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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 17. 12. 2020 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

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

národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 20. 

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.  

Z celkového počtu 17 poslancov je prítomných 145, teda MZ je  spôsobilé rokovať a uznášať 

sa. Svoju neúčasť ospravedlnili pán poslanec Pollák a pán poslanec Breuer. Za overovateľov 

zápisnice menujem pána poslanca Karola Kováča a pána poslanca Ondreja Bolačeka.  

 

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 

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

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

prepisy zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 19. 11. 2020 a z 30. 11. 2020 

boli vyhotovené a overovateľmi podpísané. 

 

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 hlasujte. Ďakujem. 

Za 14poslancov, 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: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga 

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 
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Vážení občania. V súlade s rok...nebol pozmeňujúci návrh. Uhm. Uhm. Dobre. Teraz ide.. 

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

nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Poprosím poslancov, kto má zmenu návrhu 

programu? Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Všetkým príjemný dobrý deň prajem. Navrhujem na žiadosť 

predkladateľa stiahnuť bod 11..11/4 Ing. Peter Fábián – návrh na majetko-právne usporiadanie 

pozemkov mesta pod miestnymi komunikáca...komunikáciami na návrh predkladateľa. 

Z dôvodu, že pán Fábián, s pánom Fábiánom nemohli ďalej byť dotiahnuté veci po rokovaní, 

nakoľko je v karanténe a sám navrhovateľ žiadal tým pádom tento materiál tým pádom 

stiahnuť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Nemá nikto návrh na zmenu. Takže dovoľte mi, dávam 

hlasovať za zmenu a návrh pána Drengubiaka. Prosím hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

                             s ť a h u j e 
                             z rokovania materiál č. 11/4  Ing. Peter Fábián, Alej Antona Kissa 6, Rožňava – návrh  

na majetkoprávne usporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami 
Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 1. 
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia – Drengubiak – stiahnutie materiálu č. 11/4 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga 

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

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník     

 

 

Ďakujem. 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. V bode 1 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 2-hom bode Otázky a podnety občanov ak chcú vystúpiť k 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 
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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 

vložené..nú 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 

riešenie.  

 

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

s opätovným nárastom ochorenia Covid-19 upozorniť 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. 

 

 

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 

Dobrý deň.  Pán primátor najprv ďakujem za vašu odpoveď na jednu z mojich otázok. Bola to 

jedna z mála.....odpovedí. Dodatok medzi Dovajom a mestom sa upravil. Dovaj pravdepodobne 

penále vystavovať nebude. Škoda, že nečítate aj ďalšie odpovede. Z 10-tich je 7 takých, kde 

nie sú údaje k dispozícii, omyl pri písaní, skartované, doklad o skartácii nie je atď. Iba k jednej 

odpovedi z úradu, aby ste boli v obraze. Chyba označená ako technická chyba. To je odpoveď 

mesta. Meno je pani Gašparová Erika, je to náhodne vybraná osoba v súvislosti s bonusom pre 

pána Bučka. Ide o kúpnopredajnú zmluvu k pozemku pod garážou. Pán Drengubiak, vy ste taký 

šikovný v hľadaní na internete, skúste nájsť kúpnopredajnú zmluvu Erika Gašparová – mesto 

Rožňava. Namiesto materiálov ku odpredaju pozemku pod garážou je tam nájomná zmluva na 

meno Denis Landori. Niekde ďalej mám ďalšie 3 mená, kde tie materiály tam nie sú. Kúpili ten 

pozemok, nekúpili, fingoval niekto tie zmluvy, aby bol vydaný list vlastníctva? Mňa zaráža to, 

že je to 5 mesiacov, odkedy som dostal odpoveď, dneska ráno tie zmluvy tam boli také isté. 

Pani prednostka to čakáte, že niekto iný príde na kontrolu správnosti zmlúv? Pán Kuhn minule 

ste uviedli zápisnica nie je na internete, nemôžem doslova citovať teda, uviedli ste, že skupina 

občanov, ktorí si musia odkúpiť pozemok pod garážou, vybudovať prístupovú cestu k svojim 

nehnuteľnostiam atď. samozrejme ani zo stavebného zákona, ani z cestného zákona obec nemá 

žiadnu povinnosť postaviť cestu. Ale na ten váš príklad z minulého zastupiteľstva, nebude to 

už príklad z roku 2013 pán primátor, ale z roku 2017. Pán poslanec Kuhn hlasovali ste za 

odkúpenie pozemku do vlastníctva mesta. Bolo to podané Ing. Uharčeka, volá sa to Žiadosť 
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o opravu mestskej komunikácie, ktorej pán Ing. Uharček a ďalší 3 žiadajú riešiť prístup k ich 

nehnuteľnostiam na Šafárikovej ulici 287. (Chyba mikrofónu) úradu dostal som takúto dlhú 

odpoveď – bolo zistené, že k týmto nehnuteľnostiam je v súčasnosti časť prístupu 

s nespevneným povrchom cez pozemky v súkromnom vlastníctve. Na Jovickej ide o čo? O to 

isté. A čo robilo mesto pre Ing. Uharčeka a Pátera a neviem čie tam tie mená. Pozemok od 

súkromníka odkúpilo. Pri druhom hlasovaní sa zvyšovala cena z 9,11 na rovných 20. Ide tam 

o pozemok Ing. Papája. Dôvodová správa je odlišná od (chyba mikrofónu), ale to sa už stáva 

často. Že pán poslanec Kuhn aký je rozdiel medzi Bobkom a Uharčekom a medzi Bobríkom 

a povedzme Páterom. Ja viem, že zo mňa už olympionik nikdy nebude, z pána Uharčeka ešte 

možno. Keď je to ten istý športovec, ktorého dávate na ocenenie. Pátera možno ešte bude 

náčelník polície, starý Bobrík už nikdy. Sme skutočne na odpis alebo žiadosť jedných sa rieši 

tak a naša žiadosť tak. V roku, pán Beke tu nie je, tam umrel Nagy, Czompelová, Tokarčík, 

Neuschel. Ostali sme traja. Balog, Bobko, Bobrík. To budete odkladať tú vec (chyba 

mikrofónu) pánovi Bekemu do evidencie. Neviem, prečo je rozdiel medzi prístupom k riešeniu 

rovnakej žiadosti. Pán Mihók na to by ste mohli odpovedať vy, máte dokonalý prehľad 

o veciach, boli ste aj pri prvom hlasovaní na (chyba mikrofónu) aj za samotné odkúpenie aj za 

navýšenie ceny. Mailovú adresu máte. Nechcem to hneď, treba sa zorientovať v materiáloch. 

Pán poslanec Kuhn minule ste tu vykladali o pozemkoch pod garážami. Dúfam, že už po 3 

rokoch ste teraz dostatočne v obraze, že (chyba mikrofónu) pozemok medzi garážami. Keď ste 

sa pýtali na pozemok pod garážami, tu máte list vlastníctva. Tiež ste uviedli, že nie ja som 

poškodený a uvedený do omylu. Áno bolo nás vyše 20-sať. Pán Halyák to nazval nedopatrením, 

pani hlavná kontrolórka sa tým jej komentárom v televízii zapísala, po vystúpení v tejto relácii 

a ďalej to vaše tvrdenie, že poškodený bol pán Filip, že jemu komunisti zobrali majetok, že bol 

v reštitúcii vrátený. Pán Kuhn tu je kópia pozemkovej knihy od roku 1941. Nikdy tento 

pozemok nemal nikto iný vo vlastníctve. Kataster (chyba mikrofónu)...máte to to isté. Od roku 

1947 polovičku dostal pán Filip darom polovičku odkúpil od banky Slávia. A k tomu, že mu 

bol vyvlastnený. Tu sú vyvlastňovacie protokoly, kópie samozrejme. Zo všetkých tých 

pozemkov, ktoré sa týkali Filipa a od terajšej ulice Pionierov hore po Páterovu, nikde tam 

nenájdete, že mu bolo nejaký pozemok vyvlastnený, čiže mu nemalo čo byť čo vrátené. Čiže 

furt rozprávate ako si len tak. Od vás by som to nečakal. Človek, ktorý dokáže zasvätene písať 

o výstavbe štadióna v Trnave v likvidácii, jednocentoviek, dvojcentoviek v Holandsku a tu 

vystupuje s takýmito nepotvrdenými vecami. Ďalej zápisnica finančná. Finančná komisia 

16.01.2020 výstup z komisie. Komisia navrhovala dohodnúť a s vlastníkmi na úprave 

príjazdovej cesty ku garážam. Ide o tie garáže pri Poľovníckej. Odpoveď z mesta. Na 

pozemkoch týchto tam nie je postavená žiadna komunikácia, nebolo vydané žiadne povolenie 

na jej výstavbu, cez (chyba mikrofónu) majú zabezpečený prístup vlastníci nehnuteľností. 

Uvedený pozemok je vedený ako záhrada, zeleň. Od pani prednostky mám odpoveď, že to 

VZN-ko platí pre každého. Že úprava akej cesty pán predseda finančnej komisie. Cesta je 

predsa stavba so všetkými náležitosťami. Tam je akurát zničená zeleň. Pán poslanec Demény. 

Vaša odpoveď na jednu moju otázku. Odvolávala sa na prísahu, ako to potom chránite majetok 

mesta v ostatných veciach. Ako ste si overili trebárs vzťah pána Bučka, ktorý má tam garáž 

postavenú od roku 92 alebo 93 do roku 2004, keď bola s ním spísaná nájomná zmluva. To tá 

smernica platí párny deň, nepárny deň, že ne...žiadateľ o niečom má mať vysporiadané účty 

s mestom? A podklady trebárs k pánovi Bučkovi, keď niekto požiadal o dodatočné povolenie 

stavby, zároveň s kolaudáciou, aký podklad treba k tomu, že tá stavba bola na čierno postavená. 

A tak isto aj užívanie pozemku. Teraz je problém s Ing. Fabiánom. Nie? Čiže otázka čo ste 

robili pán poslanec Demény u pána Bučka. Nič. Ale keď ste tu prejednávali Rezmüvesovcov, 

hej, tak tam kontrola, štátny stavebný dohľad a keď bude čierna stavba tak zbúrať. V čom sú 

rozdielni pán Bučko a pán Rezmüves. A ešte pán poslanec Kuhn ku vám. Ja skutočne 

nepochybujem o vašej rozhľadenosti o všetkom. Všetky tie absolvované inštitúty, školenia, 
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predsa už niečo ostane na človeku a preto nerozumiem niektorým vašim hlasovaniam. Napr. 

toho o predložení fotokópie od nevidiacich ľudí ku žiadosti o pozemok a ešte sú tam aj VZN-

ka, aj tie rôzne hlasovania, trebárs aj ten pozemok Pápaj a toho času už Lišuch, nie Filipová. 

Pán Kuhn tak buď chodíte nepripravený na tieto zastupiteľstvá, neviete o čom hlasujete, keď 

vám 3 roky trvá aby ste si uvedomili, že sa bavíme o pozemku medzi garážami. Alebo dá sa to 

vysvetliť aj tak, na tých smerniciach a VZN-kách je podpis pána primátora, tak buď chodíte 

nepripravený, alebo je to nejaké cielené konanie ako zosmiešniť primátora. Nikto o týždeň už 

nevie, že aká bola zostava, či mal Federer natiahnutý sval. Do sveta ide výsledok. Je tam podpis 

primátora. Je. To nie je asi pekné jednanie z vašej strany. Dneska bu...už nie, teraz ste to 

zmenili, ten program. Keď sa uzavrie vec Ing. Fábiána, podľa vášho prísľubu vtedy pán 

primátor, tak potom sa má prejednať aj tá Jovická ulica. To čo sme v poslednej žiadosti 

uvádzali, tam sme boli veľmi ústretoví pri tom bode č. 2 a 3, ale vzhľadom na pána Geržu, 

Uharčeka, Nováka nejde o žiaden precedens, žiadna charita. My chceme len aby bola náprava 

chyby úradu. Nebudeme žiadať žiadne ďalšie výdavky, tak ako ste to odsúhlasili tu pre pána 

Geržu. Nič. A tak isto nebudeme brániť, aby ten priestor bol využívaný tak, jak je využívaný 

40 rokov. Každý si tam ide jak chce. Žiaľ občas sa to mení aj na verejné záchody. Nič nebudeme 

chcieť, len nech sa táto vec vysporiada kým ešte aspoň my 3 sme tu. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak keď môžem, dajak slabo sa počujem, preto som sa zasekol tak trošku. 

Keď môžem potom do budúcna, tak ako aj minule som povedal pán Bobko, aby tie dátumy 

trošku, že kedy čo. Aby som bol aj ja v prehľade, lebo ste spomínali pána Geržu hej, aby som 

vedel tie dátumy, v ktorom roku sa to stalo, aby trošku spätne som vedel, lebo takto to evokuje 

ako keby teraz všetko sa stalo v priebehu tých 2 rokov. Takže tak niektoré veci sa určite 

a väčšina, keď som dobre vnímal tie slová, tak sa stali ešte v priebehu niekoľných 15-tich 

rokoch. Takže tie neprávosti budeme sa snažiť, aby sa napravili a určite tak isto, aby nebol 

precedens, že jednému, jedným metrom meriame a druhému druhým. Hej. Takže všetci budú 

mať rovnaký meter v meste. To vám viem sľúbiť takto verejne. Ďakujem veľmi pekne. Takže 

nakoľko už nemáme .... Aha. Ja sa ospravedlňujem. Dneska mám inde myšlienky. Už aj je to 

tým časom, že človek je ku koncu roka veľmi unavený. Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

Re...reakcia. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Dostal som otázku. Pán Bobko preveril som to. Na oficiálnej stránke 

mesta medzi zmluvami, kúpna zmluva 2011 na meno Erika Gášparová, keď otvorím dokument 

ta tak, tak je to tak ako tvrdíte. Dodatok č. 2 je tam sken zmluvy s pánom Denisom Landorim. 

Čiže to nesedí. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja keď môžem. To je, kedy sa to stalo? Keď môžem ešte tak aby to počuli aj obyvatelia mesta. 

Ešte poprosím pán Drengubiak. V ktorom roku sa to stalo? Ja, ja som... 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Zmluva bola podpísaná v roku 2011. Hovoril som to. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Nech sa páči pán Bobko. 
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Občan mesta 

Ja som zdôraznil, že nejde o ten dátum. Ide o to, že pred 5-timi mesiacmi som mesto upozornil 

na tie hlúposti tam, že toto treba odstrániť. Ozaj za 5 mesiacov ani čiarka. Je to normálne? To 

fakt chcete aby prišla nejaká kontrola? Teraz je to v móde nie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. 

 

Občan mesta 

Len sťahovať počítače a kontrolovať zmluvy. To je taký problém? A ešte keby ste si otvorili 

pán Drengubiak toho Denisa Landoriho u neho je presne ten istý dodatok, čiže tam nejde, že 

náhodou alebo nedopatrením sa vymenila zmluva. Mesto to označilo ako technickú chybu. 

Technická chyba je podľa mňa keď vypadne aparatúra alebo ja to tu rozprávam do toho 

mikrofónu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja by som sa vám chcel touto cestou poďakovať, že, že ste si všimli túto chybu. Určite ja 

dozriem na to, aby bola čo najrýchlejšie odstránená, keď ako... 

 

Občan mesta 

No nestojí to mestu za to asi... 

 

p. primátor Michal Domik 

...keď nájdeme spôsobom. 

 

Občan mesta 

...takéto preverovanie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďak...ďakujem pekne. 

 

Občan mesta 

Ešte mám otázku. Nikto sa nehlásil do diskusie. Mal byť prejednávaný Ing. Fábián. K tomu 

mám pripomienky. Môžem? Bude to stručné.  

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem... 

 

Občan mesta 

Pol hodina ešte neuplynula... 

 

p. primátor Michal Domik 

Jasné. 

 

Občan mesta 

... a nikde nie je napísané, že sa nemôžem 2 krát prihlásiť tak. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Nech sa páči. 
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Občan mesta 

Dobre. Vysporiadanie medzi Ing. Fábiánom a mestom. Posledné jednanie neviem ako skončilo, 

ale na zasadnutí finančnej komisie táto pani doktorka Vnenčáková tuším mala príspevok, 

ktorého obsahom bola pripomienka k právoplatnému platobnému rozkazu, čiže k tej sume 200 

tisíc eur. Uviedla tam, že od roku 2014 podobné spory vyhrávajú mestá a že prečo sa škoda 

nevymáhala z poistenia, ktoré má každý právnik ako poistenie zodpovednosti do výšky 100 

tisíc eur. Podľa toho jej vyjadrenia tam aj z vášho komentáru na tej poslednej, alebo 

predposlednej, neviem ako často zasadáte, k zmeškaniu podania odvolania proti platobnému 

rozkazu došlo z akéhosi nepochopenia dátumu doručenia rozkazu. Neustrážiť dátum u sumy 

200 tisíc eur? Veď u obyčajných stavieb existuje stavebný dozor a predsa nejaký dozor 

investora nie? To nikto z mesta sa nezaujímal o túto vec? Žiadal som si informáciu, že aké 

opatrenia mesto prijalo. Písomná odpoveď je to tu pravdepodobne, je tam to slovíčko, bude 

k 04. 01. 2021 ukončená zmluva s doktorom Törökom. A to je všetko? Keby ste išli dozadu 28. 

04. 2016 bola poslancom predložená informatívna správa o Zoznam majetku nevysporiadaných 

pozemkov, materiál 32 a 12/32 v správe bol uvedený podrobný zoznam pozemkov, ktoré nie 

sú vysporiadané. Keď si dáte zoznam pozemkov, ktoré uvádza Ing. Fabián v tej jeho prílohe, 

keď si dáte ten zoznam pozemkov, ktoré boli v roku 2016 uvedené v informačnej správe, urobte 

si dátumy, kedy Ing. Fábián kupoval, dostal do daru, zamieňal, všetko možné, pozemky 

a dostanete krásnu mozaiku, že kto ako robil. Ing. Fábián darmo sú tu 7m, 23m, tou 

cieľavedomou prácou sa dopracoval k takému výsledku, aký teraz bude a nikto nemôže 

povedať, že mesto bolo aktívne v tejto dobe. Pýtal som si odpoveď koľko krát sa kontrolovalo 

plnenie toho uznesenia. Mám odpoveď od pani prednostky, že chcel som záznamy z kontrol, 

tak aby som bol presnejší, aby to spadalo pod zákon o informáciách, odpoveď bola robilo sa na 

tom, záznamy nie sú. Takže robilo sa, či sa nerobilo? A o šikovnosti Ing. Fábiána sa vedelo 

dávno. Zastupiteľstvo 2018. Zacitujem pána Burdigu. Je to dosť smutné, musím povedať, že je 

to zákerná činnosť niektorých Rožňavčanov, ktorí takého niečo začali robiť ako pán poslanec 

Kossuth povedal. Úplne zákerná činnosť a potom nechcem pokračovať ďalej, že čo z toho môže 

byť. No a je to tu. Plnenie uznesení spadá do úloh aj pánov poslancov, je to tam §13 rokovacieho 

poriadku. Páni poslanci ako ste kontrolovali plnenie toho uznesenia. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak keď dovolíte trošku ozrejmím niektoré slová pána Bobka. Áno má pravdu 

pán Bobko, že je to tu, je to tu, čo sa neriešilo od roku 2014. Pán Fábián ako podnikateľ kúpil 

tie pozemky. Ja by som možno zazlieval predošlému vedeniu, že verejne kupoval tieto 

pozemky, nakoľko kúpa každého pozemku musela doteraz prejsť stále MZ. A ako dnešný deň 

by sme si sadli aby sme rozhodovali o dajakom pozemku, dajakej ponuke zo strany občana, že 

by nám predal a by nám ponúkal napr. 10 euro za m2. MZ jasné odsúhlasí, je to dobrá cena a no 

následne keď sleduje dneska MZ nejaký šikovný podnikateľ, ako to bol pán Fábián, má právo 

nielen on, ale aj ostatní, tak vlastne išiel, vlastne MZ včetne primátora sme mu dali nápad ako 

prísť k pozemku nie za 10 euro, ale on ponúkol 12 euro. Tak ten občan sa rozhodol, že či predá 

mestu za 10 euro, alebo jemu predá za 12 euro. Na to mal právo tak si myslím, že a takto kúpil 

tieto pozemky. Hneď po prvom by som riešil to, aby sa to nestalo hej a hľadal by som možno 

zmenu VZN-ka ako by sme mohli tieto pozemky nejak ináč kúpiť od týchto občanov, lebo 

nemalo to zmysel, že každý mesiac, alebo každé 3 mesiace prišla tu dajaká ponuka a mesto 

vlastne nič nekúpilo, lebo stále vlastne tá cena bola prevýšená o s pánom Fábiánom, ale tak isto 

mohol to aj ďalší. Mali sme tu problém, kde pán Fábián vlastní momentálne už dajakých 36 

tisíc m2 do 40 tisíc, 38 tisíc a čo s nimi, čo s nimi. Áno pán Bobko máte aj to pravdu, že pani 

Vnenčáková, veľmi si cením jej prácu, že nás upozornila na jednu vec, že mesto by možno 

súdnou cestou niečo získalo hej, že by sme sa mohli odvolať. Ale tak ako som vysvetlil aj na 

tej komisii, že áno my možno znížime to nájomné na čo má nárok, alebo či má nárok, či nemá 
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nárok, či v dobrej vôli kupoval tie pozemky, ale na konci dňa stále ten kus pozemku, ako teraz 

mám ten mobil, tých 38 tisíc m2 stále bude jeho. My mu to nezhabeme, ani nevieme zobrať. 

Takže ďalších, do ďalšej budúcnosti keby sme chceli napríklad chceme  teraz postaviť, alebo 

urobiť projekt na cyklo dráhu smerom Betliar – Krásna Hôrka tak vlastne pán Fábián vlastní 

tam pozemky a my môžeme mu vyvlastniť. Hej. Ale čo je to vyvlastnenie. To je zas proces na 

2, 3 roky a či ideme touto cestou, že potrebujeme 80 m2 a my ideme, podáme ho na súd, aby 

sme získali tých 80 m2. Zato prišiel tento návrh. Pán Fábián sa už roky dožadoval, že by predal, 

alebo vymenil pozemky. Ale hlavne chcel nájomné. S tým nájomným ja nesúhlasím, aby sme 

my každ...každý rok platili nájomné možno 30 tisíc, hej a jeho majetok bude rásť a vlastne 

mesto nič nezíska a mesto len donekonečna hej, bude 10, 20, 100 rokov platiť 30 tisíc dakomu. 

Jediná možnosť, ktorá bola, som povedal, ak súhlasia tak je, že mesto je ochotné odkúpiť tieto 

pozemky a cena nám vyšla 11,80, aby nás do budúcnosti nečakali takéto pasce, že budeme 

potrebovať nejaký pozemok na výstavbu alebo bežne na cestu a my budeme tlačení do rohu 

a on povie, že no dobre dáme tam dajaké právo prechodu za takú sumu, za takú sumu. Takže 

toto je jediná cesta, ktorú som povedal, že som ochotný,  že presvedčím poslancov, že poďme 

do toho aj keď asi prvý krát, si myslím, že za dlhú dobu mesto zas niečo kupuje, nepredáva 

pozemky, tak mesto by dostalo 38 tisíc m2 už do svojej správy a do svojho majetku. Aj keď 

teda nemáme peniaze, ale podmienilo to aj tým, že pán Fábián si dal právo na to, aby sme mu 

spätne zaplatili nájomné za 2 roky. Dal si to oceniť Technickou univerzitou. Si myslím, že 

aspoň s počutia som počul, že to je najvyššia inštitúcia, ktorá overoval, že koľko by mohol 

pýtať nájomné a mu tam vyšlo 200 tisíc, čo dal na súd. Dal nás na súd a ja som si bral za vážnu 

situáciu, že nemôžem to zveriť našim právnikom, ale musíme osloviť externého právnika, ktorý 

si myslím, s ktorým som si myslel, že to zvládne a som ho viac krát upozorňoval na to, že  nieže 

sa neodvolá, lebo budeme musieť zaplatiť tých 200 tisíc. Takže fakt aj s pani prednostkou sme 

sedeli spolu a sme ho na to upozorňovali, nieže sa stane, že sa neodvolá do tých 15-ich dní a čo 

nakoniec sa aj stalo. Stalo sa to a mesto by malo zaplatiť 200 tisíc. Má platobný príkaz pán 

Fábián a bohužiaľ musel som vystúpiť v takej pozícii, že som vyhrožoval trestným oznámením. 

Už som bol dohodnutý aj na polícii, aby to vyšetrili, či to bolo dobrovoľné, že sa neodvolal, 

alebo nie. Hej. Takže toto bola taká cesta, že oni potom súhlasili, že sú ochotní jednať s mestom 

a mojou podmienkou bolo, čo aj teraz sa chystá zmluva, že tých 200 tisíc si nebude nárokovať, 

na to sa píš...teda spisuje zmluva, nakoľko nebola podpísaná, tak sme ten bod dali stiahnuť, že 

2 roky, za 2 roky odkúpime od nich pozemky v hodnote 450 tisíc. 2 krát. Prvý rok budúci rok 

2021 dakedy v októbri, novembri za 225 tisíc a v roku 2022 za taktiež 225 tisíc, ale nebudú si 

nárokovať tých 200 tisíc, čo maj...majú právo momentálne na tých 200 tisíc. Takže urobili sme 

zmluvu a je pripravená zmluva, že sa tých 200 tisíc zriekne ak mesto dodrží konečne svoje 

slovo a tie pozemky už od neho odkúpi. Takže teraz je pripravená zmluva na to, že on sa zriekne 

a stým, že je ochotný zaplatiť aj 200 tisícovú pokutu, ak poruší zákon. Takže vlastne mesto 

potrebovali sme to veľmi právne doladiť, no bohužiaľ zaúradoval covid a pán Fábián nevedel 

si tú zmluvu ani podpísať ani nič, lebo je v karanténe. Takže s pánom Törökom áno sme 

rozviazali zmluvu, boli tu aj dajaké pokarhania na meste, aj keď si myslím, že nebolo to 

zavinené. Máte pravdu aj s právnou kanceláriou sme mohli vymôcť súdnou cestou, ale právna 

kancelária má nárok od právnej kancelárie, alebo od poisťovni máme nárok len na 100 tisíc, 

takže mesto aj tak by prerobilo 100 tisíc a si myslím, že najlepšia cesta bola táto, ktorú som 

vyjednal, aj keď boli pod tlakom, že to budem medializovať a si myslím, že sme prišli k dohode, 

že tých 200 tisíc si nebudú nárokovať a že mesto kúpi v priebehu 2 rokoch všetkých 38 tisíc m2 

do vlas... do svojho vlastníctva. Takže asi takto k tomu, že ako sme k tomu dospeli k tomuto 

kompromisu a väčšina poslancov, aj pán Fábián tu bol so svojím zástupcom na minulom, 

minule keď sme mali MZ mimoriadne, tak za tým prišiel, aby sme  vedeli vysvetliť aj ostatným 

poslancom, že ako mesto došlo k tomuto. Pán Bobko dáme vám vedieť ohľadom týchto. Určite 
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niektoré veci si preverím, zaujali ma, hlavne tie potom ako sa tie listy vlastníctva dostali 

k zmene a takto. S faktickou poznámkou pán Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Potvrdzujem pán Bobko. Aj pri Denisovi Landorimu je presne ten istý dodatok k zmluve 

nahratý ako pri pani Gášpárovej. Ďalej sa tejto téme potom budem venovať v interpeláciách 

poslancov a požiadam MsÚ a pani prednostku, aby vykonali kontrolu týchto materiálov, ktoré 

sú zverejnené. Ďakuje. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som najprv teda k tej téme tých pozemkov pod komunikáciami. Minimálne teda od roku 

2010 – 11 čo som poslancom sa mesto usilovalo odkupovať tieto pozemky. My sme  si boli 

vedomí, že veľkú časť pozemkov pod miestnymi komunikáciami vlastnia súkromné osoby. 

Mesto sa snažilo tieto pozemky vykupovať v rámci finančných možností. A to bol ten problém. 

V rokoch 2008 – 9 bola celosvetová finančná kríza a tá sa prejavila aj na meste Rožňava, 

pretože veľkú časť financií, ktoré mesto dostáva je z podielových daní a keďže v tom čase došlo 

k prepadu ekonomiky celoslovenskej došlo aj k výraznému prepadu v príjmoch mesta, takže 

my sme mali vtedy problém zabezpečiť chod mesta ako taký, takže nebolo veľa peňazí na 

odkupovanie pozemkov a aj v neskoršom období sme sa snažili ako mesto rokovalo. Nemôžem 

vyčítať žiadnemu z tých predchádzajúcich primátorov, že by sa nerokovalo, že by sa 

nepredkladali materiály na odkúpenie pozemkov, len niekedy tie požiadavky majiteľov boli, 

boli veľmi vysoké a ak by sme teda pristupovali na tie sumy, ktoré od nás žiadali, tak potom by 

sa tuná posledných 8 rokov neopravil žiadny chodník, nič, nič nevybudovalo, lebo všetky 

peniaze by sme museli dávať len do odkupovania pozemkov. Čiže mali sme stratégiu, že s tými 

vlastníkmi, ktorí ponúkali akože odkúpenie pozemkov za rozumnú cenu sme sa dohodli, 

odkúpili sme. Aj tam sa stávali prípady, že na poslednú chvíľu, keď už vlastne bolo odhlasované 

v zastupiteľstve, že ideme kúpiť nejaký pozemok, tak pán Fábián prišiel a ponúkol o nejaké 

euro vyššiu cenu za pozemok a proste nám ho pred nosom, pred nosom vyfúkol. Z tohto 

hľadiska, keďže mesto fungovalo transparentne, všetko sa schvaľovalo verejne 

v zastupiteľstvách, tak pán Fábián vedel, ktoré pozemky ideme odkupovať za akú cenu 

a jednoducho vždycky nás, vždycky nás prebil, takže tuná by som, tuná by som teda nikomu 

z kolegov, ani, ani primátorovi, jeden tu sedí, predchádzajúcemu, nevyčítal, že by mesto 

nekonalo proste. Tak taká bola situácia. A potom teda ešte jedna vec, čo ste osobne teda na mňa 

mierili. Ten tá garáž za poľovníkom. No v, v tej zápisnici z finančnej komisie, my sme tam 

hlasovali o 2 uzneseniach, alebo odporúčaniach. Jedno sa týkalo či predať, alebo nepredať 

pozemok pod garážou. Tam som sa zdržal hlasovania a to vy teda samozrejme nemôž... toto 

môžete vedieť, ale nemôžete vedieť, čo ja som mal v poznámkach napísané, ja si vždycky robím 

poznámky pred, aj pred zastupiteľstvom aj pred komisiou k tým bodom, ako si ich študujem 

a poznámku k tomuto bodu zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta M. Bučko som mal 

napísané proti, iba prenájom, nekoncepčné umiestnenie, nie je vhodné na garáž. Čiže to boli 

moje súkromné poznámky k tomuto bodu. Preto som sa zdržal hlasovania o predaji a potom na 

zastupiteľstve 30. 01. 2020 som hlasoval proti, čo iste viete, keďže ste si to určite dobre 

naštudovali. A pokiaľ ide o tú vetu teda z toho uznesenia, tá nebola, teda pardon z tej komisie, 

tá, tá nebola v uznesení nakoniec, to bola len v diskusii, je to záver diskusie, kde komisia 

navrhla dohodnúť sa s vlastníkmi na úprave príjazdovej cesty ku garážam. To, že v tej chvíli 

sme nevedeli, že tam žiadna cesta nikdy nebola, nie je, že to bolo celé na divoko, ja ako to by 

som nevyčítal kolegom, alebo tomu kolegovi, ktorý navrhol túto vetu, resp. ktorý ju tam 
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predniesol a, a tajomníčka ju zapísala. Oni to zrejme brali tak, že však je to tam garáž, tak by 

tam mala byť cesta a to sa až dodatočne potom zistilo, že tam žiadna cesta nikdy nebola. Ale to 

bola proste len, len v rámci diskusie rozmýšľam nad slovenským výrazom, v angličtine sa 

používa brainstorming, po slovensky, po slovensky doslovný preklad je mozgu búrka, ale tým 

sa myslí také, keď, keď diskutujete a dávate rôzne návrhy, nápady, ktoré sa môžu ukázať 

neskôr, že je to nezmysel, ale proste z takej diskusie vznikajú potom, potom veci  a tuná v tomto 

prípade sa potom preverilo vlastne to, že mi kritizujeme, že tam, že tam nie je upravená cesta 

a zistíme, že tam vlastne cesta nikdy nebola ani nemala byť. Ale tá podstata je, že v tomto 

prípade ja som hlasoval proti predaju pozemku pod tou garážou. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. dobrý deň prajem každému. Pán primátor len odpoveď pre teba, lebo 

možno, nieže možno, medzi nami si ešte nebol v minulom volebnom období a sedíme tu aspoň 

80% tých ľudí, ktorí sme tu aj boli. Trošku sa ma aj dotklo to, že hovoríš, že máš ťažké srdce 

na to, že sme nerobili nič. Ivan veľmi pekne ti ďakujem, že si vystihol to, čo som vlastne chcel 

povedať a ozrejmiť pánovi primátorovi, že pracovali sme na tom dosť tvrdo a myslím, že to 

môže dosvedčiť aj pani hlavná kontrolórka, aj pani prednostka a sami viete, že zákony sa menia 

zo dňa na deň a z hodiny na hodinu. Hej. Možno v roku 2014 a 15 neboli až také dokonalé tie 

zákony, ktorými sa to mohlo zmeniť a mohlo sa toto celé zastaviť, čo sa udialo. A iste si si 

vypočul aj sám pán primátor, že nemal som, nemal som veľmi dobrý pohľad na to, čo sa deje. 

A ešte by som chcel možno doplniť, pretože Ivan vlastne spomenul všetko, čo som ja chcel 

povedať, že sám vieš, že keď takéto materiály sú a takéto pozemky na predaj musí to visieť na 

oficiálnej úradnej tabuli pekných pár dní pred tým. My ako mesto bohužiaľ nemôžme to urobiť, 

že zájdem za pani tou a tou, alebo pánom tým a tým a dohodneme sa, kúpim to od vás. Pán 

Fábián mal tú možnosť, mal tú možnosť možno 10 dní sledovať, ktoré sú tam tieto pozemky, 

v pohode týchto ľudí mohol navštíviť, v pohode mohol ponúknuť oveľa vyššiu cenu. My sme 

stále museli počkať, pretože tie materiály sú vyvesené, počkať na zastupiteľstvo ako sa 

rozhodne a ako si počul, aj Ivan povedal, niekedy aj v tej úplne poslednej chvíli nás týmto 

prebil. Takže ja som rád, že si sa chytil tiež tohto, som rád, že sa niektoré zákony zmenili 

a myslím, že ani pani prednostka, ani pani kontrolórka nemôžu povedať, že nie, že my sme 

rozmýšľali nad vyvlastňovaním, nad rôznymi týmito vecami, hej. Možno v tej dobe to ešte 

nešlo, možno teraz áno. Ja by som tiež bol veľmi rád, keby sa toto dotiahlo do šťastného konca 

a aby bol každý potom spokojný. Ďakujem pekne len toľko som chcel.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak v rámci len toho, aby som niečo povedal k tomu. Ja si myslím, že neviem, 

možno aj ja som stratený v tomto, ale už aj vtedy boli realitné kancelárie, kde sa vlastne mesto 

mohlo obrátiť na realitnú kanceláriu aby tie pozemky skupovala. Sú to teraz bežné veci, keď 

realitku, realitku oslovíte, aby kúpila pre mesto za určitú cenu, aby vedela skúpiť tie pozemky, 

ale aspoň tak sa to robí momentálne, keď viem že sú taký delego...developerovi, developer chce 

niečo postaviť, tak zvykne osloviť túto realitku nakoľko keď vieme, že príklad Tesco by chcelo 

postaviť niekde, tak fú Tesco tak vybime z neho čo najviac lebo Tesco má peniaze, tak aj on 

vlastne ako Tesco, zástupcovia Tesca si realitku oslovia, aby kúpili tie pozemky, aby nemuseli 

10 krát viac platiť. Takže sú tie možnosti. Ale beriem vám, fakt je to, bolo to zákonom dané 

áno, že ja hneď by som pri prvom skončil, aby sme zbytočne nedráždili a nepomáhali týmto 

podnikateľom, aj keď pánovi Fábiánovi som povedal, že na území mesta je to nekorektné, aby 

to robil. Takže sa zase, áno videl som, sledoval som aj to, že aj pán poslanec Burdiga bol proti 
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tomu ako sa to robilo. Som si čítal tie záznamy, takže to môžem potvrdiť aj zas tým by som 

krivdil tomuto. Len boli možnosti aj to, že realitku hej osloviť, aby skúpila tie pozemky, aby 

nenaháňali sme vodu na mlyn pánovi Fábiánovi a podobným podnikateľom. Nech sa páči 

s faktickou poznámkou pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. To je všetko okej s tými realitkami, len my ako mesto sme 

transparentní, otvorení, musíme tieto zmluvy atď. atď. zverejňovať. To znamená stále ten 

človek je krok pred nami, pretože vidí na našu prevádzku. Keby sme my mohli za niekým zájsť 

a kúpiť to od neho len tak, hej, že poďme tak alebo onak je to okej. Možnože dneska táto situácia 

nie je. Bohužiaľ musíme byť otvorenýía vidieť, aby ľudia videli, čo kupuje. Takže len toľko.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Príjemný deň všetkým. Áno moji predrečníci aj vrátane pána primátora povedali 

najpodstatnejšie veci, ktoré sa v týchto pozemkov týkali. Zhrniem to v jednej vete. Mesto 

dodržiavalo zákon a tiež nie som si istý, že s tou realitkou by to bolo také jednoduché, ale, ale 

možná. Kvôli tomu, že to je samospráva, Tesco, alebo súkromné firmy to majú trošku 

jednoduchšie s tým schvaľovaním. Čo sa týka toho nájomného, tých 197 resp. sa  tu hovorí 

o čísle 200 tisíc. Chyba sa stala. Tu, tu si nemaľujme nedávajme si ružové okuliare, že už je to 

za nami. Nie je to za nami. Chyba sa stala a máme celkom inú vyjednávaciu pozíciu, ako keby 

sa bolo k tomu mesto postavilo v podstate tak, ako malo. Ja ešte stále neviem, kde sa chyba 

stala. Je tu verzií xy. Pravdepod... neviem, či to je jediné riešenie, že s niekým sa rozviaže 

zmluva, lebo ja ešte stále neviem, že či pán Török bol ten, ktorý bol na vine, lebo hovorím tých 

verzií je 3, 4, 5 kto je na vine, ale, ale záver som nepočul, že určite tento je vinný. Takže preto 

aj ten, aj to odškodnenie tých 100 tisíc, pre mesto si myslím, že 100 tisíc je strašne veľa peňazí, 

takže by to trebalo dotiahnuť. No nie som si istý či presne pán právny zástupca mesta je za to 

zodpovedný, či niekde inde sa stala chyba. Čo sa týka vyjednávania vlastne, chvíľočku stratil 

som sa, jedna, jedna veľmi, veľmi pozitívna vec v podstate, že napriek tomu, že sme ten súdny 

spor dostali do toho štádia, kde sa dostal, nenazvem ho, že sme ho prehrali, sme ho trošku, 

trošku pokazili, tak si myslím, že je vyjednaná zo strany vedenia mesta, zo strany primátora 

mesta vynikajúca cena. Už len týchto množstvo otázok, ktoré sa dneska zase nedostali na stôl, 

ale chápem pán Drengubiak, ináč z objektívnych príčin, do určitej miery to je aj dobré, 

dostaneme trošku času na to, aby sa to 100%-ne dotiahlo do konca. Ale, ale mne sa na tom páči 

ten dlhodobý cieľ, že áno konečne to zo stola zmetieme. Buď sa to zaplatí, alebo sa to vyrieši 

nejakou inou formou, ale bude to zo stola dole a ten dlhodobý cieľ, budovanie cyklotrás atď. 

môžeme ísť dopredu. Takže ja si myslím, že treba to dotiahnuť či už s našim právnym 

oddelením, či s externou právnickou kanceláriou. Tých otáznikov je ešte strašne veľa, z tých 

všetkých otázok sa určite na 100% nepodarí vyriešiť všetky, ale treba minimalizovať riziko zo 

strany, strany mesta. Jediný, jedinú jednu vec, ktorú v tejto veci by som vytkol, že ideme 

investovať do toho finančné zdroje mesta. Či už budú z vlastných zdrojov, alebo 

pravdepodobne stojí mesto tak v situácii, že si na to budeme musieť požičať, tak mne jediná 

vec na tom vadí, že máme množstvo nevyužitých budov, ktoré najbližších 10, 15 rokov aj tak 

nebudú nejak využité, pre mesto nie sú žiadnym prínosom, z finančného, ekonomického 

hľadiska nie som si istý, že tie budovy máme s nimi nejaký cieľ, iba ich necháme chátrať a, 

a možná že na niečo ich o 10, 15 rokov využijeme. Takže, takže táto jediná vec mi vadí, že keď, 

keď sme získali ešte toľko času, že až v roku 2021 sa to dostane znovu na zastupiteľstvo chcem 

aby, chcem vás poprosiť, či by vedenie mesta nezvážilo aspoň oceniť tie budovy a skúsiť si 
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sadnúť s pánom Fábiánom či, či by nebola možná dajaká forma na dohody, zámeny za tie, za 

tie budovy. Áno cena táto je vyjednaná vynikajúca. Treba to dotiahnuť do konca, ale tento jeden 

malý dovetok. Skúsiť zameniť za niektorú z tých budov. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak ja by som na to taktiež reagoval. Ja som na 100% presvedčený, že pán 

Török pochybil, takže on urobil tú škodu hej nakoľko tých 200 tisíc. Ale zatiaľ neurobil tú 

škodu, nakoľko pán Fábián si nenárokuje tých 200 tisíc hej. A keby pán Fábián si nárokoval 

tých 200 tisíc, tak my by sme mohli súdnou cestou od pána Töröka získať 100 tisíc, takže mesto 

by doplatilo koniec koncov tých 100 tisíc a nič nemáme. Nemáme ani pozemky, nemáme 

kúpené nič hej. Takže to je tá prvá fáza, tam som 100% a viem vyhlásiť. To že kto má 

vyjednávaciu pozíciu, tak ja si myslím, že bolo to nešťastné od pána Töröka, áno vyhovoril sa, 

že bol na dovolenke keď prišiel, termíny si nevšimol hej. Ja som sa pýtal viacerých právnikov, 

že viete termíny sa dodržujú a nehovoriac o tom, že s pánom, s pani prednostkou sme ho 

upozorňovali nieže sa to stane, že sa  pozabudne do 15 dní. Viete, keď máte sa odvolať 15 dní, 

máte na to 15 dní a keď vám niekto dodal po 3 dňoch to uznesenie, ešte stále máte čas 12 dní. 

Tak ja si myslím, že žiaden právnik by nemal to nechať na posledný deň a potom si zistí, že 

neotvorí si poštu a nevie, kedy prišlo to uznesenie, hej. Ja by som hneď na druhý deň sa odvolal, 

keď som právnik a takto na 99% právnikov tak isto reagovalo, že to, no to už nechám na 

ostatných hej, nech to posúdia. Tu bola vyjednávacia to, že dám to medializovať, dám to tak 

a povedali všetci zainteresovaní, že nechcú tu vojnu medializovanú. Ja som za to taktiež aby 

sme tu nerozvíjali, možno ste si na mojom profile, stačilo hej, zbadali, tak tam som to chcel 

otvoriť, ale bolo to pozastavené, že toto vieme aj v normálnom režime vyriešiť. Pán Fábián má 

pripravenú zmluvu, kde sa zaviazal, že tých 200 tisíc si nebude nárokovať od nás a na konci 

dňa, keď kúpime aj posledné pozemky v roku 2022 v októbri, tak nám to predá za 1 euro. Takže 

toto je doriešené. Našli sme kompromis. Čo sa týka tých budov áno máme budovy. Ja by som 

možno vás upozornil, že áno máme tu 10 rokov, 15 rokov, aj 20 rokov a 30 ročné budovy na 

Rožňava bani, máme tam administratívnu budovu železorudných baní, hej. Plno zdrojov je 

peňa... hej plno zdrojov je v európskej únii. Prečo by sme dávali za výmenu pánovi Fábiánovi 

hej v rámci tohto, keď vlastne z EÚ vieme zohnať peniaze a vieme tam urobiť nájomné byty, 

vieme tam vedľa urobiť takú škôlku, vieme tam urobiť dajaké centru. Takže sú strašne veľa 

peňazí v EÚ a je tam 5%-ná spoluúčasť takže my vieme všetky tieto budovy a ja urobím všetko, 

aby sme všetky tieto budovy, ktoré spomínate a sú schátrané, áno vidím to, aby sme ich 

obnovili, ale len aby sme to nedali za lacný peniaz. Rozdiel v tom, ako Fábián poníma, tak on 

si dal ohodnotiť tieto pozemky technickou univerzitou na 1 milión euro. On vychádza z tej 

sumy potom. Hej. Že keď my chceme robiť výmenu, tak on vlastne z milión chce vymeniť 

pozemky. Nie z tých 450, ale on nám to tu povedal, že on už počítal s tou sumou 1 milión. 

Natoľko bolo ohodnotené. My si ohodnotíme vlastne naše pozemky a vlastne my nie 450 tisíc, 

jak sme vyjednali cenu, ale z tých 1 milión by sme  mu mohli dať možno 7 budov, hej, lebo 

a už tu vidím ten veľký problém. Zato som povedal, že žiadna výmena, žiaden nájom, 

vyjednáme cenu, odkúpime a končíme s týmto s tým, s tou podmienkou, že tých 200 tisíc dáme 

do zmluvy, že si nebude nárokovať v priebehu 2 rokov a na konci roka, na konci 2 rokov nám 

to za 1 euro predá. Taká zmluva je už pripravená hej a mala byť dneska tak isto do MZ vložená, 

ale bohužiaľ prišiel covid a musí byť v karanténe. Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Chcel som sa opýtať, už máme interpelácie poslancov? Alebo ešte stále diskusiu občanov, lebo 

nemáme to zavreté, uzavreté nejakým spôsobom. Tak by som to rád uzavrieť formálne aspoň, 

lebo už diskutujeme. V rámci interpelácií lebo by som sa aj ja rád teda nejak, len nechcem ako 

občan.  
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p. primátor Michal Domik 

Eš...ešte máme. Pán Bobko zvykne sedieť keď. Nech sa páči. Počkajte, poprosím vás, ešte 

mikrofón vám zapnú. 

 

Občan mesta 

Pán Kuhn, že ja som to minule spomenul, že ste boli jediný, ktorý ste boli proti pri hlasovaní. 

Ja som sa vás vtedy pýtal, že jako predseda finančnej komisie prečo ste nevystúpili a k tým 

pozemkom u Ing. Fábiána mňa prekvapilo to, že trebárs ten pre Rožňavu strategický pozemok 

na Kúpeľnej ulici tam ste si, alebo mesto si vtedy poistilo tou predkupnou zmluvou, že prečo 

potom podobne nepostupovalo aj u tých bezvýznamných vecí ako je Alej Jána Pavla, Kvetná 

ulica, Ulica Ernesta Rótha. Že ten pozemok áno a tieto čo sú ozaj dôležité nie. Ja som to takto 

skôr myslel. Že keď sa dalo u tej medze tam a u tých záhradoch súkromníkov a dvorom poistiť, 

tak prečo sa taký spôsob nepoužil aj u týchto. Toto. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Veľmi dobrý podnet. Pán poslanec Kováč ešte ste prihlásený, neviem, že či... 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Chcem vedieť, či je ešte diskusia občanov, alebo interpelácia poslancov. 

 

p. primátor Michal Domik 

Teraz už si myslím, že diskusia ešte som ju neuzavrel. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem. Toľko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu občanov. A prejdeme k bodu 3 Interpelácie poslancov 

Nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. takže v prvom rade hneď nadviažem na diskusiu s občanmi 

a ďakujem pánovi Bobkovi za podnet a poprosil by som MsÚ o, a pani prednostku, o kontrolu 

zverejnených zmlúv a dokumentov, na ktoré upozornil pán Bobko, nakoľko už na tom jednom 

príklade sme zistili, že sú tam určité nezrovnalosti. Ďalšia vec mám interpeláciu od pána 

riaditeľa mestských lesov. A Podrákoši, kde je vstup do lesa na banský náučný chodník, tak 

isto main treils je tam dosť veľké oranisko, sťahovalo sa tam drevo. Akým spôsobom a kedy sa 

to uvedie do nejakého súladu. Viem si tam prestaviť skôr, aby, aby to miesto bolo takým 

dôstojným vstupom so lesa, poprípade ak sa dá do budúcna zvážiť, či toto je vhodné miesto, 

kam sťahovať drevo, či by sa nenašlo iné miesto. Pokiaľ to bude samozrejme technicky možné. 

Ale každopádne tento vstup do lesa, ktorý využíva či už občania, turisti aj na vstup na banský 

náuční chodník tak myslím, že si zaslúži dôstojnejšiu podobu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Poprosil by som pána riaditeľa Ing. Hudačeka o vyjadrenie.  

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Dobrý deň každému. Ďakujem za slovo. Dobrá otázka. My sme sa snažili za každú cenu 

vyhýbať tejto lokalite. My už v podstate 2 roky v lokalite Gombáš vykonávame ťažbu 
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prestarnutých porastov a snažili sme sa ťahať drevo na iné sklady do lesa, aby, lebo vedeli sme, 

že práve tento výstup, alebo vstup do lesa pri tých tabuliach je taký frekventovaný pre občanov. 

Chodia tam často džogingovať, behať, relaxovať alebo na prechádzky so psíkmi a pod., takže 

všetko drevo sme smerovali do lesa. Avšak istá časť, zhruba 150 kubíkov, nebolo možné nikde 

inde ťahať, len na túto jednu lokalitu, alebo toto jediné miesto. Ja sa týmto spôsobom aj 

ospravedlňujem občanom mesta. Môžem im prisľúbiť, že už v najbližších rokoch na toto miesto 

nebude sťahované žiadne drevo. Predpokladám, že niekedy v marci, apríli, keď budeme mať 

sezónnych zamestnancov prvé čo bude, že pôjdu tam, zrovnajú ten úsek a keď tam naletí tráva 

ak predpokladám, že do leta tá lokalita bude vyzerať rovnako pekne ako predtým. Sľubujem 

zároveň, že tam nejdeme vykonávať žiadne holorubné ťažby, lebo ľudia sa ma pýtali, keď som 

sa tam nachádzal, že či tam ideme zdevastovať les alebo niečo podobné. Nie nebudú tam žiadne 

holé plochy. Ideme cestou clonných rubov, tzn. že len postupne, postupne budú staré stromy 

v podstate vypúšťané von a bude ich nahrádzať mladý porast.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Balázs nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Musím sa zastať pána riaditeľa mestských lesov. V podstate vzhľadom k tomu, že sme 

študovali tú istú školu tak si neodpustím poznámku, že na jednej strane čakáme od nich 

nájomné, na jednej strane čakáme od nich aby sa starali o les, aby sa starali o les, ale a, a mladé 

porasty, ale tie kubíky, ktoré on tam vytiahne tak tie kubíky v podstate sú tie, ktoré mu na to 

nájomné zarábajú. Nič iné. Ostatné položky sú viac menej nákladové. Takže je to nevyhnutnosť 

toto čo asi robí a verím mu, že sa snaží minimalizovať následky, ktoré, ktoré vlastne ovplyvňujú 

ten parkový charakter mestských lesov.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakuje pekne. Dovoľte, aby som aj ja reagoval. Tak ako bolo pán riaditeľ spomenuté, že 150 

kubíkov, keď som dobre počul, priemerná cena je okolo 50 euro, či nám stojí za to, aby sme za 

7 500 euro urobili škodu možno za 10 tisíc euro. Ja by som dopredu rozmýšľal najbližšie. Tak 

ako či má to, či nám to chýba. Určite nám to nechýba, lebo výsledky máme dobré. Zas sú lepšie, 

ako bol predpoklad. A si myslím, že pri tých 150 m2 určite kubických, hej tam nechýba toto, 

aby sme zničili tú zónu pre týchto ľudí, lebo tak ako ja som preferoval, tak les má slúžiť tak 

isto na 80% občanom hej a len 20% aby sme ťažili. Aby sa investovalo do tých chodníkov, aby 

tých peších zón, cyklotrás, aby tie zastavenia boli robené, takže tak ako to by som si tak isto 

vyžiadal, aby sme v tom pokračovali, aby sme kvôli 150-tim kubíkom nezničili lokalitu, lebo 

si myslím, že náprava bude stáť možno viac.  

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Môžem reagovať? 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Ja len toľko by som chcel povedať, že dub je trošku drahší. Dub neni v priemere 50 euro za 

kubík, ale áno súhlasím s vami, nie je bezpodmienečne nutné, aby sme zdevastovali nejakú 

lokalitu, keď vidím teraz, že názor poslancov je taký, že aby sme sa niektorým lokalitám 

vyhýbali, aby sme zbytočne nedráždili občanov. Áno môžeme to riešiť aj takým spôsobom, že 

niektoré lokality jednoducho nebudeme tam rúbať. Ale treba v tom počítať do budúcna, že o to 
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menej, čo nám stanovil lesný hospodársky plán, o to menej vyrúbeme, keď tieto lokality 

nebudem rúbať.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ja ďakujem pekne za vyjadrenie pána riaditeľa a týmto aj trošku ukľudníme obyvateľov, ktorí 

naozaj ako hovoril tam chodia, že sa to vráti do pôvodného stavu a každý bude spokojný. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakuje pekne pán riaditeľ. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som mal otázku na niektorého zo zástupcov mesta. Neviem kto mi bude vedieť 

odpovedať. Zachytil som v médiách, že viaceré samosprávy sa sťažovali, resp. vyzvali vládu, 

aby uhradila náklady spojené s plošným testovaní proti koronavírusu. Takže by som sa chcel 

spýtať, či mestu Rožňava tieto náklady boli preplatené a či boli preplatené v plnej miere, alebo, 

alebo len čiastočne. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem aj na to reagovať. Potom odovzdávam, odovzdám slovo, že či to bolo. Z mojej 

strany ja to beriem ako službu našim občanom a nebudem vydierať štát, hej, že preplaťte nám, 

budeme testovať. Keď trebalo večeru, obedy našim zdravotníkom a nielen našim, ale aj 

vojakom všetko sme zabezpečili. Neriešili sme to, či nám to preplatia, nie. Bola to situácia, kde 

trebalo sa chytiť tej situácii a vyriešiť tento problém s tým, že určite sme neriešili aké to budú 

mať dopady, aké to bude mať dopady  na našu ekonomiku. Ja si myslím, že keď som si pozrel 

čísla, tak máme jedno z najlepších čísel, že my sme neminuli toľko ako keď na obyvateľa 3 

eurá a 2 eurá ako letelo to po Slovensku, tak som sa čudoval, že možno asi málo sme urobili 

pre občanov, ale ja si myslím, že všetci občania, keď reagovali, tak boli veľmi spokojní, že ten 

priebeh toho testovania prešiel hladko a možno by som, keď sa niekto prihlási okolo mňa, že  

či má dakto čísla, či nám už to. Uhm. Takže pani Ing. Leskovjanská vám povie, či nám to 

preplatili, ale úplne nebudem to medializovať, že nám dačo dlhujú, alebo dačo také. Lebo štát 

sme aj my, občania sú tak isto súčasťou. Nech sa páči. 

 

p. Ing. Klára Leskovjanská 

Dobrý deň. Dostali sme aj v podstate za prvú vlnu sme dostali niečo, aj za testovanie sme 

dostali. Spolu sme dostali 38 alebo 9, 39 tisíc eur. Ale celé výdavky sme nemali uhradené.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem kolegom aj občanom najskôr ospravedlniť za to, že 

absentujem v poslednej, v poslednom polroku z mestského života nakoľko moja pracovná 

vyťaženosť v súčasnosti  je veľmi vysoká a vďaka, alebo teda vplyvom koronakrízy sa musíme 

troch...musím sa troška viacej obracať ako, ako som bol zvyknutý firemne, aj vzhľadom na 

ponuky, ktoré som dostal a nechcel som odmietnuť. Takže sa ospravedlňujem, budem sa snažiť 

v ďalšom kalendárnom roku zlepšiť svoju aktivitu. Nedá mi preto, lebo som nebol na 
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niekoľkých MZ nereagovať na vec s pánom Fábiánom. Chcem povedať, že podporím mesto 

v tej, tej realizácii, resp. v tom čo pán primátor, resp. poslanci kolegovia z klubu predniesli, 

resp. na ktorom sme sa dohodli z jedného jediného dôvodu, lebo v súčasnosti, alebo teda k 

nejakému dátumu, alebo od nejakého dátumu je to jediné možné a dobré riešenie aj napriek 

tomu, že názory na túto vec môžu byť rôzne. Vysvetlím hneď prečo. Mne od začiatku absentuje 

nejaká právna analýza, resp. nejaký právny názor na tento stav vecí, pretože pán Fábián legálne 

špekulatívne nakupoval pozemky, na ktorých boli komunikácie, tzn. cesty a chodníky, tzn., že 

nakupoval s vedomím, že na pozemkoch, ktoré skupuje sa tieto mestské komunikácie 

nachádzajú. S vedomím, že v tom období už bolo verejne jasné a zrejmé z legislatívy, že tieto 

je potrebné do nejakého obdobia vysporiadať. Takže akékoľvek iné názory na túto vec sa mi 

zdajú len zbytočne zahladzovaním tejto náležitosti. Takže právny stav v čase, keď aj mesto sa 

snažilo vykupovať pozemky a pán Fábián skupoval tie pozemky bol taký, že to boli 

špekulatívne nákupy. Legálne špekulatívne nákupy. To znamená pán Fábián si bol vedomí, čo 

ho čaká a akým, aké, aké má možnosti v rámci tohto. Samozrejme môžeme súhlasiť s tým, že 

mesto odkúpi teraz vyše 30 tisíc m2 pozemkov. Ideálne by bolo keby, keby pán Fábián 

vystupoval momentálne ako realitná kancelária. Využijem tento zaujímavý názor a predal 

mestu pozemky pod komunikáciami v cene, kde si teda prihrá nejakú obecne, má obecne 

známu, alebo obecne schvaľovanú, alebo preferovanú maržu. Samozrejme keď nakúpil, je 

lepšie, keď ich predá s nejakým ziskom, ktorý je ale slušný, ktorý teda nejakým spôsobom je 

teda priemerný, alebo primeraný lokalite a, a finančným možnostiam ako takým. Ale opakujem 

ešte raz per moment k nejakému dátumu to čo klub poslancov schválil resp. pán primátor 

predložil a prejednalo sa, schválilo sa je v súčasnosti pre mesto to najlepšie riešenie. To je jedna 

vec o ktorej, o ktorej som chcel, lebo mal som pocit, že by som sa mal k tomu vyjadriť. Druhá 

vec. Chcel by som požiadať z tohto miesta MsÚ resp. vedenie mesta o také, aby sa, aby 

venovalo budúci rok nejakým spôsobom väčšiu pozornosť komunikácii, alebo nejakým 

spôsobom usporiadania komunikácie medzi odborom výstavby a stavebným úradom, ktoré 

zhodou okolností obidve inštitúcia a väčšina pracovníkov fungujú na obidvoch stoličkách. 

Z jednaní komisií a z toho, čo v komisiách, komisiám predchádzalo máme pocit, že ľavá noho 

niekedy nevie čo robí pravá ruka. Tak by som chcel z tohto postu požiadať prednostu MsÚ aby 

sa tomuto stavu nejakým spôsobom venoval, aby tie vzťahy boli jasné a aby informácie, ktoré 

prebiehajú z jedného úradu, alebo mali prebiehať z jedného úradu na druhý, aby nejakým 

spôsobom prebiehali. Aby mesto bolo aktívnejšie hlavne v rámci stavebných konaní, ktoré pri 

realizácii stavieb, ktoré sa v meste nejakým spôsobom realizujú. Takže toto je moja interpelácia 

k mestu ako takému. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme veľmi pekne. Nech sa páči pán poslanec Lach. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Ja by som chcel zareagovať na predchádzajúcich kolegov. Čo sa týka mestských lesov a ciest. 

Lesné cesty sú prioritne budované pre hospodárenie v lesoch. Máme hospodárske lesy, ktoré 

nám majú prinášať úžitok. Sú to cesty, ktoré sú vybudované na to, aby sa dalo približovať drevo, 

vyvážať z lesa. Počas ťažby, keď sa poškodí tá cesta, alebo sa teda zmení jej charakter to 

neznamená, že je tu spáchaný nejaký protiprávny čin a máme veľa, veľa kilometrov iných 

lesných ciest, ktoré sú v poriadku, čiže by som požiadal verejnosť, aby využívala tie. Lebo 

mestské lesy sú našim bohatstvom, sú naším majetkom a my sme povinní jednak nakladať  

s majetkom mesta tak, aby prinášal úžitok a na druhej strane máme lesný zákon, ktorý nám 

ukladá a na základe toho vypracovaný 10 ročný plán starostlivosti o les, kde sú rozobrané 

presne určené úlohy, ktoré máme v tom lese plniť. Čiže prosil by som verejnosť, aby teda 

strpela a akceptoval túto vec, že dnes sa tam pracuje a keď sa prestane lesy sa, tie cesty sa uvedú 
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do náležitého stravu a bude ich možné využívať na rekreačné účely. Toľko o lesoch. Viem, že 

v súčasnosti je to téma na Slovensku, ktorá veľmi rezonuje a každý 3 Slovák je aspoň ako keby 

absolvent Technickej univerzity vo Zvolene. Tak sa vyzná do lesníctva a hospodárenia 

v lesoch. Čo sa týka koronavírusu. Áno dostali sme zaplatená za 1. vlnu, 2. vlnu presne v zmysle 

pravidiel, ktoré určil štát. Vyčíslili sme, uplatnili sme si nárok na refundáciu nákladov. 

Samozrejme, ako hovoril pán primátor, niektoré náklady sme si nemohli refundovať, lebo boli 

dobrovoľné z našej strany. Hlavne čo sa jednalo o vytvorenie komfortu pre ľudí, ktorí tam 

pracovali obetavo pri plošnom testovaní. Ale ostatné, ostatné tieto nároky, ktoré sme si uplatnili 

voči štátu boli v súlade s predpismi, ktoré boli stanovené, pravidlá. Bolo to verifikované, naša 

požiadavka overená na okresnom úrade. Niektoré položky nám nepreplatili, neuznali nám ich 

ako oprávnený náklad, preto nebol v plnej výške teda refundovaný, refundovaná naša 

požiadavka na, alebo refundovaná teda v plnej miere...  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďak.....  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

...našim pohľadávkam. Čiže toľko. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Veľmi pekne ďakujem. Ešte pred faktickou sa ospravedlňujem pán Ocelník. Pán riaditeľ 

Hudaček nech sa páči. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Z môjho vystúpenia možno nebolo jasné, ale chcel som povedať, že my sme už v tej lokalite 

ukončili ťažbu, takže môžem ubezpečiť ľudí, už tam rúbať nebudeme, už jedine keď zamrzne 

pôda odveziem odtiaľ zostávajúce drevo. Takže len toľko som chcel. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Reakcia na vystúpenie pána Lacha. Ďakujem ti, objasnil si reálnymi argumentmi túto situáciu 

okolo lesov. Ako je to tak ako hovoríš. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Len krátka reakcia na predrečníkov. Toto nikto nespochybňoval. Otázka smerovala úplne inde. 

Dobre. A teraz k tomu čomu som sa chcel reálne venovať. Uznesenie č. 94 z roku 2020 mám 

otázku na správcu miestnych komunikácií, že do dnešného dňa nebola podaná žiadosť, teda 

prečo? Kedy bude. Ďakujem potom tomu správcovi miestnych komunikácií za odpoveď. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kemény nech sa páči. 
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p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem za slovo. Pekný príjemný deň každému. Mám niekoľko otázok aj v súvislosti 

s uzneseniami, s kontrolou plnenia uznesení. Prešli termíny a či vieme ich zodpovedať. Po 1. 

ako dopadlo verejné obstarávanie na lízing vozového parku na zber a nakladanie s komunálnym 

odpadom. Termín bol 15.12. Či je niečo nové, čo sa týka riešenia problematiky telocvične pri 

SOŠOaS. KSK či o tom, nie je tu pán Burdiga, jednal. Zatiaľ bolo v uznesení, že nedali 

odpoveď. Či máme nejaký posun. Všetci pozitívne vnímame rekonštrukcie na území mesta, 

medzi nimi aj Poschovu záhradu. Finalizuje sa to. Ten konečný efekt sa docieli až keď sa nám 

to všetko zazelenie a nastanú nejaké teplejšie dni, ale vzhľadom k tomu, že mám určité 

skúsenosti z minulosti otázka, či by nebolo vhodné a či sa uvažuje o monitorovaní tohto 

priestoru z dôvodu udržateľnosti toho projektu a vynaložených prostriedkov. A po posledné či 

vieme nejakú informáciu o, ja mám určité informácie a poznatky, o stave a možnosti prevádzky 

zimného štadióna, čo sa tam udialo, aké sú vyhliadky a či to fakt závisí len od covidu. Ďakujem 

zatiaľ. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre takže by som reagoval na tieto otázky. Takže pán poslanec Kemény v prvej otázke 

verejné obstarávanie na komunálny odpad. Takže vážení poslanci včera ukončilo sa verejné 

obstarávanie na komunálny odpad. Urobili sme ho tak, že sa mohlo aj tisíc firiem, celé 

Slovensko sa mohlo zúčastniť. A dovoľte mi, aby som vám ukázal výsledky. Trošku. A aj 

poviem vám aj v číslach. Takže odvoz a zneškodnenie odpadu na 2 roky. Zúčastnili sa 2 firmy. 

Firma Brantner a firma Kosit. Firma Brantner na 2 roky dala sumu 950 384 euro s DPH a firma 

Kosit 808 800. Takže mestu Rožňava, občanom mesta hej sme znížili o ďalších 75 tisíc ročne 

komunálny odpad a to je len jedna položka z ďalších úspor. Takže do kon...do konca potom 

budem reagovať potom možno aj na ten otvorený list, keď budem mať priestor lebo mám tu 

dôležitejšie veci. Ale len ako na, ako prvá taká lastovička, že sme urobili jedno férové verejné 

obstarávanie, kde sme ušporili mestu, ale aj občanom vyše 150 tisíc na 2 roky. Takže to je 75 

tisíc len za zneškodnenie komunálneho odpadu. Jasné, že ako zberový dvor to sú samé 

prekážky, samé napádanie našich súťaží, či sú to autá, či to je zberový dvor. Chceme  ho 

postaviť, rodina, ktorá má pozemok vedľa nášho projektu je proti, chce sa odvolať, chce, takže 

určite. Jeden tak priamo môžem povedať, že zabezpečíme komunálny odpad vo vlastnej réžii 

od 01. 01. Budeme možno improvizovať, budeme možno si musieť autá zobrať do prenájmu, 

alebo voziť pozbieraný aspoň do konca januára na skládku, ale tým, že to prepočítame a dáme 

vedieť občanom. Ale už tu máme 75 tisíc ročne úsporu len za zneškodnenie a uloženie a odvoz 

komunálneho odpadu z našej prekládkovej stanici. Prejdem na otázku 2 telocvičňa obchod 

a služieb. Bol tu spomínaný pán poslanec Burdiga, ale nie je tu, odišiel medzitým pán Kemény. 

Ja som dal podnet a dal som ich na súd nakoľko od roku 2003 sa táto telocvičňa nevyriešila, 

ťahala sa, boli tu všelijaké ponuky 2003, 17 rokov. Ja viem, som tvrdý, ale obhajujem záujmy 

mesta a občanov, takže mne je jedno, či to je VUC-ka alebo tak. Mám s nimi veľmi korektné 

vzťahy, takže na to reagovali s tým, že sú ochotní kúpiť túto telocvičňu od mesta, ale za ich 

podmienok. My ako mesto sme mali vypracovaný jeden znalecký posudok na sumu 400 tisíc. 

Im sa to zdalo veľa a oni si dovolili ma požiadať, že aj oni chcú mať svoj vlastný znalecký 

posudok a rozdiel v tej cene budem vyjednávať za koľko KSK od nás odkúpi túto 17 ročnú 

budovu, z ktorej sme nemali nič. Takže čakáme. Do konca januára by malo byť tak isto urobené 

ten znalecký posudok a budeme sa dohadovať. A presne túto sumu možno počítajme, že to bude 

možno 350 tisíc, musím vás všetkých upozorniť, aby sme z toho nerobili, lebo je to inštitúcia, 

to nie je súkromník, kde mu poviem, vieš čo ta daj 200, alebo 100 mi dáš alebo určite takéto 

veci nie. Je to inštitúcia, ktorú by do budúcnosti budeme s nimi spolupracovať. Eurofondy 

pôjdu cez nich, tak treba s nimi vychádzať. Ja som len ich požiadal, že nehnevajte sa 17 rokov 

tu niečo pred sebou tlačíme a ročne sa s tým stretnem ako aj dneska hej, musím na to 
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odpovedať, ročne sa možno 5 krát, 6 krát. Dajme to dokopy. Zbavte, vy si kúpte konečne tú 

telocvičňu a máme všetky naše problémy vyriešené, len treba si sadnúť a urobiť to. Ako by sme 

už 17 rokov sa tu dajaký problém tlačil pred sebou. Sú ochotní, som veľmi rád, že KSK na čele 

aj s pánom Ďorko v zastúpení, že robí na tom aby to bolo všetko okej a korektné. Takže určite 

neni tam nič skryté, že prečo sa dohodneme možno na 300 tisíc. Poschova záhrada. Áno 

projekty sa presunuli až na rok 2021. Čo sa týka stavebné práce všetky sú si myslím na 80% už 

ukončené. Úplne Poschova záhrada bude v plnom znení v mesiacoch apríl a máj, keď sa budú 

tie rastlinky hej a to, to krásne čo vlastne tú Poschovu záhradu bude zdobiť, budú vysádzať 

a potom už si myslím, že máj, jún už bude slúžiť úplne v plnej paráde Poschova záhrada. Zimný 

štadión. Áno ako som už aj spomínal tak ideme do jedného projektu v hodnote 1 milión euro. 

Zimný štadión sú to nórske fondy. Verím, že sa nám podarí po, po prvej etape, čo sme urobili 

novú ľadovú plochu za 450 tisíc a teraz už aj zníženie čpavku zo 7 ton na 1 tonu za 100 tisíc. 

Už je to spravené. Už len čakajú, firmu som poveril, aby naplnili s tým čpavkom, hej, a oni 

povedali, že by dobré bolo to vyskúšať, ale hovorí, no keď je teraz lokdown, že či to natlačia, 

lebo by to trebalo vyskúšať a spustiť potom ľadovú plochu. Tak si myslím, že ešte to nie je 

rentabilné, aby sme ľadovú plochu spúšťali, nakoľko môžu sa momentálne zúčastniť 

korčuľovania 6-ti ľudia. Robia to aj ostatné mestá, aj v rimavskej aj všade, že tie ľadové plochy 

nespúšťajú, nakoľko dávať investíciu mesačne možno dajakých 10, 15 tisíc pre 6-tich občanov 

je nerentabilné a si myslím, že vieme tých 40 tisíc čo ide, išlo na chladenie využiť aj ináč. Ale 

čo sa týka toho opláštenia snažíme sa. Išli sme do toho projektu. Strašne veľká vďaka všetkým 

ľuďom, ktorí sa do toho zainteresovali a pomáhali pri tomto projekte. Nie je to ľahký projekt. 

Ide o milión euro a kde je spoluúčasť 0%. A vlastne, ale jasné, že niečo to projektová 

dokumentácia niečo bude stáť mesto. Tu tak len keď sa pozriem, tak veľká vďaka pani 

Tamášovej, veľká vďaka pani Valkovej, pani prednostke, pani kontrolórke. Všetci okolo tohto 

pomáhali, takže dúfajme, že nám to vyjde. Projekt je podaný a čakáme na odsúhlasenie tohto 

projektu a keď nám to vyjde po 40-tich rokoch sa dočkáme toho, že zimný štadión bude 

opláštený, budú tam vybudované nové šatne, nové sprchy, nové zázemie. Budú tam 

inteligenčné technológie a si myslím, že posunieme zas o jeden krok sa ďalej. Takže to je 

k týmto otázkam. Dúfam, že som, keď náhodou dačo sme vynechali, tak vám dáme vedieť. 

Nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Veľmi krátko k tým mestským lesom. Tak jak pán kolega viceprimátor Lach presne, krátko 

vystihol problematiku, tak sa chcem opýtať pána primátora, prečo potrebujeme zavádzať 

obyvateľov. Na jednej strane ja som povedal chceme nájomné, na druhej strane pán primátor 

ty si sa venoval odbytovaniu dubovej guľatiny a ty vieš, že dubová guľatina nestojí 50 euro, ale 

mnohonásobne viac. Tak isto vieme, že oprava toho prostredia tam nebude stáť 7,5 tisíc eur, 

ale keď by aj stálo 7,5 tisíc, tak vlastne tá cesta sa dostane do lepšieho stavu, vyvozí sa tam 

makadám a, a v prvom rad sú to hospodárske lesy, ale my ich používame ako parkové lesy, 

majú parkový charakter, lebo vlastne sú to mestské lesy. Sú majetkom mesta a všetci sa tu 

hrdíme, že sú pre obyvateľov mesta a takto sa k tomu aj staviame, len poprosím nezavádzajme 

obyvateľov. Ja tam tiež chodievam rád, mne tiež v botaskách čvachce voda v tom blate a pán 

primá...či pán riaditeľ ubezpečil vlastne obyvateľov mesta, že to dá do pôvodného, alebo 

lepšieho stavu, keď mu tam ťažba končí. Takže, takže ešte raz zdôrazňujem ty si sa venoval 

odbytovaniu duba a presne vieš čo stojí dub. Neviem, prečo potrebuješ obyvateľom mesta 

povedať, že stojí 50 eur, keď ty si ho predával po 200, alebo po koľko eur si predával, po 300 

eur, vlastne pred pár mesiacmi. To je otázka mestských lesov. Čo sa týka odpadové služby 

mesta. Tam by som chcel poprosiť nielen zodpovedať tú jednu otázku, ale je viacej výberových 

konaní. Jedno bolo to, ten uskladnenie a odvoz odpadu. Druhé sú autá. Tretia je otázka riaditeľa. 

Viem pán primátor, že sa k tomu vyjadríš tak, že vlastne veľa vecí je tajných, veľa vecí je 
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v riešení. Ja nechcem, aby si nám vykladal všetky karty, ale aspoň tie veci, ktoré sú už 

rozhodnuté, ktoré už vieš, že ako budú, dajakú komplexnú správu o tom podal, lebo všetci 

vieme, že po 20-tich rokoch ideme zmeniť kormidlo. Súhlasíme. Všetci sme to odsúhlasili, že 

ideme vlastnou cestou. Bude zbierať odpadky mesto Rožňava. Ja ani, no úprimne poviem, že 

ja neverím v to, že 200, 300 tisíc ušetríme, ale pri tom ako náklady na odpadky rastú, aj tak by 

tie náklady boli od hocijakej inej firmy vyššie ako boli doteraz. Takže ja budem aj strašne rád, 

keď sa pán primátor podarí odpadovému službu mesta ustriehnuť náklady v tých, v tej výške, 

v ktorej boli doteraz. Takže už aj to bude jeden veľký úspech, keď sa to podarí. No a tým pádom 

by som sa chcel opýtať, že vlastne v akom štádiu sú tie, hlavne ma zaujíma či niekto bude mať 

kto kočírovať tieto odpadové služby mesta, lebo máme momentálne 17-teho, 17-teho decembra, 

dobre hovorím? Áno. A, a času je málo. Potom tretia otázka by sa týkala kúpaliska. V akom je 

štádiu súťaž, či tam bola uzavretá zmluva, lebo vlastne vyhodnotená je. V akom štádiu je 

vlastne tých 400 tisíc eur, či to bolo schválených, či nie, lebo vlastne sme sa pred mesiacom 

tuná rozprávali o tom, že do konca roka treba začať stavať, aspoň obrazne povedané. Zaťať 

motykou, odovzdať stavenisko a zaťať motykou. Takže by som chcel vedieť, že v akom štádiu 

je vlastne kúpalisko. Predpokladám, že aj veľa obyvateľov by rado vedelo. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže k tej prvej poznámke pán poslanec Balázs, že som určil cenu 50 euro. 

Pán riaditeľ mi možno dá za pravdu, ja som vychádzal z priemernej ceny, za koľko nám 

vychádza. Ešte by som poprosil pána riaditeľa na  dajakú otázku, aby sme vám mohli ozrejmiť 

o čo nám ide. No takže ja som vychádzal z priemernej ceny 50 euro. Vy ste na to potom 

reagovali, že bol tam dub, hej, možno patrí sa aj ospravedlniť, že nevedel som, že ide o dub. Ja 

by som možno priblížil aj tak pánovi Balázsovi ako sme k tej cene 250 euro, čo si myslím za 

posledných 15 rokov tu nebolo, hej, ako sme k tomu dospeli. By som vám dal tú otázku, že čo 

sa dalo ohľadom týchto výrobcov sudov, ohľadom tej dražby, čo prvý krát prebehla dražba, hej. 

Ako sa dostali k tým cenám 250 euro. Že či to bolo predtým, alebo či ste boli, či ste náhodou 

neboli prekvapený ohľadom toho, že koľko sa dá zarobiť na dreve. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Áno minulý rok sme začali s nejak, my sme aj predtým robili obchodné verejné súťaže a formou 

obchodných verejných súťaží sme predávali aj ďalej drevo. Oslovili sme aj niektorých ďalších 

odberateľov, na ktorých sme predtým nemali kontakt. Áno podarilo sa nám predať aj jednému 

odberateľovi z Maďarska, ktorý vyrába sudy, ktorý naozaj ponúkol za niektoré sortimenty 300 

– 400 euro za kubík. Takže áno. 

 

p. primátor Michal Domik 

Môžem na to sa spýtať? 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Áno. 

 

p. primátor Michal Domik 

Bolo niekedy, že ste dostali za drevo 300 – 400 euro? 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Nie, nie. To sa nám zatiaľ nestalo. 

 

p. primátor Michal Domik 
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Odkedy ste riaditeľ nie. Ďakujem pekne. Dobre. Takže ohľadom tohto, že... a čo sa týka ešte 

akčných, alebo plán, aký máme plán na 10 rokov? Tých 100 tisíc kubíkov? 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Áno v pláne je 100 tisíc kubíkov naplánovaných. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja by som sa dal teraz otázku, že koľko teraz ťažíme, alebo koľko ťažíme, či ťažíme tých 10 

tisíc kubíkov ročne. 

 

p. Ing. Bohuš Hudaček 

Nie, nie nevyťažíme. Sme sa nejaký taký celkový úzus aj s vedením mesta, aj čo som sa 

rozprával s poslancami, aj na základe situácie, ktorá momentálne (chyba mikrofónu)  

v niektorých sortimentoch spadli ceny (chyba mikrofónu), v niektorých hovorím sortimentoch, 

aj kvôli korona kríze, aj kvôli iným situáciám a (chyba mikrofónu) aj občania negatívne 

vnímajú, keď ako bol teraz dneska ten prípad, že sa, keď sa niekde vo veľkom ťaží. Takže my 

sme v podstate išli na nejakých 70% ťažby ako by sme mohli vykonať. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže len tak zhrniem. Kvôli tomu, že je covid a pokles ceny dreva spadla, hej, celoeurópsky, 

tak vlastne sme riešili tak, aby zbytočne ho budeme dráždiť, zbytočne ho budeme ťažiť teraz, 

keď nemá žiadnu cenu, alebo má cenu, ale nie takú relevantnú čo by sme očakávali. Takže kvôli 

tom aj ťažíme menej. Takže čo sa týka toho nájomného tak do budúcnosti môžeme to doťažiť, 

keď máme na to kvóty a čo máme, lebo za posledné 2 roky sme ťažili menej ako by sme mohli. 

Hej. Takže aj to je asi taký prístup k tomu, že nevyťažujeme, alebo neťažíme všetko drevo o je 

a na čo máme, lebo nám chýbajú peniaze v rozpočte. Takže netlačíme tak, že musíte 10 tisíc, 

alebo aj 12 tisíc, hej, takže úplne skôr ideme opačne a normálne ekonomicky. Ak cena dreva 

spadne na trhu, na európskom trhu, tak vlastne automaticky robíme takéto, takéto možnosti, že 

vlastne nebudeme ťažiť 10 tisíc, ale iba 7 tisíc ale 6 tisíc kubíkov. Takže snažíme sa aj v tých 

mestských lesoch šporovlivo riešiť a hľadať riešenia, by sme boli efektívny. S faktickou 

poznámkou nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Celkovo možno cena dreva... 

 

p. primátor Michal Domik 

Už svieti. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Celkovo cena dreva kolíše hore dole. Avšak minulý týždeň sme mali súťaž, kde práve niektoré 

sortimenty dubu a buku prekvapili... 

 

p. primátor Michal Domik 

Asi dajaký kontakt, keď vidím, teraz už vám svieti.  

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Takže minulý týždeň niektoré ceny nás prekvapili, čo sme predávali drevo s vyššou cenou, 

u niektorého sortimentu dubu a buku. Avšak na druhej strane ten, tie maďarské duby 

v úvodzovkách, tie nejak momentálne asi absentujú. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za poznámku. Ja iba hovorím, nič nestratíme, keď Maďari neprídu tento rok. 

Dub bude väčší, silnejší a drahší, hej, keď im to vyťažíme na budúci rok. Ja by som ešte potom 

reagoval na poznámku, alebo vlastne na otázky pána poslanca Balázsa ďalej. Takže čo sa týka 

zberovej spoločnosti. Zberová spoločnosť, aj keď sú tie prekážky, obrovské prekážky, ale 

nechcem, ja som človek, ktorý pozitívne, ja veľa prehltnem, tieto svoje problémy si vyriešim, 

nepotrebujem s tým zaťažovať okolie. Tak čo sa týka riaditeľa momentálne je poverený pán 

riaditeľ technických služieb nakoľko poverený pán riaditeľ Vanyo už sa mu to poverenie, 

nakoľko môžeme len na 6 mesiacov, skončilo. Takže teraz je poverený pán riaditeľ technických 

služieb. Pán doktor Mikuláš Gregor a máme aj kandidátku, veľmi dobrú kandidátku, kde 

vlastne pri tom výberovom konaní nespĺňala len jedno, jednu vlastne, čo sa týka školy. 9 rokov 

robila s komunálnym odpadom. Robila vo firme AVE, robila vo firme Brantner a naposledy 

posledné 3 roky, alebo 4 v Márius Petersen v Bratislave. A vie hlavne čo ma zarazilo a čo ma 

veľmi teší, tak obchoduje s komoditou a vie chodiť taktiež po obciach, s primátormi 

komunikuje, pozná celú legislatívu, všetko vie o komunálnom odpade, čo sa týka, ale tá pridaná 

hodnota je to, že vie predať. Hej a vie náhodou do budúcnosti počítame to, že zberová 

spoločnosť je tak pripravená, že potrebujeme len 1 auto a my sme kúpili 2 autá, aby sme do 

budúcnosti mohli s ním aj podnikať. My môžeme zbierať aj okolité obce. Lebo za mnou chodia 

starostovia okolitých obcí a sa pýtajú ako, aká je cena, aké riešenie môžeme riešiť ohľadom 

komunálneho odpadu, že čo nám odporúčate, rozviazať zmluvu, nerozviazať. Chodia za mnou 

hej. Takže určite aj toto som im povedal, že možno pol roka, možno rok začneme popri tejto 

zberovej spoločnosti urobíme aj podnikateľskú činnosť tak ako je tu u technických službách 

a budeme môcť aj týmto obciam pomôcť znížiť náklady na komunálny odpad. Chcel by som sa 

vám poďakovať pán poslanec Balázs, že ste povedali áno, ste povedali no super myšlienku, že 

komunálny odpad rastie. Ja z jednej strany som minulý rok usporil 130 tisíc a tento rok len na 

zákonných poplatkoch, poplatok sa mi zdá išiel o dajakých 6 euro hore, čo je pri 8-mich tonách 

hej 48 tisíc euro. Z ničoho nič. To nepocítil nikto, ale z jednej strany to ide hore. Druhá strana 

zas je vstup, ďalší vstup je a to je čo sa týka kuchynského odpadu, kde zas potrebujeme 

investíciu ďalších 100 tisíc. Hej. Takže keď, keby som toto všetko napočítal a v roku 2018 sme  

mali náklady pre Brantner 960 tisíc euro, tak teraz by to bolo už na dajakých 1 200 tisíc. Hej 

1 200 tisíc, lebo komunálny odpad ako sami vidíte, aj občania môžu vidieť v televízii, hej, 

pravidelne každý zvýšiu... zvyšuje poplatky lebo rastie, rastie zákonný poplatok a my to 

musíme platiť. Hej. A to musia vedieť aj občania. A ten zákonný poplatok je umiernený vďaka 

tomu, že koľko občania mesta triedia. A to j veľký problém a práve tento problém chceme 

riešiť. Tento problém chceme riešiť teraz v tom otvorenom liste, čo firma Brantner poslala, bolo 

tam také pekné, že vážení občania ani si neuvedomujete, že miesto 8 zberov za rok skla, my 

zbierame 10 krát, 2 krát na viac vám zbierame. To je vaša pridaná hodnota od našej firmy. Ja 

môžem teraz z tejto strany, alebo z tohto miesta povedať, že my nebudeme 10 krát zbierať sklo. 

My budeme 24 krát zbierať sklo, ako naša spoločnosť a, a nebudeme plasty zbierať príklad 24 

krát, ale budeme zbierať 56 krát. Každý týždeň budeme zbierať plasty hej. A komunálny odpad 

keď bude plný, tak občan bude môcť zavolať a napíše, že číslo 35 je plná hej, a dostaneme do 

databázy a my tam pošleme auto a pozbiera tých 50 žiadostí od občanov, že náhodou sa 

preplnilo, lebo sú sviatky alebo neviem čo sa stalo a náhodou sú preplnené aj tieto nádoby. 

Takže úplne do inej dimenzie dávame zberový dvor a zber komunálneho odpadu a nehovoriac. 

Takže riaditeľku máme, len nie, vlastne požiadavka na školu nevyhovela. Budeme musieť 

verejné výberové konanie urobiť znova. Budem úprimný, môže sa prihlásiť ďalší. Keď bude 

lepší zoberieme lepšieho hej. Ale  si myslím, že 9 rokov si myslím, že v službách týchto 

zberových spoločností a takými čo má, aké má vymoženosti si myslím, že už nenájdeme. 

A nakoľko boli tu aj ponuky, možno budem aj úprimný a možno by som aj nemal, ale veľa krát 

tú slečnu vôbec nepoznám, hej, už teraz áno, ale som nepoznal, ale presne to mi robilo, že super, 
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lebo je z Bratislavy. Prišla z Bratislavy, chce sa vrátiť domov, je to mladý človek a tie väzby, 

tie väzby na podnikateľov a krížom, krážom ako sa podnikateľom vyhovovalo, že vieš čo ta daj 

50-tku my ten, my ten komunálny odpad ti zoberieme, hej, tieto väzby aby tu neboli, aby 

nemohlo pokračovať to, čo sa tu dialo doteraz. Hej. Takže rýchlo len zhrniem komunálny 

odpad. Kontajnery všetky nové. Čo sa týka skla, papiera a plastov budú identické všetky. Na  

plasty bude žlté, na sklo modré, na papier zelené. Nič nebude. Nebudeme tam mať nálepky, že 

čierna a toto je plast, lebo ľudia boli dezinformovaní a nevedeli ani čo už kde majú hádzať. 

Máme  o tom aj dokument, že ... a keď boli plné plastové nádoby, tak začali hádzať do 

komunálu a naše triedenie úplne zlyhalo. Takže toto bude. Staviame kontajneroviská. Teraz 

prídu aj klietky na tie kontajneroviská. Takže títo občania, ktorí už ich budú mať, máme zatiaľ 

tých 11 po toľkých rokoch, ale to ešte nikdy nebolo. Takže budú 11. Budeme pokračovať aj 

v tom, aby konečne ten systém toho komunálneho zberu malo aj hlavu aj pätu. Ale veľmi dobrá 

zas by som sa vrátil, áno rastú, rastú stále, aj zákonný poplatok do budúcna, o 2 roky aj to 

uskladnenie bude rásť, lebo tých skládok je menej, EÚ zakázala rozširovať skládky, takže 

musíme očakávať to, že o chvíľu prídu spoločnosti, ktoré budú minimálne 5, 6 spaľovní na 

Slovensku musia vybudovať, aby sme vedeli čo s tým komunálnym odpadom budeme robiť. 

Čo sa týka, už len rýchlo, že koľko úspory. Tak teraz som vám pred chvíľou ukázal, že usporili 

sme len 75 tisíc hej a pri tom verejnom obstarávaní. Už minulý rok som avizoval, že sme 

usporili  130 tisíc, čo len po kontrolách. To už máme 200 tisíc a teraz je na nás, že koľko vlastne 

usporíme na, čo sa týka zberu, kde očakávam tak isto 100 tisíc, že ušporíme. Ale druhá strana. 

My ušporíme 300 a z druhej strany narastie komunálny odpad. Takže určite nemôžem sľúbiť 

občanom mesta, nakoľko v roku 2018 občania mesta platili 52 euro, po kontrolách sme urobili 

na 46 euro na osobu hej a nemôžem im sľúbiť, že medzi 30 a 46 euro sa nebudeme pohybovať. 

Takže zostaneme na 30-tich eurách, lebo to by bolo populizmus, aby som im sľúbil niečo. Ja 

budem priamy. Komunálny odpad bude zabezpečený, budú mať pekné kontajnery, autá, 

pravidelné zbery, ale treba si ho zaplatiť. Aby sme im to nezobrali z ďalšieho vrecka, kde 

vlastne potom nevieme stavať cesty a nevieme im vlastne zvýšiť napr. som sa tak zamýšľal, že 

ako im vysvetliť, občanom, tak napr. na čučmianskom sídlisku si myslím, by som sa spýtal 

občanov, či sa ich majetok zvýšil s tým, že majú tam nové detské ihrisko, že tam majú 

kontajneroviská, že tam majú nové chodníky, že tam budú mať nový trávnik. Či náhodou ten 

byt, ten jeden byt, ktorý teraz stojí od 30 tisíc, či náhodou nestúpol na cene možno o tisícku. 

Hej. Len keď o tisícku tak pre občanov to si myslím, že nemajú problém potom 5 euro zaplatiť, 

navýšiť za komunálny odpad, čo na jednu rodinu bude 20 euro. Takže radšej budeme investovať 

do ich okolia a ich majetok bude rásť. Ale to už potom najbližšie. Čo sa týka kúpaliska. 

Kúpalisko jasné, ten boj, obrovský boj. Bolo odsúhlasené, áno všetci ste odsúhlasili a vrátane 

vás, som vás aj vychválil, že ste fakt aj vy bojoval za toto kúpalisko. Prešli len 3 projekty, 

pracujem teraz a spolupracujem a komunikujem s ministerstvom. Minulý týždeň sme mali ísť 

na ministerstvo a náš projekt trošku obnoviť. Hej. Aby, aby sme tých 400 tisíc. Takže 

pracujeme na tom, aby aj pre mesto Rožňava tých 400 tisíc prišlo. Verejné obstarávanie 

prebehlo aj keď niektorí záujemcovia, ktorí boli prví hej, ale nemôžem si dovoliť a prvý, druhý, 

aby firma, ktorá vyhrá za 695 tisíc a dala referenciu, že ona zatepľovala bytovku a postavila 

čističku vody. Hej. Toto pre mňa nie je  referencia, aj keď je to Rožňavčan hej a druhý potom 

dal ponuku na 699 tisíc a tam bolo, že teplárenské rozvody a v teplárňach. To bola referencia. 

A potom tretia ponuka bola možno z Banskej Štiavnice, alebo už ani neviem, by som sa mýlil, 

neviem presne som si to ešte nepozrel za 699 tisíc taktiež možno len o dajakých 200, 300 euro 

viac hej a tí postavili 10 bazénov na Slovensku. Takže jasné, že sme vybrali tú tretiu, ktorí už 

10 bazénov postavili na Slovensku a majú s tým skúsenosti, ako by sme uprednostnili firmy, 

ktoré možno o 4, ten prvý mal o 4 tisíc euro hej a takúto inves...a, a na Instate mali sa mi zdá 

dajakých 290 tisíc za minulý rok obrať hej, aby takáto firma robila nám bazén, lebo potom by 

sa nám to všetkým vrátilo. Pán primátor dali sme ti plnú dôveru, urob to hej a mi tu dáme firmu, 
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ktorá nám každý rok budeme opravovať. A nehnevajte sa páni, vlastne vážení občania, ale 

kúpalisko nefunguje, lebo nám nejdú filtre alebo tak. Takže zato. Dali nás na bubon. Ako prvá 

firma víťazná do 2 týždňov nám úrad verejného obstarávania dal za pravdu, že máte pravdu, že 

súhlasil s naším krokom. Takže už s nimi sme podpísali zmluvu, už len čakáme na týchto 400 

tisíc. Keby náhodou nám neucá...neodsúhlasilo ministerstvo a by sa nám to nepodarilo, bude to 

na vás v januári rozhodnúť, že či ideme do úveru, či ideme do tohto projektu, či to budeme 

robiť z vlastných zdrojov. A ešte asi takto asi všetko. Dobre? Nech sa páči s faktickou 

poznámkou pán Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Predsedajúci vzhľadom k tomu, že rokujeme 2 hodiny navrhujem, aby sa, prosím kolegov, aby 

sa ďalej nehlásili dobehnúť tento bod a požiadam o prestávku.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za poznámku. Dobre. Takže ešte máme tam pána poslanca Bolačeka. Nech sa 

páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobrý deň prajem všetkým. Ďakujem za slovo. Mám 2 podnety. Mám 2 podnety. Chcel by som 

sa opýtať, alebo tak to zhrniem mesto v súčinnosti so zákonom alebo na základe zákona 

zverejňuje všetky podpísané zmluvy. Samozrejme nastáva situácia, keď sú urobené rôzne 

dodatky. Tieto sú taktiež zverejňované. Čo osobne často sa mi stáva pri pozeraní týchto zmlúv 

a dodatkov je, že sa odvolávajú na rôzne prílohy, ktoré ale zverejnené nie sú. Ja ako poslanec 

mám možnosť, že kontaktujem pani prednostku a tá vlastne so súčinnosti so svojimi kolegami 

mi v tomto pomôže a mi obratom pošlú aj tieto dodatky, tieto prílohy k nahliadnutiu. Ja by som 

chcel ale poprosiť MsÚ, aby všetky prílohy, na ktorých sa v zmluvách zverejnených, aj 

dodatkoch odvoláva, aby boli taktiež zverejnené, aby mohli byť prístupné občanom 

k nahliadnutiu a k verejnej kontrole. Ďakujem. A druhý bod. Dostala sa ku mne informácia, 

keď sme začali ohľadom toho odpadu a teraz pán primátor by som chcel, aby si ju potvrdil 

alebo vyvrátil, neviem, či ten biologicky rozložiteľný odpad, na ktorý máme pri rodinných 

domoch tie hnedé nádoby vraj sa od budúceho roka už nebude zbierať, alebo neplánuje zbierať 

takto, takto extra ako sa to robilo doteraz. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Takže ideme odpovedať najprv na tie dodatky, dodatok, normálne, že ako to funguje. 

Hej. Urobíme verejné obstarávanie, vyhrá to firma tu napr. Poschovu záhradu firma Strabag. 

Máme kontrolné dni, zúčastňujem sa na tých kontrolných dní, na jednej strane som vydobyl to, 

že vlastne sme získali za 50 tisíc nový plot, lebo by ten zostal, keby som do toho nevstúpil, ale 

to je už v rámci toho, že verejného obstarávania sa nám to podarilo. To je super. Ale potom 

náhodou robia sa projekty. Urobí sa projekt a pozabudne sa na to. Napr. čo sa týka Strabagu tak 

som súhlasil s tým, že viete čo chlapci, tak keď už máme urobené všetko a na druhej strane ste 

urobili plot, ale nebol vlastne započítaný ten múrik, aby sa opravil, ten múrik, tak to tam 

zostane? On že hej, lebo to nemáme v rozpočte a nemali sme to v súťaži. No tak jasné, že ich 

oslovím, že viete čo poprosím pani Mackovú, hovorím prepočítajte, koľko by nás to stálo 

hovorím a urobte už aj, opravte už aj ten múrik tam dole, aby keď už prídeme tak aby 

neodstrašilo našich občanov mesta a návštevníkov tejto krásnej záhrady, aby ten múrik tam 

nezostal. Že všetko máme nové, len múrik na strane červeného kríža zostal by starý, rozbitý 

a obitý. Hej. Takže sú tam, tam tak isto sú tam také malé. Potom sú ako rozkopávky, ako 

technické služby viete dobre, že je to naša inštitúcia, že či by sme im tam preliali 30 alebo 40 

tisíc, si myslím, že to aby toto podozrenie nebolo, že áno sú tam na viac práce, začnú kopať, 
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vznikne tam, že je tam plno káblov roztiahnutých, neživé, ktoré neboli zakreslené. Automaticky 

musia začať sondovať a verte tomu, čo nevidíte ručne s krompáčikom z technických služieb 

ľudia museli tak po vrstve odkopávať, lebo našli tam toľko všelijakých vedení elektrických, že 

a boli aj živé, že začali tak hej. Lebo keby sme vedeli že 2 m tam, tam je elektrické vedenie, 

alebo tam sú potrubia abo a meter je elektrické tak príde bager a kope. Ale pri prvom zakopaní 

zbadajú tam, že tam je toľko všelijakých vedení, že sme to museli ručne. Jasne, že sa to predĺžilo 

automaticky. Potom prídu, dobre že išli ručne hej, prídeme nato, že plyn je zakopaný v hĺbke 

20 cm pod povrchom. Nebezpečné. By sme vybuchli, nedajbože dačo by sa tam stalo. 

Chvalabohu, že aj tam sme ručne všetko prešli a toto sú samé náklady, ktoré vlastne ten 

zhotoviteľ na, ten zhotoviteľ má nárok, aby mu sedela ekonomika, tak sme museli pristúpiť 

k tomu. Potom rozkopú a zbadajú tam, že kanalizácia je už stará. Tak keď už je to rozkopané 

pán primátor, ta poďme už, opravme to, nieže nás občania mesta vysmejú, hej, že po 3 rokoch 

začneme rozoberať nový povrch dlažby a začneme kopať. Hej. Takže hovorím poďme už 

kompletne vymeniť všetko a vlastne potom radšej zaplaťme dajakých 50 tisíc aby sme na 

budúci rok, alebo o 3, 4 roky nemuseli zaplatiť ďalších 100 tisíc na opravu. Takže kvôli tomu 

sú viac tie dodatky, že si vy...dávam to právo, aby to už bolo tak ako to má vyzerať. A na otázku 

biologický odpad. Biologický odpad občania majú 1 700 nádob rozložených medzi sebou, čo 

firma Brantner, firma Brantner im rozdala hej. My za to platíme nájom. Neviem, či za tieto 

hnedé platíme, ale za ostatné sme platili, za posledné 10 rokov a tu firma Brantner dala takú 

výzvu, že končia, že čo bude s tým. Biologický odpad sa začne zbierať v marci, sa začína 

zbierať biologický odpad tie hnedé nádoby. A my máme možnosť, ja som si zavolal firmu 

Brantner, keď už ste povedali a ste mi povedali, že stiahnete všetky nádoby, že bude tu Neapol, 

hej, tak hovorím už logicky dúfam, že ste sa poučili z toho, že na čo vám budú tie staré nádoby, 

ale dobre už my máme nové zabezpečené, prebehlo verejné obstarávanie, sme nakúpili všetko 

nové, nenecháme sa vydierať. A tu som im hovoril, že zas máme 1 700 nádob pri občanoch hej 

a keď poviete zbierame, zbierajte my objednáme nové. Ale či sa ako ja nerozumiem 

podnikateľskému zámeru firmy Brantner, lebo ja som si povedal, že vy neviete podnikať 

nakoľko radšej predám za zostatkovú cenu a nemusím to zbierať, nemusím to teraz vymývať 

aby som to vedel dakde posúvať. Hej ale poviem, že tak veď nič nemám s tým, poviem 1 700, 

pozriem na internete 28 euro, predáme vám to za 70%-nú cenu, lebo sú to asi 2, 3 ročné 

kontajnery, že by sme sa dohodli, ja poviem že 60 a máme to vybavené. Ale keď idú tou cestou, 

že to chcú stiahnuť, nech sa páči stiahnite, my dáme objednávku, kúpime nové a rozdáme 

všetkým občanom. Nič nebudú občania mesta, môžem sľúbiť, že nebudú obmedzení v zbere 

ani biologického odpadu, ani ničoho iného. Zo začiatku áno možno prídu nejaké nášľapné míny, 

o ktorých neviem, lebo ideme za pochodu. V priebehu toho mesiaca budeme robiť 

improvizáciu, ale budeme sa snažiť, aby videli, aby videli konečne, že  ten odpad sa zbiera 

pravidelnejšie. To hneď budú v priebehu mesiaca cítiť a možno budú počuť, že máme 

v prenájme auto, máme, nemáme teraz ešte prekladaciu stanicu, lebo nám to napadli, že to 

musíme na dajaké, ale určite to bude všetko efektívne pre mesto a tie čísla dám vonka. Takže 

všetko sa bude zbierať tak ako sa doteraz. Ešte čo sa týka biologického odpadu tam vieme 

urobiť zmluvu, tam nemusíme robiť ani verejné obstarávanie. Tam vieme sa dohodnúť 

s hocijakou zberovou spoločnosťou alebo dajakou skládkou, alebo firmou, ktorá sa zaoberá 

biologickým odpadom, že im to tam budeme nosiť. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech 

sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja v súvislosti s povedaným by som teda pán primátor, keby si bol taký 

láskavý občanom povedal ako to teda bude od 01. januára so zberom fungovať a, a teda ako to 

bude zorganizované. Skôr než si pripravíš odpoveď ešte som chcel reagovať na dotaz pána 

Bobka, čo robili poslanci, aké aktivity resp. prečo to takto dopadlo ako dopadlo. My sme sa už 
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x krát bavili s občanmi o tom, ak, ak, akým spôsobom sa merajú aktivity poslancov. Čo teda, 

akým hmatateľným spôsobom je možné ohodnotiť funkciu, alebo teda činnosť poslanca ako 

takú. Poslanec okrem účasti na jednaniach MZ, odborných komisií mestá, radách škôl a iných 

organizácií a orgánov vykonáva samozrejme rôzne činnosti.  Neexistuje zatiaľ nejaký zberný 

materiál o tom, kde je spísané, ktorý poslanec čo všetko robí. Ale v súvislosti s pozemkami pod 

komunikáciami myslím si, že poslanci vyvinuli veľmi veľa aktivít aj v spolupráci s pánom 

primátorom, aj v spolupráci s inými občanmi mesta alebo nie len občanmi mesta. A aby som 

ich tu nemenoval po jednotlivých ľuďoch a poslancoch tak len poviem tie mantinely. Od 

pracovných stretnutí a od rôznych brainstormingov a jednaní o tom, ako by sme mali 

postupovať v rámci naši podmienok a v rámci teda poslaneckých klubov a poslancov ako 

takých až po vyjednávanie s VÚC, s pánom Fábiánom a, a ďalšie diskusie v komisiách a mimo 

komisií odborného. Myslím si, že poslanci v tomto smere podľa svojho vedomia a svedomia 

urobili veľký kus práce, aby  sme k niečomu dospeli. Toľko len. Ďakujem pekne. Takže pán 

primátor keby si bol taký dobrý. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže sa vrátim ešte k zberovej spoločnosti. Máme už prijatých zamestnancov. Zamestnanci 

pozostávajú, pozostávajú z väčšiny z chlapcov z Brantnera, ktorí... šoféri, veštci šoféri, ktorí 

budú zbierať komunálny odpad v našom meste sú chlapci, ktorí to zbierali v priebehu 10-tich 

rokov. Takže s tým by sme začali. Pani riaditeľka je na ceste. Zatiaľ ju zastupuje pán riaditeľ 

Mikuláš Gregor. Nič sa nemení, len bude zo začiatku chaos výmenu, treba nám vymeniť 820 

nádob na komunálny odpad. Nedá sa to za jeden deň, ale my sme poverili firmu Mevako, alebo 

Meva, aby vlastne to pomaličky vymenila. Takže zo začiatku potrebujem vysypať ten 

kontajner, aby si to vlastne firma Brantner, určite sa budú nemáme, lebo mi už nemáme vývozy. 

Budú tam trošku hádky, počítame s tým. Zato som sa ospravedlnil. Už ten priebeh toho januára 

bude ťažký, lebo potrebujeme vymeniť 820 nádob čiernych 1 100 litrových, už ich máme 

zakúpených, už ich máme vysúťažených, už sa na nich lepia nové čísla, aby boli očíslované, 

aby sme vedeli, kde ako. Potom príde to, že taktiež meníme všetky kontajnery na plasty, taktiež 

všetko. Takže kompletne úplne  budú všetky nové nádoby v našom meste. Ešte aj 7 kubíkové, 

aj 2 kubíkové budú nové. Budú identické. Dal som to nastriekať farbou mesta, aby sme videli, 

že náhodou v Rudnej, náhodou v Štítniku neuvidíme tento kontajner, aby náhodnou 

podnikatelia, ktorí vedia, že sa to dá obísť a donesú na občiansky preukaz, stačí len občiansky 

preukaz bohužiaľ ten systém v komunále tak, že donesiete zo Štítnika kamión odpadu a stačí, 

že sa preukážete občianskym preukazom občana mesta Rožňava a na zberových, na zberovom 

dvore by vám to mali prijať. To je tá kritika na tie 2 kubíkové kontajnery, čo som od firmy 

Brantner tam čítal. Takže zato som zmenil, že všetci nech si to zaplatia, lebo toto tak sa 

prevádzkovalo, že z celého okresu sem mohli doniesť. Len stačilo jediný, jediná vec a mať 

občiansky preukaz občana mesta Rožňava a zobrali na zberový dvor zadarmo. Takže tie 

systémy. Šoférov máme, autá sú vysúťažené. Neviem kto vyhral, to som ešte nestihol, ale už 

je. Či vedia dodať do toho, majú tam dodaciu lehotu mesiac. Či to dodajú do 2 týždňov nevieme, 

ale máme alternatívu, že si zoberieme autá za dobrú cenu, veľmi dobrú cenu do nájmu. Ja si 

myslím, že všetko jak sa. Teraz sa budujú veľmi hovorím, že tie kontajneroviská 11. Na to 

pôjdu klietky, takže občania si to už budú môcť ustrážiť hlavne tam, kde bolo 

najnebezpečnejšie, na Vargovom poli a na čučmianskom sídlisku, kde máme tých 

bezdomovcov a takto čo chodia. Čo z jednej strany ich aj ľutujem, ale z druhej strany keby boli 

trošku pokornejší a boli trošku takí ústretovejší, čo ich upozorňovali viac krát občania nášho 

mesta, že dobre vyberte si ten chlebík, alebo to čo si tam nájdete, potravinu, ale nerobte 

neporiadok, ale oni to urobili bežne so systémom, že nabrali si do jednej tašky všetko, potom 

išli na dajakú lúku, tam to začali rozoberať a všetok bodrel, šatstvo, všetko tam nechali a potom 

tie sťažnosti k nám prišlo. Takže máme ten prestup zabezpečený hej nakoľko hovorím tí šoféri 
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sú už prijatí, mali školenie bezpečnosti práce. Takže všetci už prešli týmito začiat...týmito 

personálnymi vecami. A teraz veľmi dobrá otázka. Poslanec. Zúčtovanie poslanca. Hej. Ja som 

chcel aj urobiť video, lebo keď tak môžu MZ, aj keď bohužiaľ nepozerajú MZ, alebo nepozerá 

toľko ľudí hej, tak by som chcel ozrejmiť, ako fungujeme teraz ako MZ lebo odrazu je tu ticho. 

Keď je tu opozícia nebudeme opozíciu alebo tak a argumentujú, ale veľa krát občania  sa môžu 

stretnúť a dali mi aj otázku, čo vlastne nechcem byť osobný, čo robí pán Demény náhodou. 

Veď jeho sa nepo...neozval tu za 2 roky možno 2 krát. No pán Demény zavolá mi, napíše SMS-

ku, alebo príde osobne a povie, že Michal občania Podrákoša, nedalo by sa urobiť schody? Vieš 

už 20 rokov tu nemáme schody, už bol, 7 rokov nám to bolo sľubované, pán Balázs to aj 

potvrdil, že chceli veľké schody a také a veľa peňazí hej. A príde pán poslanec Demény mi to 

povie osobne, on nepotrebuje sa tu, aby som to tak isto vedel vysvetliť, nepotrebujeme sa tu, že 

on. Potrebujeme schody, potrebujeme dieru, tam je diera, nie. Bežne za mesiac možno príde 

s dajakými 15-timi, alebo 20-timi požiadavkami. A teraz by som nepovedal, že pán Demény, 

ale to príde aj pán Dávid, pán Kelecsény, pán Bischof, pán Drengubiak, pán Kuhn, pán Mihók, 

vy sem tam tak isto napíšete mail pán Kováč alebo ty, pán Pollák hej, pán Breuer, pán Beke 

prídu. Pán Beke, keď môže sa spýtať koľko razy ste boli len za posledný mesiac bol za mnou 3 

krát. Hej. Alebo v priebehu 2, 3 týždňov 3 krát bol za mnou. Takže takto, takto si myslím, že 

takto by to malo riadiť. Nie sa tu ukazovať, že ja viem dieru. Ja viem všetky diery, verte tomu, 

že ma trápia všetky diery na cestách, všetky chodníky, nedostatky. Mňa to trápi oveľa viac ako 

vi...idem ráno a vidím tie plné koše bordelu naplnené a ľudia to dávajú už na zem. Mňa to trápi 

najviac. Hej. Bohužiaľ hľadám riešenie, aby sme to riešili a len, len tak rýchlo len pozriem, že 

ako to vlastne fungujeme hej, že chodia za mnou, telefonujú mi, píšu mi maily, píšu mi sms-

ky. Len tak rýchlo keď prejdem, pozriem sa na pána Bischofa, celú cestu že by trebalo urobiť 

pri Rákoši. Veľa. Všetci chodia a riešia problémy, aby som si všimol, že kde aký problém a my 

to riešime. Ja im vyjdem v ústrety a oni mi vyjdú v ústrety s tým, že ma tu nenaháňajú, že tam 

je diera, alebo tak. To vidíme všetci. Oni prídu, povedia tu je diera, treba to robiť. Už minimálne 

už riešia, veď ja by som poprosil možno aj pána riaditeľa technických služieb, aby sa k tomu 

koľkí ho naháňajú lebo určite všetci, viacerí zavolajú jemu, aby som aj ja nemal veľa roboty, 

aby som tu každú dieru riešil. Ale tak isto si myslím, že včera mi volali 2 poslanci teraz rýchlo 

hej a povedali, že máme od Shell-ky diery smerom na Juh hej a hneď som mu volal a hovorím 

chlapci, ale najbližšie už volajte pánovi riaditeľovi a pán riaditeľ zatiaľ všetko plní. Musím ho 

tak isto pochváliť. A my sa dohodneme ako budeme hľadať riešenia, potom si sadneme 

a poprosíme pána Drengubiaka, aby urobil pozmeňovacie návrhy, aby sme sa vlastne v meste 

pohli ďalej a čo treba zmeniť. S čím súhlasíme, s čím nie, aby sme sa do budúcnosti nemuseli 

hanbiť. Čiže pán Drengubiak potom nám naše požiadavky, ktoré majú alebo ktoré mám aj ja 

a treba zmeniť a s čím nesúhlasíme, možno veľakrát ideme aj proti komisii, hej, že komisia 

súhlasí, my nesúhlasíme, tak pán Drengubiak to potom tuná prednesie, dá pozmeňujúci návrh 

a takto. Ja by som bol veľmi rád, keby aj ostatní poslanci sa pridali, ale beriem aj takú 

alternatívu kritiku, pýtať sa, lebo páni poslanci vedia všetko o zberovom dvore, ako fungujú, 

pýtajú sa ma ako funguje toto. Takže ja rád, keď prídete za mnou, zaklopete, pán poslanec ten, 

ten, ten je dole, môže prísť? Jasné. Príďte s otázkou a no. Ale potom MZ by nebolo MZ a ešte 

menej by sme mali možno divákov na MZ. Ale ja by som sa touto cestou tým poslancom, 

ktorých som vymenoval veľmi pekne ďako...poďakoval za podporu. Ale určite každý svoj krok 

s nimi preberám a diskutujem, že čo na to povedia a aký to môže mať potom dosah na občanov 

mesta. Ďakujem veľmi pekne za tú otázku, že... joj, prepáčte a pána zástupcu Lacha som 

zabudol. Hej. Takže aj pán Lach patrí k tomu, že tak isto chodí s podnetmi. On je blízko mňa, 

ale bežne tak isto. No takže keď na dakoho som náhodou pozabudol. A teraz mi dovoľte 

vyhlásiť 10 minútovú prestávku, aby sme mohli vydezinfikovať všetky  priestory a... Dáme 

obedňajšiu? Ešte sme ani neodhlasovali. Hej. Sme si nechali všetko na koniec roka. 10 

minútová prestávka. Dobre? Ďakujem pekne. 
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Takže budeme pokračovať. Pristúpime k bodu č. 4 Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva 

v Rožňave 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie Správu o plnení uznesení MZ v Rožňave. Prosím 

hlasujme.  

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 4. 
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 4 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček  Pavol Burdiga 

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

Ing. Karol Kováč Ing. Ján Lach  Eduard Mihók   

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn  Roman Ocelník 

 

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

–návrh 

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

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade, v prvom rade by som chcel poďakovať každému, kto 

sa zapodieval na zapracovaní mojich postrehov a návrhov k danej VZN-ke odprezentovaných 

na minulom zasadnutí. Mrzí ma však, že napriek tomu, že, že v zastupiteľstve ako aj MsÚ máme 

veľa cenných a vzdelaných ľudí, ktorí perfektne ovládajú slovenský jazyk, predsa v návrhu 

VZN-ky v bode 3 čl. 1 ostala veta, ktorá podľa mňa, kto chodil na maďarskú školu nepovažujem 

za vetu napísanú s pravou slovenčinou. Moja bývalá nebohá slovenčinárka zo ZŠ pani Viestová 

asi inakšie by ju naformulovala. Ja viem, že pre niektorých silou mocou musí byť uvedený ten 

dátum vo vete, rok 2011 čo mi vôbec nevadí, len vadí to, že ideme odhlasovať VZN mesta, 

ktoré bude slúžiť k vedeniu kroniky na viac rokov, ale určitá časť bude napísaná nepravou 

slovenčinou. Včera som upozorňoval na to, okrem iného, aj pána predseda kultúrnej komisii, 

ktorý si osvojil môj postreh a sme sa dohodli, že, že prednesie pozmeňujúci návrh, ktorý dúfam, 

že osvojíte a že odsúhlasíme potom a, a, aby to bolo celé znenie v poriadku. Ale keď ešte  mám 

čas tak ešte tá veta, s tou vetou by som sa aj vedel ako len zmierniť, avšak ma po dlhšiu dobu 

nejak, nejak, nejak veľmi mrzí, že zápisnice zo zastupiteľstvo, zo zastupiteľstva sú vedené tak, 

ako, ako sú vedené. Čiže doslovné. No keď o 50 alebo 100 rokov ich niekto bude čítať, tak 

urobí svoj názor o našich schopnostiach rozprávania a používania slovenského jazyka. Čo som 

mal možnosti začítať do starých listov a zápisníc pred 10-timi rokmi, alebo zo začiatku 20-teho 

storočia, tak ich čítať je zážitok. No tie terajšie je peklo a nebo. Nepovažujem za vhodné, aby 

ostali po nás tak napísané zápisnice, aké sú teraz. Určite sa dá nájsť nejaký spôsob, aby každý 

odznelá veta mala aj svoju hlavu a pätu napísanú pravou slovenčinou. Na tomto by sme sa mohli 

ako len podebatovať voľakedy a, a pozmeniť, aby ostala po nás stopa taká čo by svedčilo o tom, 

že fakt inteligentní ľudia tuná to sedeli. Ďakujem pekne. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Keďže téma kroniky mi je blízka a doslovné prepisy 

v zastupiteľstve musia byť naozaj doslovné a aj zápisnice. A vaša poznámka o tom, či tu sedia 

inteligentní ľudia a kto to po nás bude čítať o 5, 10 rokov no práve preto. Nech si to prečítajú 

o 5, 10 rokov a nech to sledujú občania aj teraz, aby vedeli koho volili. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som možno trošku do diskusie vstúpil. Ja sám mám problém 

s vyjadrovaním sa, nakoľko ja viem svoje chyby a nedostatky určite. Ja nemyslím si, že je to 

mierené na mňa, ale pán Beke, ako taký tvrdší Maďar určite niektoré nevyskloňuje a ja sám tak 

isto robím chyby. Nakoľko celý život som sa venoval ekonomike podnikania, futbal, potom 

som študoval psychológiu hej a chýbajú mi tak isto, myslím že v mojom slovníku, viaceré slová 

a musím si doplniť ten slovník vyjadrovací. Hej a mám problém rýchlo nájsť to správne slovo, 

lebo ja zas tu by som inteligenciu nerozdeľoval na to, že kto ako sa vie vyjadrovať, alebo kto s 

tým pracuje deň čo deň a používa a číta a má priestor čítať, tak určite tú slovnú zásobu ma inú. 

Alebo ako pán Beke keď sa na 90% rozpráva v maďarčine a teraz by sme od neho chceli, že 

nie je inteligentný a pritom má strašne aj titul aj všetko a o histórii by vedel možno viac 

rozprávať ako celé mesto. Len na vôkol toho, že maďarčine rozpráva 90% svojho života a teraz 

by sme od neho chceli aby sa spisovne vyjadroval. Takže ja si myslím, že viacerí sa nemôžme 

na to, česť výnimkám, dať do zóny, že sme inteligentný kvôli tomu, že ako sa vyjadrujeme. 

Bohužiaľ život nám nedal tú možnosť aby sme viac rozprávali, ale viacerí sa venovali svojej 

práci a robili to, čo vedia. To je napr. pán Kelecsényi tak isto hej. Každý deň keby, nechcem 

ale bežne viem, že on by vedel rozprávať o streche, o klampiarstve, o iných, o stavebných 

prácach hej, nemôže vedieť o školstve, ale tak hoc kto. Ja ako sám som povedal svoju kritiku 

na seba. Tak isto som nebol stotožnený s tým a tá slovná zásoba u mňa je dosť malá, doučujem 

sa, učím sa, čítam knižky, keď je čas. Momentálne úplne nie je čas, ale, ale čítam aj fakt jak sa 

hovor ako hovorca a snažím sa skôr vyjadrovať a nájsť to slovíčko ktoré tam možno veľa krát 

zbadáte, že neviem to slovíčko nájsť hej, ale pracujem na sebe.  Takže všetci pracujeme, ale ja 

si myslím, že nemusíme tu zanechať 50 rokov. 50 rokov sa neukladajú dokumenty hej ten 

doslova. Takže tolerujme to aký sme taký sme tolerujme hlavne aký výstup majú, máme 

k občanom a či chcem to dobro alebo ako chcem vlastne dosiahnuť, aby občania nás naďalej 

zvolili. Ďakujem pekne. Pán poslanec Demény nech sa páči. 

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Ďakujem za slovo. Prajem príjemné predpoludnie už. No ja by som k tejto kronike k meritu 

veci. Tak Komisia kultúry, cestovného ruchu, regionálnej politiky tak isto aj Komisia športu 

odporúča MZ schváliť tento návrh VZN o kronike. Len po konzultácii tuto s pánom poslancom 

Bekem by sme v článku 1 v Základných ustanoveniach v odseku 3 by bolo nové  znenie tam 

by: Kronika sa vedie v slovenskom jazyku a od roku 2011 sa zabezpečuje jej preklad do 

maďarského jazyka. Tento pozmeňovací návrh by tam bol v tom článku 1, ods. 3. Ďakujem 

veľmi pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca 

Deménya o zopakovanie pozmeňujúceho návrhu. Nech sa páči. 
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p. poslanec Miroslav Demény 

Tak ten pozmeňujúci návrh znie v článku 1 v Základných ustanoveniach v ods. č. 3 Kronika sa 

vedie v slovenskom jazyku a od roku 2011 sa zabezpečuje jej preklad do maďarského jazyka. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme.  

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 5. 
VZN o kronike mesta Rožňava – návrh – PN Demény 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók       

 
   Nehlasovali: 

 

Prosím hlasujme o celom návrhu.  

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
              Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
              p r e r o k o v a l o  

                            návrh Všeobecne záväzného nariadenia o kronike mesta Rožňava a  
                            u z n á š a     s a 
                            na Všeobecne záväznom nariadení o kronike mesta Rožňava podľa predloženého   
                            návrhu so zmenou znenia Článku 1 Základné ustanovenia, ods. 3 nasledovne: 
                            kronika sa vedie v slovenskom jazyku a od roku 2011 sa zabezpečuje preklad do  

maďarského jazyka  
                            u k l a d á 
                            schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli a webovom sídle mesta 
                            Z: prednostka MsÚ 
                            T: do 31. 12. 2020 
Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 5. 
VZN o kronike mesta Rožňava – návrh - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

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

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník     

 

Ďalším bodom je č. 6 programu, ktorým je Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta 

Rožňava vrátane rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie MsD Actores na rok 

2020 

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

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem 
Mestské zastupiteľstvo: 

1) schvaľuje 2. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO na rok 2020: ako prebytkový 
rozpočet 

z toho:  

  rozpočet   rozpočet 

schodok   - 

prebytok + 

bežné príjmy 18 209 942 bežné výdavky 18 529 870 -319 928 

kapitálové príjmy 935 242 kapitálové výdavky 2 558 200 -1 622 958 

fin. operácie - príjmy 3 453 019 fin. oper. - výdavky 1 227 751 2 225 268 

          

celkom 22 598 203 0 22 315 821 282 382 

 

2) schvaľuje použitie prebytku finančných príjmov a použitie rezervného fondu  na krytie bežných, 
kapitálových výdavkov a fondu rozvoja bývania na  krytie kapitálových výdavkov podľa 
kapitálového rozpočtu :  
 

Krytie: rozpočet 

bežné výdavky - školy 7 988 383 

kryté:   

 - bežné príjmy  na školy 5 737 211 

 - FO - príjmy - dotácie r. 2019 75 487 

 - FO - príjmy - granty r. 2019 7 649 

 - FO - príjmy -vlastné r. 2020 1 370 
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 - FO - príjmy - ŠJ r. 2019 21 829 

prebytok +, schodok -  -2 144 837 

    

bežné výdavky - ostatné 10 541 487 

kryté:   

 -  bežné príjmy 12 472 731 

prebytok z roku 2019 - dotácie 19 635 

prebytok z roku 2019 byty 72 500 

 - FO - príjmy - rok 2019 145 663 

úver 458 849 

prebytok +, schodok -  2 627 891 

    

kapitálové výdavky 2 558 200 

kryté:   

 -  kapitálové príjmy 935 242 

prebytok z roku 2019 - dotácie 931 400 

 - FO - príjmy - úvery  786 831 

prebytok z roku 2019 - RF 374 306 

prebytok z roku 2019 - RF a FRB 191 732 

prebytok +, schodok -  661 311 

    

FO - výdavky 1 227 751 

kryté:   

bežné príjmy   

finančné príjmy 365 768 

kapitálové  príjmy   
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prebytok +, schodok -  -861 983 

celkom 282 382 

 

3) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií  a príspevkovej organizácia MsD Actores na 

rok 2020 

        a      u k l a d á   
        a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii schválenie zmeny rozpočtov na      
             rok 2020  
        Termín: do 31.12.2020 
 
Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 6. 
Návrh na 2. zmenu rozpočtu mesta Rožňava vrátane RO a PO MsD Actores na rok 2020 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók       

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník     

 

V bode č. 7 pristúpime k Harmonogramu zasadnutí orgánov mesta Rožňava na rok 2021 

Otváram diskusiu. S faktickou nech sa páči pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Keď sa pozrieme na jún až september máme tam 3,5 mesačnú prestávku. Či to nie je trošku 

veľa, či by tam netrebalo urobiť dajaké posuny v týždňoch. To znamená júnový trošku neskôr, 

septembrový trošku skôr. 3,5 mesiaca mestský úrad nebude mať rozhodnutie MZ, keby aj 

potrebovalo okrem samozrejme mimoriadneho. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo aby som odpovedal kolegovi. Najprv sa poďakujem pani doktorke 

Jakobejovej za to, že aj ma oslovila, aj sme spolupracovali v tejto veci. Pôvodne ten návrh 

počítal s tým, že by tá pauza medzi zasadnutiami bola ešte väčšia. Tu sme našli nejaký 

kompromis. Treba sa pozrieť aj na to, že v septembri sa musia stihnúť aj tie komisie a aj 

niektoré zasadnutia, čo sa týka júnu, tak ešte sme posunuli na neskorší termín. Takto to vyšlo, 

že 6 – 7 týždňov, čo je primerané vzhľadom k tomu, ako sme mali aj tento rok. A keby naozaj 
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prišlo k situácii, že v tom letnom období ešte niečo bude musieť byť, tak nič nám nebráni v tom, 

aby sme to ešte upravili. Aj tento rok sme boli svedkami toho, že sa posúvali. Či už kvôli korona 

kríze alebo ďalším opatreniam nejaké zastupiteľstvá. Ale v súčasnej dobe myslím si, že aj 

vzhľadom na prax zasadnutí zastupiteľstiev minulých niekoľko rokov, tak toto je primeraný 

návrh. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Nemyslím si, že to, že tie komisie to je dôvod na to, na určenie termínu zastupiteľstva. Mne to 

je viac menej jedno, keď MsÚ nebude chýbať zastupiteľstvo tak, tak, tak nebude. Takže ja s tým 

súhlasím, keď MsÚ nevadí. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme o bode č. 

7. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem.  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  s c h v a ľ u j e   
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava v roku 2021 

Číslo hlasovania: 7 
Číslo bodu: 7. 
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta Rožňava na rok 2021 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók       

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník     

 

V bode č. 8 pristúpime k Návrhu na udelenie Ceny mesta Rožňava v roku 2021 

Otváram diskusiu. nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Mám pozmeňujúci návrh. Navrhujem, aby sa bod č. 8 a bod č. 9 

spojili a vykonali tajnou voľbou, tzn. návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava v roku 2021 

a návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2021 a volebnú komisiu 

navrhujem ako obligátne predseda pán Ing. Lach, členovia pán Demény a pán Ing. Kelecsényi. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 
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Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosil by som pána 

poslanca Drengubiaka o zopakovanie pozmeňujúceho návrhu. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Navrhujem, aby sme hlasovali o bode č. 8 návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava v roku 2021 

a bodu č. 9 návrh na udelenie Čestného občianstva mesta Rožňava v roku 2021 tajnou voľbou 

naraz, pričom navrhujem volebnú komisiu predseda Ing. Lach, členovia pán Demény a pán Ing. 

Kelecsényi. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Ďakujem pekne.  

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 8 
Číslo bodu: 8. 
Návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava v roku 2021 – PN Drengubiak ( spojenie a tajné hlasovanie, 
volebná komisia) 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók       

 
   Nehlasovali: 

 Pavol Burdiga  Roman Ocelník     

 

 

Poprosím o 10 minútovú prestávku, aby sme si rozdali hlasovacie lístky. Ďakujem veľmi pekne.  

Ďakujem pekne. Budeme pokračovať v zasadnutí MZ. Poprosím predsedu volebnej komisie 

pána Jána Val... pána Jána Lacha, aby vyhlásil výsledky tajného hlasovania. Nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Môžem? Výsledky tajného hlasovania o udelení mestských ocenení ceny mesta a čestného 

občana mesta. Poslanci v tajnom hlasovaní odovzdali 15 hlasovacích lístkov na cenu mesta 

a rozhodli, že budú udelené 2 ceny mesta. Jedna Diecézna charita a Telovýchovná jednota Elán. 

V hlasovaní o udelení ceny mes...čestného, ceny mesta čestný občan. Ocenenia teda mesta 

čestný občan bolo odovzdaných 14 hlasovacích lístkov, 14 bolo platných a zhodn...zhodli sa 

poslanci na tomto kandidátovi všetci teda bez, jednomyseľne. Čiže cena mesta bude udel... teda 

pardon. Titul Čestný občan mesta bude udelená Mgr. Norbertovi Wernerovi, PhD. Ďakujem za 

pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

                             u d e ľ u j e  
   v zmysle a § 33 Štatútu mesta Rožňava Cenu mesta Rožňava: 
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                             Diecéznej charite Rožňava 
                             Telovýchovnej jednote Elán Rožňava  
                             u k l a d á  
                             uverejniť schválených laureátov na webovom sídle mesta a úradnej tabuli 
                             Z: prednostka MsÚ 
                             T: do 22.12.2020 

 

 
  Mestské zastupiteľstvo v Rožňave  
                              u d e ľ u j e  
                              v zmysle  § 32 Štatútu mesta Rožňava Čestné občianstvo mesta Rožňava 
  doc. Mgr. Norbertovi Wernerovi 
                            u k l a d á  
                            zverejniť schváleného laureáta na webovom sídle mesta a úradnej tabuli 
                            Z: prednostka MsÚ 
                            T: do 22.12.2020 
Číslo hlasovania: 9 
Číslo bodu: 8.  
Návrh na udelenie Ceny mesta Rožňava  a Čestného občianstva v roku 2021 - 

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

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók     

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

 

A ešte by som oslovil pána Lacha taktiež aj o ďalšie výsledky. Lebo máme tam...hej v jednom? 

Takže máme... Ale nebolo povedané komu. Bolo? Hej. Dvaja sme nezachytili. Dobre. Dobre. 

Veľmi pekne ďakujem. 

 

V bode č. 10 pristúpime k Udeleniu ocenení najúspešnejším športovcom, športovým 

kolektívom za rok 2020 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán 

Otváram diskusiu. nech sa páči pán poslanec Dávid.  

 

p. poslanec Ladislav Dávid 

Dobrý deň. Ja navrhujem hlasovať podľa odporúčania Komisie športu s doplnením o Jakuba 

Takáča v kategórii dospelých jednotlivcov. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja sa ospravedlňujem kolegom, že došlo mimo oficiálneho. Ja by som bol rád, keby do 

poslednej kategórie bol zahrnutý in memoriam aj Jozef Völgyák, ktorý svojou činnosťou 

športovou a organizačnou na území mesta zanechal veľký kus práce. Toľko. Nedostal. Všetko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďak...Ďakujem pekne. Ja tak viem, že som mu odovzdával cenu. Takže, ale je na vás. Môžeme 

aj in memoriam taktiež. Keď sa nikto nehlási do diskusie uzatváram diskusiu. Poproby... 

Poprosil by som pána poslanca Dávida, aby zopakoval svoj pozmeňujúci návrh.  

 

p. poslanec Ladislav Dávid 

Navrhujem hlasovať podľa odporúčania Komisie športu s doplnením o kategóriu jednotlivcov 

Jakuba Takáča.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči hlasujme. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 
Číslo hlasovania: 10 
Číslo bodu: 10. 
Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2020 a za dlhoročnú prácu v 
oblasti športu - veterán – PN Dávid 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Mgr. Matúš Bischof  Pavol Burdiga 

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók       

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček       

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

Poprosím pána poslanca Kováča taktiež o jeho návrh. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Nerozumiem, už sme schválili ocenených kompletne. Ešte môžem dať oficiálne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Doplňujúci bol. Pozmeňujúci, ešte cel... 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Lebo najprv sa malo  

 

 



 38 

p. primátor Michal Domik 

...celý návrh sme neodsúhlasili. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja sa ospravedlňujem. Ja by som, možno som si  to zle preveril, ale za dlhoročnú prácu v oblasti 

športu veteránov by som doporučil meno Jozef Völgyák za jeho dlhočin...dlhoročnú činnosť 

v prospech mesta in memoriam. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Technická poznámka nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Aby sme overili, či toto ocenenie nebolo už udelené.  

 

p. primátor Michal Domik 

Uhm. Dobre. Tak dovoľte mi vyhlásiť 5 minútovú prestávku, aby sme prezistili fakty o udelení. 

Ďakujem pekne. 

Tak ďakujem za trpezlivosť našim divákom. Pozreli sme si históriu pán Völgyák dostal veľa 

cien, ale nikdy nie je dosť toho, takže ešte túto cenu nemal. Takže ja by som poprosil pána 

poslanca Kováča o prednesenie pozmeňujúceho návrhu, jeho návrhu. nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som bol veľmi rád, keby pán Völgyák dosal ocenenie v kategórii 

veterán Športovec roku kategórie veterán in memoriam. 

 

p. primátor Michal Domik 

Veľmi pekne ďakujem. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
 

Číslo hlasovania: 11 
Číslo bodu: 10. 
Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2020 a za dlhoročnú prácu v 
oblasti športu - veterán –PN Kováč 

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

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók     

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

Prosím hlasujme o celom návrhu, celkovom návrhu. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
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  s c h v a ľ u j e  
  udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2020  

a za dlhoročnú prácu v oblasti športu   
1) v zmysle návrhu komisie  športu „ Najúspešnejší športovec mesta“ ( kategórie deti/  
mládež a dospelý) s doplnením kategórie dospelý o Jakuba Takáča z TJ Geológ,  
„ Najúspešnejší športový kolektív mesta „ ( kategória dospelý) a  
„ Za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán“ s doplnením p. Jozefa Volgyáka – in 
memoriam 
2) finančnú čiastku vo výške  
- jednotlivec /klub/ 50€ 
- kolektív/ 500€ 
a) finančnú odmenu pre schválené športové kluby (500€/klub) 
b) nákup materiálu, trofejí a kvetov zakúpených mestom a ďakovné listy  
( jednotlivcom + klubom) 
c) nákup materiálu a trofejí na športové sprievodné podujatia 
u k l a d á  
zverejniť ocenených na webovom sídle a úradnej tabuli 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 30.12.2020 

 
Číslo hlasovania: 12 
Číslo bodu: 10. 
Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2020 a za dlhoročnú prácu v 
oblasti športu - veterán - 

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

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn 

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók     

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

V bode č. 11 pristúpime k majetko-právnym záležitostiam.  

Bod, .... máme tu dajaké, obed? Uhm. Tak bohužiaľ musíme prerušiť mestské zastupiteľstvo, 

zas, ale stáva sa to. Už sme aj hladní, hej takže dovoľte mi páni vážení poslanci, dovoľte mi, 

aby som vyhlásil obedňajšiu prestávku. Od teraz máme ... dobre išli hodinky? 12.25 do 13.30. 

Veľmi pekne ďakujem. Sa ospravedlňujem občanom nášho mesta.   

 

Takže, keď môžem poprosiť pánov poslancov, obsadiť svoje miesta, budeme pokračovať 

o chvíľu. Ďakujem pekne.  

Budeme pokračovať s bodom č. 11. Pristúpime k majetko-právnym záležitostiam  

V bode č. 11/1 Reformovaná  kresťanská  cirkev na Slovensku,  Cirkevný  zbor Rožňava, Kósu 

Schoppera  25,  Rožňava – uzavretie  dodatku  ku kúpnej zmluve a zriadenie vecného bremena 

na pozemky mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve tak, ako je 

predložený. A aj zriadenie vecného bremena na pozemky mesta bezodplatne ale s tým, že 

všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať žiadateľ. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ešte keď by som mohol. Chcem sa spýtať, či mesto už vstúpilo do rokovania s reformovanou 

cirkvou podľa odporúčania finančnej komisie. Ešte nie? 

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte zatiaľ nie. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. V poriadku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže po kolaudácii. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Nakoľko nie je uvedené stanovisko stavebnej komisii, stavebná komisia 

odporúčala v obidvoch bodoch podporiť mesto a súhlasí, resp. doporučuje postupovať podľa 

predloženého návrhu.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zmenu v čl. III Dodatku č. 1 ku Kúpnej 

zmluve č. 29/2018 uzavretej dňa 12. 01. 2018 medzi mestom Rožňava a Reformovanou 

kresťanskou cirkvou na Slovensku, Cirkevným zborom Rožňava podľa predloženého návrhu. 

Prosím hlasujme. Ďakujem. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  s c h v a ľ u j e  
  1.)zmenu čl. III Dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve č. 29/2018 uzavretej dňa 12.1.2018  
                             medzi mestom Rožňava a Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku,   
                             Cirkevným zborom Rožňava podľa predloženého návrhu 

u k l a d á  
vypracovať Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 29/2018 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 31.12.2020 
2) zriadenie vecného bremena na pozemky mesta v k.ú. Rožňava, parc.č. KN C 
875/162 a KN C 875/166 zapísané na LV č. 3001, a to strpieť realizáciu stavby 
miestnej komunikácie ( chodníka) a zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému 
vo výkone jeho práv z vecného bremena a to v prospech Reformovanej kresťanskej 
cirkvi na Slovensku, Cirkevného zboru Rožňava, Kósu – Schoppera 25, Rožňava 
v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta bezodplatne. 
Všetky náklady spojené so zriadením vecného bremena bude znášať žiadateľ. 
u k l a d á  
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vypracovať zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
Z: prednostka MsÚ 
T: do 31.12.2020 

Číslo hlasovania: 13 
Číslo bodu: 11.1. 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, K. Schoppera 25, Rožňava - 
uzavretie dodatku ku kúpnej zmluve a zriadenie vecného bremena na pozemok mesta Rožňava - 

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

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók       

 

K bodu rokovania č. 11/2 Agáta Focková, Mierová 20, Rožňava - zverejnenie zámeru prenájmu 

pozemku mesta 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Študoval som dlhšie túto mapku, ale neviem nájsť ten pozemok. O čo, čo ideme, ktorú časť 

tohto pozemku prenajať. Bavíme sa o dajakých 100 m2, dajakých 10 x 10,5 m a, a pozemok má 

18 tisíc m2. Či neplánujeme dajak komplexne využívať ten pozemok, ktorý je v tom, v tom 

pravom rohu obrázka, lebo je to relatívne dosť veľký pozemok, takže, takže tak som sa chcel 

opýtať. Či z 18 tisíc m2 100 m2, čo potom zo zvyškom. Viem, že sú tam cesty, parkoviská atď., 

atď., jeden ucelený pozemok tam je. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Dal by som slovo pani prednostke. Nech sa páči. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem pekne. Dobrý deň. Na tej časti pozemku sú záhrady už v súčasnosti. Viacerí občania 

majú v prenájme časť týchto pozemkov. Čiže to je tam ešte pred garážami. Pod rodinným 

domom, áno, áno. Tam je viacero záhradiek. No väčšinou sú na dobu neurčitú uzavreté. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakuje pekne pani prednostke na dovysvetlenie, za dovysvetlenie. Nech sa páči pán poslanec 

Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia po prerokovaní materiálu odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru 

prenájmu pozemku mesta. A teda ja nemám žiadne vedomosti o tom, že by o tie pozemky mal 

niekto záujem. Že by to chcel niekto odkúpiť. Takže nevidím, nevidím v tom v tejto chvíli 

prekážku. Aj, aj ako bolo povedané boli sme, ja som sa tiež pýtal, že či je nejaké zameranie, že 

to nie je, nie sú tie, nie je tá každá záhradka nejak presne zameraná, že by bol geodetický plán. 

Sú nejak proste vymerané, že odtiaľ potiaľ jeden majiteľ, teda  prenajímateľ, druhý atď. Ale, 

ale nejaké presné geodetické zameranie nie je. Ale tie výmery sú zrejme zmerané, takže podľa 
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toho sa platia. Hovorím teda nevieme, že by niekto mal záujem o tie pozemky, využívať iným 

spôsobom. Ani o tom, že by mesto to chcelo využívať iným spôsobom, čiže považujem toto za 

celkom zmysluplné prenajímať to občanom, aby to obhospodarovali.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Takto to tiež nevidím. Ja preto som sa pýtal, či nejdeme komplexne riešiť ten pozemok, lebo 

môže mať 1 000, 1 200 m2. O 100 m2 asi nemá nikto záujem, ale možno o 1 000, 1200 je, je, je 

zaujímavá plocha. Akurát je otázka, či chcem dlhodobo tam mať tie záhradky, alebo či nejak 

ináč využiť ten pozemok. Tak znie otázka.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakuje pekne. Ja by som možno odpovedal aj na to. Že momentálne ide o nájom, kde vlastne 

ten pozemok bude náš a si myslím, že nájomné zmluvy sa urobia tak, aby sa dali vypovedať, 

keď náhodou mesto bude mať dajaký projekt, alebo by vedel využiť tieto pozemky aj na iné 

účely. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ja len pre kolegu Balázsa na vysvetlenie. Ide v podstate o susedskú dohodu, kde 

predchádzajúca nájomníčka poprosila, alebo sa dohodla s pani Fockovou, že by ďalej teda 

obhospodarovala tú záhradku. Takže ten nájomný vzťah aj komisia výstavby na základe, aj na 

základe tohto teda postúpila ako odporúčanie pre mesto Rožňava, aby teda schválilo uznesenie 

podľa toho, ako to predložilo. Ďalší zámer súvisí, ďalší zámer súvisí samozrejme aj s tým, o aký 

úze...o aké územie sa jedná a čo hovorí na to územný plán. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v 

Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta, parc. č. KN 2081/54, 

zastavaná plocha a nádvorie s  výmerou 18 833 m2, v k. ú. Rožňava zapísanej na LV č. 3001, 

pre Agátu Fockovú, bytom Mierova 20, Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č.138/1991  

Zb., z dôvodu, že žiadateľka chce naďalej využívať časť tohto pozemku o výmere 104 m² ako  

záhradku na pestovanie rastlín a plodín pre vlastnú potrebu, za cenu podľa Zásad pre určovanie 

výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve 

mesta, vo výške 49,92 €/rok. Nech sa páči hlasujme. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta,  parc.č. KN 2081/54, zastavaná plocha 
a nádvorie s  výmerou 18 833 m2, v k.ú. Rožňava zapísanej na LV č. 3001, pre Agátu 
Fockovú, bytom Mierova 20, Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb., 
z dôvodu, že žiadateľka chce naďalej využívať časť tohto pozemku o výmere 104 m² 
ako záhradku na pestovanie rastlín a plodín pre vlastnú potrebu, za cenu podľa Zásad 
pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta, vo výške 49,92 €/rok. 
u k l a d á  
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru priameho prenájmu 
Z: prednostka MsÚ  
T: do 28.12.2020 
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Číslo hlasovania: 14 
Číslo bodu: 11.2. 
Agáta Focková, Mierova 20, Rožňava – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta - 

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

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók       

 

Prejdeme k bodu rokovania č. 11/3 Renáta Karalová, Krátka 22,  Rožňava - prenájom pozemku 

mesta 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. Ja by som do ukladacej časti navrhol malú, malú pripomienku. Jedná sa 

o oblasť, v ktorej máme dlhodobo problém s čiernymi stavbami a nájomníci si pozemky vyu..., 

nájomníci pozemky využívajú rôznym spôsobom. Ja by som navrhol, aby sa do ukladacej časti 

k takýmto žiadostiam ukladali aj stanovisko buď správcu majetku mesta, alebo niekoho 

z odboru výstavby, ktorý by preveril, či na danom pozemku sa nenachádzajú čierne stavby, 

o ktorých majiteľ pozemku nevie. Čiže pre budúcnosť by som odporučil, aby sa takáto vec 

preverila a doložila  sa k materiálu. Myslím, že by to mohla byť dobrá prevencia voči čiernym 

stavbám na našom pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Neviem, či je tu niekto s odboru výstavby, ale keď ma pamäť neklame, tak tam sa robilo šetrenie 

na mieste, lebo tam je vlastne ten pozemok, tam ide o časť pozemku. Lebo ten pozemok, ten 

pozemok využívajú 2 rodiny vedľa seba a teraz vlastne ideme prenajímať len časť toho 

pozemku a tam sa práve robilo to šetrenie, že čo je na ktorom. Takže je, je možno chyba, keď 

tento materiál už bol viac krát v, aj v komisiách aj v zastupiteľstve, bolo by vhodné tie 

informácie, ktoré boli v minulosti opätovne dať do toho materiálu, lebo niekto si nemusí 

pamätať, čo všetko bolo.  Ale, ale myslím, že v minulosti v tom materiály bolo uvedené, že 

bolo vykonané šetrenie na mieste a pod. A teda ešte som chcel povedať, že teda finančná 

komisia odporučila prenájom predmetného pozemku mesta tak  ako je to uvedené v návrhu 

uznesenia. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Môžem potvrdiť, že zhruba rok, rok a pol dozadu sme stavebná komisia vykonali na tomto 

mieste miestnu obhliadku, kde sme riešili práve susednú nehnuteľnosť s tým, že práve časť 
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pozemku sme dávali tak isto do podnájmu. Keďže išlo o dvor v tejto nehnuteľnosti a tu ide 

v podstate o iného vlastníka, myslím, že je to časť toho pozemku, ale, ale existujúcej stavby. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem kolegovi  Drengubiakovi. Doplním len, že sme riešili tam vtedy spor susedský, kde 

teda  jedni chceli prenajať si aj druhú časť, druhí nechceli si prenajať druhú časť. Ale na danom 

území sme previedli niekoľko prehliadok a v podstate na inú tému, ale, ale mám pocit, že z toho 

jak sme to dávali tie informácie do kopy, vyplynula z tohto aj táto záležitosť. A preto, že sa to 

opätovne vracia na prejednanie do MZ, tak som si dovolil naformulovať tú ukladaciu časť. Ak 

sa s ňou kolegovia samozrejme zhodnú. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Poprosil by som pána poslanca Kováča o pozmeňujúci 

návrh o aké doplnenie ide. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem veľmi pekne. K tomuto materiálu by som do ukladacej časti navrhoval, aby sa pri 

tomto type žiadosti doplnilo aj stanovisku správcu nehnuteľnosti mesta, alebo odboru výstavby, 

či na majetku mesta sa nenachádzajú náhodou čierne stavby. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 15 
Číslo bodu: 11.3. 
Renáta Karalová, Krátka 22, Rožňava – prenájom pozemku mesta – PN Kováč 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

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

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

 

 

Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje prenájom  pozemku 

mesta v k. ú. Rožňava zapísaného na LV č. 3001, časť z parc. č. KN C 1067 zastavaná plocha 

s výmerou 163 m2, pre Renátu Karalovú bytom Krátka 22, Rožňava 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 za sumu 294,30 

€/rok. Nech sa páči hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
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prenájom  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, Rožňava 
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, t.j.294,30 €/rok 
u k l a d á  
a)zabezpečiť vypracovanie nájomnej zmluvy 
Z:  prednostka MsÚ 
T:  31.12.2020 

       b) priložiť k takýmto materiálom stanovisko správcu nehnuteľnosti alebo príslušného  
stavebného úradu o tom, či sa na predmetnom pozemku nenachádza čierna stavba 
Z: prednostka MsÚ 
T: stály 

 
 

Číslo hlasovania: 16 
Číslo bodu: 11.3. 
Renáta Karalová, Krátka 22, Rožňava – prenájom pozemku mesta - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof       

 

Prejdime k bodu rokovania č. 11/5 Občianske a  poľovnícke  združenie  Rožňava,  Páterova  

12, Rožňava – Jánova chata 

Otváram diskusiu. nech sa páči pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. keďže k uvedenému materiálu prebehlo aj niekoľko rokovaní, aj sme 

pracovali na znení uznesenia, pánom poslancom aj vedeniu MsÚ som na začiatku rokovania aj 

v písomnej podobe predložil svoj návrh, ako by malo vyzerať uznesenie nakoľko ešte aj 

odporúčanie finančnej komisie, z ktorej som vychádzal sme doplnili. Takže prečítam nový 

návrh uznesenia pričom, pričom sme hľadali hlavne riešenie, akým spôsobom majetok mesta, 

tzn. Jánovu chatu, zveľadiť resp. zachovať a tak aby slúžila ďalej. Návrh na uznesenie MZ 

v Rožňave súhlasí po 1. s opravou, údržbou a investíciou Jánovej chaty realizovanou 

Občianskym poľovníckym združením Rožňava, Páterová 12, 048 01 Rožňava s nákladmi 

vyčíslenými až po vydaní rozhodnutia stavebným úradom. Po 2. s tým, aby Občianske 

poľovnícke združenie Rožňava, Páterová 12, 048 01 Rožňava bolo povinné každý rok zveľadiť, 

alebo vybudovať zariadenie slúžiace širokej verejnosti napr. oddychové zóny s možnosťou 

opekania a varenia, turistické chodníky v hodnote minimálne 1 000 eur v súlade s osobitnými 

predpismi. Po 3. s tým, aby Občianske poľovnícke združenie Rožňava, Páterová 12, 048 01 

Rožňava realizovalo ďalšiu in... ďalšiu investíciu Jánovej chaty uvedenú v priloženom rozpočte 



 46 

minimálne v hodnote 2 000 eur ročne po dobu trvania zmluvy. Po 4. s tým, že každú investičnú 

akciu na Jánovej chate bude odsúhlasovať MZ. O každej potrebe ďalších opráv na Jánovej chate 

bude občianske poľovnícke združenie bezodkladne informovať vlastníka. Ukladaciu časť 

navrhujem ponechať v tejto podobe, nakoľko už je prispôsobená týmto, tomuto zneniu 

uznesenia. To znamená ukladá po 1. zaslať súhlas s opravou a údržbou chaty pre OPZ Rožňava. 

Po 2. uzavrieť dodatok k Zmluve o používaní poľovného revíru č. 45 Rožňava v čl. VI. ods. 7. 

Po 3. uzavrieť dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov s OPZ do 31. 12. 2020. Pani 

prednostka MsÚ. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Po dlhých úvahách na komisii finančnej a komisii výstavby a, a po 

súhlasných stanoviskách týchto komisií, si napriek tomu dovolím povedať ešte svoj názor na 

túto tému, a to konkrétne, že nikto neupiera fakt občianskemu združeniu, že investovalo nemalé 

prostriedky do rekonštrukcie tejto chaty. Problém je, že tieto investície, ktoré tam boli robené, 

neboli robené so súhlasom majiteľa čiže mesta Rožňavy. Taktiež neboli ohlásené na stavebnom 

úrade. A teda nie sú vôbec nejak podložené a boli v rozpore s vtedy platnou alebo stále platnou 

zmluvou, ktorú malo občianske združenie podpísanú s mestom. Čiže ja  v tomto bode môžem 

iba apelovať na  stavebný úrad aby vlastne vykonal miestne šetrenie a v prípade, že bol 

porušený stavebný zákon aj určil nejaké sankcie. Keďže nám bolo povedané, že sa zmenila ja 

rozloha tejto chaty a nebolo vydané žiadne povolenie na túto zmenu. A taktiež môžem apelovať 

na mesto ako vlastníka aby keď aj do budúcna sa dohodneme na tomto novom znení zmluvy 

aby táto bola ja dodržiavaná a aktívne kontrolovaná zo strany mesta. Nie, že keď my budeme 

mať v zmluve, že občianske združenie ma ročne či už minimálne 3000 alebo minimálne 1000 

eur investovať do majetku mesta a presne bude určené do akého, že to sa niekt.... toto sa roky 

nebude dodržiavať a kontrolovať a potom zase prídeme k takejto situácií. Takže ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja len trošku tak na ozrejmenie situácie, že čo sa stalo. Poľovnícke združenie 

preinvestovalo v nedávnej dobe okolo až 5 – 8 tisíc euro, po dohode sme sa dohodli, že tú 

investíciu uznávame, ale v rámci toho, že tú chatu využívali vyše 15 rokov a berieme to ako 

investíciu naspäť do tej budovy. Takže oni to aj zobrali a súhlasili s touto podmienkou a že do 

budúcna preinvestujú viac ako 30 000, keď to bude 20 my sme ich podmienili s tým, že 

minimálne 18 000 nech investujú. Takže toto je tá dohoda. Dám za pravdu pán poslanec 

Bolaček Vám, že áno do budúcna bude treba trošku riešiť aj to stavebné povolenie, nieže trošku, 

ale bude treba mať aj stavebné povolenie, keď budú rozširovať územie. Jedná sa o možno o 4 

štvorcové metre, ale predsa išlo o rozširovan...rozšírenie tej chaty. Oni si uznali chybu, 

povedali, že už do budúcna podľa týchto, podľa tohto uznesenia informovať o všetkých 

opravách MZ a mesto Rožňava. Takže to máme od nich tak isto pozitívny súhlas. Nech sa páči 

pán poslanec Kováč.  

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Jedna informácia. Ja by som do ukladacej časti doplnil bod 4 v zmysle článku 

5 práva a povinnosti prenajímateľa a nájomcu, v ktorom sa hovorí, že nájomca je povinný bez 

zbytočného odkladu ohlásiť prenajímateľovi akúkoľvek škodu resp. bod 4, kde je nájomca 

oprávnený, povinný teda nahlásiť akúkoľvek zmenu, ktorú chce vykonať, aj každá stavebná 

úprava, rekonštrukčné práce, iné zhodnotenie majetku. Navrhujem, aby v zmysle sankcií, ktoré 

sú v bode 6 bol pren... v článku 6 bod 3, bod 3 alebo 2 teraz neviem rýchlo, aby bol písomne 
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upovedomí maj...upovedomený, upovedomené poľovnícke združenie o tom, že  porušilo túto 

nájomnú zmluvu kvôli tomu, čo teda vykonali na tejto stavbe. Hovorím to preto, lebo, lebo 

zamedzíme tým pádom možno do budúcna nejakým takým náhodným veciam, že čosi sme 

preinvestovali a mesto o tom nevie. Aby sa táto vec neopakovala a zároveň, aby mesto malo 

iné východiskové vyjednávacie možnosti a schopnosti.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem za slovo. Pán kolega bod č. 4 uznesenia som naformuloval, tak neviem, či to bude to 

isté, alebo. Ukladacia časť. Aha! Jasné. Nič som sa nepýtal. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja si myslím, že tento návrh, ktorý predniesol kolega Drengubiak nie je v rozpore s tým, čo 

odporúčala finančná komisia, čiže ja tento návrh podporím. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Áno v podstate už len taká záverom k tomu celému, že do tej chaty dlhodobolo, dlhodobo 

nebolo investované. Z časti bola v havarijnom stave. Na druhej strane uznávam poľovnícke 

združenie pochybilo, možná jednotlivci v poľovníckom združení v snahe čo najrýchlejšie 

zachraňovať veci v určitom období začiatkom tohto roka, ale viac menej s týmito bodmi sú 

v súlade s uzavretou zmluvou a keď sa tieto body doplnia len sa vlastne vnesú ďalšie pravidlá 

do toho fungovania, aby to fungovanie medzi mestom a poľovníckym združením bolo 

dlhodobé. Takže, takže súhlasím s týmito pripomienkami.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pána Drengubiakao chvíľu tak sa. Dobre. Takže uzatváram 

diskusiu. len som upozornil pána Drengubiaka, aby išiel na svoje miesto, lebo ho vyzvem. 

Takže by som poprosil o pozmeňujúci návrh pána poslanca Drengubiaka. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Tak ešte raz pozmeňujúci návrh. Návrh na uznesenie. MZ v Rožňave súhlasí po 1. s opravou, 

údržbou a investíciou Jánovej chaty realizovanou Občianskym poľovníckym združením 

Rožňava, Páterová 12, 048 01 Rožňava s nákladmi vyčíslenými až po vydaní rozhodnutia 

stavebným úradom. Po 2. s tým, aby Občianske poľovnícke združenie Rožňava, Páterová 12, 

048 01 Rožňava bolo povinné každý rok zveľadiť, alebo vybudovať zariadenia slúžiace širokej 

verejnosti napr. oddychové zóny s možnosťou opekania a varenia, turistické chodníky v 

hodnote minimálne 1 000 eur v súlade s osobitnými predpismi. Po 3. s tým, aby Občianske 

poľovnícke združenie Rožňava, Páterová 12, 048 01 Rožňava realizovalo ďalšiu investíciu 

Jánovej chaty uvedenú v priloženom rozpočte minimálne v hodnote 2 000 eur ročne po dobu 

trvania zmluvy. Po 4. s tým, že každú investičnú akciu na Jánovej chate bude odsúhlasovať 

MZ. O každej potrebe ďalších opráv na Jánovej chate bude občianske poľovnícke združenie 

bezodkladne informovať vlastníka. Ukladaciu časť ukladá po 1. zaslať súhlas s opravou, 
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údržbou chaty pre OPZ Rožňava. Po 2. uzavrieť dodatok k Zmluve o používaní poľovného 

revíru č. 45 Rožňava v čl. VI. ods. 7. Po 3. uzavrieť doplatok k Zmluve o nájme nebytových 

priestorov s OPZ. Termín do 31. 12. 2020. Zodpovedá prednostka MsÚ. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 12  poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 
Číslo hlasovania: 17 
Číslo bodu: 11.5. 
Občianske poľovnícke združenie Rožňava, Páterova 12, Rožňava – Jánova chata –PN Drengubiak 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček       

 

 

Poprosím pána poslanca Kováča o znenie ukladacej časti o bod 4 jeho návrh. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem. Navrhujem, navrhujem, aby ukladacia časť sa rozšírila o bod 4, kde bude textácia 

ukladá MsÚ, aby postupovalo v zmysle článku 6 ods. 3 nájomnej zmluvy a zaslalo písomné 

upozornenie poľovníckemu združeniu o porušení nájomnej zmluvy.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 10 poslancov, proti 1, zdržal, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem. 
Číslo hlasovania: 18 
Číslo bodu: 11.5. 
Občianske poľovnícke združenie Rožňava, Páterova 12, Rožňava – Jánova chata – PN Kováč 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 10 
Proti: 1 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč 

Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók     

 
   Proti: 

Ing. Ján Lach       
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   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs       

 
   Nehlasovali: 

 

A teraz hlasujme o celom návrhu. Nech sa páči. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem pekne. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

                             s ú h l a s í  
  1. s opravou, údržbou a investíciou Jánovej chaty realizovanou Občianskym  

poľovníckym združením Rožňava, Páterova 12, 048 01 Rožňava s nákladmi 
vyčíslenými až po vydaní rozhodnutia stavebným úradom 
2. s tým ,aby Občianske poľovnícke združenie Rožňava, Páterova 12, 048 01 Rožňava 
bolo povinné každý rok zveľadiť alebo vybudovať zariadenia slúžiace širokej 
verejnosti ( napr. oddychové zóny s možnosťou opekania a varenia, turistické 
chodníky ) v hodnote minimálne 1000,- €, v súlade s osobitnými predpismi 
3. s tým, aby Občianske poľovnícke združenie Rožňava, Páterova 12, 048 01 Rožňava, 
realizovalo ďalšiu investíciu Jánovej chaty, uvedenú v priloženom rozpočte, 
minimálne v hodnote 2000,- € ročne po dobu trvania zmluvy 
4. s tým, že každú investičnú akciu na Jánovej chate bude odsúhlasovať MZ. O každej 
potrebe ďalších opráv na Jánovej chate bude Občianske poľovnícke združenie 
bezodkladne informovať vlastníka 
u k l a d á 

                            1. zaslať súhlas s opravou a údržbou chaty pre Občianske poľovnícke združenie 
2. Uzavrieť dodatok k Zmluve o užívaní poľovného revíru č. 45 Rožňava ( v čl. VI ods.    
     7) 
3. uzavrieť dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov s Občianskym    
     poľovníckym združením 
4. v súlade s Čl. 6 Skončenie nájmu, ods. 3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo 
dňa 20.12.2016 písomne upozorniť nájomcu Občianske poľovnícke združenie na 
porušenie príslušných ustanovení zmluvy o nájme nebytových priestorov 
Z: prednostka MsÚ 

  T: 31.12.2020 
Číslo hlasovania: 19 
Číslo bodu: 11.5. 
Občianske poľovnícke združenie Rožňava, Páterova 12, Rožňava – Jánova chata - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók   

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček       

 
   Nehlasovali: 

Ing. Ján Lach       
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Prejdeme k bodu rokovania č. 11/6 Technické služby mesta Rožňava -  protokolárne 

odovzdanie majetku mesta do správy 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
protokolárne odovzdanie nasledovných nehnuteľností v k.ú. Rožňava: 
pozemky, parc.č.KN C 2162/2 zast.plocha s výmerou 1724 m2, parc.č.KN C 2162/36 
zast.plocha s výmerou 191 m2, parc.č.KN C 2162/37 zast.plocha s výmerou 8 m2, 
parc.č.KN C 2162/38 zast.plocha s výmerou 7 m2, parc.č.KN C 2162/39 zast.plocha 
s výmerou 8 m2, parc.č.KN C 2162/40 zast.plocha s výmerou 8 m2, parc.č.KN C 
2162/41 zast.plocha s výmerou 6 m2, parc.č.KN C 2162/50 ostatná plocha s výmerou 
403 m2 a garáže so súp. číslom 3532, 3533, 3534, 3535 a 3536 do správy pre 
Technické služby mesta Rožňava s účinnosťou od 1.1.2021 
u k l a d á  
zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní majetku do správy  
Z:  prednostka MsÚ 
T: 31.12.2020 

Číslo hlasovania: 20 
Číslo bodu: 11.6. 
Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy - 

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

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Karol Kováč Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók       

 

Tému majetko-právne záležitosti sme ukončili. Prejdeme k bodu 12. V bode 12 máme 

Koncepcia  rozvoja  školstva  v meste  Rožňava  –  Rožňavský  edukačný  klaster – Učitelia pre 

21. storočie  

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Kováč. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Ja mám na začiatku svojho príspevku otázku. Pevne verím, že tento materiál 

je ešte stále otvoreným materiálom? Hovorím to preto, lebo sekundičku len... dobre nepočúva 

ma to. V cieľoch, ktoré sú uvedené v tomto materiály mi chýba tá vec, ktorá je podstatná resp. 

najzaujímavejšia, alebo teda najproblematickejšia v tomto regióne. V závere sú zhrnuté 

červeným napísané nejaké ciele. Sekundičku nech si to nájdem. Očakávané zručnosti 

absolventov v roku 2030 plus ďalšie očakávania, ktoré s tým súvisia. Úprimne povedané ja 

vidím najväčší problém v tomto regióne v uplatnení detí z marginova...marginovaných 

prepáčte mi za ten výraz. 
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p. primátor Michal Domik 

Marginalizovaných. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem. A sociálne nevýhodných rodín, sociálne znevýhodnených rodín a ich nejakým 

spôsobom začlenenie do tejto spoločnosti jednoduchším a, a spôsobom takým, aby sa dokázali 

socializovať rýchlejšie, resp. aby boli lepšie socializovaní a to mi tu chýba. Myslím si, že 

v našom regióne je nízka zamestna...nezamestnanosť spôsobená nie tým, že deti, ktoré majú 

veľmi dobré priemery, ktoré majú záujem o štúdiá na stredných a neskôr vysokých školách, že 

by mali problém s uplatnení sa v danom regióne, alebo regióne ako takom. Pretože to je 

problém rozvoja tohto regiónu ako takého. Vy tu uvádzate, že by tam malo byť teoreticky lepšie 

cestový ruch postavený na tom, nejaký systém služieb postavený v existencii tohto regiónu atď., 

atď. Ja si ale myslím, že viac energie by sme mali v týchto, v tomto materiály venovať, alebo 

v tejto vízii venovať práve týmto deťom, ktorých uplatnenie je v spoločnosti najťažšie. Takže 

ja samozrejme zašlem k tomuto nejaké písomné, písomné pripomienky v tomto smere, ale bol 

by som veľmi rád, keby sa tím tvorcov zamyslel týmto smerom. Pretože tie očakávania 

zručností absolventov 2030 v tomto postrádam a v cieľoch tak isto postrádam túto záležitosť, 

ktorá je aj napriek tomu, že to je možno len 27% obyvateľstva tohto mesta je tým najpálčivejším 

a zaoberá, alebo teda nejakým spôsobom zamestnáva mesto, úrad práce až s 80 – 90 %. Takže 

myslím si, že ten tomuto problému by sa bolo tiež v tejto veci resp. v tomto materiály venovať. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte kým by som dal slovo potom pani vedúcej odboru školstva, pani 

Tamášovej, aj nášmu hosťovi Marekovi Kmeťovi, ešte by som povedal, že na úrovni mesta 

včera sa uskutočnilo stretnutie riaditeliek MŠ, ZŠ a SŠ a ako hostia prišli aj z ministerstva pán 

Martin Kríž a jeho kolega a prešla veľmi zaujímavá diskusia. Hej. Diskusia ako by malo 

vyzerať školstvo v rok... v ďalších 10-tich, 20-tich rokoch v budúcnosti. Ja z mojej strany, 

z mojej strany je tam veľká podpora. Hej. Bola tam veľmi dobrá diskusia, boli tam podnety, 

boli tam viaceré, viaceré otvorené témy. Bola tam otvorená téma aj marginalizovanej komunity, 

ako by sme vedeli pomôcť. Veľmi dobrá myšlienka, že máme tu úplne chýbajúci potenciál, 

nakoľko sme stredobodom celej Európy môžem povedať, že máme tu toľko kultúrnych 

pamiatok, hradov, máme tu mauzóleum, hrad, kaštieľ, máme tu plno jaskýň, máme tu strašne 

obrovské bohatstvo a myto nevieme predať. A základom je to, aby sme vlastne už aj tu niekde 

začali, aby na tých školách ako bolo veľmi dobre pripo...taká veľmi dobrá pripomienka bola, 

že my sa tu učíme, naše deti sa tu v našom meste učia, že po anglicky povedať, že kde sa 

nachádza Big Ben, Versial, kde to je, ak, aké má, aké má vymoženosti, aký je cestovný ruch 

Egypt a krížom krážom, ale nevedia vôbec povedať hej, že kedy vznikol hrad, kedy sa postavil 

hrad, kedy kto žil v kaštieli v Betliari a plno zaujímavostí o našom Gemeri. Lebo Gemer nie je 

len mesto Rožňava a toto okolie, ale je dosť rozsiahli. Hej. A to je základ toho, že by sme mohli 

vlastne do budúcna otvoriť odbory ako na turizmus hej a presne tam turizmus, lebo viacerí 

povedia, že no teraz potrebujeme napr. poviem, že Essity potrebuje možno 20 zamestnancov 

a my nemôžme otvoriť odbor na essity, je to veľmi dobré, lebo je to, chceli by sme im pomôcť, 

ale je to len krátkodobé. Hej. Oni doplnia tých 20 zamestnancov a my potom čo? 4 roky 

otvoríme dajaký odbor a máme 80 zam....80 potenciálnych zamestnancov vychováme a čo 

s tými 60-timi. Ale presne tu je tá diera na trhu, kde by sme  mohli týchto mladých ľudí 

inšpirovať učiť sa presne o tom, že aké sú tu vymoženosti, aby vedeli, máme tu možno plno 

hotelierov, kde by radi prijali takých zamestnancov, ktorí by vedeli rozprávať o tom 

hotelierstve, vedeli by komunikovať v angličtine. Máme tu gastro firmy, kde tak isto by 

potrebovali dajakých ďalších zamestnancov, kde by vedeli, keby náhodou prišli hostia 



 52 

z Anglicka, z Nemecka, z Maďarska, aby sa s nimi vedeli dorozumieť. Aby im vedeli ponúknuť 

dajaké jedlo aj v týchto jazykoch. Hej. Takže tu obrovský potenciál zmeniť to myslenie. Ja som 

tam vystúpil, kde, kde z mojej strany, ako už 20 rokov podnikám, kde vidím najväčší problém, 

čo som zistil bohužiaľ aj pri mojej dcére, chce byť učiteľka a keď som sa ju spýtal, má 14 rokov, 

že koľko zarába pani učiteľka, tak mi povedala, že 230 euro. Hej. Tak som upozornil na to 

učiteľov, že všetci, všetci žiaci chcú byť IT-čkári. Hej a nikto sa nezamýšľal nad tým, že prečo. 

Tak jednoducho tak ako vy máte sny, každý chce mať dom, chce mať auto, chce mať blahobyt, 

chce si vedieť zabezpečiť stravu, kúpiť si to čo, na čo má chuť, tak isto už aj v 15-tich, 16-tich 

rokoch aj tie deti majú. Ale tá informácia IT-čkár fúúú IT-čkár zarába 2 tisíc, 3 tisíc euro, hej, 

ale verte tomu, som im povedal, že nech dajú dotazník, nech sa spýtajú momentálne koľko 

zarába stolár, koľko zarába elektrikár, koľko zarába murár a verte tomu, že zas bude sa to 

pohybovať v sume okolo 300, 400 euro, že si budú myslieť. A pritom je opak, opak je už iný, 

už nie je to, ako 30 rokov nám bolo hučané, prízvukované, že keď budeš stolár tak nič. Ty musíš 

byť inžinier, ty musíš byť doktor, ale doba sa zmenila, keď stolár nemá problém zarobiť 2 tisíc 

euro a to isté ani elektrikár, ani murár zarobia minimálne 2 tisíc euro mesačne vedia zarobiť. 

A toto deti nevedia. Zato chcú byť IT-čkári a zato potom majú problém tieto, tieto triedy 

doplniť s takýmito odborníkmi, lebo momentálne nemáme tesárov, nemáme murárov, nemáme 

elektrikárov, nemáme stolárov a mnoho týchto profesií, ktoré sú teraz veľmi žiadané a zas 

prízvukujem, sú aj veľmi dobre platené. A deti o tom nevedia. Takže toto som trošku riaditeľom 

odporučil, aby s nimi prešli, aby vedeli, že aj toto je nasmerovanie a teraz by som dovoľte, že 

trošku ešte aj do diskusie vtiahol aj pani magistru, našu vedúcu odboru školstva, pani 

Tamásovú, aby povedala ďalšie informácie o tomto veľkom a veľkolepom projekte. Ďakujem 

pekne. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážení poslanci dovoľte mi hneď v úvode povedať, ja 

som matkou 2 detí a už mám dá sa povedať skoro dospelé deti, tak dcéru už mám dospelú a dosť 

často počujem názor nie len od nich, ale aj od ich kamarátov, že čo my tu máme v tomto regióne, 

načo tu ostať. Nemám prácu. Idem do Bratislavy, idem do zahraničia. Našim cieľom s tou 

koncepciou rozvoja školstva v meste Rožňava a dá sa povedať, že aj v regióne Rožňava je to, 

aby nám mladí ľudia neodchádzali. Takže toto je hlavný cieľ a na to sme postavili vlastne celú 

našu koncepciu. To čo tu odznelo od pána poslanca Kováča áno, áno je to pravda. My sme 

región, kde je veľa detičiek zo sociálne znevýhodneného prostredia a samozrejme musíme 

myslieť aj na nich. My aj budeme na nich myslieť. Tento materiál je vlastne o tom, je to 

pokračovaním tej analýzy, ktorú sme už predložili už v júni a teraz sme chceli teda ďalší krok 

sme urobili a pokračujem v príprave koncepcie. Máme ešte dotazníky, o ktorých sme už 

hovorili aj na MZ. Vyhodnotené ich ešte nemáme. To bude ďalším pokračovaním do koncepcii 

a teraz máme možnosť spolupracovať, teda ponúkli nám takú možnosť Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu, aby sme spolu s nimi otestovali novú formu podpory učiteľov 

základných a stredných škôl, aby vzdelávací a výchovný proces dokázali, spolu sme dokázali 

lepšie prispôsobiť tým potrebám 21. storočia. Sú ochotní do toho investovať nie len, nie len 

pracovníkov, teda ľudské zdroje, ale sú ochotní do toho investovať aj finančné zdroje. Znamená 

to pre nás, že máme, máme možnosť získať veľkú podporu a pilotne vstúpiť do ničoho, čo môže 

zachrániť náš región. V materiály máme opísané, že akým spôsobom to plánujeme. Takže ak 

by ste mali dajaké otázky. Nech sa páči. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som ešte poprosil a zároveň privítal nášho hosťa Mareka Kmeťa, nech 

pár slov taktiež povie o tomto veľkom projekte. 
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Hosť 

Ďakujem pekne. Tak ja som rád, že takéto stretnutie bolo. A na otázku pána poslanca práve 

včera vznikol na ministerstve školstva nový odbor Odbor inkluzívneho vzdelávania. To je 

odbor, ktorý Slovensko nemalo a ktorý sa presne venuje práci s marginalizovanými rómskymi 

komunitami. Ja pred včerajším stretnutím som dostal od šéfky tohto odboru Svetlany Sítovej 

takýto mail: rada chcem podporiť podporu projektu v oblasti vzdelávania, ktorý sa mi javí ako 

ambiciózny a je plne v súlade so zámermi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

v oblasti inklúzie a teda aj s nultým ročným plánom inkluzívneho vzdelávania, ktorý bol 

nedávno schválený. Projekt v Rožňave má predpoklad byť úspešný a môže priniesť pozitívne 

výsledky pre cieľové skupiny projektu, ak bude doplnený postupne príslušnými vykonávacími 

akčnými plánmi. To znamená, že samotné ministerstvo nemá predstavu, tak preto je troška 

čudné, že my by sme už tú predstavu mali mať skôr ako ministerstvo, ale budeme určite s nimi 

v úzkom kontakte a budeme na tom spolupracovať. Čiže určite sa budeme venovať aj tejto 

téme. Je to samostatná téma, máme to rozpracované. Prebehlo už niekoľko dlhých diskusií 

s týmito ľuďmi, ktorí sú aktéri a ktorí dokážu nám pomôcť aj po tejto stránke. Opäť ten projekt 

nedokáže vyriešiť za rok to, čo sa tu 30 rokov absolútne neriešilo, resp. sa riešilo len z pohľadu 

nejakého excelu, tabuliek a takéhoto vyhodnotenia. V podstate celý ten projekt je postavený na 

tom, že istým spôsobom sa budeme môcť odpútať od školstva, ktoré poznáme z klasického 

ponímania, pretože ako sa ukazuje nič sa tým nerieši a Rožňava sa neposúva ďalej. Od roku 

2015 bolo, bola uložená úloha, že v rámci Rožňavy sa má pracovať so školstvom, aby sa 

nejakým spôsobom akceptovali regionálne potreby. Tuto si môžeme len povedať, že čo sa 

urobilo od roku 2015, čo urobilo školstvo, čo urobili školy. Vždy sa jedná skôr o také 

individuálne lastovičky na školách, kde učitelia robia projekty vo svojej triede, alebo v jednom 

ročníku a nie je to vôbec koncepčné a vôbec to ani neprospieva k tomu, že kam by sme chceli 

tento náš región posunúť. Takže je to široko koncipovaný projekt, pilotný, ktorý pokiaľ bude 

úspešný a samozrejme, že rátame s tým, že tým, že to ešte nikto nepripravoval, tak môžeme 

robiť samozrejme aj my nejaké chyby. Toto ministerstvo bude nejaký čas akceptovať, pretože 

ukážeme cestu, ako sa to, čo napr. urobíme my teraz v rámci cestovného ruchu v Rožňave dá 

o 3 – 4 roky automaticky preklopiť do Prievidze  a okolia, kde skončia s banským priemyslom. 

To znamená, že ostanú v takom istom bode, ako sme my už niekoľko rokov. Preto si myslím, 

že toto je jedinečná príležitosť ako do toho ísť, ako vytipovať lídrov z pohľadu vzdelávania 

a pedagogiky a s týmito ďalej pracovať a posúvať vlastne toto školstvo, aby o 10 rokov, áno na 

10 rokov, kedy už budú očakávané zručnosti úplne, úplne iné, aby sme vedeli, že tí naši učitelia 

to dokážu učiť a aby sme mali absolventov, ktorí sa tu dokážu uplatniť. Je to, áno je to veľký 

projekt, ambiciózny projekt, ale sú len 2 alternatívy. Ostať aktuálne a čakať, že nás bude riadiť 

ministerstvo školstva z ŠPÚ, že nás bude riadiť VÚC-ka v rámci stredných škôl, alebo že 

urobíme niečo my a momentálne sa nám otvára to, že ministerstvo školstva nám dáva možnosť 

vstúpiť do učebných osnov, to znamená učiteľ v Rožňave povie, že toto je látka, ktorú ten žiak 

nedokáže využiť a miesto toho tam dokáže dať niečo z daného regiónu s tým, že sa to pôjde, že 

sa to bude riešiť naprieč všetkými stupňami, naprieč predmetmi. V podstate áno tá regionálna 

výchova nebude izolovaná, ale bude v rámci toho kurikula zasadená do celého školského 

systému. Takže ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte ja by som odpovedal, ešte ja tak isto by som vyzdvihol tú marginalizovanú 

skupinu, že čo sa stalo. Hej a čo sa už by nemalo stať. Stalo sa to, že dostali sme príkaz zrušiť 

študijný odbor kaderníčka a kuchár na našej strednej škole. Hej. A ja som musel sadnúť do auta 

s pani riaditeľkou, ísť na ministerstva a s prepáčením vyhrážať sa, hovorím, lebo oni povedali, 

tak načo nám 2 také študijné odbory, keď je aj v Moldave. V Moldave zanechali a naše deti išli 

do Moldavy. Tak sme išli na ministerstvo školstva a jednoducho bolo im len vysvetlené, že 
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v tomto študijnom odbore kaderníčka, kuchár a tak isto aj stolár a tak isto aj ďalšie pozície 

100% navštevuje marginalizovaná komunita. Takže neverím, že by naše, naša 

margina...rómska komunita sadla ráno o hodinu skôr na autobus a išla by do školy do Moldavy, 

aby sa mohla vyučiť na tento odbor. Takže práve preto som si myslel, že je to veľmi dôležité 

a keď im to bolo vysvetlené priamo, že vlastne kto v tom študijnom odbore, vlastne kto vlastne 

ten študijný odbor navštevuje, že je to rómska komunita, ktorým sme chceli zabezpečiť ešte nie 

len 9 ročnú povinnú dochádzku, ale aby aj niečo sa vyučili, tak oni automaticky zrušili podnet 

VÚC-ky a súhlasili s tým, že tento odbor v našom meste musí zostať, hej, a v žiadnom prípade 

sa nesmie zrušiť. Do budúcna ak my urobíme presne takéto klastre a my si nariadime 

a povieme, že my potrebujeme toto, toto, toto nikto nemôže vedieť lepšie ako my v meste, aké 

potrebujeme študijné odbory, podnikatelia aké majú zámery, či sa chcú rozširovať, keď nám 

príde podnikateľ a povie, že chcem sa rozširovať v takom segmente, budem tam potrebovať 

minimálne, alebo príde do priemyselného parku nejaký developer a povie, že budem potrebovať 

tam 200 zámočníkov, tak otvoríme študijný odbor zámočník. Hej. Ale teraz momentálne nám 

povedia nie, neotvárajte, nesúhlasíme otvoriť takýto študijný odbor, lebo je v Košiciach. 

Choďte do Košíc hej. Takže tomuto sa chceme, ja viem, že ideme proti prírode a proti veľkým 

hráčom ako je ministerstvo školstva, ale som veľmi rád, že oni momentálne hej ako teraz 

pristupujú k tomu, presne toto podporujú, aby toto prišlo zdola. Naše potreby. Nemôžu nám 

povedať, že čo nám sa tu otvorí a čo nie. My pot...my o tom vieme, že čo chceme, aké študijné 

odbory otvoriť. A presne to bol ten príklad, aby sa do budúcna nestalo, že my musíme na 

ministerstvo behať a zachraňovať tento študijný odbor, lebo tieto deti už by boli na ulici 

a venovali by sa len tomu, čomu by ich príroda asi pritlačila. A nehovoriac o tom, že trošku 

treba sa  pozrieť aj na čísla, hej. Stále sa rozpráva o dajakej najmenej rozvinutom meste. Sme, 

patríme v roku 2005 sme mali 20% hej a za 5 rokov sa to znížilo na 18% a sme na chvoste. Sme 

stále na chvoste, takže musíme aj k tomuto pristupovať tak, že treba zmeniť presne tak, že títo 

ako aj bolo povedané  sa čudujem, že najviac nezamestnaných máme zo stredných škôl. Hej. 

Vyučení. Takže buď chodia, robia na čierno, alebo ako. Určite treba aj tu analýzu urobiť, že 

prečo zo stredných škôl hej a z učňoviek sú najviac nezamestnaní títo ľudia. Keby oni by mali 

byť presne tak jak som povedal, že treba nám stolárov, tesárov a elektrikárov. Takže toto je asi 

jeden taký, taký priamočiary cieľ, že čo chceme zabrániť, aby nám nepovedali, že len toľko 

odborov otvoríte. Ale my keď chceme tu 10 odborov a vieme, aby nám deti neodchádzali do 

Košíc študovať, čo dakomu vyhovuje, že do Košíc naše deti idú a, a potom 4 roky sa tam učia, 

zvyknú si na tú klima...aklimatizujú sa v tom meste, jasné, že sa im to zapáči, potom idú na 

vysokú, ale už potom po 8-mich rokoch do mesta Rožňava sa nevrátia, do vlastného rodiska. 

Takže také na dovysvetlenie pán poslanec. Ale nech sa páči pán poslanec. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne za názory pani vedúcej odboru, Mareka Kmeťa aj tvoje pán primátor. Nechcem 

sa veľmi rozširovať. Bavíme sa o 2 celkoch. Trocha ma mrzí, že sa mi nepodarilo presadiť sa 

do tej, do toho pracovného tímu, ktorí tam bol, ale pravdepodobne nespĺňam kritériá, ktoré teda 

by mali mať členovia tohto tímu. My sa bavíme o 2 rovinách. Bavíme sa o tom, čo ako región, 

kade Rožňava, okres Rožňava, akým spôsobom by sa mal uberať či už hospodársky, 

spoločenský alebo kultúrne tento región a bavíme sa o tom, o druhom balíku problémov a to je 

školstvo. Ako pripraviť deti na toto, ako pripraviť stredoškolákov, ako získať čo najviac 

mladých ľudí späť do tohto regiónu. Bavíme sa o 2 rôznych rovinách. Nechcem ich tu 

rozoberať. Chcem ale povedať, ešte len jednu dôležitú vec tohto, že myslím si, že stredné školy 

odborného charakteru, ktoré sú tu vykonávajú, myslím si, dostatok energie na to, aby sa snažili 

sa zabezpečiť duálne vzdelávanie pre svojich študentov. Čoho, čoho obchodná akadémia veľmi 

dobre má, veľmi dobré skúsenosti s duálnym vzdelávaním, mám taký pocit, že stredná združená 

stredná priemyselná škola sa snaží so stavebnými podnikmi takto nejakým spôsobom fungovať. 
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Otázkou je, či teda tí podnikatelia majú záujem o túto záležitosť. Ja hovorím o tom a to čo pán 

Kmeť povedal, veľmi správne otázkou je, či budeme čakať na ministerstvo, kým dostaneme 

nóty alebo sa pokúsime v rámci vlastných možností robiť niečo. Škoda, že to staviame do 

takýchto polôh. Myslím si, že sme komunita, jedna komunita, ktorá má pripraviť deti bez 

ohľadu na to, či teda teraz bez ohľadu na to, aký charakter stredných škôl tu v regióne máme, 

lebo to považujem za inú tému, za iný balík. Potrebujeme deti pripraviť na to, aby sa dokázali 

presadiť, aby sa dokázali sami učiť, aby dostávali, dostali chuť samy sa vzdelávať po skončení 

ZŠ, resp. po skončení SŠ, aby mali chuť rozvíjať svoju osobnosť, aby sa dokázali sociálne 

adaptovať, aby dokázali komunikovať a mnohé iné veci, ktoré sú tu uvedené svojím spôsobom. 

Mrzí ma len na tom to vyslovene, že my chce už teraz deti škatuľkovať. Podľa môjho názoru 

treba obecne pripraviť deťom podmienky na to, aby sa slobodne dokázali rozhodnúť čo a ako 

a kde a ako a prečo a ako. Pretože tento región stojí na aktívnych ľuďoch, ktorí vidia 

perspektívu v tomto regióne. My, myslím si, by sme nemali nútiť nikoho, aby tu v regióne ostal, 

my by sme mali vytvárať podmienky na to, aby to bolo, aby to bolo preňho zaujímavé. Čo sa 

týka služieb ako takých súhlasím. Áno treba si len zistiť, koľko máme kaderníkov, koľko sme 

schopný kaderníkov vychovať a aký je ten trh tu v danom meste blá, blá, blá, blá, blá. Tých, 

tých vecí je tam niekoľko. Či to bude margin... nie taký, onaký, to je jedno. Otázkou je, či vôbec 

má priestor uplatniť sa v danej, v danom sektore. My hovoríme o cestovnom ruchu. Ale 

cestovný ruch v tomto regióne vykazuje najnižší hospodársky nárast, najnižší hospodársky 

nárast a nemá v súčasnosti kapacitu na to, aby okrem svojich potrieb vytváral potreby, alebo 

uspokojoval potreby niekoho iného resp. my sme neboli schopní toto mesto smerovať za 

predchádzajúceho teda volebné obdobia týmto smerom k cestovnému ruchu, udržateľnému 

cestovnému ruchu. A teraz chceme od týchto detí, aby boli pripravené na cestovný ruch. No 

nebudú pripravené na cestovný ruch a pokiaľ sa dokážu dorozumieť budú si hľadať uplatnenie 

tam, kde budú môcť mať kariérny postup. Niekde u majiteľa penziónu, kde budú robiť týždeň 

recepčnú alebo 2 mesiace recepčnú, alebo 3 roky recepčnú a skončia, pretože niet kam ďalej. 

Hovorím o tom, že týchto mladých ľudí treba pripraviť na to, aby mali záujem rozvíjať tento 

región a aby mali priestor rozvíjať tento región a k tomu treba zručnosti, o ktorých hovoríme. 

Čo sa týka tej marginalizovanej skupine, alebo detí zo sociálne nevýhodných rodín ja som 

veľmi rád, že konečne ministerstvo založilo tento odbor. Sám budem sledovať tento odbor, 

akým spôsobom budú fungovať. Obávam sa, že , že aj pri súčasnej snahe všetkých 

zainteresovaných tento odbor skončí opäť na excelovských tabuľkách. Ale je to len preto, a to 

zopakujem to isté, čo pri turiz...rozvoji turistického ruchu, keď poslanci neschválili koncepciu 

v roku 2014, ktorú sme predložili ako komisia. Nie od ministerstva záleží od nad záleží na tom, 

skade sa bude tento región smerovať. Zopakujem nie na nás záleží, záleží to na deťoch a tom 

aby tie deti boli pripravené presadiť sa a mali záujem zostať v tomto regióne a vytvárať tie veci 

podľa svojej najlepšej vôle slobodne a vzdelane. Toľko. Nenúťme deti nejakým spôsobom veci 

riešiť takýmto spôsobom, že zostanú zaškatuľkované ako kedysi, že na baníckom učilišti sme 

si vychovali 140 baníkov, ktorí okamžite išli do Slanej a do rožňavskej bane. Ďalšia vec, ktorú 

chcem k tomu povedať, je to, že predpokladám a bol by som veľmi rád, jeden z mojich návrhov 

bude to, aby bola deklarácia škôl, deklarácia zamestnancov súčasťou tejto koncepcie, pretože 

to je zdroj toho, čo chceme dosiahnuť. To znamená, tie školy musia mať záujem takýmto 

spôsobom fungovať a mali by to niekde odprezentovať a tí zamestnávatelia tak isto. Prepáčte 

ja som sa veľmi rozbehol, ale je to téma na ktorej pracujem dlhé, dlhé roky a rozvíjam tak ja sa 

to...Ja pošlem písomnú ponuku. Prepáčte, ešte raz sa ospravedlňujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Najbližšie by som vás tak isto ako pred chvíľou som rozprával, asi pred 

hodinkou, že keď presne o tom to je, že diskusia je otvorená hoc kedy a moje dvere sú taktiež 

otvorené a my na MZ sa dozvieme, že pán poslanec už dlhé roky robí na tejto koncepcii. V 
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žiadnom prípade tam nebolo spomenuté, že my budeme škatuľkovať deti. Všetci riaditelia, 

riaditeľky škôl boli oboznámení a súhlasili hej. Vítajú túto možnosť, takže aby som, aby som 

trošku išiel do inej sféry. Takže je to možnosť tak isto aspoň čiastočne aj túto možnosť 

ponúknuť. Lebo my zbytočne teraz ideme budovať, že napr. ideme robiť teraz zvonicu 

a pritiahnuť sem turistov. Vieme pritiahnuť sem turistov, ale nechcem možno kritizovať tu 

vedľa hotel. Choďte tam, choďte do toho hotela a recepčná vám mám na starosti 30 izieb, urobiť 

v kaviarni kávu a ešte vás doviesť aj obed. Asi takto nefunguje biznis. Ako máme sem doniesť 

turistov, keď vlastne sa sklamú v tom hoteli. Hej. Takže to nechcem ani v rámci toho že urobiť, 

oni nemajú ľudí hej do toho hotela. A keď bude fungovať turizmus, tak toto je veľký potenciál 

nie len nás, ale celého nášho okresu a celého Gemera. A nehovoriac o tom, že už na tom 

turistickom ruchu pracujeme, sú otvorené strašne veľa výziev, takže len treba ten potenciál 

chytiť a treba touto cestou ísť. Nech sa páči pán poslanec Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem za slovo. Celý život som v podstate v školstve robil. Nechcem nad tým strácať svoju 

osobnú energiu, ale takýchto debát a pripomienok a názorov fakt som zažil dosť. Mrzí ma 

jedna, pred tým ak sa môžem zahĺbiť aby som nezabudol v prvom rade veľká vďaka a dôležitý 

dokument predkladateľov, ktorí to spracovali, ktorý sa tomu venujú. Škoda, že ste fakt 

nepozvali pána Kováča, možno by ste stratili ďalšie 2 týždne debatami. Ja neviem aký odbor 

by chcel vymyslieť, ale snáď nie ten ktorý, v ktorom je on špecialista. Takže klobúk dole.  Na 

druhej strane ma mrzí nie z úrovne tejto, ale celkovo. Oprášili sme pred rokmi mesiacmi pojem 

duálne vzdelávanie. Ja keď som nastúpil v 70-tich rokoch na spomínané banícke učilište duálne 

vzdelávanie bolo v rozkvete. Bolo samozrejmosťou, prirodzenosťou, súčasťou celého procesu 

vnímania detí, rodičov, zamestnávateľov, firiem atď. Bolo to, čo pán predsedajúci hovoril, že 

vedeli sme koľkých potrebujeme baníkov, elektrikárov, murárov atď. Čiže aj v minulosti bolo 

všetko niečo zlé na niečo dobré. Toho času  bola dlhodobo živelnosť. Ja som ju tiež zažil, 

prechádzali sme na nové odbory, vymýšľali sme. Každá škola sa hrala na svojom piesočku, aby 

zachovala štruktúru zamestnancov, prispôsobila sa čiastočne trhu. Učebnice neboli, pomôcky. 

To je široká problematika. Konečne teraz škola dostala po rokoch CNC stroje, ktoré sme začali 

teoreticky, aby remeselníci, ktorí dlhodobo, dlhodobo chýbajú mali na čom pracovať. Zriadili 

sme stolárov, kým sme zariadili stolári zanikli, firmy zanikli, čiže to je more problémov, ktoré 

nevynímajúc ani túto skutočnosť nevyriešime my na tejto úrovni. Je dôležité, že sa určí smer. 

Budú sa hľadať v rámci tej analýzy možnosti, ale nespomenuli sme riziká, ktoré toho času žiaľ 

sú a to sú nemáme deti v školách. Áno učí sa online, ale spomínaných elektrikárov, murárov, 

sústružníkov kto naučí online? Nikto. Takže kým sa nám nevytvoria podmienky a nedostaneme 

sa späť do toho normálneho cyklu vyučovacieho procesu už spomínaná aj v rámci toho 

duálneho vzdelávania tak bude problém a vždycky to bude v teoretickej rovine. Ja v každom 

prípade držím palce a vždycky som si vážil a budem podporovať túto oblasť, dôležitú oblasť, 

lebo vzdelaná generácia je základ budúcnosti. Takže držím palce a ja sa netlačím do komisie, 

lebo už mám nejaké iné názory, možno konzervatívne, ale, ale držím palce. Ďakujem za 

pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte na usmernenie, že žiadna komisia ešte zatiaľ nie je, ani neexistuje. To len 

bolo prvotný taký plán a zvolať takú konferenciu riaditeľov a riaditeliek škôl a škôlok 

a stredných škôl. Plne súhlasím pán poslanec Kemény s vami, ale bohužiaľ takto to dajak išlo 

na vedľajšiu koľaj ako to duálne vyučovanie tu bolo. Hej a my sa k tomu teraz vraciame. Takže 

tu úplne s tým súhlasím. Čo sa zmení, zmení sa to, že presne aj zas máte pravdu, dám vám za 

pravdu, aj to bol veľmi dobrý podnet, že konkurencia škôl. školy sa začali trhať o deti, hej 

a z toho boja vlastne to zišlo, že deti išli radšej na iné školy, lebo jeden riaditeľ kydal na druhú 
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školu a toto bude teraz spoločný cieľ. Spoločný cieľ všetkých aj materských škôl, základných 

škôl a stredných škôl, aby sme toto v našom meste konečne spojiť týchto riaditeľov. Lebo 

vlastne ten boj spôsobil to, že tie deti radšej išli na inú školu, lebo každý kydal na tú druhú 

školu, že to tam nie je dobre alebo takto hej. Takže aj tým súhlasím, že áno bola tu tá 

konkurencia škôl a potom trvá dosť dlho kým upokojíme tú vlnu. Veľmi ma zaujímalo aj to, že 

ja si myslím, že ani riaditelia škôl včera nevedeli o tom, možno ani sa nepozreli na ten diagram, 

že napr. v 6-tom ročníku máme približne 600 detí a v deviatom máme 850 detí momentálne hej. 

To bolo veľmi dobre znázornené fakt poklona pred pani vedúcou, že ukázala im cestu, že aspoň 

môžu už minimálne počítať s tým, nie zo 6-teho ročníka, keď sa nám o 3 roky deti mali by ísť 

na stredné školy a potom zmizne nám 250 detí, ktoré vlastne je rozdiel. Teraz v 9-tom ročníku 

máme 850, tak na rok sa bude dať vyberať na stredné školy z 850 detí. Hej. Ale v 6-tom ročníku 

už máme len 600 detí, napr. v 3 ročníku máme zas 800 detí, hej, a tu je ten chaos, že nám zmizne 

250 detí. No tak sa to vyvinulo. V tom roku sa menej detí rodilo, ale je tu rozdiel 250 a oni ani 

s tými diagramy, vlastne s tou, s tým diagramom si myslím, že vôbec nikdy sa nestretli, aby si 

to pozreli, že no musím sa v roku 2023 pripraviť na to, že tu budeme mať málo detí a hľadať 

riešenie. A hľadať riešenia a nebudem tlačiť, aby som ten odbor otvoril, alebo otvoril nový 

odbor, lebo bude o 250 detí a presne tam sú tie si myslím že veľké diery, kde vlastne by malo 

prísť k normalizácii tých výdavkov, hej, na tých učiteľov. Jasné, že tí riaditelia chcú si tých 

učiteľov podržať a potom tým učiteľom napr. matematikár robí aj dajakú výtvarnú alebo 

hocičo, len aby tam zostal. A potom na ďalších školách máme problém, že nemáme 

matematikára, hej a učí ich potom možno dák... dáky učiteľ, ktorý vie prírodovedu a trošku vie 

matematiku. Takže aj toto sú strašne veľké diery ktoré, strašne... dieru myslím, že problémy 

vidím, že aj toto by sme vedeli s týmto zmeniť. Dobre, aby sme veľa nerozprávali bo už blížime 

sa k sviatkom. Asi sa všetci dneska chceme. Dobre takže ukončujem diskusiu, ja som bol 

v diskusii alebo ešte môže sa dakto prihlásiť ale... Joj hej vidíte, že trošku už, nech sa páči pani 

vedúca Támasová.  

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Áno ako aj pán primátor spomínal, včera sme hľadali 

dôvody ako je to možné, že z roka na rok máme viac dedičiek v materských školách a z roka 

na rok máme viac žiakov v základných školách a na stredných školách ich počet klesá. Že prečo 

je to tak a hľadáme dôvody a hľadáme možnosti ako to riešiť. A ja si myslím, že pán poslanec 

Kováč hovorí o tom isto čo aj my chceme len, len možno troška iný názor na to má, ale budem 

veľmi rada, keď sa stane aj on členom tejto komisie ktorá naozaj ešte oficiálne zvolená nebola. 

My sme oslovili len riaditeľov materských, základných, stredných škôl, takže hocikto kto bude 

vedieť k tomuto niečo dodať a bude mať názor iný ako my, privítame, privítame a budeme radi, 

keď spolu vytvoríme tu koncepciu, ktorá bude naša. Nie len odbor školstva to vytvoril, ale bude 

to naša koncepcia, mestská koncepcia, bude to koncepcia regiónu. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Na doplnenie, za doplnenie, ale tak isto na doplnenie presne tak. Tu 

rozprávame o nezamestnanosti v našom meste čo je najvyššia, ale presne tak, že na základné 

nám chodí 850 detí a na stredné nám chodí 450. Hej. Takže nám zmizne 400 detí. Čo sa stalo, 

tak jasné idú do Košíc. Ale keby sme mali my tu triedy otvorené tak potrebujeme zamestnať 

ďalších hej a si myslím väčšinou by som uvítal keby to boli Rožňavčania, alebo z okresu 

Rožňava a tým pádom aj ta krivka zamestnanosti by sa pohla ináč. Takže veľmi pekne ďakujem 

obom. Uzatváram diskusiu. Ak dovolíte prečítam návrh na uznesenie.  Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave v bode A/  berie na vedomie informačný materiál – Koncepcia rozvoja školstva v 

meste Rožňava – Rožňavský edukačný klaster – Učitelia pre 21. storočie. Ukladá materiál 

zapracovať do pripravovanej Koncepcie rozvoja školstva v meste Rožňava. Prosím hlasujme. 
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Za 11 poslancov Proti 0 Zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

              b e r i e       n a      v e d o m i e      
informačný materiál – Koncepcia rozvoja školstva v meste Rožňava – Rožňavský  
edukačný klaster – Učitelia pre 21. storočie 
u k l a d á 
materiál zapracovať do pripravovanej Koncepcie rozvoja školstva v meste Rožňava 
Z: prednostka MsÚ 
T: 31.03.2021 

 
 

Číslo hlasovania: 21 
Číslo bodu: 12. 
Koncepcia rozvoja školstva v meste Rožňava – Rožňavský edukačný klaster – Učitelia pre 21.storočie - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

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

 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Mgr. Dionýz Kemény 

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók   

 
   Zdržali sa: 

Ing. Karol Kováč       

 

 

Prejdeme k bodu rokovanie č. 13 Zníženie  rezervného  fondu  Technických  služieb  mesta 

Rožňava 

Otváram diskusiu. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržal sa, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  s c h v a ľ u j e  
  použitie rezervného fondu vo výške 74.052,79€ na pokrytie finančnej straty  

minulých období 
 
 

Číslo hlasovania: 22 
Číslo bodu: 13. 
Technické služby mesta Rožňava – zníženie rezervného fondu - 

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

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 
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Bod č. 14. Olympijský klub GEMER, Edelényska3, 048 01 Rožňava – Žiadosť o bezodplatné   

poskytnutie   nebytových priestorov, miestnosť č. 2 v budove  OKC bezplatná výpožička – 

zverejnenie zámeru 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia po prerokovaní materiálu odporúča MZ schváliť bezplatnú výpožičku nájmu 

nebytových priestorov. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru na bezplatnú výpožičku nájmu nebytových priestorov v budove 
OKC na prízemí, miestn. č. 2, /bývalé kanc. priestory a služby/ o výmere 27,50m² pre 
OK GEMER na zriadenie archívu dokumentácie, fotoalbumov a iných memorabílií z 
histórie  športu  pre  „SIEŇ SLÁVY ROŽŇAVSKÉHO ŠPORTU“ podľa ustanovenia § 9a) 
ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa 

 
 

Číslo hlasovania: 23 
Číslo bodu: 14. 
Olympijský klub GEMER, Edelényska 3, 048 01 – žiadosť o bezodplatné poskytnutie nebytových 
priestorov, miestnosť č. 2 – budova OKC - 

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

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

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

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

 

V bode č. 15 pristúpime k materiálom pani hlavnej kontrolórky. Poprosím ju, aby svoje 

materiály postupne uviedla. Prvým bodom je č. 15/1 

Nech sa páči pani hlavná kontrolórka. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem pekne za slovo pán primátor. Vážení páni poslanci, vážení prítomní predkladám 

správu o kontrole vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a iným organizáciám 

za rok 2019. Táto kontrola bola vykonaná na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 

II. polrok roku 2020. Keďže ide o obsiahlejší materiál nebudem ho podrobnejšie nejak uvádzať. 

Mali ste možnosť si to prečítať a naštudovať. Sú tam uvedené aj nedostat... nedostatky, ktoré 

boli pri kontrole zistené. Mesto, povinná osoba dala námietky k týmto zisteniam, ale tieto 

námietky nemali podstatný vplyv na záver kontroly. A na základe vlastne vytknutých 

nedostatkov boli zo strany kontrolovaného subjektu, ktorým je mesto Rožňava, prijaté 

odporúčania, ktoré máte uvedené v bode 1 – 9. Správa bola prejednaná s kompetentnými. Pani 

prednostka podpísala aj pán primátor správu o tejto kontrole. Snáď by som len asi dvomi tromi 
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slovami uviedla, že nedostatky, ktoré sa vyskytovali, mali charakter, teda nedostatky čo sa týka 

účtovných dokladov, neboli vystavené v zmysle zákona o účtovníctve. A boli tam aj také 

nedostatky, ktoré majú vplyv v podstate aj na vrátenie týchto dotácií, keďže neboli použité 

v súlade s dohodou, alebo resp. boli zistené také nedostatky, ktoré boli v rozpore s dohodu. 

Nech sa páči ak máte nejaké otázky. Rada zodpoviem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech a páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem. Mám niekoľko otázok teda aj na pani hlavnú kontrolórku a zrejme teda asi aj na pani 

prednostku. Tam pri tých opatreniach, opatrenie č. 1, 7, 9 teda minimálne pri týchto troch sa 

spomína, že bude vypracované usmernenie pre žiadateľov o dotácie, ktoré bude súčasťou 

dokumentov pri podávaní žiadosti o dotáciu. V usmernení budú vyšpecifikované oprávnené, 

neoprávnené výdavky, spresnený spôsob vyúčtovania dotácie. Vyšpecifikované uznateľné 

doklady v zmysle zákona o účtovníctve a spresnený spôsob propagácie poskytovateľa dotácie, 

pri dotácií na činnosť a pri dotácií na akciu. Sa chcem spýtať, to bude nejaké aktualizované 

usmernenie, alebo úplné nové? Teda existovalo takéto nejaké usmernenie doteraz, alebo ide sa 

teraz prvý krát vypracovať? 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Môžem ja zodpovedať pán poslanec a potom, keď chce, pani prednostka doplní. My sme nemali 

usmernenie ako také. Je VZN mesta, potom je uzavretá, uzatvorená dohoda, kde sa v prílohe 

píše ako sa vyuč... aké doklady treba predložiť k vyúčtovaniu a je tam príkladom uvedené. 

Problém je ale v tom, že teda vo viacerých prípadoch sa vyskytli problémy pri preukazovaní 

výdavkov nie náležitým účtovným dokladom, to znamená, že nie z registračnej pokladnice 

alebo výpisom z účtu ale boli to tzv. príjmové pokladničné doklady, ktoré, ktoré sme nemali 

ošetrené výdajom z banky alebo príjmom z banky a následne príjmom aj od tej druhej osoby. 

Zákon, ja tam predsa aj citujem zákon o registračných pokladniciach, akým spôsobom 

podnikateľ preukazuje príjem finančných prostriedkov. Takže ja som, my sme sa s pani 

prednostkou o tom tak rozprávali, že ja som ochotná prísť aj na komisiu športu, resp. na komisiu 

vzdelávania, keď sa budú dotácie prideľovať, alebo ešte aj pred, pred delením týchto dotácií 

a jednoducho sa porozprávať so zástupcami klubov či športových, či iných organizácií 

a vysvetliť im, v čom vidím ja problém alebo nedostatok, aby do budúcna vedeli tieto doklady 

náležite predložiť. Čiže nebude to nejaká smernica, alebo niečo také, ale chceme ich upozorniť 

a usmerniť aké doklady sú podľa zákona o účtovníctve, ktoré budeme uznávať. Totižto ja 

kontrolujem mesto ako také, ako subjekt, ktorý poskytuje dotáciu a nie kluby, ktoré sú 

prijímateľmi dotácie. Ale má to súvis, má to nadväznosť tak preto chceme ich upozorniť, aby 

sa nedostatky nevyskytovali.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Neviem či ešte pani... 

 

p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

... prednostka chce niečo doplniť, alebo ešte by som dal nejaké ďalšie otázky. Lebo totiž keď 

som čítal ten materiál tak prvé čo ma napadlo, že by bolo vhodné ešte pred tým, ako som sa 

dosal k tej časti, kde sa píše, že budú vypracované, bude vypracované také usmernenie, tak ma 

napadlo, že by bolo vhodné dať tieto všetky chyby dohromady a, a vlastne poskytnúť to do 

budúcna žiadateľom. Robí sa to aj pri, povedzme pri, pri eurofondoch sa to robí vo forme, akože 

okrem toho, že materiál nejaký akože, keď je nejaká výzva tak sú tam proste nejaké, nejaké 

pokyny, ale okrem toho je taká sekcia, v angličtine sa to používa že frequently ask questions 

FAQ, ako veľmi často kladené otázky. Kde sa presne také, že keď niekto má s niečím problém 

tak sa odpovie a odpovedá sa všetkým, aby aj tí ostatní vedeli, že toto je nejaký špecifický 

príklad, ktorý, ktorý proste nie je obsiahnutý v tej príručke, ale, ale aby sme vedeli. Proste mesto 

by malo na jednej strane by malo veľmi prísne dohliadať na to, ako kluby, alebo organizácie 

narábajú s peniazmi, ale zároveň by malo istým spôsobom pomáhať, keď, keď robia nejaké 

chyby, aby sme ich zbytočne nedostali, nenaháňali, netrestali, nebuzerovali kvôli nejakým 

administratívnym pochybeniam. Takže ja ako budem veľmi rád, keď sa nejaké takéto 

usmernenie ako pomoc vypracuje. V tejto súvislosti ma tiež zaujímalo, vo viacerých prípadoch 

ste tam spomínali pani kontrolórka, že boli nejaké nedostatky, ale myslím, že len v 2 prípadoch 

tam bol návrh, že, že by malo mesto zvážiť možnosť žiadať vrátenie. Je to nejak zadefinované, 

že ktoré pochybenie je také, keď, keď nie je potrebné žiadať a kedy, kedy je to pochybenie kedy 

treba žiadať? Lebo z toho materiálu to nebolo celkom jasné, ale predpokladám, že asi je niečo, 

nejak, nejaká hranica. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno. Ja navrhujem vrátiť, alebo resp. žiadať vrátenie dotácie v tom prípade, pokiaľ došlo 

k zjavnému porušeniu dohody a tu išlo najmä o to, že vlastne majiteľom účtu nebol subjekt, 

ktorý dotáciu prijal. To znamená vyúčtovanie neprebehlo z toho účtu, ktoré, na ktoré sa dotácia 

poskytla a dokonca majiteľom účtu bol iný subjekt než prijíma... než žiadateľ o dotáciu. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Máme, máme to v podmienkach, že žiadateľ musí mať vlastný účet? 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno. Áno je to v dohode. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Samostatný. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno, áno do dohody sa uzat... 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ako organizácia. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

...áno uvádza sa presne účet, na ktorý sa dotácie poskytujú. A bol tiež prípad, kedy sa vlastne 

podľa môjho názoru neboli tie financie, alebo tie dotácie použité v súlade s dohodou. Tak preto 

kontrolovaný subjekt má lehotu na odstránenie týchto zistených nedostatkov a má možnosť 

ďalej komunikovať s prijímateľom tejto dotácie. Lebo, že v priebehu toho obdobia ako sa 

kontrola ukončila a do dnešnej doby sa diskutujú určité veci s prijímateľmi dotácie a pokiaľ 

nám to vysvetlia, že prečo sa to tak stalo a akým spôsobom sa to dá odstrániť ako rešpektujeme 
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to. Ale z tých dokladov, ktoré boli predložené v jednom prípad to bolo tak, ako  som to uviedla, 

že žiad...že majiteľ účtu nebol prijímateľom dotácie. Na výpise z účtu sa to dalo vyšpecifikovať, 

že majiteľom účtu bol niekto iný. A to nie je akceptovateľné. Ďalšie nedostatky boli menšieho 

charakteru. Hej. To znamená, že účtovný doklad niečo neobsahoval, alebo nebol podľa zákona 

o účtovníctve hoci preukázal použitie týchto financií, ale doklad nebol v súlade  so zákonom.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre lebo tak ma len napadlo, že napr. keď idú kluby na nejaký turnaj, platia tam nejaký 

účastnícky poplatok, tak za to im proste tá organizácia, čo to organizuje nejaký, nejaký doklad, 

ktorý sa väčšinou platí v hotovosti na mieste a nemusí to byť vina toho, tej, toho subjektu, ktorý 

dostal od mesta Rožňava dotáciu, že jemu ten organizátor vystavil nejaký doklad, ktorý nespĺňa 

tie náležitosti, že aby, aby za toto neboli nejakým spôsobom v prípade potrestaný. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

To neboli takéto prípady. To bol prípad, keď evidentne právnická osoba, ktorá má 

maloobchodnú prevádzku a predáva tovar, alebo teda tovar alebo občerstvenie a vystaví len 

príjmový pokladničný doklad rukou vypísaný, takýto doklad nemôžme uznať, že je v súlade so 

zákonom. Lebo má povinnosť vydať z registračnej pokladnice potvrdenie resp. výpis z účtu ak 

sa platba realizovala. Tak isto chýbali napr. dodacie listy, chýbali faktúry. Takže toto sú veci, 

ktoré zo zákona musí každý podnikateľ dodržiavať a každá právnická osoba má dodržiavať. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou poznámkou pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Prepáčte je to, nie sú to už také dosť vážne veci vo vyúčtovaní, že, že dakto nevie zdokladovať 

na čo to použil. Nehraničí to už trošku s dajakou spreneverou. Neviem o aký prípad sa jedná 

konkrétne, len náznaky tuná počujem. V podstate ty pani kontrolórka, ty máš právnické 

vzdelanie, to, to určite ty vieš posúdiť. Len, len či už také, také relatívne vážne veci na prvé 

počutie. Hovorím mám, odznelo tuná málo informácií takže. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

No musím povedať, že dosť ma prekvapili určité veci a preto aj som to konzultovala s pani 

prednostkou. Treba to došetriť. Ja som to komunikovala aj s pánom vedúcim Nemčokom. Tieto 

nedostatky boli zistené, on má lehotu na to, aby došetril určité veci. Ale tam, kde je účet na 

niekoho iného tam sa myslím si nič nové nedozvieme a preto som navrhovala aj žiadať vrátenie 

dotácie. Tam, kde sa doklady dajú zdôvodniť, opraviť, vymeniť nie je problém. Ale tam, kde 

je evidentné, že tie peniaze boli niekde inde dané tak áno.  

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem ešte na  doplnenie. Tieto, títo žiadatelia hej budú mať zákaz 3 roky požadovať 

potom finančnú tak isto podporu od mesta. Nakoľko to vyúčtovali tak, ako nemali urobiť. Tie 

menšie nedostatky by som mohol poprosiť pána predsedu športovej komisie pána poslanca 

Dávida, aby na najbližšom stretnutí komisie zvolal všetkých štatutárov a tak isto by som 

odporučil, aby prišla aj pani kontrolórka mesta, aby im vysvetlila, že ktoré doklady, ako majú 

vyzerať, aby do budúcna sa nám tieto veci neopakovali. Ďakujem pekne. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ešte ak dovolíte, len takú jednu vetu by som povedala. 
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p. primátor Michal Domik 

Nech sa páči. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Sú kluby, ktoré ukážkovo predkladajú všetky doklady. Je to evidentne jasné zdokumentovaný 

každý jeden výdavok. Či výdavkom z účtu, či pokladničným dokladom. Proste to je ako radosť 

pozerať tie doklady. A sú zase kluby, alebo no zle poviem kluby, sú prijímatelia dotácie, ktorí 

naozaj skúšajú našu trpezlivosť. Musím to takto povedať. Takže ja sa veľmi rada stretnem so 

zástupcami klubov a prekonzultujme tieto veci, hoci niektorí sú už x rokov prijímateľmi dotácií 

a veľmi dobre by mali vedieť, ako sa nejaká dotácia dokladuje. Nakoľko kluby prijímajú 

dotácie aj od z iných subj...od iných subjekt než od mesta Rožňava. Takže myslím si, že my 

sme zatiaľ boli takí benevolentnejší v uznávaní vyúčtovania dokladov. Alebo vyúčtovaní. Tak. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte by som dal slovo pani prednostke. 

 

p. prednostka JUDr. Erika Mihaliková 

Ďakujem pekne. Ja by som ešte len doplnila na otázku pána Kuhna k opatreniu č. 1. Predstava 

bola taká, že sa vypracuje taký manuál, alebo, alebo niečo ako príručka pre žiadateľa, ako ste 

vy spomenuli, a toto by sa priplo k dohode o poskytnutí dotácie. Čiže bolo by to prílohou 

dohody. To znamená, že žiadateľ, alebo teda príjemca dotácie by vedel, alebo ak by mal ešte 

doplňujúce otázky tak samozrejme, že nie je problém mu vysvetliť, čo prese sa pod tým ktorým 

pojmom rozumie. A čo sa týka ešte otázky, ktorú položil pán poslanec Balázs čo sa týka sankcií. 

Sankcie upravuje zákon o rozpočtových pravidlách. Keď sa pamätáte, my sme mali minulý rok 

kontrolu z najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola práve zameraná na poskytovanie dotácií 

a tam nám bolo vytknuté naše ešte vtedy platné VZN, že v niektorých ustanoveniach sme išli 

nad rámec zákona. Čiže sme v niektorých prípadoch pri tých sankciách mali tam niečo na viac 

a zase v iných prípadoch sme tam, tam niečo absentovalo z našej strany. Čiže toto VZN, ktoré 

teraz platí, je v súlade so zákonom vydané. Tiež obsahuje všetko to, čo nám zákon 

o rozpočtových pravidlách ukladá a jednou z podstatných náležitostí je uvedenie čísla účtu, kde 

má byť dotácia poukázaná a z ktorého majú aj finančné prostriedky byť používané. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Mňa...inde mi smerovala otázka, k žiadnym sankciám. Ja nechcem od žiadnych športových 

klubov sankcie. Ja som smeroval na to, že keď sa tu horko ťažko vydolujú dajaké peniaze pre 

športové kluby a potom ten športový klub nevie zdokumentovať, že kde to použil, tak, tak sa 

mi to zdá byť dosť vážna záležitosť a, a ani nie tak na sankcie som narážal, ale na systém, že 

nechápem, ako môže byť takto krívajúci systém, že, že dakto nevie zdokladovať, kde použil, 

vedenie dajakého klubu, že kde tie prostriedky použil pre mesto. Nechápem. Nechápem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem na doplnenie. Tak ako pán poslanec Kuhn už tu spomínal bežne sa stretávame ako 

športové kluby, že ideme na dajaký turnaj, kde nám dajú len príjmový doklad hej. My to fyzicky 

zaplatíme hej. Teraz mi to už väčšinou aj u nás v klube robíme tak, že prevodom, ale nie každý 

je ochotný. Takže ako kolektív ide a donesú to fyzicky, potom nám donesú ten doklad. Dáme 

im 90 euro, oni idú na turnaj, zaplatia štartovné hej a donesú príjmový. Ten príjmový hej, ale, 
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ale nie je dobrý. Nie je uznaný. Už je to ako pochybenie, hej keď dobre som pochopil. Už nie 

je rozpísané kedy, čo, ako hej a nehovoriac o tom, že niektorý to ani nezúčtujú. Hej. Takže 

spätne už, ale vlastne to mesto nekontroluje, ale je tam to pochybenie, že môže tam byť dôjsť 

k dajakým. Lebo takých príjmových si môžeme vyrobiť koľko chceme. Ono treba tam dať 

fotku, alebo tak, že boli na tom turnaji. Možno aj takto by sa to dalo zdokladovať. A mesto bude 

do budúcna si pýtať možno aj takýto doklad. Nech sa páči s faktickou pán poslanec Kuhn.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Mne išlo o to, že keď je v tých naši pravidlách, že žiadateľ má uviesť číslo účtu, na ktorý tie 

peniaze prídu a z ktorého bude platiť, či je tam aj uvedené to, že to musí byť účet, ktorý je vo 

vlastníctve organizácie. Ako mne to pripadá akože také samozrejmé, že hej keď, keď žiada 

organizácia, že to je jej účet, ale zrejme asi sú aj organizácie, ktoré nemajú vlastný účet. 

Používajú účet, súkromný účet konateľa, tak aby to bolo jasne vysvetlené, že, že teda nemôžu 

používať súkromný účet, ale musí to byť účet organizácie.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Dávid. 

 

p. poslanec Ladislav Dávid 

Ja by som ešte k tomu chcel dodať, že dosť tu rozprávame o tom že športové kluby, ale týka sa 

to aj iných organizácií kultúrnych, mládežníckych a spoločenských. Tak možno by to stretnutie 

bolo dobre nie len pre tie športové kluby, ale aj pre tie iné organizácie aj tie spoločenské, aj 

kultúrne a vlastne tam si to dovysvetliť a možno sa spoločne vytvoriť nejaký ten manuál, alebo 

nejak tak ako by sa to mohlo urobiť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Veľmi dobrý podnet. Nech sa páči pán poslanec Balázs, alebo už dobre ste sa 

odhlásili. Takže do diskusie sa už nikto nehlási, ja by som prečítal návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie  správu o výsledku  kontroly  poskytnutých dotácií 

športovým klubom a iným organizáciám za rok 2019. Prosím hlasujme.  

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

                             b e r i e     n a    v e d o m i  e   
                             správu o výsledku  kontroly  poskytnutých dotácií športovým klubom a iným  

organizáciám za rok 2019 
Číslo hlasovania: 24 
Číslo bodu: 15.1. 
Kontrola vyúčtovania poskytnutých dotácií športovým klubom a iným organizáciám za rok 2019 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

Ing. Karol Kováč Ing. Ján Lach  Eduard Mihók   

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Bc. Ivan Kuhn     
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Prejdime k bodu rokovania č. 15/2 

Nech  sa páči pani hlavná kontrolórka.  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ďakujem. Na základe podnetu pána poslanca Ing. Bolačeka som vyhotovila takúto správu 

o preverení jeho podnetu. Na poslednom zasadnutí MZ pán poslanec, nebudem to celé čítať ale 

zhruba hľadá, teda žiadal ma preveriť takú to situáciu, že schvaľujeme investičné zámery, teda 

ideme niečo stavať, niečo kupovať, niečo prerábať a nie je daná forma akým spôsobom sa tento 

projekt bude, bude financovať. Čo sa týka konkrétnej akcie rekonštrukcia kúpaliska, tak tam 

zhodou okolností v uznesení bola, bol spôsob financovania navrhnutý, alebo schválený a to buď 

formou návratných zdrojov financovania alebo z peňazí z rozpočtu mesta. Ale má pravdu 

v tom, že veľa krát schvaľujeme nejaké zámery, nejaké pri, pri teda účasť na nejakých 

projektoch, ale nemáme konkrétne dané z čoho sa to bude financovať. Tým pádom vedúca 

ekonomického, vedúca odboru finančného má problém hľadať finančné zdroje. Kým ešte máme 

nejaký nevyčerpaný úver, tak je to taká železná  rezerva, že môže sa to hradiť s úveru, ale 

v každom prípade by ste to mali schvaľovať ako vopred. Teda pri tom zámere pri tej ak..., 

investičnej akcii aj alebo respektíve predkladateľ žiadosti by mal aj vydefinovať z akých 

prostriedkov sa tento projekt bude financovať. Čiže do budúcna odporúčam pri takýchto 

projektoch, alebo pri takýchto materiáloch dať aj takú doložku z čoho sa tento projekt bude 

financovať. A či má mesto na to finančné prostriedky.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec, pán poslanec Bolaček bol prihlásený, nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať v prvom rade pani hlavnej kontrolórke, že túto situáciu 

vidí podobne ako ja a teda, že nemali by sme niečo schvaľovať čo nemáme aj finančne nejako 

kryté. A do budúcna sa, by sme sa mali nad týmto zamyslieť a keď som sa na to pýtal, tak zákon 

nám to priamo nezakazuje. Čo sa týka konkrétne investičnej akcie kapitálového výdavku  

Kúpalisko Rožňava tam vlastne bola už zmluva podpísaná, pričom pán primátor nás dnes 

informoval, že o tom príspevku v hodnote 400 000 eur ešte stále rokuje. Ja by som sa chcel 

spýtať, či v súlade so zmluvou plánujeme teda v prípade, že by sme tento príspevok nedosali, 

či plánujeme tento bod pán primátor ešte prebrať. A konkrétne financovanie rekonštrukcie 

Kúpaliska Rožňava či ho plánujeme  prebrať ešte v zastupiteľstve tak, ako je to vlastne 

navrhnuté a tak isto ako je to z časti aj podchytené v tej zmluve, ktorá je podpísaná so 

zhotovovateľom. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Takže budem odpovedať. Mnohokrát za to hlasujete, či ideme do toho. Automaticky 

keď súhlasíte s tým, že ideme obnoviť kúpalisko, tak berieme, že aj zoženieme tie peniaze, či 

už hocijak. A keď je tu možnosť zohnať z regionálneho príspevku 400 tisíc euro hej, tak poďme 

do toho. Nič nás to nestojí. Pripravíme si všetky podnety, pripravili sme stavebné povolenie, 

pripravili, mali sme uznesenie MZ, dali sme žiadosť o tento príspevok, kolaudácia všetko 

prebehla, prebehlo verejné obstarávanie, ktoré som spomínal, zmluva je podpísaná. Ale zmluvu 

sme pripravili tak, že ak zoženieme tých 400 tisíc z ministerstva a z regionálneho príspevku tak 

jasné, že dofinancovanie by malo ísť z rozpočtu. Si myslím, že by bolo hlúposť, keď máme 

možnosť 400 tisíc dostať len tak a celý projekt je okolo 699 800 euro bez DPH, hej že ten 

zostatok nezoženieme z rozpočtu mesta s tým, že súhlasíte, že poďme do toho, do vybudovania 
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nového bazéna. Tak vlastne taký tichý súhlas dáte na to, aby sme tento projekt začali realizovať. 

A jasné, že bez vás to ani nepôjde, ako som už spomínal, že keď náhodou, aj keď som mal tú 

cestu na to ministerstvo, ale bohužiaľ ten lock down nám to prekazil, ale určite v januári budem 

mať tam priestor sa dostaviť, ale keď náhodou aj tých 400 tisíc by nám neodsúhlasili, tak stále 

máme priestor. Stále máme priestor, či by sme to neurobili z našich peňazí, ale to vlastne o tom 

budete rozhodovať vy. Tá zmluva je tak postavená, že kým tie peniaze nie sú tak tá zmluva nie 

je platná. Len je predpripravená, že keď náhodou zoženieme peniaze bude to tá spoločnosť 

robiť, ak nie bohužiaľ preloží sa to na ďalšie obdobie, alebo na ďalšie roky kým nevyjde možno 

dajaká podobná výzva. Takže v tomto smere tak sme to zabezpečili. My sme to brali s tým, že 

vedeli sme, že to nebudeme v tomto roku, tak sme nemohli hľadať zdroje v rozpočte. Keď len 

momentálne sa bude robiť nový rozpočet a tam už to budeme musieť možno zapracovať. Ale 

v januári budeme vedieť bližšie, či budeme musieť celú sumu 699 800 euro zapracovať, alebo 

iba tých 299 800 euro. Takže to je ešte hudba budúcnosti. Takže ja si myslím, že sa nám to 

podarí. Máme veľmi dobrých ľudí v meste, kde nám chcú pomôcť s tým, aby tento projekt, 

alebo vlastne túto sumu a zámer nám ministerstvo odsúhlasilo. Ďakujem pekne. Nakoľko sa 

nehlási nikto do diskusie uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie  Preverenie podnetu poslanca  Ing. Bolačeka. 

Prosím hlasujme. 

Za 7 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  b e r i e    n a     v e d o m i e 
  preverenie podnetu poslanca Ing. Ondreja Bolačeka 
 

Číslo hlasovania: 25 
Číslo bodu: 15.2. 
Preverenie podnetu poslanca Ing. Ondreja Bolačeka - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 7 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 6 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Dionýz Kemény  Eduard Mihók   

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Karol Kováč 

Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach     

 
 

 

K bodu rokovania č. 15/3 

Nech sa páči pani hlavná kontrolórka. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov predkladá mestskému zastupiteľstvu v Rožňave návrh 

plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a útvaru HK na 1. polrok 2021. Tento 

návrh bol zverejnený 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve na webovom sídle a spôsobom 

v meste obvyklým. Nech sa páči ak máte nejaké podnety, doplniť, alebo niečo zmeniť, alebo 

dodať tak je tu priestor. Nech sa páči.  
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p. primátor Michal Domik 

Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 

Rožňava a útvaru hlavnej kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok v roku 2021. Prosím 

hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  s c h v a ľ u j e  
  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej  
     kontrolórky mesta Rožňava na I. polrok 2021 
 
 

Číslo hlasovania: 26 
Číslo bodu: 15.3. 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a útvaru hlavnej kontrolórky mesta 
Rožňava na I. polrok 2021 - 

Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

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

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

 
   Nehlasovali: 

Ing. Karol Kováč       

 

  

Ďalším bodom programu dnešného zasadnutia MZ sú Podnety pre hlavnú kontrolórku 

Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. ďakujem 

pekne pani hlavnej kontrolórke. 

 

Posledným 17. bodom dnešného MZ je Diskusia 

Nech sa páči. Nech sa páči pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Som rád, že vzhľadom na blížiace sa sviatky aj v tomto roku a znovu 

sa ozdobilo celé mesto s vianočnými ozdobami. Tak viem, že na skrášlenie mesta oproti 

vlaňajška sa zakúpili aj nové elementy výzdob, za čo len môžem ďakovať mestu aj v mene 

obyvateľov Rožňavy ako aj okolia, keďže vieme veľmi dobre, že mnohí práve prichádzajú len 

kvôli tomu do mesta vo večerných hodinách aby sa pozreli na krásne vyzdobené 

námestie, priľahlé ulice, obchodov, stromov. Nerozprávajúc o strážnu vežu a okolia sochy 

Francišky, pri ktorej sa objavili pekne ozdobené vianočné stromčeky, ktoré ako som dneska 

dozvedel počas zastupiteľstva, že to bolo zakúpené, alebo zabezpečené z projektu s družobným 

mestom, spoločného projektu s družobné mestom Belváros-Lipótváros, 5.obvod Budapešti, za 

čo patrí len vďaka. Trošičku však ma mrzí, že mestu sa nepodarilo prekvapiť ani v tomto roku 

občanov maďarskej národnosti s vianočným svetelným nápisom kellemes karácsony, alebo 

Boldog új évet. No pravdepodobne, že k takým ozdobám skorej sa dočkám, ak niektoré 
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občianske združenie resp. spoločenské organizácie zorganizujú na ich nákup verejnú zbierku 

a po nákupe ich venuje mestu. Na základe nových nariadení platné od soboty a vyhlásené 

s vládou, že aké Vianoce prežijeme v tomto roku dopredu ešte nemôžeme vedieť. Chcel by som 

však upriamiť nám všetkým pozornosť a starostlivosť o starších ľudí najmä sám žijúcich, 

odkázaných aj na čo najmenšiu pomoc, aby aj oni mali nejaké kladné zážitky z vianočných 

sviatkov. Tak viem, že na meste existuje aj naďalej pomocná telefónna linka, na ktorej je možné 

volať a mesto, resp. odbor sociálnych vecí pomôže, v čom len vie. Je dobré, keď to vieme, alebo 

možno keď by sa to dalo ako len na mestskej stránke uverejňovať, alebo web stránke s veľkými 

písmenami, tak bolo by to žiaduce. Snáď ešte jedna rada pre mesto, resp. postreh z minulých 

rokov. Iste vieme všetci, že na prechode zo starého roka na nový Rožňavčania privítajú nový 

rok na námestí. Privítaním nového roka vznikne však aj určitý druh smetí rozhádzané na celej 

ploche námestia. Predpokladám, že aj napriek zákazu vychádzania k takémuto nevieme 

zabrániť a vyhnúť a aby bolo, bola čistota zabezpečená, keďže k 31. 12. 2020 firma Brantner 

končí s vyberaním smetí, chcel  by som požiadať mesto o riešenie čistoty mesta 01. 01., čiže na 

Nový rok, s pristavením nejakých 1 100 litrových kontajnerov jedného, alebo dvoch už 

posledný deň tohto roku, aby hneď prvý deň roka neodsudzovali mesto obyvatelia za vzniknutý 

prípadný neporiadok. Ba skôr nech chvália, velebia ho za ostražitosť. A celkom na záver prajem 

všetkým obyvateľom mesta Pánom požehnané veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok. Minden 

lakónak kívánok kellemes karacsonyi unnepeket es boldog uj esztendőt. Ďakujem pekne za 

slovo. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem za podnet. Ja len trošku budem reagovať. Ako pred chvíľou som povedal, že aj som 

vás vychválil pán poslanec Beke, že boli ste u mňa 3 krát v priebehu tohto mesiaca, hej, ale 

môžem úprimne povedať ani raz som túto požiadavku nedostal. Osvetlenie v maďarčine. Takže 

teraz by som vás tak trošku možno zaviazal s tým, že budúci rok aby to osvetlenie bolo 

v maďarčine a nepotrebujeme na to žiadne občianske združenie, ako mesto to zabezpečí. Len 

minimálne v septembri sa ozvite, že toto osvetlenie tu chýba. Možno sa ospravedlňujem, ale 

z mojej strany som nevidel, ale keď vidíte, že komunita, maďarská komunita si to požaduje, 

veľmi rád to splním. Nepotrebujeme na to občianske združenie, aby sa skladali. Mesto Rožňava 

má na to financie, aby aj v takomto znení v maďarčine bola osvetlená ulica a vstup do mesta. 

Takže toto je asi tak k tomu osvetleniu. Stačí dať podnet, prísť za mnou a vieme to vybaviť. 

A no bohužiaľ vychádza to tak, že je lock down, je zákaz vychádzania, takže taká smutná 

správa, že ohňostroj nebude. Ale budeme pripravení aj na to, že možno niektorí občania nášho 

mesta pôjdu aj proti zákazu na námestie a oslávia to tam. Ale v rámci toho, že ten ohňostroj sa 

nebude konať a tie peniažky minieme účelnejšie. Máme tu ďalšieho do diskusie. Nech sa páči 

pán poslanec Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem opätovne za slovo. Z úrovne koordinátora participatívneho rozpočtu by som rád vás 

aj verejnosť informoval o skutočnostiach. Podľa našich, nášho harmonogramu sa k polovičke 

decembra končí prvý ročník participatívneho rozpočtu, ktorý bol prvý krát v dvojročnom cykle. 

Boli podané, bolo podaných 10 návrhov projektov, 7 bolo doporučených obyvateľmi na 

schválenie a realizáciu, z toho 5 bolo realizovaných a ukončených k 10. 12. 2020. V súčasnosti 

prebieha kontrola dokumentácie od účtovania dotácií na tieto projekty. Sú zverejnené na stránke 

mesta. Ďakujem za spoluprácu a zároveň dávam do pozornosti, už sme s konateľkou RVTV na 

túto tému prehodili pár slov, nejakým spôsobom dať do pozornosti verejnosti, zároveň sa 

poďakovať aj predkladateľom a všetkým, ktorí participovali na týchto projektoch. Boli 

a predpokladám, že každý to tak vníma, prínosom a sú a budú prínosom pre mesto a pre určité 

lokality. Vzhľadom k tomu, že sme si na minulom zastupiteľstve odsúhlasili aj ďalšie ročníky 
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a podporu tohto zámeru, čo ešte raz ďakujem, tak tá propagácia by  mala slúžiť aj ako 

motivač...motivujúci prvok a príkladný pre  ďalších potenciálnych predkladateľov a zároveň 

nejaká tá úcta tým, ktorý sa do tých, do toho nultého a prvého ročníku zapojili a priložili ruku 

k dielu. Zároveň by som chcel poprosiť príslušníkov MP, pracovníkov technických služieb, aby 

o uvedené projekty a diela sa svojím spôsobom primerane a zase keď sa dá tak stále venovali 

spoluúčasť a zabezpečili kontrolu resp. udržateľnosť týchto diel. Keď konkrétne chcem 

vymenovať, pomenovať tak sú to vstup na strážnu vežu, detské ihrisko pri kasárňach, rožňavská 

zelená terasa a parčík na Aleji Jána Pavla II. resp. životaschopnosť a využiteľnosť, síce už raz, 

že neúspešne, ale verím, že čo najmenej bude využívaný defibrilátor, ktorý je súčasťou 

a výbavou MP. Ostáva nám jedna spoločná úloha s výkonným výborom, aby sme tento proces 

dvojročný dotiahli do úspešného konca to prebratie a odovzdanie diel, jednak mestu a zároveň 

predkladateľom do užívania a starostlivosti protokolárne. Mal som snahu, ale každý deň sa 

mení situácia a už tu bol spomínaný zákaz vychádzania a podobné obmedzenia, ktoré sú, tak 

asi to a nie asi, iste to tento rok už nestihneme a budem sa snažiť skoordinovať do budúcna túto 

poslednú etapu a zároveň prizvať médiá na to, aby v prípade boli súčasťou tohto procesu 

a vedeli aj oni zdokumentovať a pozrieť. Na záver veľká vďaka a uznanie všetkým tým, ktorí 

predložili projekty, ktorí sa tomu venovali a v neposlednom rade všetkým kolegom 

z výkonného výboru, pracovníkom MsÚ, technickým službám, mestskej polícii, ktorí tejto 

problematike je im blízka a venujú im, venujú jej pozornosť. Na záver mi dovoľte takých, troška 

sa vyžalovať, alebo vykecať. Žijeme takú zvláštnu, neštandardnú dobu, keď osireli 

a vyprázdnili sa školy, hľadiská divadiel, športovísk, reštaurácií a na druhej strane sa úctyhodne 

napĺňajú väznice, nemocnice a žiaľ aj cintoríny. Východiská sú v nedohľadne a svojím 

spôsobom nejasné, nedefinované. Iste ich nevyrieši hneď a s úplnou účinnosťou vakcína tobôž 

nie referendum. Blížia sa sviatky najkrajšie v roku. Prvá krát neobmedz..teda neobvyklých 

a obmedzených podmienkach. Prežite ich všetci, prosím vás, v zdraví, rodinnej pohode. Želám 

všetkým obyvateľom taktiež krajšiu, radostnejšiu budúcnosť a veľa zdravia v roku 2021. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme veľmi pekne. Ja by som ešte na doplnenie tak isto zaviazal pán náčelníka, keď 

dovolíte, mám dajaké podnety. Len na rýchlo. Pán, ktorý na Rožňava bani mal kovid, nedržuje 

karanténu. Poprosím skontrolujte jeho rodinu. Potom nedodržujú odstupy, nepatrí to sem, ale 

aby ste vedeli, že fakt pracujeme, keď prídu nejaké maily, tak odstupy pri červenom kríži. 

Upozorniť tak isto občanov, aby dodržiavali 2m odstupy a taktiež dneska som sa pozrel, 

bohužiaľ sme nemali priestor na to s pánom Lachom tam ísť, pri pošte tak isto nedodržujú 

odstupy, aby fakt tieto odstupy dodržiavali, aby boli sme v bezpečí. Tak len na rýchlo pána 

náčelníka a túto situáciu som využil. Máme tu ešte ďalšieho pána poslanca do diskusie a to je 

pán Kováč nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Karol Kováč 

Ďakujem pekne. Nezvykne sa pred koncom roka hovoriť pred primátorom v rámci týchto vecí, 

ale, ale chcel by som v mene svojom a možno sa ku mne pridajú aj niektorí kolegovia, 

poďakovať všetkým pracovníkom MsÚ, všetkým vedúcim oddelení, všetkým organizačným 

pracovníkom za to, že tento rok trpeli a strpeli aktivity poslancov. Hovorím to ako ten, čo vyvíja 

najmenej aktivít smerom na pracovníkov MsÚ. Želám im, aby prežili šťastlivo vianočné sviatky 

v kruhu tých najbližších v zmysle teda opatrení, ktoré sú prijaté. Želám úspešný nový rok, 

pevné zdravie všetkým a minimálne za seba, za svojich kolegov možno, môžem vám povedať, 

že ani budúci rok nebudeme menej aktívny a možno nám to situácia dovolí a budeme ešte 

aktívnejší. Ďakujem a želám všetkým ešte raz šťastlivý nový rok a veselé, resp. príjemné 

vianočné sviatky. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže posledný bod 17-ty sme vyčerpali. Do diskusie sa nehlási nikto. Takže 

to ukončím. Vážení páni poslanci, vážení prítomní  program dnešného zasadnutia  sme 

vyčerpali.  Nakoľko je dnešné zasadnutie posledným v tomto náročnom roku, dovoľte mi, aby 

som sa Vám ako aj všetkým zamestnancom mestského úradu, mestských organizácií, 

materských a základných škôl, obchodným partnerom poďakoval za odvedenú prácu v 

náročných podmienkach, aké sme tento rok mali a Vám a občanom nášho mesta poprial 

som...prepáčte už svetlo, už aj únava je tam, som preskočil. Takže poďakoval za odvedenú 

prácu v náročných podmienkach, aké sme tento rok mali. A vám všetkým tu v sále, ako aj 

všetkým televíznym divákom a občanom nášho mesta poprial šťastné a veselé Vianoce a do 

Nového roka 2021 nám a všetkým želám, aby bol lepší ako rok odchádzajúci, aby bol plný 

zdravia, šťastia, pokoja a radosti. Veľmi pekne vám ďakujem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Erika  M i h a l i k o v á    Michal   D o m i k 

prednostka MsÚ      primátor mesta 
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