť. Nevadí. Predpokladám, že dajakú správu by sme, by 

sme mohli o tom dostať dajakú konkrétnejšiu, lebo, lebo tú ktorú sme dostali od vás, kde sa 

rieši, že sa zakupovala pečiatka a takéto, tak pre nás to až také podstatné nie je. Skôr tie, čo mňa 

zaujímajú, sú tie koncepčné veci. Pri tých koncepčných veciach je pravdou, že ste mi raz 

odpovedali na to, že vy neriešite koncepciu zberného systému odpadkov v meste a to kvôli 

tomu, lebo ešte nie ste vlastne menovaný za riaditeľa. Aj to inak chápem vašu, vašu pozíciu. 

Len tuná je problém to, že strašne neskoro začalo mesto riešiť celú túto problematiku. Teraz sa 



pokúšame chytiť mačku za chvost, ale tá problematika, prichádzame teraz na to, že je strašne 

široká. Strašne veľa otázok, tak jak pán primátor teraz vymenoval, otázok sa nám otvára strašne 

veľa. A tým pádom keď sme na začiatku nemali jednu dobre spracovanú koncepciu napr. 

narážam na také, že či budeme mať povrchové smetné koše, polo zapustené, alebo 

celozapustené. Tým pádom, že toto na začiatku nebolo, tak je problém súťažiť tie autá. Lebo 

nevieme čo máme súťažiť. My sme ich vysúťažili pravdepodobne pre dajaké povrchové smetné 

koše, ale to len dedukujem z toho, že je vypísaná súťaž na klietky na smetné koše, ktoré budú, 

budú po sídliskách, ale ináč neviem z čoho sa vychádzalo. Pravdepodobne z tohto, že keď sa 

robia klietky tak tam musia byť povrchové. A už najbližších 5, 10 rokov v Rožňave nebudeme 

mať polo zapustené, alebo zapustené smetné koše. Čo je trošku škoda. Toto, toto mi kus na tom 

vadí, ale, ale samozrejme, že ten rozhodovací proces je vo vašich rukách aj vo vašich kolegovia. 

Tuná len mi vadí, vadí jedna vec, že vlastne čo sa týka aj tých dozorných komisií tak 

komunikujeme aj s pánom primátorom aj s pánom Vanyom, niektoré informácie dostávam, 

niektoré sú trošku okliesnené a z toho dôvodu, že mám tie informácie obmedzené o dianí 

v príspevkovej organizácii, z toho dôvodu, že väčšina obstarávaní, povoľovaní atď. bola začatá 

na môj vkus trošku neskoro a z toho vyplývajúc väčšina tých dôležitých záležitostí a povinností 

nebude podľa mňa stihnutá včas to znamená k tomu 01., 02. januáru. Z dôvodu, že nevidím 

opodstatnenosť celej dozornej komisie, lebo hovorím tých informácií je relatívne málo a tak, 

keď sa dostávajú samozrejme k nám ex post hlavne z dôvodu, že očakávam od, od 02. januára 

veľmi, veľmi veľké zlyhania z tohto dôvodu. Nie z toho, že by ste boli  teraz určite nečinní. 

Teraz aj pán primátor, aj pán Vanyo si myslím, že tej energie do toho dávajú až, až. Len sme to 

začali trošku neskoro finišovať a máme pred sebou, ešte raz zdôrazňujem, len jeden mesiac, 

lebo sú tu Vianoce potom. Takže vám, vás chcem týmto poprosiť uvoľniť, alebo vzdať sa 

pozície člena dozornej komisii. Nemyslím si, že, že bude môcť moja osoba v tejto dozornej 

komisii chýbať. Ale vám, ktorí sa tejto problematike budete venovať, či to už budete vy pán 

Vanyo, či niekto iný určite chcem pánovi primátorovi popriať veľa síl, veľa energie. Lebo tých 

problémov, tak jak aj pán primátor opisuje je strašne veľa. Tie obstarávania sa budú naťahovať. 

Zase pán primátor opísal to, že koľko obštrukcií robia, nemenoval si, že kto, ale všetci si 

domyslíme, vlastne v týchto, v týchto obstarávaniach. Takže tá situácia je veľmi zložitá. A, a, 

a bude to ťažké v tom, v tom sviatočnom období prehodiť tú výhybku a položiť na tie koľajnice 

ten náš vlak, ktorý bude tieto odpadky zbierať. Lebo aj ten prenájom tých strojov nie je taký 

jednoduchý. Budeme mať určite dajaké kontajnery, ku tým kontajnerom bude treba vozidlá. 

Neviem, či ten prenájom tých vozidiel bude pravdepodobne dlhodobý dajakou formou lízingu, 

alebo dajakého prenájmu. Či náhodou nebude treba kvôli tomu v decembri zvolávať 

zastupiteľstvo, alebo mimoriadne zastupiteľstvo, lebo, lebo toho času je strašne málo. Veľmi, 

veľmi držím palce, aby sa nám prechod na toto hospodárenie podaril a, a držím palce aj na to, 

aby, aby vlastne každý rok sme mohli zhodnotiť to, že sa to mestu oplatilo a že sme kopec 

prostriedkov na tom ušetrili. Takže držím palce veľmi. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Chcem len všetkých prítomných a samozrejme aj občanov mesta 

upokojiť. Som členom tej istej dozornej komisie ako pán Ing. Balázs a môžem povedať 

zodpovedne, že sme informovaní, žiadne informácie nie sú zatajované a aj zo strany pána 

primátora, aj zo strany pána Vanya sme dostali ubezpečenia, že kedykoľvek na požiadanie 

môžeme všetky informácie dostať. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 



Ďakujem pekne. Tak ja len môžem potvrdiť pán Balázs, pán poslanec Balázs, tak ako ste nám 

dali otázky na všetky otázky bolo zodpovedané. Hej. Dúfam, že keď to nebolo úplne tak ste 

nám mohli povedať, že necítite z toho. Tie autá taktiež neobávame sa, lebo my sme všetky, no 

zbytočne budem tu rozprávať, 3 spoločnosti, ktoré vyrábajú tieto autá, sú na Slovensku. Pre 

firmu Petersen Ave, pre firmu Brantner, pre firmu Kosit hej, takže to sú 3 firmy, ktoré tu 

fungujú. Oni bežne majú na sklade autá. Hej. Bežne majú na sklade autá, že keby náhodou 

hociktorej spoločnosti sa nejaké auto rozbilo, alebo dostalo by sa do dajakej totálky, tak vedia 

im ponúknuť hneď alternatívu a hneď do týždňa im vedia dodať autá lebo ich vyrábajú vo 

veľkom množstve. Minimálne všetky tieto spoločnosti majú 3, 4, 5 autá na dvore čisto nové. 

Takže kvôli tomu, že aj keď bolo také, že keď nám predajú tak nebudú od nich brať, bolo aj 

takéto niečo. Ale v pohode. To sú prekážky sú na to, aby sme prešli, nevzdáme sa, ideme za 

svojim cieľom a si myslím, že zvládneme to spoločne. Len z vašej strany vás poprosím, aby 

keď viete nech sa nerobia také obštrukcie a informácie nech sa nepodávajú týmto 

spoločnostiam, kde nám vedia uškodiť aby to tak dobre dopadlo. Takže verím tomu a beriem 

na seba túto zodpovednosť, že, že to dáme spoločne dokopy. Ďakujem pekne. Pán poslanec 

Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne, ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Balázs trochu mi vadí, aby som použil 

vaše slová, keď idete hodnotiť, 5 minút tu strašíte ľudí, potom poviete, že držíte palce. Skúsme 

počkať s hodnotením na ten január a nie opakovať to 5 minút, strašiť ľudí a hovoriť 

o zlyhaniach a spochybňovať všetko čo sa robí. A výsledok je ten, že ľudia ani nepostrehnú, 

ako vy veľmi držíte palce. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pán kolega Bischof, Matúš, toľko k tomu, že ja nehovorím, že pán Vanyo nekomunikuje. Ja mu 

tiež vypisujem listy. Aj s pánom primátorom komunikujeme, telefonujeme. Nehovorím, že keď, 

keď, keď píšem, že mi pán Vanyo neodpovie. Termín, ktorý povie dodrží, odpovie mi. Pán 

Drengubiak, kolega Drengubiak ja, ja tiež nejdem, nie som tu na to, aby som každého kritizoval, 

alebo aby som nedával návrhy na riešenia. Akurát hovorím, že tých komplikácií je strašne veľa, 

začalo sa to neskoro. Keď sa pamätáte ja som už začiatkom roka upozorňoval na to, aby sme 

túto koncepciu riešiť a, a bohužiaľ tie problémy tu, tu môžeme sa tváriť ako chcete, tie, tie 

problémy budú. Niektoré sa podarí zahasiť, niektoré možno nie. Ja sa snažím v podstate zatriasť 

každým, koho sa to týka, aj s vami, aby sme to nebrali na ľahkú váhu, lebo keď nám tu budú 

stáť v polke januára, alebo koncom januára smeti pred bytovkami bude problém. Takže teraz 

ešte, ešte môžeme riešiť, môžeme hasiť. Viete to je také, že pán primátor je úspešný podnikateľ, 

ktorý, ktorý roky budoval jednu súkromnú firmu a, a vlastne tým pádom keď urobí rozhodnutie 

a vojde do toho Márius Peterson alebo kde po auto, zloží tam zálohu a auto si berie a v tej 

súkromnej firme to je trošku jednoduchšie ako, ako tuná v tom mestskom zastupiteľstve, alebo, 

alebo rieši túto záležitosť mesto. Takže berte to len pozitívne. Ja nikomu nechcem zle. Ja tie 

smeti nechcem aby nás, ja tie smeti nechcem aby u nás stáli na, pred bytovkami. Len toho času 

je málo na takto zložitú problematiku a sa snažím na to len upozorniť. Nič iné. Dobre? Nie 

v zlom. V dobrom. Naozaj držím palce. Ja tiež nechcem mať smeti po meste. Ani pred domom. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 



 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Pán poslanec Balázs ďakujem. Aj ja len v dobrom. Keď ste chceli riešiť, alebo mali ste snahu 

riešiť nejakú koncepciu, no napríklad mňa ste neoslovili, že by sme napríklad si sadli na niečo 

a vypracovali nejaký materiál. Ani sám ste nepredložili nejaký materiál, že poďme to robiť 

takto. Kľudne prídite aj za mnou, keď máte nejaký dobrý nápad, ja sa len veľmi poteším. Ale 

očakávam nie len hovoriť o tom, ale niečo aj predložiť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. Oceňujem veľmi pozitívne a veľmi v dobrom snahu kolegu Balázsa 

a jeho príspevky nielen k tejto téme, ale všetky dnešné. Len na zasadnutia dozornej komisie 

som kole...kolegu Balázsa nevidel. Možno že tam bol, ale som si ho nevšimol. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Aj, aj zvolávanie dozornej komisie má dajakú dvornú kultúru. Keď mi večer o desiatej, 

jedenástej príde sms-ka, aby som obdeň potom prišiel v piatok o tretej na dozornú komisiu, 

bohužiaľ som mal iný program, viete. Takže keď ma tam nechcete na tej dozornej komisii, dá 

sa to napísať v sms-ke, že nechceme ťa tam, ale nie večer o desiatej poslať jednu sms-ku a to je 

celé pozvanie na dozornú komisiu. Takže Matúš toto si vyprosím tieto poznámky, hej. Takže 

keď ty si o tom vedel možno týždeň, 2 týždne dopredu, alebo koľko možno ty si si vedel 

program zariadiť, ja bohužiaľ mám aj iný program. Vieš takže. A ja pán kolega Drengubiak 

neviem aký dôvod mal byť, že prečo ja som vás mal, ja neviem, či plánujete byť budúci primátor 

a teraz som už mal s vami začať riešiť, alebo prečo som ja vás mal oslovovať s riešením tejto 

koncepcie, lebo tu je pán Vanyo, ktorý je poverený riadením tejto, tejto príspevkovej 

organizácie. Tak prečo ja vás som mal s koncepciou oslovovať. Ja nerozumiem. Do ostatných 

rozhodovacích procesov ma nevoláte a tuná som sa mal ja hlásiť, že chcem vám dať, pánovi 

Drengubiakovi, dajaký návrh, alebo ako to myslíte. Skúste mi to dajako ozrejmiť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. Opäť len pozitívne a len v dobrom. Aj ja som si musel zmeniť svoj 

súkromný program, aj pracovný. Vždy som sa prispôsobil každej mojej inej ako pracovnej, 

alebo súkromnej povinnosti, lebo mám aj túto poslaneckú. Takže som si menil program. A len 

v dobrom a len pozitívne je lepšie nepodsúvať žiadne konšpirácie, lebo potom sú ľudia zmätení. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Tak teda vysvetlím ako som to myslel. Myslel som to presne tak, pán kolega, že keď máte 

nejaký návrh a chcete o ňom rozprávať, tak oslovíte niekoho, nielen mňa, hocikoho. 



Samozrejme nemuseli ste prísť za mnou. Mohli ste zvolať nejaké pracovné stretnutie, kde nám 

ozrejmíte. Ja keď mám nejaký návrh a chcem ho predložiť do MZ tak ten návrh pripravím 

a predložím. Predložím ho do komisii a už som tak urobil nie raz. Ale od vás som túto vec 

nepostrehol. Takže dvere podľa mňa sú na každej komisii otvorené a myslím, že aj pracovné 

stretnutie. Ja veľmi rád prídem a prispôsobím si program. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Neviem či z obyvateľov mesta, ktorí sledujú toto zastupiteľstvo považujete vlastne za, za čo ich 

považujete, keď hovoríte vy, že vy si pripravíte návrh a vy podáte a to prejde a to jak úžasne 

funguje. Tak samozrejme však v podstate preto ste zrobili svoj poslanecký klub a v tom 

poslaneckom klube fungujete a takouto formou riadite to mesto. To je všetko v poriadku. Len 

nepovažujte ľudí, ktorí sa na to pozerajú za, za zato, že tomu nerozumejú, alebo takto. Nechcem 

aby sme nič zlé videli v januári, aby sme nič zlé zažili. Budeme túto vet... debatu hodnotiť 

koncom januára. Dobre?  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán primátor. Teraz na teba budem reagovať. Na začiatku si nás vyzval, že pokiaľ budeme 

vidieť nejaké porušenie rokovacieho poriadku máme ti to oznámiť. Oznamujem ti to. 

Nedodržiava sa čas faktických ani iných príspevkov. Nemám dosah na technikov, ale pokiaľ 

by som mal, tak by som ich požiadal, aby aj oni rešpektovali čas. Vyšlo mi to na minútu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán O...keď môžem na to reagovať. Asi viacerí sa trošku zasmiali, ale nie výsmech, len je to 

také s prepáčením aj pre mňa trošku hlúpe, že niekto začne vetu a nedokončí, lebo nezmestia 

sa do tých 30-tich sekúnd. Že či už necháme tých 5 sekúnd, alebo 10 sekúnd si myslím, že 

viacerí sú za, aby už  každý poslanec dopovedal svoju vetu, aby sme potom nemuseli vás 

prerušiť. A teraz by sme vám, keby ste chceli dopovedať tak zas sa musíte prihlásiť, hej, hej, 

ale vidíte, že to je presne o tom, že možno chýbalo vám jedno slovíčko, alebo... Ale niekomu 

áno. Hej. Keby sme ho prerušili dakde v strede tak určite si myslím, že by zostalo a zas by sa 

prihlásil a trošku by sme mali z toho chaos. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Pán kolega Balázs vyprosím si, aby ste mi vsúvali do úst slová, ktoré som nepovedal a hovorili 

o tom, čo si ja myslím, alebo nemyslím o obyvateľoch mesta. Skúste sa držať témy a toho čo 

som povedal, poprípade ma môžete aj citovať. Ale ja som o obyvateľoch mesta nerozprával. 

Rozprávali ste o nich len vy. Tak zrejme podsúvate svoje myšlienky. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Ja rokovací poriadok dodržiavam 10 rokov. Aj teraz som ho dodržal. A pokiaľ niekomu, niekto 

potrebuje väčší príspevok, že potrebuje 5, alebo 10 sekúnd navyše, alebo 30 tak nech sa prihlási 



riadne a nie faktickou. Takže je tam to ošetrené. Takže v tom nevidím problém. Takže požiadal 

by som dodržiavať rokovací poriadok. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Takže aj ja ešte, aby som vstúpil na záver k tomu, že kvôli čomu pán Balázs 

sme vás zobrali do dozornej rady. Hej. Kvôli tomu, že ste boli ako oponent tejto myšlienky a ja 

som bral to ako férové, aby ste videli ako prebieha, aby ste nás upozorňovali na chyby a aby 

ste nám dávali otázky, že toto ako riešite, aby nešli dezinformácie k občanom mesta. Robili ste 

si svoju prácu, fakt ste dali otázky, my sme vám odpovedali, hej, ďakujem. Kvôli tomu, aby ste 

nevideli, že my tu niečo ideme skrývať, ale aby ste videli, že čo sa chystá. Chystá sa verejné 

obstarávanie a je to aj na dajakej báze dôvery, hej, že viem, že chcete pomôcť tomu mestu, hej, 

aj keď nebol ste zástancom tejto myšlienky, aby sme prešli do vlastného zberového dvora. 

Takže len kvôli tomu v tomto smere. Nikto nie je uprednostnený z dozornej rady. Všetci 

rovnako ste dostali informácie. Ideme zapo...hej, horúcou cestou ideme, samé prekážky 

preskakujeme, pravidelne sa niečo mení. Máme plán B, s tým vás môžem uistiť. Hej máme plán 

B, ale ide, všetko robíme, aby plán A nám vyšiel. Takže ja môžem len upokojiť mienku 

občanov, že všetci budú mať pozbieraný komunálny odpad. Nebude tu žiaden Neapol ako nám 

bolo vyhrožované. Takže všetko robí na to, aby nieže bude pozbieraný, ale bude od 01. Januára 

pravidelnejšie zbieraný a nebudú kôpky plastov vedľa kontajnera už, nebudú kôpky papiera, 

hej a už ľudia nebudú mať taký dojem, že zbytočne triedime, keď už musíme do komunálneho 

odpadu aj plasty hádzať aj papier, lebo už nemáme kde to skladať. Nakoľko tie OZV-čka tieto 

zberové spoločnosti zaviazali len určitými vývozami, vývozmi, čo je v roku každé 2 týždne to 

vychádza hej. A my chceme s novou zberovou spoločnosťou, nakoľko už tie náklady nebudú 

také vysoké, robiť každý týždeň zber plastov, papiera a aby tí ľudia mali kde triediť ten odpad. 

Až potom ich môžeme učiť ako triediť. Najprv im musíme vytvoriť podmienky na triedenie 

a o aj s tým že budú nové kontajnery a budú všetky totožné k tej komodite. Nech sa páči pán 

Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Tuná, tuná je už vlak rozbehnutý. Tuná cesta späť nie je. Tuná, tuná sa cesta vybrala. Tu len 

treba dotiahnuť do konca. Otázka je, či na všetky tieto veci, ktoré tuná riešime máme v rozpočte 

v podstate vyčlenené prostriedky. Hej. Takže týmto smerom som sa celý čas uberal. Že pán 

primátor jedna vec je, keď ste v podstate si šikovný podnikateľ a ako podnikateľ by si túto vec 

zvládol ľavou rukou, ľavou zadnou. Otázka čo vlastne v tejto, v týchto podmienkach tohto 

obstarávania a roz.... 

 

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem veľmi pekne. A len v pozitívnom a dobrom chcem zakončiť túto diskusiu. Zacitujem 

zo zákona 369/1990 poslanci § 25 povinnosti a oprávnenia poslancov: poslanec je povinný 

zložiť sľub, zúčastňovať sa na zasadnutiach, dodržiavať štatút obce, obhajovať záujmy obce, 

informovať a prehlbovať si vedomosti. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Veľmi pekne ďakujem. Nako...nakoľko sa už nikto nehlási do diskusie takže uzatváram 

diskusiu. A prejdem k bodu rokovania č. 14. Alebo dám hlasovať za informatívnu správu? 

Uhm. Niekto má návrh na uznesenie páni poslanci? Uhm. Dobre. Takže MZ berie na vedomie 

informatívnu správu primátora mesta ohľadom zberovej spoločnosti Rožňava. Prosím hlasujte. 



Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 30 
Číslo bodu: x1. 
doplnený bod č.1 – Správa pre dozornú komisiu OSM Rožňava 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 5 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček 

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn 

 Roman Ocelník       

 

 

K bodu rokovania č. 14 FIN.M.O.S. a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava – investícia do siete 

verejného osvetlenia – Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia na ulici Ernesta Rótha 

v Rožňave 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Pán primátor ja by som ťa chcel poprosiť iba či ako predkladateľ by si nám 

to nevedel bližšie povedať, o čo sa jedná, keďže táto správa nebola na rokovaní komisií. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď môžem pán poslanec Kuhn poinformovať. Lebo ste sa prihlásil. Dobre. 

Tak jedná sa o vyvolanú investíciu východoslovenských elektrární. Na Ernesta Rótha začali 

kopať a viete dobre, že stále som preferoval, že s touto firmou FIN.M.O.S. chcem ukončiť 

zmluvu. V roku 2021 im končí zmluva. Nakoľko zmenil sa zákon, vláda zmenila zákon tak 

máme tam dosť veľké problémy, nakoľko odpisovanie majetku sa trošku rozšírilo na viac 

rokov. Takže ešte nemáme to právne dajak ošetrené, že či vieme s nimi rozviazať túto zmluvu. 

A nakoľko teraz vyšla teraz taká rýchla investícia východoslovenské elektrárne dávajú všetky 

siete do zeme, tak sme rýchlo museli riešiť aj s firmou FIN.M.O.S. aby tie stĺpy postavilo nové, 

už keď teraz je to všetko rozkopané, aby sa 2 krát nekopali. Takže ako východoslovenská 

elektráreň začala niečo kopať a my sme sa museli toho zúčastniť čo najrýchlejšie, aby vlastne 

tieto osvetlenie aby to bolo zapojené v jednej práci. Takže aspoň takáto investícia. Ale ohľadom 

zákona by som možno poprosil, že kde máme tam problém, pani prednostku. Že kde vidíme 

tam problém vypovedať zmluvu, ale, ale ešte na doplnenie s tej, s tou podmienkou, že do roku 

2021 im to zaplatíme, aby sme im nemuseli dlhovať nič, že všetko zaplatíme, aby sme mali 

možnosť vlastne tú zmluvu s nimi vypovedať. A ten zákon, že čo sa tam stalo. Ďakujem pekne.  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Pán primátor hovoril o tom, že ten majetok, ktorý je zrekonštruovaný spoločnosťou FIN.M.O.S. 

a užíva ho mesto Rožňava, čiže tá časť verejného osvetlenia dotknutá investíciou zo strany 



FIN.M.O.S., tam došlo k preklasifikovaniu doby odpisovania zo strany štatistického úradu. 

Čiže na dobu 30 rokov. My sme mali zmluvu uzavretú od roku 2005 do 2020 najprv, čiže na 

15, čiže tá doba sa zdvojnásobila. A my keď by sme v roku 2021 chceli ukončiť tú spoluprácu, 

netreba dávať výpoveď, pretože tá zmluva je na dobu určitú, tak v takom prípade by sme si ešte 

museli odkúpiť za tú zostatkovú, neodpísanú, časť hodnoty majetku by sme si museli odkúpiť 

späť. Pretože tá pôvodná zmluva rátala s tým, že tá investícia sa odpíše za 15 rokov. Ale teraz 

je doba odpisovania 30. Hej. K tomuto došlo no. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Čiže o akej sume hovoríme, ktorá by sa dotkla rozpočtu?  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

My to ešte presne nemáme vyčíslené, pretože ten,  k tomu problému došlo tento rok, resp. 

minulý rok a začalo sa to riešiť na zasadnutí valného zhromaždenia akciovej spoločnosti. Takže 

predpokladám, že budú k tomu zvolávané ešte ďalšie stretnutia. Pretože napr. jedno mesto 

prejavilo záujem o ukončenie zmluvy, ale vyžiadalo si ešte ďalšie podklady. My tie podklady 

ako akcionári dostávame  tiež. Takže podľa môjho názoru treba počkať, kedy bude zvolané 

najbližšie buď valné zhromaždenie, alebo nejaké stretnutie akcionárov a aký postup sa tam 

navrhne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja mám 2 otázky. Jedna je taká len technická, že vlastne tento materiál sme nemali vo finančnej 

komisii a tak mňa prekvapuje, lebo predpokladám, že keď sa robí takáto nejaká investícia 

východoslovenských elektrární, že to si asi nezmysleli, že z týždňa na týždeň, že napíšu na 

MsÚ, že od zajtra tu ideme kopať, keby ste niečo chceli tak, tak môžete aj vy tuná si niečo 

zakopať. Predpokladám, že taká vec sa plánuje týždne, možno mesiace vopred a aj informácia 

nejaká, nejaká išla na mesto už oveľa skôr. Takže prečo sme to dostali takto na poslednú chvíľu 

bez toho, aby to mohlo byť aj vo finančnej komisii, resp. komisii výstavby prerokované. Takže 

to je jedna, jedna otázka. A druhá vec je ten FIN.M.O.S. sa tu už riešil v minulosti a teda keď 

si dobre pamätám to vysvetlenie bolo také, že vlastne my vlastne odkupujeme tie, tie akcie, 

alebo nakupujeme akcie a postupne vlastne sa staneme vlastníkmi toho FIN.M.O.S.-u a budeme 

sa vlastne vlastníkmi toho majetku celého. Tak som to pochopil. Neviem čo to som to zle 

pochopil, alebo to bolo zle vysvetľované. Takže sa chcem spýtať, že ako to je, koľko % akcií 

vlastne my v súčasnosti vlastníme v tom FIN.M.O.S.-e.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči pani prednostka. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Takto to je, že my odkupovaní tých akcií my splácame tú výšku, tú investíciu, ktorú za nás 

urobila spoločnosť FIN.M.O.S.. Čiže vlastne my si len splácame tú, tú investíciu. Áno. Pretože 

mesto nemalo 25 miliónov ešte korún v roku 2005, 2006 keď sa to realizovalo. Bolo vyhlásené 

verejné obstarávanie a jednou z častí toho verejného obstarávania, alebo z kritérií hodnotenia 

bola aj návrh na to finančné vysporiadanie, alebo návrh na to, ako sa finančne vysporiadať s tou 



investíciou. No a tento návrh bol najlacnejší. Pretože keď odkupujete akcie, tam v podstate 

nepodlieha, akcie nepodliehajú zdaneniu DPH. Čiže tam vlastne preto vyhral FIN.M.O.S., 

pretože bol aj lacnejší. No a my si tú investíciu, ktorú urobil FIN.M.O.S. do nášho verejného 

osvetlenia splácame tak, že odkupujeme ich akcie. Momentálne máme 8, 8%? Pán Halyák by 

mal vedieť presnejšie. Okolo 8% akcií. Touto...áno?  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja len teraz akože si kladiem otázku, dobre akože ideme že zrušiť zmluvu s FIN.M.O.S., ale tak 

ideme vlastne zrušiť firmu, s ktorou, ktorej sme spoluvlastníkom. No akcionárom. Čiže ako, 

ako tam, tam potom nie je celkom jasný ten vzťah, že ideme, zrušíme s nimi tento, ale budeme 

stále akcionárom tej firmy? Takže ja som to rozumel tak, že odkupujeme akcie a postupne 

vlastne nadobudneme tým, že odkúpime všetky tie akcie, tak sa vlastne staneme vlastníkom tej 

infraštruktúry. Čiže, čiže no proste nejak, nejak tomu nerozumiem. Ako rozumel by som to, že 

ideme odkúpiť celý zvyšný balík akcií a staneme sa vlastníkom toho, ale ja neviem teraz, 

FIN.M.O.S. ešte vlastní, akože tam sú ešte aj iné mestá, ktoré sú akcionármi FIN.M.O.S.-u?  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Áno. Tam je viac samospráv, ktoré sú akcionármi FIN.M.O.S.-u, ktoré sa tak isto zapojili do 

tohto projektu, ktoré takýmto spôsobom riešili rekonštrukciu verejného osvetlenia, alebo 

vybudovanie nového verejného osvetlenia, alebo aj iné projekty. Ale ako správne ste povedali. 

V podstate my si odkupujeme akcie, zväčšujú sa naše hlasovacie práva. Čiže my keď splatíme 

tú investíciu formou nákupu akcií, tak máme 2 možnosti. Buď ostaneme akcionárom aj naďalej, 

pretože v podstate ide tu aj o nákup elektrickej energie do siete verejného osvetlenia hej. Čiže 

cez túto spoločnosť sa realizuje aj dodávka elektrickej energie, ktorá ju nakupuje vo väčšom 

množstve. Čiže buď ostaneme, alebo vystúpime z akciovej spoločnosti. O tom by ste potom 

hlasovali samozrejme ako MZ, pretože tie akcie, s tými akciami sa musí nejako naložiť. Ale, tu 

hovorím, došlo k tomu, že tá pôvodná zmluva, prvá zmluva z roku 2005 počítala ešte s odpismi 

za 15 rokov. Ale zmenil sa plán odpisovania na základe vyhlášky Štatistického úradu na 30 

rokov. To znamená, že sa to rozpustilo na 30 rokov. My nebudeme mať ešte ten majetok, keď 

si ho odkúpime, tak za zostatkovú hodnotu, čiže ešte za tú neodpísanú časť. Čiže budeme 

musieť plánovať nejaké finančné prostriedky navyše. A tým, že my sme navyšovali stále, viete 

aj teraz navyšujeme o 221 akcií. Touto ďalšou investíciou, nevyvolanou investíciou na Ulici 

Ernesta Rótha. Pretože my sme mali vymenené svietidlá, ale svietidlá boli osadené na stĺpoch, 

ktoré vlastnila východoslovenská distribučná. K tomu došlo. A východoslovenská distribučná 

teda ukladá vedenie do zeme. Čiže my musíme vybudovať nanovo to verejné osvetlenie na 

Ulici Ernesta Rótha.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

A ešte sa chcem spýtať, kto je momentálne majoritným akcionárom FIN.M.O.S.-u?  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

To ja neviem. To nie je verejné.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ako my ako me...minoritný akcionár nemôžme vedieť, kto je majoritný akcionár spoločnosti... 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 



My to nevieme 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

...ktorej sme vlastníkom? 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

My to nevieme. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

To sa mi zdá absurdné.  

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

To stanovy, stanovy to nepripúšťajú. Pán Halyák vám možno bude vedieť odpovedať. Ale my 

dostaneme  výpis len za naše akcie. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No ale tak predpokladám, že keď je akciová spoločnosť, tak sú nejakú zasadnutia vlastníkov 

nejaké, nejaká správna rada, dozorná rada, valné zhromaždenie alebo valná hromada a tam sa 

asi zistí, keď sa hlasuje že teda kto má koľko percent a kto, kto je tam, kto tam má kontrolný 

vla...vlas....balík. Pretože ako mne to naozaj pripadá veľmi, veľmi netransparentný model 

fungovania. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Toto je pri každej akciovej spoločnosti. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem vstúpiť do toho. Tak presne toto bol dôvod, prečo som sa rozhodol, že v roku 2021 

s nimi ukončíme zmluvu, splatíme všetky naše pohľadávky voči nim a prehodnotíme 

spoluprácu s touto firmou. Bohužiaľ ten zákon sa zmenil, hej, takže musíme improvizovať teraz 

a musíme ich ešte v tom systéme nechať, lebo viem, že sa spomínajú aj tu v Poschovej záhrade, 

hej. Že oni sú majiteľ, oni sú správcovia, dajú povolenie kde chcú, takže je veľa otázok a strašne 

oni to riešia a presne to nepriehľadné a veľa otázok, ktoré mi nebolo zodpovedané a nikto mi 

nevedel zodpovedať, že ako funguje, čo funguje, čo je za tým hej, akže v roku 2021 je tam 

posledná splátka pre firmu FIN.M.O.S. a tam sme to chceli prehodnotiť. Bohužiaľ, bohužiaľ 

prišla táto vyvolaná investícia, takže musíme improvizovať a FIN.M.O.S. vlastne za to sme, 

vla..vla...vlastne preto teraz ten FIN.M.O.S. riešime, aby si robila svoju prácu. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No lebo keď sme akcionári tak hej ako minoritný akcionár málo niečo dokážeme urobiť, ale ak 

teda tými akcionármi sú aj ďalšie obce a mestá, alebo mestá aj oni možno môžu mať pocit, že 

teda to hospodárenie nie je celkom, celkom transparentné a že sme tlačení možno do nejakých 

nie celkom výhodných aktivít, tak by bolo možné, možno vhodné komunikovať s nimi a pokiaľ 

vieme dať dohromady kontrolný balík, väčšinový balík, tak, tak potom aj mať väčší vplyv, 

proste mať, mať ako, ty ako pán primátor by si možno mal požadovať miesto v dozornej rade, 

v správnej rade a proste ďalšie informácie. Lebo hovorím keďže sme akcionári, tak ako mali 

by sme mať možnosť nejakého vplyvu aj keď sme menšinový akcionár. A možnože, keby sme 

sa dohodli s ďalšími akcionármi, tak, tak by sme mohli mať väčší vplyv na to, ako to funguje. 

Nemusíme teda rušiť zmluvu, len teda mať vplyv na to ako funguje. Niečo podobné ako 

vodárenská spoločnosť. Tam sme tiež minoritný akcionár, ale ak sa, ak sa proste veľa obcí, 

ktoré sú, obcí a miest, ktorí sú akcionármi dohodnú, spoja, tak, tak vedia proste tú spoločnosť 



riadiť tak, aby fungovala efektívne v prospech, v prospech obcí. Takže takýto model by sa mal 

aj tuná potom asi aplikovať. Ja neviem, v prvom rade by sme mali vedieť kto má väčšinový 

balík. A mne sa zdá absurdné teda, teda že, že mi ako menšinový akcionár to nevieme, že kto 

vlastne tú spoločnosť ovláda.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak ešte na doplnenie taká, jedno mesto chcelo vypovedať a nevedelo, hej. Takže my čakáme 

teraz na verdikt, ako to dopadne, aby sme neurobili chybu, že aj my sme trošku cúvli. A presne 

to cúvnutie teraz nám robí ten problém, že je tu vyvolaná investícia hej a ako k tomu pristúpiť. 

Takže kvôli tomu, že to mesto skúsilo a neuspelo lebo presne našli tieto problémy. Takže 

čakáme aj my na verdikt ako sa dá z tej spoločnosti vyjsť. Lebo nakoľko u mňa zas len 

jednoduché podnikateľské myslenie – každý rok sme tam dávali 100 tisíc euro, splácali a ja si 

viem 100 tisíc euro bežne aj ináč vedieť preinvestovať v meste na osvetlenie hej. Výmenu 

stožiarov, výmenu a taktiež je tam započítané tá elektrická energia, ale aby, aby nás to nerobilo 

rukojemníkmi. Prepáčte pán poslanec. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Dobre  ďakujem, akože ja som aj chcel toto otvoriť, lebo už, už v minulých volebných 

obdobiach sme toto predebatovávali a nevidel som záujem v tom čase vtedajšieho vedenia 

mesta to nejako riešiť. Tak myslím, že po tom čo vyriešime Brantner, resp. nakladanie 

s odpadom tak by sme sa mali venovať aj, aj tejto otázke. Ďakujem. To je všetko čo som chcel. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Bolaček. Poprosím prepnúť pána poslanca 

Bolačeka. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Vzhľadom na množstvo nezodpovedaných otázok navrhujem prerušiť 

rokovanie v tomto bode a posunúť ho na rokovanie komisií, kde sú občania experti, ktorí 

jednoznačne vedia byť prínosom k tejto téme a vrátiť sa potom na ďalšom rokovaní MZ 

k tomuto bodu. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási, ukončujem diskusiu. Poprosím pána Bolačeka o návrh. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Takže ešte raz navrhujem prerušiť rokovanie v tomto bode a predložiť tento bod na rokovanie 

komisií a potom následne ešte raz na rokovanie MZ. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Dávam hlasovať. Nech sa páči hlasujme. 

Za 8 poslancov, proti 5-ti, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 31 
Číslo bodu: 13. 
FIN.M.O.S., a.s., Pekná cesta 19, 831 05 Bratislava – investícia do siete verejného osvetlenia – 
Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia na Ulici Ernesta Rótha v Rožňave - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 8 
Proti: 5 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 



 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga 

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák 

 
   Proti: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

 Eduard Mihók       

 
   Nehlasovali: 

 Ladislav Dávid       

 

 

Ja by som sa ešte spýtal pani prednostky, že čo ako, lebo bude problém lebo je rozkopané. Hej. 

Takže neviem, že či potom budú vykopávať odznovu všetky tieto. Hej zato hovorím, že je to 

urgentné, aby.... V tomto možno takto ste neboli, mohol som vstúpiť asi, sa ospravedlňujem, 

mohol som vstúpiť do vášho návrhu, že už je to rozkopané už VSS robí a už je len im dovoliť.... 

Prosím? Hej, hej, hej. Bola to vyvolaná investícia. Áno vedeli sme o nej, ale chceli sme ešte 

dovtedy s FIN.M.O.S.-om, aby už FIN.M.O.S. sme do toho nezainteresovali, aby ste vedeli, to 

čo som aj tvrdil len možno medzi riadkami vám to ušlo, hej. Ale popri tom sa zmenil zákon, 

takže musíme ich zainteresovať do tej, lebo to je ich majetok, ktorí ešte nie je odpísané hej. 

Zatiaľ momentálne. Oni disponujú s tým. Takže či dneska, alebo tak, ale hovorím už je to 

rozkopané, hej. Z tohto hľadiska urobí nám to dosť veľa problémov, lebo nakoľko občania 

z tých ulíc zostanú bez svetla ešte kým sa my rozhodneme, že áno. A, a prídu väčšie náklady, 

lebo budú musieť odznova rozkopávať všetky vedenia a prípojky a takto. Takže neviem, či tu 

vieme ešte na to dovysvetlenie, či sa dá ešte, dá to zvrátiť alebo nech si to prehodnotia. Len či 

si boli vedomí niektorí poslanci, že čo vlastne sa spôsobilo teraz týmto vstupom. Môžem 

vyhlásiť 5 minútovú prestávku? Alebo nech sa páči pán Bolaček.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem pán primátor. Že hlasovanie v tomto bode už bolo ukončené, čiže tu nevidím priestor, 

ale každopádne nie je problém zvolať v tomto bode mimoriadne rokovanie MZ. Najprv sa 

poradiť a potom, lebo nevidím možnosť právnu ešte raz hlasovať v tom istom bode 

a pravdepodobne, alebo možno s iným výsledkom. Tak to by sme potom mohli vždy hlasovať 

o všetkom, kým to niekomu neprejde. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Len by som mal potom aj tú otázku, že kedy chcem zvolať potom tak isto všetky komisie, lebo 

ste chceli vložiť to do komisie, že či stihneme to teraz za týždeň za dva. Dobre, tak dobre dáme 

to na mimoriadne zastupiteľstvo. Keď všetci súhlasia poslanci, takže tak, mimo. Môže dakto 

poradiť? Alebo končíme? Toto môžeme ukončiť a je to odhlasované. Dobre, ďalší bod už tu 

nemáme.  

 

 

 

A posledným bodom dnešného zastupiteľstva je diskusia.  

Nech sa páči. Pán poslanec, pán poslanec Bolaček bol asi prihlásený keď som dobre videl.  

Lebo? Jáj zrušili. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 



Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel poďakovať príslušníkom mestskej polície, že, že 

zabezpečili a vykonali odchyt túlavých psov v severnej časti mesta okolo ulíc Sama Czabana 

a Čučmianskej, kde sa svorka psov voľne potulovala. Celkovo bolo odchytených podľa mojich 

informácií 8 psov, ktoré boli umiestnené následne do karanténnej stanice, čím je momentálne 

plná. Dostal som podnet aj z inej časti mesta a to konkrétne z Rožňavskej bane, kde som sa bol 

aj pozrieť a o tom čo som videl som informoval aj príslušníkov mestskej polície, ktorí povedali, 

že až to kapacity dovolia, samozrejme vykonajú odchyt aj tam. Čiže ešte raz v mene občanov, 

ktorí ma oslovili sa chcem poďakovať a rovnako sa chcem poďakovať aj... Nie, toto si nechám 

ešte. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči ešte niekto do diskusie? Pán Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ťaží ma ešte jedna problematika z rady školy základnej školy, alebo združenej školy na Ulici 

Komenského. Odbor školstva ani, ani komisia školstva neodporúčala zvyžiť...zvýšiť poplatky 

na tejto škole z 3 na 12 eur. To znamená 400 percent. Finančná komisia určite mala svoje 

argumenty, že prečo. Takže ten poplatok sa z tých 3 zvýšil na 12 eur. Pôvodne v tej školskej 

družine bolo 125 detí. Zostalo 61. 61 zostalo tých, ktoré sú nie sociálne prípady, ale hmotná 

núdza. Ďakujem pekne. Ďakujem. Áno. teraz, keď je tá ťažká doba, čo sa toho covidu na tej, na 

tej škole predsa len sú rodiny sociálne slabšie. Ten vzdelávací proces pre vás učiteľov je 

zložitejší, ktorí sa tomu venujete. A, a nepodarí sa vždycky tie deti pripraviť tak, aby, aby vedeli 

prejsť do druhého ročníka. Tým pádom tie učiteľky, ktoré chceli, ktoré boli ochotné a mohli 

v tej družine trošku aspoň pripomôcť tým pedagógom ale tým pádom, že sa ten poplatok takto 

zvýšil, do jedného všetky deti z družiny boli vybraté okrem týchto prípadov, ktoré spomíname. 

Kvôli covidu, ak mám dobrú informáciu, keď nie opravte ma, deti prepadnúť nemôžu. Takže 

vlastne prejdú do, do ďalšieho ročníka. Deti, ktoré sa v prvom ročníku nenaučili čítať, písať, 

počítať, nevedeli im poobede pomôcť, lebo, lebo rodičia ich z tej družiny vybrali, či náhodou 

nebudeme túto, túto vec prehodnocovať. Či na to nebudem hľadať nejaké iné riešenie. Bavili 

sme sa v prestávke s pani vedúcou oddelenia, tak, tak ona návrhy má na túto tému. Ale stále to 

schvaľuje poslanecký klub tuná. Poslanecký klub schválil aj to navýšenie z 3 na 12. Takže, 

takže, tie, tie následky tohto rozhodnutia, ktoré sme tu schválili, síce v našich očiach možnože 

to nie je až tak veľa eur, ale, ale ten dopad na tieto deti je, je omnoho širší. Takže či by sme sa 

k tomuto nemohli niekedy po analýze vrátiť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Dám priestor? Pani Mgr. Tamásovej nech sa páči. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Áno cez prestávku sme o tom hovorili s pánom 

poslancom. A aby ste mali úplné informácie, tak by som chcela informovať o tom, že ako 

vyzerá ten dopad navýšenia poplatku na našich školách. Okrem spojenej školy Komenského 

žiadne iné školy nehlásili problém. To znamená, že áno máme o jedno oddelenie menej na 

Základnej škole Pionierov, máme o jedno oddelenie na základnej škole Zlatá, ale to z dôvodu 

toho, že majú aj menej tried v prvom ročníku. A na Zakarpatskej máme zase o jedno oddelenie 

viac. My sme s týmto problémom sa zaoberali na komisii školstva. Aj sme sa dohodli s pani 

riaditeľkou, že by mohla zvoliť taký iný postup, čo sa týka tých tried poobedňajších pre tie deti, 

ktoré nemajú možnosť zaplatiť tie poplatky. Ale už aj v minulosti boli problémy... 

 

p. primátor Michal Domik 



Keď môžem poprosím k tomu mikrofónu. Keď budete taká láskavá. Lebo je to dosť dôležitá 

informácia. Aby sme všetci počuli. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Už to bude asi lepšie. Ďakujem pekne. Takže oni mali už aj v minulosti problémy zaplatiť aj 3 

eurá. Takže neviem, či, či riešením by bolo to, že znovu dať tie 3 eurá. Áno bola by väčšia 

šanca, aby deti zaplatili ten poplatok. Ale ja sa bojím ešte jednej veci, keď nebudú obedy 

zadarmo od 01. 01. ak to tak bude, lebo už avizovali aj túto zmenu v školstve. Takže neviem, 

či tie detičky na 1 – 4 vydržia bez, bez obeda vlastne celý deň byť v škole. Takže to môže byť 

ten ďalší problém. Takže ja si myslím, že tento problém my musíme riešiť so školou a to takým 

spôsobom, že pre tie deti, ktoré, ktorým môžeme odpustiť, resp. znížiť tie poplatky, samozrejme 

naďalej by sme zabezpečili školský klub detí, ale pre tie deti, ktoré nevedia zaplatiť ani tie 3 

eurá asi treba hľadať iné možnosti a škola má aj takú možnosť, lebo keďže tam chodí veľa detí 

zo sociálne znevýhodneného prostredia, v zmysle zákona o financovaní škôl má možnosť 

zamestnať aj takého zamestnanca, takého pedagogického zamestnanca, buď asistenta, alebo, 

alebo iného zamestnanca, ktorý by sa mohol venovať aj týmto deťom. Takže áno 12 eur sa zdá 

byť veľa, ale spätne 5 rokov my sme nenavyšovali, teda mesto Rožňava nenavyšoval poplatky. 

A tým pádom si myslím, že v tejto škole treba dajakým iným spôsobom, iným spôsobom riešiť 

tie poobedňajšie aktivity. Dokonca sme, spolupracujeme teda aj s komunitným centrom. Aj oni 

vedia zabezpečiť dajaké aktivity. A keby sme mali aj to multifunkčné kultúrno-športové 

centrum aj tam by bola možnosť robiť ďalšie aktivity s týmito deťmi. Takže je to na, na 

spolupráci školy, odboru školstva, resp. odborníkov, ktorí by nám vedeli s tým pomôcť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Veľmi pekne ďakujem. Určite som si bol istý, že máte aj na toto riešenie, ako to budeme riešiť 

a viem, že už ste pracovali aj na tom riešení. Takže tá informácia bola trošku skreslená, ale si 

myslím, že vieme tak isto pomôcť aj tejto škole. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Keďže kolega Balázs spomínal finančnú komisiu, tak som sa snažil spomenúť na tento prípad. 

Chvíľu mi to trvalo. Predsa len som už starší človek. Ale keď ma pamäť teda neklame, tak ten 

argument bol, že prečo by rodič s priemerným príjmom, ktorého dieťa chodí na Zlatú, 

Pionierku, alebo Juh mal platiť 12 eur. A rodič s rovnakým príjmom, ktorého dieťa chodí na 

Komenského mal platiť 3 eurá. Takže, takže to bol dôvod, že sme si, sa komisia teda zhodla na 

tom, že tie kritériá by mali byť rovnako nastavené na všetkých školách. Vychádzalo sa aj z toho 

hej, že keď sú deti v hmotnej núdzi, tak tí majú nárok zo zákona zadarmo. A to je jedno na akej 

škole. Čiže keď v hmotnej núdzi na všetkých 3 školách, alebo teda pardon 4 školách majú nárok 

zadarmo, tak potom tí, čo platia, by mali na všetkých 3 školách platiť rovnako. Ak vzniká 

nejaká, nejaká skupina ľudí, ktorí nespadajú pod hmotnú núdzu, ale zároveň pre nich tých 12 

eur je, je veľa, tak to môžeme riešiť, ale nemali by sme to riešiť len na tej jednej škole. Lebo ja 

neviem, možno sú aj na Zlatej, alebo na Pionierke, alebo na Juhu sú nejakí rodičia, pre ktorých 

je ten, tých 12 eur veľa. Kvôli tomu nedávajú deti do, do družiny. Ak, ak teda bude taká nejak 

väčšinová vôľa toto riešiť, tak to môžeme, ale nie tak, že na jednej škole. Lebo povieme, že 

najviac ich je, čo je pravda, že najviac takýchto detí je na jednej škole tak pre  tú školu dáme 

iný režim. Potom, potom hľadajme jeden režim pre istú skupinu detí a ich rodičov, ale na 

všetkých školách, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 



p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ja som nečakal, že túto situáciu budeme teraz tuná riešiť. A v žiadnom prípade som nečakal, že 

ju dneska vyriešime. Chcel som na tento problém poukázať. Poukázať na to, že vlastne ten 

poplatok zrazu stúpol o 400%. To je jedno o aký sa jedná poplatok, keď v živote sa s nejakým 

takýmto nárastom stretneme, tak možnože už len z trucu to nezaplatíme, lebo nám dakto dačo 

zdvihol o 400%. Ale, ale poďme späť k veci. Chcel som na to poukázať. Chcel som len na to 

poukázať z toho dôvodu, aby sme sa tomu začali do budúcna venovať. Máte pravdu. Na 

všetkých školách nech sa to rieši. Lebo tá investícia do vzdelania je najväčšia, najdôležitejšia 

investícia a hlavne v týchto ročníkoch 1 – 4 sa to dobehnúť nedá, keď sa to neodnaučí a v tejto 

dobe, ktorú žijeme teraz tú covid dobu je to dupľom ešte dôležité. Takže ja som len chcel vlastne 

vyvolať tému, aby sme sa k tomu vrátili, aby sme to riešili. A to určite my tuná poslanci 

nevyriešime. Vyriešia to na odbore a my budeme len hlasovať. Takže toľko. Keď už mám slovo 

by som chcel poprosiť o informáciu. Na zasadnutí vlády, výjazdovom zasadnutí vlády 

v Slavošovciach bolo schválené ihrisko vlastne pre túto školu. A neviem, že kde je teraz lopta, 

či, obrazne povedané, či, či v meste, či na, na škole. Ale to s tým ihriskom sa nič nedeje. Či sa 

to súťaží, či sa to projektuje, či, či to bude stavané. Lebo škoda, zaseje to taká škola, ktorá, ktorá 

by mohla, má schválené peniaze na jedno úplne nové ihrisko a, a neregistrujem, že by sa s tým 

niečo robilo. Či by som mohol poprosiť o informáciu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte s faktickou poznámkou pán poslanec Breuer nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ja len chcem ubezpečiť pána kolegu, že na každej komisii školstva riešime vlastne tú školu 

a ten problém. Takže vieme o tom a ďakujeme, že to zase podotkol, ale riešime to fakt na každej 

komisii školstva. Takže len toľko z mojej strany.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď môžem trošku vstúpiť aj ja. Aby zas sme ľudí nedemotivovali, že kvôli 

čomu tých 12 euro. Hej. Fakt tu 5 rokov nebolo zvyšované poplatky, pár 10 rokov smeti sa 

nezvýšili. Len aby sme boli dobrý. Seďme chlapci, my sme šťastný, ale museli sme to zaplatiť. 

Ľudia neplatili za smeti 25,50 ako si mysleli, že to je ich adekvátny poplatok, ale sme platili za 

jednu osobu 52 euro. Po kontrolách sme zišli na 46 euro. Keď budeme mať zberový dvor pôjde 

to ešte nižšie. Ale aj z druhej strany len zákonný poplatok tento rok išiel o 5 euro hore. O 5 euro 

čo je pri 8 tisíc ton o 40 tisíc euro sa nám zvýšili náklady na smeti. To len... Čo sa týka, aby 

som neodbočil, školky, školských družín. Keď raz máme náklady len zvlášť z rozpočtu mesta 

vyše 100 tisíc, 100 tisíc euro sme mali čo sme brali z rozpočtu mesta, ja si beriem za rozumné, 

aby si to zaplatili rodičia. Ja nemôžem tu na hockoho pozerať, občanov mesta, že viete čo tak 

vy platíte z vašich daní platíte týmto deťom družinu. Kým tento systém nebude, že za družinu 

tie deti čo tam chodia a máme náklady 100 tisíc tak si to musia tí ľudia zaplatiť 100 tisíc, hej. 

Nie, nie my ostatní a že zoberieme. Nebudeme robiť chodníky, lebo zaplatíme 100 tisíc družinu 

pre tých, pre tých rodičov čo. Hej. Takže my sme museli dorovnať na tieto sumy a uzatvárať 

kruhy, že keď raz družina 100 tisíc, tak sa pozbierajú na poplatkoch, musí sa vyzbierať 100 

tisíc. Keď komunálny odpad, do budúcna nás to čaká, zbytočne sa budeme, ja sa nebojím 

povedať pravdu, keď raz komunálny odpad nás stojí 52 euro, tak áno občania mesta mali platiť 

52 euro. Nie 25 a hrať sa na krásnych, že len 25,50 v našom meste. Lebo my sme vám ich 

zobrali z druhého vrecka. 25, 26,50 sme vám zobrali z druhého vrecka, čo sme mali vám 

postaviť kontajneroviská, detské ihriská a ostatné veci, infraštruktúru. Hej. Takže keď raz niečo 

stojí, tak nech to si zaplatia priamo. A keď uvidia, ešte aj tú službu, že budú konajneroviská, 

budú autá a pravidelné vývozy, že bude sa, budú sa čistiť tie kontajnery, hej, bude sa robiť 



propagácia zberu, alebo triedenia. Hej, keď to zbadajú radi zaplatia, ale musia vidieť aj ten 

efekt. Taký príklad môžem povedať jak vo Vranove teraz, že keď samospráva vlastní teplárne, 

teraz možno idem proti sebe, ale presne tu vidím problém, že no zlikviduje sa kotolňa, lebo 

platili len 10 euro. Ja by som bol zvedavý, že koľko platia naši občania, keď je to v súkromných 

rukách. Určite oni sa nehra...nehrajú, že budem dobrý. Keď raz nám niečo vyjde 40 euro tak 

dám..., dobre len príklad hovorím, k 01. 01. budete platiť 40 euro. Ale nie. Samospráva robí tak 

fúúú zvýšime dneska z 10 eur na 15? Radšej nie, lebo o 2 roky sú voľby, vydržme to ešte budúci 

rok, ďalší rok, po voľbách. Po voľbách nie je vôľa hej, strach, strach primátorov, strach 

poslancov a potom, a potom prídeme na to, hej, ako aj vo Vranove, že odíde kotolňa no z čoho. 

A potom povedia no musíme zvýšiť, nehnevajte sa, už ani kotolňu sme nevedeli ošetriť, 

nevedeli sme novú ko... lebo sme nemali na to. Hej. Takže keď raz takto funguje tak asi aj na 

konci dňa presne tak ako vo Vranove sa to stane, že odíde kotolňa a nebudú mať na to financie. 

Keď raz teplo stojí 40 euro treba povedať ľuďom 40 euro. Keď budete šetriť a uzavriete tak 

bude len 35. A to isté aj s komunálnym odpadom, to isté aj so školskou družinou a strašne veľa 

sfér to obsahuje, že musíme uzatvoriť ten kruh, že všetko čo stojí tak toľko si musia tí občania 

zaplatiť a nesmieme hrať tu divadielko, že my nedvíhame dane, my nedvíhame poplatky za 

komunálny odpad. Ale to čo stojí reálne nech je to aj vyplatené. A je na nich, keď budú triediť 

odpad, budú platiť menej. Hej takže túto alternatívu im dáme. Takže to je asi také moje k tejto 

téme, že prečo o tých 400%, lebo pár rokov sa to nezvyšovalo a náklady boli, ale príjmy neboli. 

Takže výdaje boli, ale príjmy neboli. Veľmi pekne ďakujem. Ešte niekto do diskusie? Nech sa 

páči. Tak nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu.  

Vážení páni poslanci, vážení prítomní,  program dnešného zasadnutia  sme vyčerpali. Prajem 

Vám všetkým ešte  príjemný zvyšok dňa. Ďakujem pekne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


