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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 16. 12. 2021 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

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

národnej rady č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 30. 

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

mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora, náčelníka mestskej polície, hlavného architekta 

a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov príspevkových organizácií, konateľov obchodných 

spoločností, vedúcich odborov mestského úradu a všetkých prítomných.  

Konštatujem, že poslanci MZ boli na zasadnutie písomne a včas pozvaní. Z celkového počtu 

poslancov 17 poslancov je prítomných 14, teda MZ je  spôsobilý, spôsobilé rokovať a uznášať 

sa. Svoju neúčasť ospravedlnili pán poslanec Kováč. Za overovateľov zápisnice menujem pána 

poslanca Mihóka a pána poslanca Deménya.  

 

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 doslovný 

prepis zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rožňave zo dňa 04. 11. 2021 bol vyhotovený 

a overovateľmi podpísaný. 

 

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

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

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

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

vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte. 

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

 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga 

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

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

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     
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Vážení občania. V súlade s rokovacím poriadkom ...uhm, uhm. Teraz nemám tu, nevadí. Teraz 

ideme hlasovať o zmene programu zasadnutia MZ. Otváram diskusiu. Nech sa páči zástupca 

Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Po odsúhlasení vlastne predloženého programu vždy nasleduje 

možnosť podať pozmeňujúci návrh k programu a teda dávam pozmeňujúci návrh, návrh na 

stiahnutie bodu 16/8 nakoľko nás oslovil pán Hercog z firmy Hecorp  a podal žiadosť na 

stiahnutie tohto bodu, nakoľko má záujem ďalej rokovať s vedením mesta. A tak isto dávam 

návrh na stiahnutie bodu 16 bodka 4 z dôvodu ďalšieho dopracovania materiálu. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakuje. Ešte niekto má zmenu, návrh na zmenu? Nikto poprosím našich technikou, lebo nám 

uhm, ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. prosím teraz ideme hlasovať o zmene návrhu 

zasadnutia MZ. Poprosím pána poslanca Drengubiaka o návrh zmeny. Zopakovanie návrhu 

zmeny. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Navrhujem stiahnuť bod rokovania 16/8 a bod 16/4. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme kto je za zmenu programu rokovania. Ďakujem 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Konštatujem, že zmena programu zasadnutia 

MZ bola schválená. 
Číslo hlasovania: 2 
Číslo bodu: 1. 
Otvorenie - schválenie programu zasadnutia – zmena programu 

 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

Mgr. Matúš Bischof Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga 

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

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

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

 Roman Ocelník       

 

                            Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  s ť a h u j e  

z rokovania materiál č. 16/4  Gabriela Kováčová, Južná 21, Rožňava a Aneta Balogová, 
Slánska 45, Dulova Ves – Vlčie doly – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
a materiál č. 16/8 HECORP s. r. o., Štúrova 4, 982 01 Tornaľa – predaj pozemku mesta 

 

 

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

mesta a ďalšie osoby majú právo vyjadriť svoj názor v 1. bode v rozprave k prerokovanému 
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materiálu. Predsedajúci im udelí slovo po tom, čo v diskusii vystúpili všetci prihlásení poslanci. 

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

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

uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.  

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

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

byť tento časový limit predsedajúcim predĺžený, ak sa na tom uznesie nadpolovičná väčšina 

prítomných poslancov. Do programu rokovania sa zaraďuje hneď po otvorení zasadnutia MZ 

a trvá najdlhšie 30 minút. Na návrh poslanca môže byť tento limit predĺžený ak sa na tom 

uznesie nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. 

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

zastupiteľstva svojim materinským jazykom. Mestský úrad zabezpečí preklad vystúpenia do 

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

používaní jazykov národnostných menšín v znení zmien a doplnkov.  

 

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

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

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

opustením rokovacej miestnosti počas rokovania čipovú identifikačnú kartu vybrali z 

hlasovacieho zariadenia.  

V prípade pochybností dodržiavania rokovacieho poriadku prosím poslancov o promptné 

riešenie.  

 

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

opätovným nárastom ochorenia COVID –19 upozorniť na dodržiavanie nasledovného: 

 zúčastniť sa zasadnutia MZ len v rúškach v režime O – T – P, 

 zákaz zúčastniť sa zasadnutia 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 vytra...vetranie priestorov a dezinfekcia kontaktných plôch. 

 

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

sú Otázky a podnety občanov 

Prosím občanov, aby vystúpili po jednom, a aby sa predstavili. Nakoľko nemáme tu žiadneho 

občana prejdeme k bodu č. 3. kde nasledujú Interpelácie poslancov 

Otváram diskusiu. Nech sa páči páni poslanci. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. Poprosím. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobré ráno všetkým. Ďakujem za slovo pán primátor. Chcel by som sa opýtať na niekoľko vecí. 

Začal by som zvyšovaním cien energií. Píše sa o tom, píše sa, že vlastne 70% miest a obcí bude 

mať s týmto problém. Chcel by som sa opýtať ako je na tom Rožňava. Či máme nejakú 

dlhodobejšiu zmluvu, alebo budeme do budúcna čeliť týmto problémom. Možno už čelíme. 

Druhá otázka by bola asi na pána kolegu Bekeho, keďže pár občanov sa sťažovalo, že na 

cintoríne prebiehal výrub stromov a nemajú pocit, že by tento bol vykonaný v súlade s nejakým 

rešpektom k tomuto pietnemu miestu. Hroby boli zahádzané konármi, stromami a podobne. 

Tak aká tam bola situácia možno v skratke, nech, nech občania vedia tiež, že sa to poriešilo. 

Taktiež by som sa chcel spýtať, či aj tento výrub bol riadne ohlásený a kedy, lebo sám som mal 

problém nájsť na stránke mesta túto informáciu. Možno som ju len prehliadol. Ďakujem. 

A tretia otázka by bola v informačnej správe nám bolo podané vlastne čerpanie rezervného 
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fondu a taktiež úveru. Chcel by som sa opýtať na tento rezervný fond, keďže za posledné 3 

mesiace sme vyčerpali takmer, alebo cez 300 tisíc eur. V rezervnom fonde k  02. 12. zostáva 

necelých 70 tisíc eur. Ak by sme tieto výdavky používali iba na kapitálové účely tak v tom 

nevidím problém, ale keďže sa hradia z tohto rezervného fondu aj bežné výdavky, tak chcem 

sa opýtať ako, ako budeme kryť tieto do budúcna. Či máme nejaký plán, alebo možnože či 

neviem aký je momentálny stav rezervného fondu, či sa zase môže navýšiť. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Čo sa týka elektrickej energie tak mesto má zmluvu až do roku 2022 do konca, 

takže ešte zatiaľ máme dobre, lebo sme tu podpísali minulý rok sa mi zdá, ale sme si to 

overovali. Plyn ešte musíme zistiť, ale to vám dáme odpoveď. Ja by som poprosil pána poslanca 

Bekeho ohľadom toho, tých výrubov stromov. Dobre tak poprosím pána riaditeľa technických 

služieb, aby sa k tomu vyjadril. Keď poprosím mikrofón. Sa mu asi zabudol. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Dobrý deň prajem. Takže k výrubom stromov na mestskom cintoríne. Technické služby mesta 

Rožňava vysúťažili výrub stromov stromolezom. Vykonávalo sa to minulý týždeň v dňoch 

štvrtok, piatok, sobota spôsobom obvyklým v rámci celého Slovenska. Je to firma, ktorá má na 

to oprávnenie, na vykonávanie týchto činností. V dnešných dňoch ešte sa odpratávajú 

v podstate konáre z tých hrobov. Iným spôsobom bohužiaľ na takýchto miestach ten výrub nie 

je možné uskutočniť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Bola tam asi otázka trošku priamejšia, že či tam to povolenie bolo, bolo ohlásené. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Samozrejme. Je to na základ ohlásenia, teda výrub, tie stromy boli označené. Sú k tomu všetky 

legislatívne dokumenty aj, aj dostupné.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja poprosím, lebo sa hlási aj pán poslanec Beke. S doplňujúcou možno 

informáciou.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

(chyba nahrávania)....modliť, aby hrobky zostali v celosti. Musím však potvrdiť, že zatiaľ tak 

vyzerá, že aj ostali v celosti. Aj dneska sa odstraňujú konáre a následky výrubu. Teraz nie som 

tam, ale dúfam, že nič vážnejšie sa neobjaví ani teraz. Aj touto cestou by som sa chcel 

ospravedlniť všetkým, ktorí tieto, s týmto výrubok ako trebárs boli založené hroby, že nevedeli 

sa dostať ku svojim blízkym. Taktiež by som pokiaľ by niekomu chýbali z hrobu nejaké 

výzdoby prosím pozrite pri hroboch, alebo v tesnej blízkosti vašich hrobov, lebo vedome sme 

ich zachraňovali, ale teraz samozrejme nemám 100%-nú istotu, že ktorý veniec alebo kahanec 

z ktorého hrobu boli odložené bokom. Keď uvidíte, že nie je na správnom mieste prosím 

napravte to. A ďakujem vám za pomoc a ústretovosť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja by som mal ešte takú doplňujúcu otázku. Poškodili sa nejaké hroby tam?  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Momentálne zatiaľ som nezbadal, že by bolo ako len po, po...zničené. Po zastupiteľstve zájdem 

zase, lebo robiť robia ako len s konármi. Dúfam, že nič sa, nič sa neobjaví. Žiaľ treba byť 
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vedomí ako len toho, že, že lepšie takéto výruby prevádzať postupne a nie, nie odrazu. Vieme 

aj to, že tie choré stromy, keď by sa neodstránili ako len tak môže dôjsť k vyvaleniu stromu, čo 

väčšiu škodu by ako len napravilo ako, ako teraz pri riadenom výrube. Viem z minulosti ako 

len máme dodnes taký hrob, čo strom sa vyvalil vetrom a vyše 150 ročný pomník dodnes sme 

sa nám nepodarilo ako len dať do poriadku. Dúfam, že dôjde aj k tomu raz. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči pán poslanec Ocelník ešte doplňujúce informácie. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán kolega Beke na jednej strane hovoríš že (chyba nahrávania). 

 

p. primátor Michal Domik 

Mikrofón svieti, ale....už lepšie. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Takže ešte raz. Pán kolega Beke na jednej strane hovorí, že to je dezinformácia, že to bolo kvôli 

vetru. Kvôli, kvôli možnému popadaniu stromov. A tu na záver spomínaš, že keby sa vyvalili 

stromy. Takže trošku mi to nesedí. Len toľko. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Medzi tým prišiel aj pán poslanec Balázs. Vítam vás medzi nami. Nech sa páči pán 

poslanec Balázs s faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Dobrý deň všetkým. Chcem sa opýtať, raz sa spomínajú technické služby, raz firma. Či by 

dakto nevniesol do toho trošku svetla. A to kvôli tomu, že väčšinou tieto firmy, ktorú takúto 

nebezpečnú činnosť hlavne na cintoríne a na takýchto exponovaných miestach vykonávajú, 

majú na takéto škody poistky, keď sa takáto škoda stane. Takže nechápem napr. tomu, že ako 

sa hrob nedal opraviť, lebo, lebo väčšinou je povinnosťou, aby tieto firmy mali poistky na škody 

spôsobené výkonom svojej činnosti. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tu bolo aj viac povedané. Že sme chceli predísť tomu, keby vietor vyvalil, takže sa vyrezali tie 

stromy. A ja si myslím, že každá, aj táto firma mala dajakú poistku, ale chvalabohu pán Beke 

pozná každý hrob, to všetci vieme hej a určite zanalyzoval aj stav tých hrobov po výreze. 

A keby náhodou k tomu došlo tak má, majú aj technické služby poistku, ale dal by som slovo 

aj pánovi riaditeľovi nech sa vyjadrí. Nech sa páči pán riaditeľ. 

 

p. riaditeľ PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH 

Na doplnenie. Nakoľko technické služby nie sú dostatočne technicky a zručne vybavení na 

takýto výrub stromov kvôli tomu vlastne súťažíme firmu, ktorá vykonáva takúto činnosť na 

cintoríne. Tento rok to bola firma pána Gažúra. Samozrejme aj táto firma, aj všetky firmy, ktoré 

rúbali stromolezom na cintoríne majú poistné zmluvy v prípade nejakého poškodenia. Takže 

s týmto v podstate problém určite nie je. Nezistili sme zatiaľ nejakú škodu. Skôr bolo myslené, 

že v minulosti, keď sa stalo kvôli víchrici, že strom bol vyvalený a poisťovňa, zo strany 

poisťovne nenastalo plnenie nakoľko rýchlosť vetra bola nad určitú hranicu, kde to už 

poisťovňa neplní. Takže asi tak. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne pán riaditeľ. Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Dobrý deň prajem. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa len chcel poďakovať aj mestu 

samozrejme za tú prácu, ktorú tam robia, pretože vieme, že v tom starom cintoríne aj tie stromy 

sú už staré a potom v dendrologickom prieskume sú aj napadnuté. Tu by sa dalo rozprávať 

veľmi veľa a všetci vieme, že tá práca, ktorá sa odviedla všetci chceme dobre aby to bolo, aby 

sme nič nepoškodili. Ja mám len malú prosbu, možno asi za nás všetkých, aj na pána riaditeľa 

technických služieb, najbližšie, keď to budeme robiť skúsme tých pilčíkov osloviť, že možno 

za deň pustíme dole len 2 alebo 3 stromy odpraceme, alebo dajme to do uličiek, aby sme to 

nedávali na hroby a nepoškodili niečo, lebo keby aj teraz bol niekto prišiel, ja neviem, 

z Bratislavy po roku, tak ten svoj hrob ani nenájde hej. Takže to je, nie je žiadna výtka hej, len 

skúsme toto takto urobiť a všetko bude okej. Robiť sa to musí aj do budúcna tak isto. Ďakujem 

veľmi pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Trošku by som ešte našich technikov poprosil, lebo nám pán Zoltán Beke 

v červenom svieti. Či ste si....Uhm. Dobre. Takže dobre. Hej. Uhm. Dobre. Dobre. Aha má 

červenú. Dobre nech sa páči pán poslanec Beke. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne. Možnože niečo hapruje ako len so systémom ako len, lebo asi prvú časť mojej 

rozpravy asi, asi nebolo ako len počuť, alebo zaznamenané. Lebo nepočul som svoj hlas, až 

pozdejšie z ampliónov. Len by som chcel ako len jednak z jednej časti na otázku ako len pána 

Balázsa odpovedal pán riaditeľ a to môžem aj ja ako len potvrdiť, že keď som mal ten rozhovor 

s pánom pilčíkom ako len, tak on taktiež poukázal na to, že on má ako len poistku. Takže keď 

by sa niečo ako len stalo tak to ako z tej poistky ako len sa uhradí škoda. Lenže všetko sa nedá 

ako len uhra...verím tomu, že sa dá ako len uhradiť, lenže napraviť trebárs taký pomník, čo už, 

čo už v dnešnej dobe nevyrábajú tak už ťažko ako len by sa tá hodnota ako len alebo, alebo 

ťažko by sa to dalo ako len prinávrátiť ako do, do pôvodného ako len stavu, ako aj máme príklad 

trebárs na to, čo som spomínal. A čo sa týka ako len pána Ocelníka tak otázku ako len pána 

Ocelníka tak snáď len toľko by som ako len povedal, že inokedy, keď trebárs hrá futbal ako len 

v dome smútku v Nadabulej tak vie mi zavolať ako len, že čo sa deje. Aj v tomto prípade mohlo 

sa predísť ako len aby presne sa informovali obyvatelia, že, že čo sa deje na cintoríne. Lebo ak 

teraz nie kvôli vetru, ale kvôli tej chorobe stromov boli ako len prevádzané výruby. Ďakujem 

pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ďalšia otázka pána poslanca bolo rozpustenie rezervného fondu. Takže na 

uzrejmenie trošku niektorých vecí. Ako zákon nám umožňuje momentálne aj na bežné výdavky 

rozpustiť rezervný fond. A taktiež na upozornenie, že keď som sa stal primátorom rezervný 

fond mal sumu okolo 129 tisíc. Teraz je to okolo 400 tisíc. Takže aj vďaka tomu, že sme 

vytvorili rezervný fond tak sme tieto ťažké roky vedeli prežiť a vlastne museli sme použiť aj 

ten rezervný fond. Ale aj na budúci rok sa bude tvoriť tento rezervný fond, ale bližšie informácie 

by som poprosil pani Ing. Eriku Leskovjanskú. Nech sa páči pani inžinierka. 

 

p. Ing. Erika Leskovjanská 

Dobrý deň prajem. Áno momentálne je rezervný fond v nižšej výške. Čerpali sme ho na bežné 

výdavky v zmysle zákona. Očakávame refundáciu za MŠ Vajanského. V prípade, že by sa nám 
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dostala na účet ešte do konca roka, tak tieto finančné prostriedky vrátime, vrátime naspäť na 

rezervný fond a tým pádom bude v pôvodnej výške ako na začiatku roka. Keď sa tak neudeje, 

tak budeme prechádzať s takým zostatkom, aký momentálne máte predložený. Tvorba 

rezervného fondu sa vytvára zakaždým z prebytku rozpočtového hospodárenia. Ako skončí 

tento rok ja vám momentálne neviem povedať, nakoľko ešte stále prebiehajú úhrady a aj 

prichádzajú finančné prostriedky.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči pán poslanec Ocelník. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Takže nasleduje ešte k tomu cintorínu. Je, je faktom, že ten výrub prebehol mimoriadn 

necitlivo, preto do budúcnosti by bolo zriešiť nejakú postupnosť. Aby tam nenastala taká 

paseka, jak teraz sa stala. A čo sa týka mňa, že som zverejnil fotky z daného miesta, myslím si, 

že obyvatelia si boli pozrieť svoje hroby, či sú zničené, či nie. A nie je mojou povinnosťou 

zverejňovať, že nastane výrub. O čom som ani nevedel a netušil. Ale keby ma mesto požiadalo 

tak zdarma zverejním oznam, že bude výrub. Asi len toľko. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne za službu. Poprosím ešte do diskusie niekoho. Pokračujú interpelácie 

poslancov. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel len požiadať mesto o prešetrenie jedného dreveného 

stĺpa pred domom číslo 35 na Krásnohorskej ulici. Stĺp bol osadný asi Slovak Telekomom, 

ktorý slúži ako držiak optického kábla. Voľakedy dávnejšie sa hovorilo o tom, že takéto káble 

nemali by už vedené vo vzduchu, ale v zemi. Osadenie tohto stĺpa aj kvôli tomu ma trápi, lebo 

je to osadené na rozhraní môjho a mestského pozemku, keď nie celkom na mojom pozemku. 

To ešte skúsim preveriť aj ja. Musím však povedať, že pôvodný drevený stĺp cirka pred 60-timi 

rokmi bol osadený na vrchu kopca, kde teraz stoja garáže na konci Ulici slnečnej a Dovčíkovej, 

ktorý časom vyhnil a potom telefónny kábel bol prichytený na tam rastúci strom. No neviem 

prečo sa ocitol odrazu ten stĺp v strede uličného priestoru pred mojím domom, kde v budúcnosti 

mám úvahu previesť stavebné práce, pričom ten stĺp celkom bude zavadzať. Chcel by som sa 

opýtať, či niekto z mesta sleduje osadenie takýchto miest, alebo či pri vydaní povolení osadenia 

takýchto stĺpov nemali by byť účastníkom konania aj majitelia susedných pozemkov. Na 

základe skúseností osadenia elektrických stĺpov taktiež na tejto ulici v nedávnej minulosti mám 

obavy, že z mesta nie je nikto prítomný pri vytýčený, resp. vykopaní jám na osadenie takýchto 

stĺpov a tým jednotlivými káblovými spoločnosťami sú tam ťahané káble, kde oni chcú a nie 

tam, kde mesto by chcelo. Stačí len vyjsť tu pred budovu, že na hlavnej ulici, resp. aj na námestí 

koľko káblov špatí výzor mesta. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak my to preveríme. Dobre? A dáme vám vedieť, že čo vlastne, či majú 

povolenie, alebo kde vlastne umiestnili ten stĺp. Takže dáme vám vedieť potom písomne. 

Ďakujem pekne. Ešte niekto do diskusie? Nikto. Uzatváram diskusiu. 

 

Pristúpime k bodu č. 4 Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

Otváram diskusiu. Nech sa páči páni poslanci. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram 

diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
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Číslo hlasovania: 3 
Číslo bodu: 4. 
Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave -  

 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 5 
Prítomní: 10 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Matúš Bischof  Pavol Burdiga Mgr. Dionýz Kemény 

Bc. Ivan Kuhn       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
                             b e r i e   n a   v e d o m i e 
   Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

  

Ďalej nasleduje bod č. 5, ktorým je voľba člena Komisie kultúry, cestovného ruchu a 

regionálnej politiky 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Demény.  

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Mestskému úradu bol doručený e-mail, kde sa pani Valéria Icso 

vzdala členstva komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky a následne na webovej 

stránke mesta a úradnej tabuli bola zverejnená výzva na predkladanie návrhov na člena komisie 

kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky. No na základe tejto výzvy nebol podaný 

v lehote žiadny návrh. Dňa 26. 11. mnou bol podaný návrh na člena tejto komisie v osobe 

Róberta Kobezdu, Dis. art., ktorý s týmto návrhom súhlasil. Návrh na uznesenie. Mestské 

zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie oznámenie p. Valérie Icso o vzdaní sa členstva v 

komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave zo dňa 26. 11. 2021 

a tým pádom volí za člena komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri MZ v 

Rožňave p. Róberta Kobezdu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Poprosím pána poslanca Deménya o poslanecký 

návrh. 

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Ďakujem. Tak návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie 

oznámenie p. Valérie Icso o vzdaní sa členstva v komisii kultúry, cestovného ruchu 

a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave zo dňa 26. 11. 2021 a následne volí za člena komisie 

kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave pána Mgr. Róberta 

Kobezdu, Dis. art. dňa 16. 12. 2021. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 
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Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 4 
Číslo bodu: 5. 
Voľba člena Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v Rožňave - 

 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

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

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
oznámenie p. Valérie Icso o vzdaní sa členstva v komisii kultúry, cestovného ruchu 
a regionálnej politiky pri MZ v Rožňave zo dňa 26. 11. 2021 
v o l í 
za člena komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky  pri Mestskom 
zastupiteľstve  v Rožňave  p. Mgr. Róberta Kobezdu, DIS. art. dňom  16. 12. 2021 

 

 

 

Nasleduje bod č. 6 programu, ktorým je Harmonogram zasadnutí orgánov mesta 

Rožňava v roku 2022 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Pri zasadnutí komisie finančnej mám návrh na zmenu a to presne z dôvodu, 

prečo je to uvedené, čiže v mesiaci september je zasadnutie komisie určené na piatok 16. 09. 

2022. Nakoľko 15. 09. je štátny sviatok z dôvodu, že možno by si niektorí členovia komisie 

chceli urobiť predĺžený víkend navrhujem tento dátum 16. 09. presunúť na pondelok teda to 

bude 19. 09. 2022.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie. Poprosím pána poslanca Bolačeka o pozmeňujúci 

návrh. Nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Takže navrhujem presunúť zasadnutie komisie finančnej z plánovaného termínu 16. 

09. 2022 na 19. 09. 2022.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

Za 14 poslancov, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 5 
Číslo bodu: 6. 
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta v roku 2022 – PN Bolaček 
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Za: 14 
Proti: 1 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Proti: 

Mgr. Matúš Bischof       

 

A teraz vás poprosím hlasovať o celom návrhu. Nech sa páči. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne.  
Číslo hlasovania: 6 
Číslo bodu: 6. 
Harmonogram zasadnutí orgánov mesta v roku 2022 - 

 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

 Zoltán Beke       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
Harmonogram  zasadnutí  orgánov  mesta  Rožňava  v  roku  2022 so zmenou termínu  
zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľskej a správy majetku pri mestskom 
zastupiteľstve v Rožňave  v mesiaci september 19. 09. 2022 

 

 

V bode č. 7 pristúpime k Návrhu na odmenu pre hlavnú kontrolórku mesta 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.  

Za 14 poslancov, proti 0 zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem.  
Číslo hlasovania: 7 
Číslo bodu: 7. 
Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta - 

 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
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   Za: 

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

 Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók 

 Roman Ocelník Ing. Filip Pollák     

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ondrej Bolaček       

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  s c h v a ľ u j e 
  podľa  § 11  ods.  4  písmeno j)  zákona  SNR   č.  369/1990 Zb.  o   obecnom  zriadení,  

v znení neskorších predpisov, odmenu hlavnej kontrolórke mesta vo výške 1800,00€,  
slovom jedentisícosemstoeur 
T: do 31. 12. 2021 
Z:  zástupca primátora mesta 

 

 

V bode č. 8 pristúpime k Návrhu na mimoriadnu odmenu poslancovi mestského 

zastupiteľstva v Rožňave Ing. Jánovi Lachovi 

Otváram diskusiu. Nikto sa neprihlásil. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 15 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 8 
Číslo bodu: 8. 
Návrh na mimoriadnu odmenu poslancovi MZ v Rožňave Ing. Jánovi Lachovi - 

 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 15 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

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

 Eduard Mihók  Roman Ocelník Ing. Filip Pollák   

                            Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
v zmysle časti II, § 4, ods. 3 Poriadku odmeňovania predstaviteľov volených orgánov 
mesta mimoriadnu odmenu Ing. Jánovi Lachovi, poslancovi MZ v Rožňave, za 
jeho aktivitu pri riadení úloh súvisiacich s pandemickou situáciou v súvislosti 
s ochorením COVID – 19, realizáciu opatrení krízového štábu v podmienkach mesta 
Rožňava,  účasť  na  jeho  zasadnutiach,  vo výške 550,00€, slovom päťstopäťdesiateur 
T: do 31. 12. 2021 
Z: zástupca primátora mesta 

 

V bode č. 9 pristúpime k Návrhu na udelenie Ceny mesta Rožňava v roku 2022 

Otváram diskusiu. Pán zástupca Michal Drengubiak nech sa páči. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Navrhujem, aby sa voľba na Cenu mesta Rožňava na rok 2022 

a rovnako aj na udelenie Čestného občianstva, čiže body 9 a 10 uskutočnili spolu tajnou voľbou 

s tým, že navrhujem aj volebnú komisiu, keďže tu nemáme pána Ing. Lacha, tak za predsedu 

komisie navrhujem pána Deménya a za členov komisie pána Ing. Kellecsényiho a pána Mgr. 

Bischofa. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

o poslanecký návrh. Nech sa páči.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Takže navrhujem vykonať tajnú voľbu u bodov 9 a 10 Cena mesta Rožňava a Čestné 

občianstvo mesta Rožňava v roku 2022 spolu s tajnou voľbou a návrh na volebnú komisiu 

v zložení predseda pán Demény a členovia komisie pán Ing. Kellecsényi a pán Mgr. Bischof. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Ďakujem pekne.  

 Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.  
Číslo hlasovania: 9 
Číslo bodu: 9. 
Návrh na udelenie ceny mesta Rožňava v roku 2022 – PN Drengubiak 

 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Pavol Burdiga  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók 

Ing. Filip Pollák       

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény  Roman Ocelník     

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  u d e ľ u j e  
  v zmysle  § 33 Štatútu mesta Rožňava Cenu mesta Rožňava : 
  Mgr. Róbertovi Kobezdovi, DIS. art. 
  Mgr. Jane Kušnierovej 
  Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave 
  u k l a d á  
  uverejniť schválených laureátov na webovom sídle mesta a úradnej tabuli 
  T: do 22. 12. 2021 
  Z: zástupca primátora mesta 
 
 
  Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  u d e ľ u j e  
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  v zmysle  § 32 Štatútu mesta Rožňava Čestné občianstvo mesta Rožňava: 
   Dr. Pósch Józsefovi  – in memoriam 
  u k l a d á  
  zverejniť schváleného laureáta na webovom sídle mesta a úradnej tabuli 
  T: do 22. 12. 2021 
  Z: zástupca primátora mesta 
 

 

Nakoľko tento poslanecký návrh prešiel dovoľte mi, aby som vyhlásil prestávku na vykonanie 

tajnej voľby. Ďakujem veľmi pekne. Takže prebehlo tajné hlasovanie. Poprosím predsedu 

volebnej komisie poslanca pána Deménya o vyhodnotenie tajnej voľby cena mesta a čestného 

občianstva mesta Rožňava v roku 2022. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Miroslav Demény 

Tak ešte raz dobrý deň. Ďakujem za slovo. No návrh na udelenie ceny mesta v Rožňave v roku 

2022. V hlasovaní na ocenenie mesta, Ceny mesta Rožňava bolo odovzdaných 14 hlasov. 

Z toho platných bolo tak isto 14. A z týchto 6-tich nominovaných 2x máme po 10 hlasov a to 

má Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave a tak isto aj Mgr. Jana 

Kušnierová. No a s najväčším počtom hlasov 14-tich má Mgr. Róbert Kobezda, Dis. art. Tak 

toto je pri ocenení Ceny mesta Rožňava. No a následne máme tam v hlasovaní bolo na ocenenie 

Čestný občan mesta Rožňava, tam bol nominovaný 1 pán doktor Pósch József in memoriam. 

A pri tomto pánovi bolo odovzdaných 14 hlasov, z toho 14 bolo platných a 14 bolo aj za. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme veľmi pekne. Prosím hlasujme. Už je? Že či ako dôverujete to? Dobre ja sa 

ospravedlňujem. Takže ako už netreba to potvrdiť hej. 

 

Môžeme prejsť k bodu č. 11 k Udeleniu ocenení najúspešnejším športovcom, športovým 

kolektívom za rok 2021 a za dlhoročnú prácu v oblasti športu – veterán 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Dávid nech sa páči.  

 

p. poslanec Ladislav Dávid 

Dobrý deň prajem. Navrhujem hlasovať podľa odporúčania komisie športu a chcel by som ešte 

upozorniť, že na strane 4 v tej tabuľke nominovaných športovcov je jedna chyba. Za dlhoročnú 

prácu v oblasti športu nie je Štefa Béreš st., ale Peter Béreš st. Tam je iba jedna taká chybička. 

Už vlastne na konci, keď tam má ten životopis, tam už to je správne napísané. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za upozornenie. Nikto sa nehlási do diskusie. Prosím hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 10 
Číslo bodu: 11. 
Udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2021 a za dlhoročnú prácu v 
oblasti športu – návrh – 

  
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 11 
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   Za: 

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

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

Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Zoltán Breuer Mgr. Dionýz Kemény     

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e   
1/ udelenie ocenení najúspešnejším športovcom, športovým kolektívom za rok 2021 
a za dlhoročnú prácu v oblasti športu v zmysle návrhu komisie  športu podľa 
priloženej tabuľky   
2/ finančnú čiastku vo výške 
 jednotlivec / klub /  50 € 
nákup materiálu, trofejí a kvetov zakúpené mestom a ďakovné listy (jednotlivcom + 
klubom) 
kolektív / 500 € 
finančná odmena pre schválené športové kluby (500 € / klub ) 
100 € / nákup materiálu a trofejí na športové sprievodné podujatia.  
u k l a d á 
zverejniť ocenených na webovom sídle mesta a úradnej tabuli mesta 
Z: zástupca primátora mesta 
T: do 30. 12. 2021 

 

V bode č. 12 pristúpime k VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku – návrh na 

zmeny a doplnenie 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem. Ja sa chcem spýtať v tých komisiách, kde sa to prerokovávalo sa neuvažovalo 

o zmenách tých ustanovení, ktoré hovoria o tom, že teda zákaz fajčenia je v istej vzdialenosti 

od areálu škôl. Ja som teda mal s týmto VZN-kom problém, už keď sa schvaľovalo a s tým, že 

hej človek nenosí so sebou meter, aby si odmeral, že či je od areálu školy 20, 40, 30 metrov. 

A ďalší problém, ktorý tam vidím je v tom, že vlastne tu sú 3 kategórie. Pri niektorých školách 

je to 20 metrov, pri niektorých 30, pri niektorých 50. Ja si neviem predstaviť aby, teda nejakého, 

nejakého občana, ktorý presne si bude pamätať, že od ktorej školy je to koľko metrov. Čiže 

z tohto hľadiska je podľa mňa táto časť, časť nevykonateľná. Ja chápem ten zámer, že teda aby 

niekto sa nepostavil ku, ku plotu materskej školy a nefajčil tam rovno pri tom, tom plote 

a nešiel, nešiel ten dym do areálu školy, kde sú deti, ale, ale proste v tomto znení to považujem 

za nevykonateľné túto časť VZN-ka. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte, aby som sa ozval ako nefajčiar v prospech fajčiarov. 

Priznám sa, že neprečítal som samotný zákon, čo, že čo povoľuje a čo zakazuje, ale myslím si, 

že tento VZN je veľmi diskriminačný voči nim. Momentálne sa doplňuje ako len táto VZN-ka. 

Už určitá časť je ako len v platnosti, ale keď som prečítal teraz tak aj čo je v platnosti aj, aj tam 

možno že by, že by, že by bolo treba urobiť nejaké úpravy, ale neviem či uznáte. Skúsim, 
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skúsim to povedať. Teraz čo sa, čo sa doplnili tie, tie, tie pár bodov, alebo 7 bodov, že kde sa 

zakazuje v ďalších častiach mesta fajčenie tak je tam uvedené Poschova záhrada, v parku na 

námestí, na severnej časti Námestia baníkov, kým pri areáli kúpaliska je uvedené ako len slovo, 

alebo slovné, že okrem vyhradených miest. Trebárs pri tých, pri Poschovej záhrade alebo 

v parku takéto nie je. Ja si myslím, že bolo by možné ako len v určitej časti vymedziť priestor 

na to, že keď niekto vyjde ako len do tej záhrady aj taký, čo kto je tuhým fajčiarom tak aby, 

aby svojej vášni ako len vedel aj, aj tam sa odolať. Či a potom ďalej, že v areály Nemocnice 

s poliklinikou sv. Barbory Rožňava. No aj tuná to neviem či sa konzultovalo ako s vedením 

nemocnice. Keď chodím, alebo keď som chodil, teraz v poslednej dobe chvalabohu som 

nemusel ísť, ale videl som, že sú tam vyhradené priestory na, na možnosti fajčenia. No podľa, 

keď schválime ako len toto VZN-ko, alebo v takomto znení tak prakticky ani na tom mieste 

nemôžu ako len fajčiť. A to isté je čo som povedal pri už  platnom VZN-ke v bode, v bode C, 

ale môžem, môžem aj v bode C a F hovoriť, kde sa píše, že v areáloch základných škôl, 

stredných škôl a školských zariadení je zakázané fajčenie. No určite, že aj tam sú ako len 

priestory, kde fajčia učitelia. A taktiež kultúrnych zariadeniach, športových zariadeniach 

a v predajniach. No keď vezmem trebárs priestor OKC, alebo hore veľkú sálu na, na radnici tak 

tam, tam taktiež na balkóne sú vyložené ako len nádoby, kde sa, kde sa fajčí ako len. Pokiaľ, 

pokiaľ tam nebude ako len uvedené, že okrem vyhradených miest a to, to je vyhradené už aj 

teraz tak ja si myslím, že, že  MP bude mať čo robiť aby, aby vyberala pokuty od, od fajčiarov 

a zbytočne, lebo, lebo vieme to ošetriť, alebo mohli by sme to ošetriť. Mal by som návrh, či by 

sa nemalo ako len to momentálne nedokončiť ako len hlasovanie o tomto a pri najnovšom 

zasadnutí ako len to odsúhlasiť a ošetriť tieto veci, na čom ako len poukázal vo VZN-ke. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S fakticou, s faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len pánom poslancom, že sú to dosť zásadné zmeny a možno by 

bolo vhodné prísť potom na komisiu na ochranu verejného poriadku, ktorá o tom zrejme dosť 

dlho diskutovala prebrala zrejme všetky technické veci a navrhnúť to tam a nie teraz na 

zastupiteľstve. Poviem to tak. Ja viem, že je to právo meniť VZN aj tu každého poslanca, lenže 

baviť sa tu možno o zmene VZN ďalšie 2 hodiny, pritom sa, na toto je dostatočný priestor práve 

na tých komisiách. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem. Môj vzťah k fajčiarom a fajčeniu poznajú moji blízki, bývalí žiaci, kolegovia. 

Stotožňujem sa s pánom Bekem. Len na margo, pred chvíľkou bola prestávka, stál som tam pri 

dverách a polovička ľudí odtiaľ, časť MsÚ popolník fajčiaci kútik pri vstupe bezprostredne. Tu 

sa uvádza, že minimálne 20 m. Som zvedavý ako sa to docieli a chcem poukázať, my by sme 

mali ísť príkladom ako, lebo keď toto sa nezmení tak potom všetko ostatné je zbytočné. 

Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ja by som len do...doplnenie. Možno práve toto bolo jedno z týchto pohnútok, hej, že ako aj 

pred MsÚ. Pri...prišli sťažnosti, takže ako sme to dali riešiť tak isto touto formou a vlastne aby 

to bolo aj právne podchytené. Ja sa s viacerými bodmi stotožňujem, ale určite aby sme tu 
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preberali 2 hodiny v diskusii, lebo je to dosť rozsiahla téma, tak ako pán zástupca hovoril, takže 

možno potom dáme návrh pozmeňujúci. Uvidíte vy ako sa rozhodnete. Takže dal by som ešte 

faktickú poznámku pánovi poslancovi Kuhnovi. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Tiež by som reagoval teda na kolegu Bekeho. Súhlasím s tým, že keď je teda v bode V uvedené, 

teda v bode uvedené, že v areáli kúpaliska okrem vyhradených miest, teda zákaz fajčenia, tak 

potom aj v areáli nemocnice s poliklinikou by mohlo byť, že okrem vyhradených miest. Keď 

nemocnica vyhradí niekde miesta či už pre pracovníkov, alebo návštevníkov na fajčenie tak 

prečo nie. Tak sa to bežne robí, že sú vyhradné miesta fajčiarov. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Áno ja si myslím, že... 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som sa prikláňal k tomu, že keby sme mohli ten materiál stiahnuť a dopracovať ho, alebo 

pripomienkovať. Ja sa priznám, že som nemal teraz v predvianočnom období čas z pracovných 

dôvodov proste pripraviť k tomu nejaký pozmeňujúci návrh. A tiež si myslím, že nie je celkom 

šťastné VZN-ko meniť priamo na, na zastupiteľstve bez toho, aby tie návrhy boli písomne 

pripravené. Ak, ak teda nás netlačí niečo, že musíme to zmeniť kvôli tomu, že zákon, že to VZN 

nie je v súlade so zákonom, tak v tom prípade by som radšej bol za to, že stiahnime to. Nech 

pošlú poslanci, alebo aj verejnosť pripomienky a budeme to prerokovávať na ďalšom 

zastupiteľstve. 

 

p. primátor Michal Domik 

Padli tu dosť veľa argumentov hej, takže ako veľmi ťažko budeme tu vysvetľovať. Ja si myslím, 

že tak isto by som súhlasil stiahnuť, lebo ak nie sú nejasnosti u niektorých poslancov, tak určite 

direktívne by sme tu nemali o niečom hlasovať. Takže ale neviem, či budeme diskutovať ďalej 

a otvárať tému a tému, že čo je zle, alebo dáme, dáme...Dobre nech sa páči pán zástupca 

s faktickou poznámkou. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Takže na základe toho čo tu odznelo dávam návrh na pozastavenie rokovania 

o tomto bode s tým, že na najbližšom zastupiteľstve budeme o ňom rokovať. Ďakujem. Ty 

budeš, ešte si prihlásený. 

 

p. primátor Michal Domik 

S faktickou poznámkou pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

No to, to by bolo skôr na, na celý vstup, ale tieto čo, čo tu veci čo tu odzneli to je dojmológia 

a VZN-ko s týmito časťami o ochrane nefajčiarov sme už preberali. Metre boli stanovené podľa 

toho, koľko miesta je v konkrétnej lokalite. Aby sme nezasahovali do súkromných pozemkov. 

Aby sme neurčovali miesta 50 m tam, kde je reálnych 20 m verejného priestoru. Čiže tam tie 

metre majú reálny obsah z danej lokality. To nie je vymyslené, vycicané z prsta. Ďalej ak pán 

kolega Beke vie čítať s porozumením, tak ho upozorním na nadpis. My to učíme žiakov na 

základnej škole a snažíme sa byť dôslední, ale tak možnože niekde dos...došlo k chybe. Ten § 

5 sa volá, že ochrana nefajčiarov pán kolega. A fajčenie nie je ľudské právo. Je samozrejmé, 

že, že každý si môže ničiť svoje zdravie, podotýkam svoje zdravie akokoľvek chce, ale nemá 

právo ničiť zdravie druhým ľuďom a už vôbec nie deťom, keď tam máme školy. To či MP 



 

17 
 

dokáže, alebo nedokáže niečo kontrolovať je čisto o tom, ako si prácu zadelí náčelník MP 

a jeho, jeho ľudia. A ja si nemyslím, že pri bežnej pochôdzkovej činnosti MP je to 

nerealizovateľné prejsť sa po meste, dom v danej lokalite, vidím fajčiara, upozorním ho. Je to 

o komunikácii a o tom ako máme vyriešené to, že či dodržiavame vlastné VZN-ká v meste. 

Keď sa daný priestor označí zákazovou značkou fajčiť, podľa mňa je to dostatočne zjavné, 

viditeľné pre každého. Dokonca piktogramy nepotrebujú písmená. Obrázky predpokladám, že 

dokáže pochopiť úplne každý. Prečo sú tam vymenované niektoré športoviská. Tieto 

vychádzajú zo zákona. Futbalové ihrisko, plavárne, kúpaliská tie sú vyhradené a vymenované 

v zákone. Čiže to, či v areály kúpaliska v súčasnosti je daný stav taký, že sa fajčí priamo pri 

bazéne a ako keď je to športovisko tak priamo pri bazéne by sa fajčiť nemalo pravdepodobne. 

Takže keď je tam napísané, že okrem vyhradených miest a to vyhradené miesto sa určí fyzicky 

niekam mimo dosahu ľudí, ktorí sú v tesnej blízkosti bazéna tak to bude úplne v poriadku. Čiže 

tieto návrhy vychádzajú z reality mesta Rožňava a vychádzajú z reality, ktorú nám vymedzuje 

zákon. Ja si myslím, že vôbec nie je tu priestor na to, aby sme to dopracovávali, aby sme 

podliehali nejakej dojmológii namiesto faktov. Pán viceprimátor veľmi správne povedal, že 

priestor na prácu s VZN je práve v komisii a máme 15 dňovú lehotu na zasielanie podnetov, 

alebo pozmeňujúcich návrhov k danému VZN. Čiže ešte by som povedal, že v komisii na 

ochranu verejného poriadku donedávna pracovali 3 právnici, teraz 2 právnici. Prešlo to MsÚ. 

Ja si nemyslím, že aj keď to fungovalo doteraz a nám to prokurátor nezrušil, to rozšírenie vôbec 

nie je v takom zmysle, že by nám to mal prokurátor zrušiť. V tejto podobe ako máme VZN 

predložené je absolútne priechodné, je opreté o realitu mesta a vychádza z možností, ktoré nám 

určuje zákon. Tento materiál je úplne v poriadku a úplne kľudne hlasovateľný. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď môžem ešte pán poslanec Bischof, že či ja mám iba už hneď pri napr. areáli Nemocnice 

s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, nakoľko to nie je náš objekt, či my môžeme ako mesto 

vstupovať do súkromného pozemku a obmedzovať ich tam či budú fajčiť, či tam budú hocičo 

robiť. Hej či toto naši právnici. Dobre. Poprosím pána. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Poprosím, poprosím pána náčelníka MP na, na argument. Ďakujem pekne. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Dobrý deň všetkým. Ďakujem za slovo. Konkrétne napr. areál nemocnice je označený zákazom 

fajčenia avšak nám to spôsobuje problémy, že samotné označenie nestačí. Potrebovali sme to 

dostať do všeobecne záväzného právneho predpisu. V tomto VZN je obec zmocnená k tomu, 

aby si určila tieto priestory, takže z nášho pohľadu je to v poriadku. Môžem sa vyjadriť aj 

k tomu, čo hovoril pán poslanec Beke, že či s tým ako MP budeme mať, alebo nebude mať 

problém. V prvom rade každý hovorí ku vzťahu k MP len o pokutách. Je to mylné vysvetlenie. 

Nie MP je vyberačom pokút. MP len dohliada nad právnymi predpismi, ktoré sú stanovené buď 

zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a nie je cieľom len vyberanie 

pokút.  

 

p. primátor Michal Domik 

Trošku keď poprosím, chvíľočku, technickú podporu. Donesieme vám nový mikrofón. 

Ďakujem.  

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Ďakujem. Takže cieľom MP nie je vyberanie pokút, ale navodenie toho právneho stavu. Na to 

nám väčšinou stačí tzv. napomenutie. Mnohí to ponímajú ako upozornenie. To znamená, že 
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pokiaľ máme pochybnosť o tom nikde nebude MP behať metrom, že či to je 49 m alebo 51 m, 

rovnako máme v zákone o cestnej premávke napríklad stanovené vzdialenosti, kde je zakázané 

zastavenie a státie. Takže pokiaľ sú určité pochybnosti tieto stále vedú v prospech páchateľa. 

Stačí upozornenie, prosím vás je tu zakázané fajčenie, máte to označené na budove. Zahasí 

cigaretu, odíde. My sme spokojní. Máme problém skôr ani nie tak s fajčením, ale aj 

s neporiadkom, ktorý z toho vzniká hej. Chodíte na MsÚ, vidíme tam jako to vyzerá pred MsÚ. 

A nevieme to inak obmedziť ako VZN. My potom vykonáme ten dohľad, ale nie je možné aby 

sme pri každom smetnom koši čakali ako MP či ten špak odhodí do koša alebo vedľa neho. My 

riešime veľa takýchto znečisťovaní verejného priestranstva, ale nemôže všade stáť MP. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Najprv by som chcel všetkých upozorniť zase asi po neviem ktorý krát, aby 

sme dodržiavali rokovací poriadok. Pán kolega Bischof tu rozprával o tom čo, či si niekto 

prečítal alebo neprečítal, sám asi rokovací poriadok nečítal. Asi by pochopil aký je rozdiel 

medzi diskusným príspevkom a faktickou poznámkou hlavne v ich dĺžke. Taktiež poprosím 

pána primátora, ktorý to tu vedie, aby na toto dával pozor. Tak isto ako techniku, aby tento čas 

nám ukazovali ako to bolo aj v minulosti. Teraz by som sa chcel dostať k téme. Musím súhlasiť 

s pánom Bekem. Taktiež ako, ale aj s ostatnými kolegami. Tiež som zarytý nefajčiar 

a nemôžem súhlasiť s týmto predloženým návrhom. Bolo tu síce pár krát povedané, napr. mám 

problém aj s tým  areálom nemocnice. Bolo tu povedané, že je tam zákaz fajčenia. Áno je, ale 

taktiež nie ako pán primátor povedal, nie sme majiteľom daných pozemkov ani nehnuteľností, 

tým pádom, keď si majiteľ povie, že to chce tam zase a my budeme mať vo VZN-ku nie, tak 

máme problém. Taktiež osobne severná časť Námestia baníkov. Máme tam kaviarničky, kde 

ľudia chodia na kávu, dajú si k tomu cigaretu. Ešte raz poviem. Som zarytý nefajčiar, ale 

nemyslím si, že by sme ich mali až do takejto miery sa snažiť obmedziť. Takže za mňa nie 

a pán kolega Bischof čo tu rozprával o demagógii, o ochrane detí a podobne. My sa tu nebavíme 

o zákaze fajčenia v areáloch škôl. Ten tam už je. My sa tu bavíme o rozšírení tohto zákazu, 

s ktorým ja osobne súhlasiť nebudem. Ďakujem. 

 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Berieme na vedomie. Máme nový program, tak sa vám ospravedlňujem. 

Predtým nám pípalo, keď diskusia bola ukončená, časomiera, tak poprosím tak isto technikov, 

aby nás na to upozornili. Keď pozorne počúvame, tak vlastne nevnímame tento časový 

harmonogram. Ďakujem pekne. Prosím, dobre pán Bolaček bol vypnutý. S faktickou 

poznámkou pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ja som hovoril o svojom príspevku o tom, čo navrhla komisia zo svojho zasadnutia 18. 10. 

a tam nie je žiadna škola ak dobre vidím. Je tam Poschova záhrada, Námestie baníkov 2 krát, 

MsÚ, banícka fontána, pohrebiská a kúpalisko a nemocnica. Čiže ja som hovoril o týchto, 

týchto bodoch, takže niekedy treba počúvať pozorne a reagovať na to, čo zaznelo, aby sme 

nepodliehali dojmológii. Posledná vec verejným priestranstvom môže byť aj súkromný 

pozemok v takomto prípade ako je nemocnica a jej areál, kde má verejnosť prístup. Je to 
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pozemok súkromnej firmy, ale ľudia tam chodia za účelom takým na aké je toto priestranstvo 

vyhradené. Čiže MP tam môže kľudne kontrolovať verejný poriadok. O tom to je.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Vypr...vypšal. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobre. Tak ďakujem potom. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Bolaček. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ja som zase chcel upozorniť pána kolegu, že faktická poznámka trvá 30 sekúnd tak 

nech sa tu veľmi nerozrozpráva. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem veľmi pekne pánovi kolegovi za starostlivosť. Budem si dávať väčší pozor. Ja len 

hovorím, že miešame tu vlastnú dojmológiu miesto faktov, že tieto veci vychádzajú zo zákona 

a farebne máme vyznačené veci v materiály, ktoré chceme doplniť. Nerozumiem prečo je to 

zrazu taký, taký problém, keď boli 2 týždne na to na doplnenie. 29, 30 ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Zase sa, začnem svoj príspevok tak jak moji ostatní kolegovia. Som zarytý nefajčiar a veľa ľudí 

presviedčam o tom, aby nefajčili, alebo aby svoje fajčenie obmedzovali, aby ste vedeli. Ale to 

čo je tuná predložené je, keď povieme tak, tak veľmi, veľmi jemnučko len, že trošku farizejské. 

Keď sa bavíme napríklad o tom MsÚ skúste sa zamyslieť, aká je tam situácia. A, a keď tak 

potom dohliadnite v rámci všetkých, ktorí tu robíte, ktorí tu sme, aby sa to dodržiavalo, alebo 

skôr by som navrhoval, že všade na týchto miestach, ktoré sú tuná navrhnuté, nech sa dajú 

miesta pre fajčiarov. Sú to ľudia, ktorí s nami žijú, majú tento neduh, návyk, zlozvyk, od 

ktorého možnože veľa z nich sa chce oslobodiť, ale sa mu nedarí, ale napriek tomu žijú v našej 

spoločnosti. Matúš možnože potom by to trebalo rozšíriť aj na ostatné návykové látky, alebo 

zdraviu škodlivé látky alkohol, sladené nápoje, energetické nápoje, káva atď., atď. A s tou 

nemocnicou v súvislosti mám jednu poznámku. Neviem, možnože to nie je úplne ideálne 

porovnanie, ale na mojom dvore asi ja určím, že, že kto či si ľudia môžu zapáliť, alebo nie a, 

a ten súkromný majetok by, by asi trebalo rešpektovať podľa môjho názoru. O akých 15-tich 

dňoch rozprávate z tej komisie? Ja som to zatiaľ nepostrehol. Lebo, lebo materiál nedostávam, 

pozvanie nedostávam, v komisiách nie som v žiadnych. Tak ste si to odsúhlasili, aby som tam 

nebol. A, a nerozumiem spochybňujeme dajak MZ. Lebo podľa mojich vedomostí komisia je 

krásne, že sa tomu venuje a, a má viac času na to, aby tento materiál rozpracovala. 

Pravdepodobne sú  tam aj odborníci, ktorí sa tejto problematike venujú, ale ešte stále má len 

odporúčací charakter pre MZ. A ak dobre viem, stále hlasuje MZ. Takže sa tu nehrajme, 

nedávajme to celé do pozície, že, že, že komisia je svätá a my to tu máme za 30 sekúnd 

odhlasovať, čo komisia navrhne. Nehnevajte sa. V tomto materiály pri všetkej skromnosti 
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nazvime to iba, že sú nezrovnalosti, na ktorých určite by trebalo ešte trošku popracovať. 

A možnože takto záverom by som navrhol len toľko, že by som dal poslanecký návrh na 

pozastavenie tohto materiálu, aby sme o tom hlasovali, aby už som nebol svedkom toho, čo tu 

Matúš pred chvíľou predviedol s faktickými poznámkami a, a možnože by sa trebalo zamyslieť 

nad tým, že tým ľuďom, ktorí s nami žijú a nevedia sa zbaviť toho neduhu fajčenia, či by na 

týchto miestach netrebalo vyčleniť miesto, kde, kde si tú cigaretu vedia slušne, kultúrne zapáliť 

a vedia s nami normálne žiť a fungovať. Nebavíme sa o školách. Bavíme sa tak jak kolega 

Bolaček povedal o severnej časti námestia, bavíme sa o oddychových zónach ako sú parky, 

fontána a pod. Poschova záhrada. Nech mi nikto nepovie, že sa tam nenájde miesto, kútik 

vyčlenené pre fajčiara, ktorý si tam môže tú svoju cigaretu zapáliť a slušne kultúrne 

spotrebovať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Všetci ste dostali priestor, ktorí ste boli prihlásení k bodu, keď prišiel návrh, 

poslanecký návrh pána Drengubiaka o stiahnutie, pozastavenie tohto návrhu. Takže ostatným 

poslancom už nedávam priestor. Prišlo k malej chybičke. Sa to trošku zneužilo na dajakú 

diskusiu. Ja si myslím, že to vieme dopracovať aj jedna strana má pravdu, aj druhá strana má 

pravdu. Si myslím, že treba dať tomu priestor a preto uzatváram diskusiu. Poprosím pána 

poslanca o pozmeňujúci návrh. Pána poslanca Drengubiaka o pozmeňujúci návrh. Nech sa páči 

pán zástupca. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Dal som návrh na stiahnutie tohto bodu a následne bude predložené na rokovanie MZ najbližšie. 

Čiže vo februá... 10. 02. 2022. Ďakujem. Prerušené. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Ďakujem pekne. 

Za 12 poslancov, proti 1 poslanec, zdržal sa 1 poslanec. 
Číslo hlasovania: 11 
Číslo bodu: 12. 
VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie – PN Drengubiak 

 
Za: 12 
Proti: 1 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

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

 
   Proti: 

Mgr. Matúš Bischof       

 
   Zdržali sa: 

Mgr. Zoltán Breuer       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  p r e r u š u j e  
  rokovanie  o  bode  č. 12  Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Rožňava o ochrane  

verejného  poriadku   –   návrh   na  zmeny  a   doplnenie  do  najbližšieho  zasadnutia  
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Mestského zastupiteľstva v Rožňave 

 

Pristúpime k bodu č. 13 nasleduje Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta vrátane 

zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkovej organizácie na rok 2021 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Takže dostal som z finančného odboru drobný detail. Mám návrh na 

doplnenie tohto uznesenia a to vo formulácii schvaľuje rozdelenie schváleného bežného 

príspevku pre technické služby aj na kapitálový príspevok vo výške 14 409 eur. Nakoľko po 

predbežnom vykonanom audite bolo zistené, že niektoré bežné výdavky je nutné 

preklasifikovať na kapitálové výdavky. Takže je to technického charakteru. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja len štandardnú formuláciu, že finančná komisia odporúča MZ schváliť 4 zmenu rozpočtu 

mesta.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto ďalší sa nám neprihlásil do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosím 

pána poslanca Drengubiaka o pozmeňujúci návrh.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Takže navrhujem doplniť schvaľuje rozdelenie schváleného bežného príspevku pre technické 

služby aj na kapitálový príspevok vo výške 14 409 eur. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 12 
Číslo bodu: 13. 
Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkovej 
organizácie na rok 2021 – PN Drengubiak 

 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

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

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 

 

Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 4. zmenu rozpočtu 

mesta vrátane zmeny rozpočtov na rok 2021 podľa uznesenia na str. 2. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
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Číslo hlasovania: 13 
Číslo bodu: 13. 
Návrh na schválenie 4. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových a príspevkovej 
organizácie na rok 2021 - 

 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

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

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave : 

1) schvaľuje 4. zmenu rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov RO a PO na rok 
2021 ako prebytkový rozpočet 

 

  Rozpočet   Rozpočet 

schodok   - 

prebytok + 

bežné príjmy 18 655 830 bežné výdavky 19 018 131 -362 301 

kapitálové príjmy 1 657 030 kapitálové výdavky 1 402 076 254 954 

fin. operácie - príjmy 1 937 994 fin. oper. - výdavky 935 399 1 002 595 

          

celkom 22 250 854   21 355 606 895 248 

 

z toho:  

Krytie Rozpočet 

bežné výdavky - školy 8 167 605 

kryté:   

 - bežné príjmy  na školy 6 436 551 

 - FO - príjmy - dotácie r. 2020 102 566 
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 - FO - príjmy - granty r. 2020 3 671 

 - FO - príjmy -vlastné r. 2020 3 500 

 - FO - príjmy - ŠJ r. 2020 7 875 

prebytok +, schodok -  -1 613 442 

    

bežné výdavky - ostatné 10 850 526 

kryté:   

 -  bežné príjmy 12 219 279 

prebytok z roku 2020 - dotácie 120 005 

 - FO - príjmy - rok 2020 75 000 

prebytok z roku 2020 553 192 

 - FO - príjmy - ŠJ r. 2020 12 178 

prebytok +, schodok -  2 129 128 

    

kapitálové výdavky 1 402 076 

kryté:   

 -  kapitálové príjmy 1 657 030 

prebytok z roku 2019,20 - dotácie 274 316 

 - FO - príjmy - úvery  383 291 

prebytok z roku 2019 - RF a FRB 402 400 

prebytok +, schodok -  1 314 961 

    

FO - výdavky 935 399 

kryté:   

bežné príjmy   

finančné príjmy   
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kapitálové  príjmy   

prebytok +, schodok -  -935 399 

celkom 895 248 

 

 

2) schvaľuje použitie rezervného fondu na krytie bežných, kapitálových a finančných 

výdavkov v zmysle zákona č. 67/2020 Z. z. § 36  

3) schvaľuje použite nedočerpaného úveru na krytie kapitálových a bežných 

výdavkov  

4) schvaľuje zmenu rozpočtov rozpočtových organizácií  a príspevkovej organizácie 

na rok 2021 

5) schvaľuje rozdelenie schváleného bežného príspevku pre Technické služby aj na 

kapitálový príspevok vo výške 14 409€, nakoľko po predbežnom vykonanom 

audite bolo zistené, že niektoré bežné výdavky je nutné preklasifikovať na 

kapitálové výdavky 

a     u k l a d á  

a/ oznámiť rozpočtovým organizáciám a príspevkovej organizácii schválenie zmeny 
rozpočtov na rok 2021 
Termín: do 23.  12.  2021 

 

b/ informovať Mestské zastupiteľstvo v Rožňave o čerpaní rezervného fondu a úveru 
Termín: po čerpaní finančných prostriedkov rezervného fondu a úveru 

 

V bode č. 14 pristúpime k prerokovaniu Výročnej správy mesta a za konsolidovaný celok 

mesta Rožňava za rok 2020 

Otváram diskusiu. S faktickou poznámkou pán poslanec Bolaček nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ja by som sa len chcel poďakovať predkladateľom návrhu a spracovateľom návrhu 

za veľmi kvalitne vypracovaný materiál, veľmi pekne urobenú správu. Takže ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Komisia finančná, podnikateľská a správy majetku, správy mestského majetku na svojom 

rokovaní odporučila MZ  schváliť výročnú správu mesta a konsolidovaného celku za rok 2020.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.  
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Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  
Číslo hlasovania: 14 
Číslo bodu: 14. 
Výročná správa mesta a za konsolidovaný celok mesta Rožňava za rok 2020 - 

 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček  Ladislav Dávid 

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

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

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer     

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  s c h v a ľ u j e 
  výročnú správu za rok 2020 
 

 

Pani Mgr. Tamášová ďakujeme veľmi pekne, prehľadné a celému kolektívu MsÚ, ktorý 

pracoval na tejto správe. 

 

V bode č. 15 máte predložený materiál s názvom Voľba prísediacich na Okresnom súde v 

Rožňave pre funkčné obdobie 2022 – 2026 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak nech sa  páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Zo strany okresného súdu nám boli predložení kandidáti, ktorí aj 

doposiaľ vykonávali túto funkciu a teda navrhujem aby aj naďalej zotrvali v tejto funkcii, 

nakoľko aj prejavili záujem, aby boli naďalej vlastne členmi a teda pani Ing. Jana Kupčová, pán 

Ján Vlčák, pani Mgr. Juliana Tokarčíková a pán Mgr. Juraj Halyák. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec.  
Číslo hlasovania: 15 
Číslo bodu: 15. 
Voľba prísediacich na Okresnom súde v Rožňave pre funkčné obdobie 2022 - 2026 - 

 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

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

Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák 
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   Zdržali sa: 

Bc. Ivan Kuhn       

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  v o l í  
  v  zmysle  ustanovenia   § 140  ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, za 
prísediacich na Okresnom súde v Rožňave pre funkčné obdobie 2022 – 2026:  
Ing. Janu Kupčovú 
Jána Vlčáka 
Mgr. Julianu Tokarčíkovú 
Mgr. Juraja Halyáka 

 

V bode č. 16 pristúpime k majetko-právnym záležitostiam 

Bod 16/1 pán MUDr. Jozef Greškovič Letná 341, Plešivec a Eva Greškovičová J. Brocku 

24, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
Otváram diskusiu. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby odporučuje predaj predmetného pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. V tomto predmetnom návrhu a taktiež v niektorých ďalších sa bude jednať 

o pozemky, ktoré vlastne nadobudli naši občania väčšinou, alebo podľa našich znalostí za 

predošlého režimu, kde vlastne mesto sa snaží vysporiadať nejak nevysporiadané pozemky, 

ktoré sú vlastne mestské, ale sú na nich iné stavby, alebo sú užívané nejakými občanmi našimi. 

Pri týchto návrhoch by som chcel podotknúť, že podľa mne známych skutočností ešte v roku 

2016 sme toto vysporiadanie robili za sumu symbolické 1 euro. V materiály tento rok nevidím 

momentálne, ale takú máme možnože do roku 2016 to bolo za euro. Chcem povedať, že ide 

z veľkej časti o problém, ako sa, ako mohli občania nadobudnúť majetok za predošlého režimu, 

bolo veľmi zložité nadobudnúť majetok do osobného vlastníctva a tak im bol udelený len do 

užívania. Čiže títo ľudia možno až do nejakého predošlého dňa si mysleli, že je to ich majetok. 

Nikdy zaňho neplatili nejaký nájom a ho užívali a teraz my ho ideme im predať. Napriek 

odporúčaniu komisie finančnej dať cenu v tom materiály a v niektorých ďalších 15 eur za m2, 

ktorá je veľmi ústretová voči týmto občanom. Ja by som, ja dávam pozmeňujúci návrh a tiež 

by som chcel v tomto bode za 1 euro predať tento pozemok. Napriek tomu, že som často 

vystupoval proti nejakým lacným predajom. Tu sa z môjho pohľadu jedná o niečo úplne iné, 

keďže títo ľudia už mali nejaký právny základ na užívanie pozemku, len za predošlého režimu 

ako som povedal, nemohli ho nadobudnúť do svojho výlučného vlastníctva. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. Op prepáčte, s faktickou poznámkou pán 

poslanec Drengubiak. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len doplním informácie o tom za koľko sa kedy predávali pozemky. 

Pri scelovaní pozemkov okolo roku 2016 to bolo aj za 1 euro symbolické, ale bolo to aj za 11 

eur. Pri scelovaní pozemkov v neskoršom čase roky 17 – 19 to bolo v priemere okolo 13 eur. 

Čiže mali sme prípady a vždy sa individuálne pristupovalo k týmto prípadom. A na základe 

toho odporúčala niektoré ceny aj komisia finančná. Takže v tomto prípade si myslím, že je na 

mieste cena tých 15 eur. A obdobne sme postupovali minimálne od roku 2017. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Zamýšľam sa kolega Bolaček v podstate nad chronológiou toho, čo si pred chvíľou hovoril. 

Dostali do užívania, nevedeli nadobudnúť, neplatili nájom. Mne to zatiaľ vychádza z toho, že 

vlastne, lebo keď aj v korunách v tej, v tej hodnote tých peňazí keď to niekedy niekto kúpil, 

tak, tak už je to dajaký základ. Keď za to platil nájom, platil za to vlastne dajakú alikvotnú 

čiastku hodnoty toho pozemku ako nájom, ale ak som dobre vybral z tvojich slov, neplatil sa 

ani nájom. Myslím si, že na mieste teraz je, darmo to dlhé roky užívali, aby to už raz kúpili. 

Hej. Takže predaj toho pozemku. Tá, tá cena môže byť nižšia, lebo mestu tie pozemky netreba. 

Sú za záhradami rodinných domov. Ale možnože raz sa dá k tomu pristúpiť, aby to, aby to 

kúpili do vlastníctva. Takže. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Len na dovysvetlenie. Máme tu strašne mnoho problémov v rámci toho, že 

fakt ako sme na to veľmi dozreli. Bola tam aj ponuka aj za 1 euro, kde vlastne majiteľ vedel 

dokladovať to, že áno on to kúpil a je rozdiel tam, kde nevedeli, chcel som to kúpiť. Hej takže 

je tam strašne veľa takých stupňovaní. Kúpil som, chcel som to kúpiť, dal som žiadosti. Hej 

takže platil som nájom, neplatil som nájom, nevedel som o tom, hej že to je mestské. Takže ako 

snažili sme sa urobiť poriadok v tom. Hlavne aby konečne sme urobili poriadok v týchto 

pozemkoch. Aby aspoň ten nájom sa platil. Buď budú platiť nájom, alebo si tú, ten pozemok 

budú môcť kúpiť. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No v prvom odporúča schváliť zverejnenie zámeru predaja majetku mesta tohto pozemku za 

cenu 15 eur za m2. A teraz chcem vysvetliť teda to na základe čoho sme sa snažili rozhodovať 

na, na finančnej komisii. Bol to ináč môj návrh. Ja som navrhol, aby sa teda vytvoril nejaký 

systém, aby sme neboli obviňovaní z toho, že podľa toho kto chce kúpiť ten pozemok, tak takú 

cenu dávame. Čiže aby bol nejaký v tom systém. A zhruba ten systém by mal byť taký. Jeden 

prípad je, keď niekto získal nejaký pozemok, ktorý normálne má zapísaný na LV, ale oplotil si, 

oplotil si oveľa väčší pozemok. Čiže ešte si prisvojil nejaký súkromný a ten teraz keď si dal 

zameriavať napr. chce predať nehnuteľnosť, dal si robiť zameranie a zistil, že plot má vlastne 

o 2 m posunutý a, a teda má či, či to bolo chybou nejakou zamerania v minulosti, alebo proste 

si len povedal však koho to bude trápiť, že budem mať plot proste o 2 m ďalej a teraz chce 

odkúpiť ten pozemok. No v tom prípade, by mal zaplatiť cenu, ktorá je, ktorá sa blíži trhovej 

cene, alebo proste cene, za ktorú sa predávajú komerčne tie tieto, tie pozemky. Čiže to je jeden 

prípad. Druhý prípad je, keď niekto dostal za socializmu do užívania. Štát mu teda dal, že tuná 

máš tento pozemok do užívania. Neodkúpil si ho, lebo mu neumožnili, boli nejaké maximálne 

výmery. Čiže ľuďom štát predal nejaký maličký pozemok na postavenie  domu a potom im 

povedal tuná ešte tú druhú časť pozemku môžete užívať ako záhradu, ale nepredám vám ju. 
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Teraz si ju chce odkúpiť. Tam sme sa snažili nastaviť cenu, ktorá by teda nebolo 1 euro, ale 

nebolo by to ani tých nejakých 25, 30 eur, alebo aj viac ako komerčná cena. Ale takú nejakú, 

nejakú rozumnú cenu a tam dohodli sme sa teda na tých 15-tich eurách, keďže to je cena, za 

ktorú napr. predávame pozemky pod garážami. Lebo v minulosti, keď sa garáže stavali tak tiež 

štát proste povedal hej tuná máte pozemok, môžete si postaviť garáž. Ľudia teraz majú, vlastnia 

garáž, ktorú majú napísanú na LV, ale nevlastnia pozemok, tak im predávame tie pozemky pod 

tými garážami a predávame to za 15 eur. Takže takto sme sa dopracovali k tej cene 15 eur. Čiže 

to je prípad, keď ten dotyčný ten pozemok ale dostal, dostal za socializmu do užívania, ale 

nezaplatil ho. No a posledný prípad je, keď ľudia za socializmu ten pozemok odkúpili za tú 

cenu, ktorá v tom čase bola nejaká, nejaká určená štátom. Zaplatili za to, vedia to vydokladovať, 

že oni ten pozemok kúpili, zaplatili, majú proste potvrdenia o tom, že to zaplatili, nejaké 

poukážky. Akurát keďže za socializmu sa nejak štát netrápil so zápismi do katastra tak, tak 

proste ten zápis v katastri nie je. Čiže oni majú doklad o tom, že oni majú zmluvu, majú doklad 

o tom, že zaplatil za ten pozemok akurát ten, ten proces nebol dotiahnutý a nebol urobený zápis 

do katastra. A tam sa nám zdá neférové, aby sme od tých ľudí chceli no tak vy ste si ten 

pozemok už raz kúpili, ale teraz ešte ho chceme druhý krát predať, aby ste si mohli zapísať do 

katastra. Čiže v týchto prípadoch by tá suma bola symbolická to 1 euro. Čiže oni už raz, raz za 

ten pozemok zaplatili. Čiže na základe tohto sme sa snažili, snažili vo, takmer vo všetkých 

prípadoch, ktoré tu máme dneska na stole postupovať. Ako je to už teda na vás, či budete 

súhlasiť s týmto návrhom finančnej komisie, ale na tom sme sa teda minimálne väčšina keď nie 

všetci členovia komisie dohodli. Zhodli. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca 

Bolačeka o prednesenie pozmeňujúceho návrhu. Nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Takže navrhujem predať predmetný pozemok a symbolickú sumu 1 euro. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 2 poslanci, proti 8-mi poslanci, zdržal sa 1 poslanec. 
Číslo hlasovania: 16 
Číslo bodu: 16.1. 
MUDr. Jozef Greškovič, Letná 341, Plešivec a Eva Greškovičová, J. Brocku 24, Rožňava – zverejnenie 
zámeru predaja pozemkov mesta – PN Bolaček 

:  
Za: 2 
Proti: 8 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 11 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček     

 
   Proti: 

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák 

 
   Zdržali sa: 

Ing. Ján Lach       
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   Nehlasovali: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Dionýz Kemény     

 

A teraz vás poprosím hlasujme o celom návrhu. Nech sa páči. Podľa finančnej komisii. 15. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 17 
Číslo bodu: 16.1. 
MUDr. Jozef Greškovič, Letná 341, Plešivec a Eva Greškovičová, J. Brocku 24, Rožňava – zverejnenie 
zámeru predaja pozemkov mesta - 

 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

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

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

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

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť z  parc. č. KN C 4300 
zast. plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom (cca 207,5 m2) pre MUDr. 
Jozefa Greškoviča bytom Letná 341, Plešivec a Evu Greškovičovú bytom Jána Brocku 
24, Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že  pozemok 
mesto nevyužíva a susedí  s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, ktorí ho 
užívajú ako záhradu, za cenu 15,-€/m2. Všetky náklady súvisiace s predajom budú 
znášať kupujúci. 
u k l a d á  
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
2.    zabezpečiť vyhotovenie geometrického plánu  
Z: zástupca primátora mesta 
T:   1.,  31. 12. 2021 
      2.,  31. 1. 2022 

 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 16/2 pani PhDr. Želmíra Milická, Tlačiarenská 3, Rožňava 

a pán dok.. pani PhDr. Tatiana Tudjová J. Brocku 26, Rožňava - zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Toto je vlastne ten istý prípad, ktorý sme mali pred chvíľočkou. Je to vlastne ten istý pozemok, 

ktorý je rozdelený na 2 časti, lebo to je dvojdom a aj finančná komisia teda navrhla predať tento 

pozemok za cenu 15 eur za m2.  

 

p. primátor Michal Domik 
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Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Všetko bolo povedané. Komisia výstavby taktiež odporučila predaj predmetného pozemku 

mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pre istotu budem čítať pri týchto bodoch aj uznesenie, aby bolo zrejme aj pre 

občanov. Návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť z parc. č. KN C 4300 zast. plocha s výmerou 

spresnenou geometrickým plánom (cca 207,5 m2) pre pani PhDr. Želmíru Milickú bytom 

Tlačiarenská 3, Rožňava a pani PhDr. Tatianu Tudjovú bytom Jána Brocku 26, Rožňava, podľa 

§ 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok mesto nevyužíva a susedí s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, ktorí ho užívajú ako záhradu, za cenu 15,- €/m2. 

Všetky súvisiace náklady s predajom budú znášať kupujúci. Ukladá v bode 1 zabezpečiť 

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta, v bode 2 zabezpečiť vyhodnotenie, vyhotovenie 

geometrického plánu. Prosím hlasujte.  

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 18 
Číslo bodu: 16.2. 
PhDr. Želmíra Milická, Tlačiarenská 3, Rožňava a PhDr. Tatiana Tudjová, J. Brocku 26, Rožňava – 
zverejnenie zámeru predaja pozemkov - 

 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

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

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

Ing. Filip Pollák       

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

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť z  parc. č. KN C 4300 
zast. plocha s výmerou spresnenou geometrickým plánom (cca 207,5  m2) pre PhDr. 
Želmíru Milickú bytom Tlačiarenská 3, Rožňava a PhDr. Tatianu Tudjovú bytom  Jána 
Brocku 26, Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že  
pozemok mesto nevyužíva a susedí  s nehnuteľnosťami vo vlastníctve kupujúcich, ktorí 
ho užívajú ako záhradu, za cenu 15,- €/m2. Všetky náklady súvisiace s predajom budú 
znášať kupujúci. 
u k l a d á  
1. zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
2.    zabezpečiť vyhotovenie geometrického plánu  
Z: zástupca primátora mesta 
 T:   1.,  31. 12. 2021 
       2.,  31. 1. 2022 
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Prejdime k bodu rokovania č. 16/3 Eleonóra Lengyelová, Čučmianska dlhá 143, Rožňava – 

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta a zverejnenie zámeru prenájmu pozemku 

mesta 
Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No toto je presne ten prípad toho 1 eura. A ja aj prečítam časť toho odporúčania finančnej 

komisie, teda odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru predaja tohto pozemku z dôvodu, že 

pozemok mesto nevyužíva a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky, ktorá ho 

užíva ako záhradu. Za predmetný pozemok zaplatila kúpnu cenu v roku 1982 a evidentne ide 

o nadobudnutie práva k nehnuteľnosti vydržaním za cenu 1 euro. Potom ten druhý pozemok 

tam ide o prenájom. To je, to je iný prípad. Ten, ten druhý, druhý pozemok, ktorý chce 

žiadateľka tak ten, ten v minulosti neodkúpila, tam si len proste ohradila časť verejného 

priestranstva. Zatiaľ to nechce odkúpiť, takže tam bude len, len prenájom za to, že užíva 

mestský pozemok.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Ďakujem. Takže komisia výstavby taktiež odporučila predaj daného pozemku a taktiež 

odporučila prenájom vedľajšieho pozemku. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k.ú. Rožňava parc. číslo 

KN C 655/1 zastavaná plocha s výmerou 297 m2 pre Eleonóru Lengyelovú, bytom Čučmianska 

dlhá č. 143 Rožňava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok 

mesto nevyužíva a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky, ktorá ho užíva ako 

záhradu. Za predmetný pozemok zaplatila kúpnu cenu v roku 1982 a ide o nadobudnutie práva 

k nehnuteľnosti vydržaním za cenu 1 euro. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať 

žiadateľka. V bode 2 zvrejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť parc. 

čísla KN C 6181/1 lesný pozemok s výmerou 130 m2 pre Eleonóru Lengyelovú, bytom 

Čučmianska dlhá č. 143 Rožňava podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že 

pozemok mesto nevyužíva a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky v zmysle 

zásad na určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností a hnuteľného 

majetku vo vlastníctve mesta za ročný nájom vo výške 63,44 eura. Ukladá zabezpečiť 

zverejnenie zámeru predaja a prenájmu pozemku mesta. Prosím hlasujme. Ďakujem. 

Za 13 poslanci, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 19 
Číslo bodu: 16.3. 
Eleonóra Lengyelová, Čučmianska dlhá 143, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta a 
zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta - 

 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

Ing. Juraj Balázs  Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček Mgr. Zoltán Breuer 
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 Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi 

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

Ing. Filip Pollák       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
1. 
zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v  k. ú. Rožňava, parc. č. KN C 655/1 zast. 
plocha s výmerou 297 m2 pre Eleonóru Lengyelovú bytom Čučmianska dlhá č.143, 
Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že  pozemok mesto 
nevyužíva a susedí  s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky, ktorá ho užíva ako 
záhradu, za predmetný pozemok zaplatila kúpnu cenu v roku 1982 a ide   
o nadobudnutie práva k nehnuteľnosti vydržaním, za cenu 1,-€. Všetky náklady 
súvisiace s predajom bude znášať žiadateľka. 
2. 
zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta v k. ú. Rožňava, časť z parc. č. KN C 
6181/1 lesný pozemok s výmerou 130 m2 pre Eleonóru Lengyelovú bytom Čučmianska 
dlhá č.143, Rožňava, podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že 
pozemok mesto nevyužíva  a susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľky 
v zmysle Zásad na určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností 
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta za ročný nájom  vo výške 63,44 €. 
u k l a d á  
zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja a prenájmu  pozemku mesta  
Z: zástupca primátora mesta 

              T:  31. 12. 2021 

  

K bodu rokovania č.16/4 bol stiahnutý.  

Takže prejdeme k bodu rokovania č. 16/5 Ing. Mikuláš Géczi a manželka Mgr. Zita 

Gécziová, Kasárenská 28, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Ja len mám na doplnenie s tým, že na komisii finančnej padlo aj to, 

že na druhej strane pozemku tiež je tam a pardon, toto je iný materiál. To je až ďalší. Takže pán 

Mikuláš Géczi tu mám iný návrh. Na komisii finančnej som tiež dával pôvodne návrh na 25 eur 

za m2. Finančná komisia schválila nižší. Pri takomto vysporiadaný pozemkov doteraz 

v podstate všade sme postupovali tým spôsobom, že sme dávali cenu 25 eur za m2 aj v iných 

lokalitách mesta a preto si myslím, že toto je primeraná cena. Čiže dávam pozmeňujúci návrh 

25 eur za m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Ďakujem. Komisia výstavby odporučila predaj, predaj toho pozemku a taktiež sa zhodujem 

s názorom pána Drengubiaka, cena za m2 25 eur. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Už to tu zaznelo. Finančná komisia odporúča cenu 35 euro za m2. Toto je vlastne tretí prípad 

z tých 3, ktoré som, ktoré som tu vysvetľoval, čiže tuná nejde o to, že by, že by to v minulosti 

odkúpili, alebo chceli odkúpiť, nemohli odkúpiť. Tuná proste je to normálna komerčná cena. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Ďakujem pánovi kolegovi Kuhnovi za objavenie tejto ceny. Možno 

komerčná vyjde ešte reálne vyššie, ale táto je celkom ústretová, blížiaca sa komerčnej. Chcel 

by som len kolegov upozorniť, aby sme nedávali návody občanom, že keď si oplotia pozemok, 

tak že ho budú môcť kúpiť za 25 eur/m2, lebo toto je presne ako pán kolega Kuhn povedal, 

niekto si tam oplotil väčší kus pozemku a teraz ho žiada odkúpiť do svojho osobného 

vlastníctva. Ja to chápem, možno to vzniklo aj pri zameriavaní tej ulice, tej cesty nejaké 

nezrovnalosti. Ale faktom zostáva, že, že si náš občan oplotil mestský pozemok a mali by sme 

mu ho, keď ho chce predať a my budem súhlasiť s týmto predajom, mali by sme túto sumu dať 

nejako bližšie reálnej než 25 eur. Čiže z môjho pohľadu tých 35 je adekvátna suma. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Len keď môžem na dovyjasnenie. Mnohí občania, ktorých vlastne prizvem na 

to vtedy, keď ich oboznámime, keď robíme teraz trošku poriadky s tými pozemkami, že to patrí 

mestu. Mnohí sa dostali aj do omylu, keď kúpili dom aj so záhradou a určite si nepozreli potom 

v katastri, že nedali si to zamerať, či celá záhrada je ich. Takže viackrát už bolo, veľakrát je to 

už aj oplotené a ani nevedia a nie sú vedomí si toho, že vlastne ten pozemok patrí mestu. Takže 

teraz ich na to upozorníme a dávame im možnosť odkúpiť ten pozemok. Ak je ten pozemok 

väčší a je tam možno dajaká výstavba rodinného domu určite by nešlo len za takúto cenu. Keby 

to bolo dajakou výmerou 800 – 1 000 m2 možno od 600, tak by sme tam možno už išli na tie 

komerčné ceny. Ale keď je to len súčasť záhrady tak aj ja súhlasím tak isto s pozmeňujúcim 

návrhom pána poslanca Drengubiaka. S faktickou pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ja len doplním, že ten plot tam nepostavili predvčerom. Ten plot tam stojí nejakých 30 rokov 

a je to uvedené aj v materiáloch. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne na dovyjasnenie. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Chcel by som len upozorniť na skutočnosť, že materiál čo sme dostali 

nie je celkom tak ako to bolo nám predložené. Údajne majitelia vedľajšieho pozemku, alebo 

žiadateľ terajší, žiadatelia na odkúpenie požiadali aj v 90-tich rokoch mesto, ale kúpa nemohla 

prebehnúť nakoľko v tom čase sa riešil posun uvedených parciel v katastri nehnuteľností. 

V materiály sa neobjavuje taktiež, že na uvedenom pozemku sú verejné siete. Bol som na to 

upozornený, dal som to preveriť a fakt vedie stamaď môžem aj vo vytlačenej podobe ako len 

ukázať, vedie stamaď aj kanalizácia, verejný vodovod a dokonca aj plynovod. Takže z toho 

hľadiska, keďže je tam aj vecné bremeno, tak ja by som bol za to, aby sa hlasovalo ako len na 

základe toho, čo navrhuje pán Drengubiak a trebárs ako aj stavebná komisia. Čiže maximum 

za tých 25 eur. Ďakujem pekne. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pán kolega Drengubiak je mi jasné, že ten plot tam nestojí 3, 4, 5 rokov, ale skôr tých 30 ako 

hovoríte. Ale vlastne v materiály máme uvedené, že v roku 1999 boli vyzvaní, aby si tie 

pozemky vysporiadali. To znamená kvitujem kolegu Kuhna, že chce urobiť v týchto veciach 

poriadok. Keď, keď dakto bol vyzvaný, aby si tie pozemky vysporiadal, možná že za tých 22 

rokov možná mohol nájsť nejaké riešenie, ako sa to snažiť vysporiadať. Tuná sa nejedná 

o posunutie plota o pol metra o meter. Tu sa jedná o riadny pozemok. Ešte jedna poznámka 

k tomu. Tí, ktorí tie pozemky v susedstve tam alebo kde majú zakúpené tak, tak za tie pozemky 

buď niekedy zaplatili, alebo platia nájom. Potom tým pádom, že to majú kúpené tak platia za 

to dane mestu. Tak, tak tiež nemyslím si, jak kolega Bolaček povedal, že je dobré ukazovať 

ľuďom návod, že takto sa dá užívať 10, 20, 30 rokov pozemok a potom ho kúpiť za tretinovú 

cenu, alebo. Takže možnože dajaký systém, systém do toho treba vniesť. A keď, keď sme sa 

minulý týždeň bavili o nepoužiteľ...alebo na poslednom zastupiteľstve rozprávali tuná 

o nepoužiteľných pozemkoch na výstavbu, na užívanie, dajaké svahovité terény po 25 eur, 

bavili sme sa o posune plota, alebo o vysporiadaný pozemkov pod plotom a tuná ste hádzali 

sumy od 35 eur vyššie, možná že treba, treba mať dlhšiu pamäť aspoň na to posledné, alebo na 

tých niekoľko zastupiteľstiev. Alebo naozaj urobiť jednu muštru ako tie pozemky, tak ako ste 

teraz začali, ako tie pozemky do akej kategórie zadeľovať a, a, a podľa niečoho sa držať. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Pán poslanec Balázs ja som sumy 35 a 45 nehádzal. Jasné. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ste spomenuli na začiatku.ň 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ja práveže, práveže, práveže som sa snažil pristupovať tým metrom, ako sme ho nastavili od 

začiatku, že nevysporiadané časti malých pozemkov ponúkame teda po 25 euro. Tu prišla teraz 

z našej strany iniciatíva, zároveň prišla aj z opačnej strany. Druhá vec je v tých rokoch okolo 

99 áno mesto vyzvalo, pán Géczi nám vlastne dokladoval, že aj on mal záujem, len potom práve 

v tom čase prebiehali tie posuny pozemkov. Údajne. Ja som tu nebol. Ja to nemôžem ani 

potvrdiť, ani vyvrátiť. Čiže všetko sú to istým spôsobom len dohady, ako to naozaj v tom roku 

99 možno bolo. Ďalšia vec je, hovorili ste tu 2 možnosti, že návod pre susedov. No zrejme tam 

bude tá možnosť C, že aj ďalších susedov budeme rovnako vyzývať v prípade, že sa zistí, že 

oni tak isto užívajú časti tých parciel a predpokladám, že tam budú tiež podobné prípady ako je 

tento. Čo sa týka výstavby domu, alebo že je to nejaký stavebný pozemok. No toto stavebný 

pozemok nie je a zrejme aj z tých posunov dochádza práve k týmto nezrovnalostiam. V iných 

mestských častiach možno budú tieto posuny ešte markantnejšie. Ja osobne si myslím, že práve 

tou cenou 25 euro, keď sme si možno ani my nie celkom istý, je práve to, že dávame, dávame 

tú možnosť, že v takýchto prípadoch si tí ľudia tie pozemky naozaj vysporiadajú. A naozaj sme 

posledné 3 roky držali v podstate, alebo 2 roky držali zhruba túto cenu pri vysporiadaní 

podobných typov pozemkov. Áno na jednej strane môže byť svahovitý, v tomto prípade tam 

vedie kanalizácia, plynová prípojka. To znamená, že tam nikto nikdy nič nepostaví a určite to 
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nie je zjavne, zjavné, že by tam niekto teraz postavil plot a týmto spôsobom sa snažil za nižšie 

ceny si rozširovať svoj majetok. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ospravedlňujem sa ten začiatok som vás oslovoval, ale to hádzanie tých cien, to sa netýkalo 

vás. To sa skôr týkalo predsedu finančnej komisie na poslednom zastupiteľstve. Takže to, to 

neberte k sebe. Hej. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Drengubiaka  o pozmeňujúci 

návrh. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Navrhujem predaj pozemku za cenu 25 eur za m2. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. Ďakujem. 

Za 9-ti poslanci, proti 1 poslanec, zdržali sa 2 poslanci. 
Číslo hlasovania: 20 
Číslo bodu: 16.5. 
Ing. Mikuláš Géczi a manželka Mgr. Gita Gécziová, Kasárenská 28, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja 
pozemku mesta – PN Drengubiak 

 
Za: 9 
Proti: 1 
Zdržali sa: 2 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 12 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

Ing. Filip Pollák       

   Proti: 

Bc. Ivan Kuhn       

   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs Ing. Ondrej Bolaček     

   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Dionýz Kemény     

 

 

Prečítam celkový návrh. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely, parc. č. KN C 1866/901 zast. 

plocha s výmerou 270 m2, ktorá je vytvorená z parciel, parc. č. KN C 1866/646 zast. plocha s 

výmerou 243 m2 a parc. č. KN C 1866/649 zast. plocha s výmerou 137 m2 zapísaných na LV 

č.3001 podľa geometrického plánu úradne overeného Ing. Matejom Ambružom pod číslom 

332/21 zo dňa 20. 10. 2021, pre Ing. Mikuláša Gécziho a manž. Zitu Gécziovú obaja bytom 

Kasárenská 28 Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že pozemok 

mesto nevyužíva a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, za cenu 
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25,- €/m2. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. Ukladá zabezpečiť 

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta. Prosím hlasujme. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. Ďakujem. 
Číslo hlasovania: 21 
Číslo bodu: 16.5. 
Ing. Mikuláš Géczi a manželka Mgr. Gita Gécziová, Kasárenská 28, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja 
pozemku mesta - 

 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 3 
Prítomní: 11 
 
 
   Za: 

 Zoltán Beke Ing. Ondrej Bolaček  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Zdržali sa: 

Bc. Ivan Kuhn       

 
   Nehlasovali: 

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

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely, 
parc. č. KN C 1866/901 zast. plocha s výmerou 270 m2, ktorá je vytvorená z parciel, 
parc. č. KN C 1866/646 zast. plocha s výmerou 243 m2 a parc. č. KN C 1866/649 zast. 
plocha s výmerou 137 m2 zapísaných na LV č.3001 podľa geometrického plánu  úradne 
overeného Ing. Matejom Ambružom pod číslom 332/21 zo dňa 20.10.2021, pre Ing. 
Mikuláša Gécziho a manž. Zitu Gécziovú obaja bytom Kasárenská 28 Rožňava, podľa § 
9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. z dôvodu, že  pozemok mesto nevyužíva 
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov, za cenu 25,- €/m2. 
Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. 
u k l a d á  
zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
Z: zástupca primátora mesta 
T: 31. 12. 2021 

 

  

Prejdime k bodu rokovania č. 16/6 Ďurán Slavomír a Ďuránová Martina, Kyjevská 1875/1, 

048 01 Rožňava - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Tento bod bol minule, na minulom zasadnutí bolo pozastavené 

rokovanie v tomto bode. Komisia výstavby sa tam bola pozrieť, aj ja osobne, a tak isto sme si 

preverili ešte susedné pozemky s tým, že, že príchod resp. dostať sa na tento pozemok je dosť 

obtiažne. Navrhuje preto predaj týchto pozemkov s cenou 25 eur za m2, nakoľko tá kvalita tých 

pozemkov je taká aká je a to sme videli aj s predsedom komisie výstavby. Ale zároveň by som 

odporučil dať podmienku na odpredaj tohto pozemku aj predajom pozemkov registra E1020/2 
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a 1084/206 nakoľko cez tieto, ku týmto pozemkom sa odpredajom tohto pozemku už 

nedostaneme. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Takže ďakujem za slovo. Nechcem ťa zopakovať. Takže mal som ten istý názor ako ty, takže 

ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Kemény. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Chyba nahrávania. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja len na upozornenie, že my sme už dezinfekciu vykonali v rámci 

pres...hlasovania tajného. Takže boli ako vlastne pri každom stole boli dezinfikovať stoly, 

utierať. Takže ako v tomto smere sme čistý, si myslím, že môžeme ísť ďalej. Pán poslanec 

Bolaček s faktickou poznámkou nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Po zhliadnutí na katastrálnu mapu súhlasím s pánom kolegom Drengubiakom, že by sme to 

mali riešiť komplexne aj s tými 2 navrhnutými E-čkovými parcelami. Ale tam by sme si možno 

mali dať aj pozor, že tam je už viacej susediacich domov a tieto by možno mal záujem odkúpiť 

niekto iný. Takže aby sme to zase, môj návrh by bol žiaľ ešte raz prerušiť rokovanie v tomto 

bode a vyrozumieť aj tých potenciálnych iných majiteľov týchto 2 parciel, na ktoré by sme už 

nemali prístup, kto vlastne by odkúpil tieto. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Áno presne to som mal na mysli. Nie samozrejme manželom Ďuránovcom ponúkať tieto 

pozemky, lebo tie z logického hľadiska prináležia ku inej nehnuteľnosti. Ale predaj tohto 

podmieniť práve tým, že zároveň ponúkneme aj odpredaj tých 2 pozemkov práve tým 

majiteľom, aby si scelili pozemok a tým zarovnali v podstate líniu s ostatnými susediacimi 

stavbami. Čiže áno ponúknuť to v prvom rade majiteľovi nehnuteľnosti, ku ktorej prináleží ten 

pozemok. V tom zmysle. Možno som sa nevyjadril celkom jasne. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ak sa dobre pamätám kolega Ocelník mal v minulosti o tento pozemok záujem. Neviem, či 

jeho, nie jeho záhrada to je. Nie je už tu. Súhlasím v podstate s názorom, že stiahnuť a najprv 

ponúknuť tým, ktorí vlastnia tie záhrady tam. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Podľa toho čo som videl v katastrálnej mape tak to je susediaci pozemok s pozemkom pána 

Ocelníka. Nie je to pozemok pána Ocelníka. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ja by som mal otázku, že či dáme ten pozmeňujúci návrh najprv, alebo by sme dali 

stiahnutie. Pozastavenie. Uhm. Dobre. Takže uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca 

Drengubiaka o pozmeňujúci návrh.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Takže ďakujem. Navrhujem tak isto ponúknuť, ale nie Ďuránovcom, ale vysporiadanie 

pozemkov registra katastra E 1020/2 a 1084/206 pre majiteľov pozemku, ktorý susedí s týmto 

nehnutelnas...nehnuteľnosťami a následne až potom by sme odsúhlasili tento materiál. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Keď ešte môžem doplniť, že ešte bol tam pozmeňujúci návrh na cenu 25 eur. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Áno. Cena 25 euro ešte.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Ďakujem pekne. Prosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Drengubiaka. 

Ďakujem. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 22 
Číslo bodu: 16.6. 
Slavomír Ďurán a Martina Ďuránová, Kyjevská 1875/1, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov 
mesta – PN Drengubiak 

Poslanci samosprávneho kraja hlasovali nasledovne:  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

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

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

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

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Dionýz Kemény     

 

Poprosím pána poslanca Bolačeka o poslanecký návrh. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo, ale nevidím po predloženom materiály, alebo hlasovaní dôvod na ďalšiu 

zmenu, takže sťahujem svoj poslanecký návrh. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie zámeru predaja pozemku 

mesta v k. ú. Nadabula, zapísaného na LV 2475, parc. č. KN E 1020/3 trvalý trávny porast 

s výmerou 769 m2 pre žiadateľov Slavomíra Ďurána a Martinu Ďuránovú, bydliskom Kyjevská 

1875/1, 048 01 Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mestom, 

mesto pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov za 

cenu 25 €/m2. Všetky náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. Ukladá zabezpečiť 

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta. Prosím hlasujte. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 23 
Číslo bodu: 16.6. 
Slavomír Ďurán a Martina Ďuránová, Kyjevská 1875/1, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov 
mesta - 

 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 2 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

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

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

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

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Dionýz Kemény     

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Nadabula, zapísaného na LV 2475, 
parc. č. KN E 1020/3 trvalý trávny porast s výmerou 769 m2 pre žiadateľov Slavomíra 
Ďurána a Martinu Ďuránovú, bydliskom Kyjevská 1875/1, 048 01 Rožňava, podľa § 9a 
ods. 8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemok  nevyužíva 
a bezprostredne susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľov za cenu 25 €/m2. Všetky 
náklady súvisiace s predajom budú znášať kupujúci. 
u k l a d á  
zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta  
Z: zástupca primátora mesta 
T: do 31. 01. 2022 

  u k l a d á  
  ponúknuť vysporiadanie pozemkov KN E parc. č. 1020/2 trvalý trávny porast o výmere  

140 m2 a parc. č. 1084/206 vodná plocha o výmere 88 m2pre majiteľa pozemku, ktorý  
susedí s týmito nehnuteľnosťami 

  Z: zástupca primátora mesta 
  T: 31. 01. 2022 

 

K bodu rokovania č. 16/7 Zagiba Zoltán, Hlavná 23, 049 45 Jovice a Petrová Katarína, 

Letná 31, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Na komisii finančnej zaznela otázka aj ohľadom pozemku na opačnej 

strane tohto veľkého pozemku, ktorý je tiež oplotený s tým, že tam je malý pozemok o výmere 

5 m2 za plotom. Preverili sme si to. Ide o pozemok registra C 1866/336 zapísaný na LV 3001. 

Oslovili sme majiteľa a majiteľ prejavil, že samozrejme má záujem aj o odkúpenie tohto 

maj...tohto pozemku malého na opačnej strane. Preto odporúčam vlastne zaradiť aj tento malý 

pozemok k predávaným parcelám a navrhujem to za cenu 25 eur za m2 celé. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

...odporučila schváliť predaj pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia k tomuto materiálu neprijala uznesenie. Boli 3 hlasovania o 3 cenách. Jedna 

bola navrhovaná cena bola 25 eur za m2, druhá bola 30 eur za m2 a tretia cena bola 35 eur za 

m2. Ani za jednu z nich sa nepodarilo získať väčšinu. Vždycky to bolo tak, tak tesne, tesne 

menej ako väčšina. Takže, takže finančná komisia sa nezhodla, ale tieto 3 sumy sa tam 

navrhovali. 25, 30, 35 eur. Ja som na finančnej komisii navrhoval 30 eur za m2. Aj teraz 

navrhujem tú alternatívu 30 eur za m2.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Drengubiaka o pozmeňujúci 

návrh. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Navrhujem spojiť to aj s hlasovaní o parcelu typu C č. 1866/336 o výmere 5m2 a odporúčam 

cenu 25 eur za m2.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 10-ti poslanci, proti 0, zdržali sa 3 poslanci. 
Číslo hlasovania: 24 
Číslo bodu: 16.7. 
Zoltán Zagiba, Hlavná 23, Jovice a Katarína Petrová, Letná 31, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja 
pozemku mesta Rožňava – PN Drengubiak 

 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Ing. Ján Lach 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Zdržali sa: 
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Ing. Juraj Balázs Ing. Ondrej Bolaček Bc. Ivan Kuhn   

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény       

 

Prečítam celkový návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zverejnenie 

zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, zapísaného na LV 3001 parcela parc. č. KN C 

1866/749 zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 29 m2 pre žiadateľov Zoltána Zagibu, Hlavná 

23, 049 45 Jovice a Katarínu Petrovú, Letná 31, 048 01 Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) 

zák.č.138/1991 Zb. z dôvodu, že mesto pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 25 €/m2. Všetky náklady súvisiace s 

predajom bude znášať kupujúci. Ukladá zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku 

mesta. Prosím hlasujte. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržali sa 3 poslanci. 
Číslo hlasovania: 25 
Číslo bodu: 16.7. 
Zoltán Zagiba, Hlavná 23, Jovice a Katarína Petrová, Letná 31, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja 
pozemku mesta Rožňava - 

 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 3 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

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

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
   Zdržali sa: 

Ing. Juraj Balázs Mgr. Dionýz Kemény Bc. Ivan Kuhn   

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta v k. ú. Rožňava, zapísaného na LV 3001 
parcela parc. č. KN C 1866/749 zastavaná plocha a nádvoria s výmerou 29 m2 , parc. Č. 
KN C 1866/336 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2 pre žiadateľov Zoltána 
Zagibu, Hlavná 23, 049 45 Jovice a Katarínu Petrovú, Letná 31, 048 01 Rožňava, podľa 
§ 9a ods. 8 písm. e) zák.č.138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemok  nevyužíva 
a bezprostredne susedí s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 25 €/m2. 
Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 
u k l a d á  
1/ zabezpečiť zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta 
Z: zástupca primátora mesta 
T: 1/ do 31. 01. 2022 

 

16/8 bol stiahnutý. K bodu rokovania 16/9 Katreniaková Anna, Šafárikova 78, 048 01 

Rožňava 

- predaj pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 
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p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča schváliť predaj majetku za cenu 15 euro za m2. To je opäť ten 

prípad, keď vlastne občania si postavili garáž na pozemku, ktorý im štát pridelil, ale štát im to 

nebol ochotný predať ten pozemok. Len im pridelil. Takto sme aj bežne v minulosti predávali, 

nedávnej minulosti za tých 15 eur za m2. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby taktiež odporúča schváliť MZ predaj pozemku. Jedná sa o pozemok pod 

garážou. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím vypnúť pána Kellecsényiho. Ešte tam....Ďakujem pekne. Nikto sa 

nehlási do diskusie. Prečítam návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje 

predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely parc. č. KN C 1957/199 

zastavaná plocha s výmerou 25 m2, ktorá je vytvorená z parcely č. KN E 1779/1 orná pôda a z 

parcely parc. č. KN E 1780/2 trvalý trávny porast zapísaných na LV 4493, zameranej 

geometrickým plánom úradne overeným Ing. Matejom Ambrúžom pod číslom 331/21 zo dňa 

20. 10. 2021 pre žiadateľku Annu Katreniakovú, bydliskom Šafárikova 78, 048 01 Rožňava, 

podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. za cenu 375 euro. Všetky náklady súvisiace s 

predajom bude znášať kupujúci. Ukladá zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. Prosím 

hlasujte. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem. 
Číslo hlasovania: 26 
Číslo bodu: 16.9. 
Anna Katreniaková, Šafárikova 78, Rožňava – predaj pozemku mesta Rožňava - 

 
Za: 13 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 13 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

Ing. Attila Kelecsényi Bc. Ivan Kuhn Ing. Ján Lach  Eduard Mihók 

Ing. Filip Pollák       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, novovytvorenej parcely parc. č. KN C 1957/199 
zastavaná plocha s výmerou 25 m2, ktorá je vytvorená z parcely č. KN E 1779/1 orná 
pôda a z parcely parc. č. KN E 1780/2 trvalý trávny porast zapísaných na LV 4493, 
zameranej geometrickým plánom úradne overeným Ing. Matejom Ambrúžom pod 
číslom 331/21 zo dňa 20.10.2021 pre žiadateľku Annu Katreniakovú, bydliskom 
Šafárikova 78, 048 01 Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb., za cenu 
375 €. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 
u k l a d á  
1/ zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 
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Z: zástupca primátora mesta 
T: 1/ do 31. 01. 2022 

 

 

K bodu rokovania č. 16/10 Perlaki Tomáš, Jarná 3, 048 01 Rožňava - predaj pozemku 

mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Nech sa páči. Pán poslanec Kelecsényi. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

(Chyba nahrávania)...pozemku. Ďakujem. Takže ešte raz. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Dobre. 

  

p. primátor Michal Domik 

Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča schváliť predaj za cenu 1550 eur. Teraz neviem si spomenúť... 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

...aká bola tam jednotková cena. Nie je tu uvedené. 

 

p. primátor Michal Domik 

Asi 25 to bude. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

25.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, 

parcela č. KN E 1774/1 trvalý trávny porast s výmerou 62 m2 zapísaná na LV 4493 pre žiadateľa 

Tomáša Perlakiho, bydliskom Jarná 3, 048 01 Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 

138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto pozemok nevyužíva a bezprostredne susedí s 

nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 1 550 euro. Všetky náklady súvisiace s 

predajom bude znášať kupujúci. Ukladá zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy. Prosím 

hlasujte. 

Za 13 poslancov, proti 0, zdržal sa 1 poslanec. 
 

Číslo hlasovania: 27 
Číslo bodu: 16.10. 
Tomáš Perlaki, Jarná 3, 048 01 Rožňava – predaj pozemku mesta Rožňava - 

 
Za: 13 
Proti: 0 
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Zdržali sa: 1 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

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

Ing. Filip Pollák       

 
   Zdržali sa: 

Bc. Ivan Kuhn       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e    
predaj pozemku mesta v k. ú. Rožňava, parcela č. KN E 1774/1 trvalý trávny porast 
s výmerou 62 m2 zapísaná na LV 4493 pre žiadateľa Tomáša Perlakiho, bydliskom Jarná 
3, 048 01 Rožňava, podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb., z dôvodu, že mesto 
pozemok  nevyužíva a bezprostredne susedí 
s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, za cenu 1 550,00 €. Všetky náklady 
súvisiace s predajom bude znášať kupujúci. 
u k l a d á  
zabezpečiť vypracovanie kúpnej zmluvy 
Z: zástupca primátora mesta 
T: do 31. 01. 2022 

 

 

K bodu rokovania č. 16/11 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor 

Rožňava, Kósu-Schoppera 25, Rožňava – prevzat...prevzatie zmluvných záväzkov 

mestom Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Tak ako na komisii výstavby, aj na komisii finančnej som navrhol alternatívu, 

aby sme schválili prevzatie záväzkov, ale iba v bode 3 a to zabezpečiť výstavbu chodníka, 

prepojenie chodníka podľa finančných možností mesta. Takže podľa odporúčania komisie 

finančnej a komisie výstavby odporúčam hlasovať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Nechcem sa veľmi rozhovoriť o histórii týchto zmien, lebo bolo ich už 

zopár. Len na nejak zhrnutie pripomeniem, že ešte bývalé zastupiteľstvo schválilo odpredaj 

pozemku okolo 3 tisíc m2 reformovanej cirkvi za cenu okolo 12 eur m2, čo bolo hlboko pod 

trhovou cenou na pozemok, ktorý je asi 5 metrom na pešo od centa mesta. Napriek tomu sme 

sa s predstaviteľmi cirkvi, s predstaviteľmi mesta aj ja som bol jeden z týchto ľudí, ktorí potom 

rokovali, dohodli na nejakých zmenách a uzatvoril sa, uzatvoril sa nejaký dodatok 

kúpnopredajnej zmluvy. To bol ten prvý dodatok. Ďalšími dodatkami vlastne sme vždy na 

požiadanie cirkvi, cirkvi vyšli v ústrety. Teraz v tomto bode si myslím, že to už by bolo za 

nejakou tou hranicou, kde by sme mali stále len vychádzať v ústrety a za mestské peniaze, 

z mestského rozpočtu, za peniaze našich občanov prevziať nejaký záväzok, ktorý bol cirkvi už 
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niekoľko rokov známy. Bola na tom dohoda a ja viem pochopiť, že cirkev môže mať finančné 

problémy zabezpečiť toto, ale taktiež má prístup ku komerčným úverom ako toto docieliť. Čiže 

nemyslím si, že by mali vôbec občania Rožňavy cez nás zastupiteľstvo, cez MsÚ prevziať 

nejaké, nejaké záväzky a platiť z nášho rozpočtu niečo, čo bolo od začiatku dané. To minimum, 

ktoré má cirkev urobiť, na základe čoho sme dospeli ku vzájomnej dohode. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Ďakujem. Ako bolo povedané, komisia výstavby taktiež odporučila tento návrh, prevziať len 

určitú čiastku tých záväzkov. Takže viac komisia výstavby sa s tým stotožnila. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Doplnil by som kolegu Bolačeka o jednu veľmi podstatnú vec. V podstate áno bola tá cena 

nízka a hľadali sme podmienky ako zdôvodniť aspoň tak, aby sme s čistým svedomím hlasovali 

za tú nižšiu cenu. Jedná sa o školu, škôlku a teším sa, že tá škola, škôlka bola postavená 

z rôznych cudzích zdrojov, lebo vlastne využíva ju celé mesto a obyvatelia mesta. Dokonca aj 

blízkeho okolia. Takže teším sa tomu veľmi. Jedna vec mi na tomto vadí hej. Že tým pádom sa 

zvýšila kapacita, čo je dobré, ale vadí mi to, že zase doplatia na toto všetko obyvatelia okolitých 

bytoviek. Tým pádom, že sa zvýši kapacita bude tam omnoho väčšia premávka, omnoho viac 

učiteľov tam bude stáť, omnoho viac rodičov tam bude stáť s autami a, a otázku parkovania 

a zastavenia tam neriešime a zase sa pokúšame ten horúci zemiak hodiť na druhú stranu. 

Nesúhlasím s týmto riešením, aby sme to takto hodili do autu, lebo mesto na to najbližšie roky 

peniaze nenájde, cirkev sa záväzku by sa rada vzdala, možnože ste sa dohodli tak, že to 

odhlasujete, ale, ale pre tých obyvateľov toho sídliska to určite nebude dobré riešenie. Takže 

takýto mačko pes, že to takto pôjde do stratena nie je dobré riešenie. Buď to nechajme tam, kde 

je teraz, alebo potom sa s tým súčasne zaviažme, že tam tie parkovacie miesta vybudujeme, 

lebo tí ľudia okolo tých 8 poschodových bytoviek s tými pár parkovacími miestami tam nemajú 

kde parkovať. Takže, takže toto čo ideme urobiť, že, že jedni sa vzdajú, ale nikto sa nezaviaže, 

že to dokončí je zlé riešenie podľa mňa. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď môžem na dovysvetlenie pán poslanec Balázs tak trošku vás musím 

upozorniť, že ak sa tam vybuduje parkovisko, to parkovisku bude slúžiť iba cez deň škole, takže 

o toľko viac parkovísk bude slúžiť vlastne občanom mesta večer. Lebo cez deň nie je problém 

s parkovaním, ale s parkovaním je problém stále večer, keď už ľudia prídu domov a chcú 

zaparkovať. Určite musia tak isto aj podľa toho musia vytvoriť to parkovacie miesta. My sme 

len vyčlenili to, že ten chodník k tomu parkovisku a okolo tej škôlky vybuduje mesto. Veď ako 

my budujeme, ten chodník nebudú len učitelia, žiaci tej školy využívať, ale budú aj občania 

nášho mesta takže ako sme brali. A problémom bol to, že vlastne nemôžu zohnať zdroje cirkva, 

kvôli tomu, že je to do cudzieho majetku. Ako nemôžu oni urobiť chodník pre nás, pre mesto. 

Hej, že ako do cudzieho majetku investovať peniaze. Takže zato sme sa rozhodli, že ten chodník 

vybuduje mesto Rožňava a to parkovisko vybuduje, cirkevná, kresťanská cirkev. Takže kvôli 

tomuto prišlo to rozhodnutie. Takže určite budeme na tom dbať, aby to parkovisko bolo a vďaka 

tomu parkovisku vlastne občania budú mať viac parkovacích miest, lebo to bude od, do. Si 

myslím, že aj tak sme boli dohodnutý, že budú môcť využívať občania mesta to parkovisko na 
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nočné státie, kým pôjdu potom ráno do roboty. S faktickou poznámkou nech sa páči pán 

poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Ja len na dovysvetlenie. Tým, že preberieme záväzok za vybudovanie 

chodníka nepreberáme záväzok za vybudovanie parkoviska a tak isto sa tento záväzok cirkvi 

ani neruší. My len preberieme jeden z tých záväzkov. Ten záväzok pre cirkev ostáva. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. S faktickou pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Mne zatiaľ nie je jasné na čom ste sa dohodli, čo idete odhlasovať. Keď sa tu odhlasuje celý 

materiál takto, tak záver bude taký, že, že to nebude dokončené. Keď sa odhlasuje, keď ste sa 

dohodli, že sa odhlasuje chodník, tak dajme tomu, že to je v poriadku, ale pán primátor mne, 

mne presne tá jedna, to jedno slovíčko vadí na tom. Že keď to nevybuduje cirkev, vybuduje to, 

keď budú na to prostriedky mesto. Ale potom si povedzme, že áno tohto roku, budúci rok, 

schváľme na to prostriedky len to nechajme v tej, nenechajme v tej pozícii, že to zase roky bude 

takto stáť a tie parkovacie miesta sa tam nevybudujú. Toto mi, tento záväzok chcem, aby niekto, 

či už cirkev, či mesto aby to dotiahla do konca. Okrem tých chodníkov.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Môžem vás ubezpečiť, že bude to dotiahnuté až do konca. Takže ja si myslím, 

že aj zo strany cirkvi je dôležité, aby dotiahli to parkovisko a my tie chodníky budujeme teraz 

po celom meste. A ešte čo sa týka Podrákoša ešte tam vrátia sa firmy a budú ešte tam opravovať 

tie chodníky. Takže ako už môžem vás ubezpečiť a takto vám dať slovo, že už z našej strany 

ten chodník bude a určite dáme aj výzvu pre cirkev, aby aj to parkovisko sú...súčinne sa 

vybudovalo. Takže bude to budúci rok k spokojnosti. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem. Ja by som len chcel povedať, že k tomu parkovaniu ako sme sa bavili, tak návrh tu 

bol, že toto ostane v rukách cirkvi. Takže my sa jednáme iba chodníkoch teraz, keď to prejde 

podľa toho pozmeňovacieho návrhu. Napriek tomu chcem poznamenať, že aj tie parkovacie 

miesta budú postavené na mestskom pozemku. Čiže keď tam cirkev nemá problém 

zainvestovať, nechápem prečo má problém zainvestovať do chodníka na mestského, na 

mestskom pozemku podľa dohody. A druhá vec je, že áno budú tam parkovacie miesta 

vyhradené pre ľudí, ale od 19-tej do 6-tej ráno. Čiže o 6-tej ráno už musia byť všetci preč 

z týchto parkovacích miest. Takže aby sme aj na toto brali ohľad. Sekundy. Nepíplo nič. Matúš 

o tom vie svoje. Vďaka. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Trošku si zvykneme, ale ako som rád. Stále dopovedzme tú vetu. Si myslím, 

že nemôžme tu v polovičke súvislej vety prerušiť pána poslanca, hocikoho z vás. Že budeme to 

sledovať, že do tej minúty aby sme sa dostali. S faktickou pán poslanec Breuer nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Dobrý deň. Ja sa chcem ešte opýtať, že či sa nejak zväčšoval priestor školy, alebo o čom pán 

Balázs rozprával, že zrazu tam bude väčší pohyb, viac áut. Ja viem tak, že len telocvičňa 

a jedáleň sa tam dorábala. Nie ďalšie triedy. Či aj triedy sa dorábali? 
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p. primátor Michal Domik 

Áno sú tam. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

A je tam markantný rozdiel žiakov? Hej že zrazu tam chodí o 100 žiakov viac, že tam bude taká 

premávka, že sa tam nebude dať chodiť? Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Tak podľa mojich vedomostí budú tam detské jasle. Takže tam bude trošku zväčšené tie 

priestory, takže budú, urobili sa tam triedy na detské jasle pre maďarské deti. S faktickou pán 

poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Je tam jedna úzka cesta. Na kraji tej cesty sú smetné koše. Autá z bytoviek stoja na kraji cesty. 

To znamená, keď ráno sa tam deti vykladajú sa tam prejsť nedá. Takže, ale už to bude veľká 

výhoda, keď, čo sa týka kolega Bolaček, že, že vlastne napr. tí učitelia, rodičia, neviem kto tú 

školu navštívi, nebude stáť na parkoviskách obyvateľov mesta. Už to bude jedno veľké prínos. 

Takže či to bude od 19-tej do 6-tej či ako hlavne, že tam niečo bude. Takže určite to nie je 

pripravená tá cesta na to, aby sa tam vykladali, nakladali deti bezpečne každé ráno.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa len pokúsim vysvetliť asi, asi kde vzniklo to nedorozumenie. Tento materiál, ktorý sme 

dostali je naformulovaný tak, ako požiadala o to cirkev. Na, ako povedal kolega Drengubiak, 

aj na komisii výstavby, na finančnej komisii bol navrhnuté, že len bod 3. Teda vybudovanie 

prepojenia chodníka. Tak to bolo, tak je schválené odporúčanie komisie finančnej a, a aj 

komisie výstavby. A aj tak som pochopil návrh kolegu Drengubiaka, že teda len, hlasovať sa 

bude vlastne len o tom bode 3. Čiže tá 1, 2 nie, ten záväzok cirkvi ost...z nášho hľadiska trváme 

na tom, mesto trvá na tom, že aby ho dodržali. Sme ochotní rokovať o tom, že keď nemajú teraz 

peniaze, tak sa posunie ten termín, lebo ten termín bol myslím, že do konca tohto roka sa mi 

zdá. Ale teda akože mesto prevezme, podľa toho návrhu čo predniesol kolega Drengubiak, 

prevezme len záväzok za vybudovanie chodníka číslo 3. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. Áno Ivan pochopil si to správne. Presne takto bol formulovaný ten môj 

pozmeňujúci návrh. A ešte na doplnenie poviem, že čo sa týka lehôt, že do konca tohto roka, 

tak samozrejme vybudovanie parkoviska tiež obnáša nejaké legislatívne kroky ako je vydanie 

stavebného povolenia. Čiže samotné vybudovanie aj v zmysle zmluvy sa môže natiahnuť 

presne o ten čas orgánov, ktoré vydajú potrebné povolenia na vydanie tohto. Podľa mojich 

vedomostí je toto v štádiu riešenia stavebného povolenia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. S faktickou poznámkou pán poslanec Balázs nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Kolega toto expresívne vystúpenie som mal kvôli tomu, lebo keď náhodou, náhodou neprejde, 

predpokladám, že ste dohodnutí, poslanecký návrh, potom sa bude hlasovať o predloženom 

materiály. A preto som mal tento výstup, že by som bol rád keby, keby, keby, keby sme 

neprebrali ten horúci zemiak celý. Takže takto. Ja som tam aj spomínal, že predpokladám, že 

ste sa dajak dohodli, ale keď nie, tak určite to riešenie podľa mňa nie je dobré. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Beke nech sa páči. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne za slovo. Pán Bolaček pokiaľ ste poriadne prečítali materiál a žiadosť cirkvi, 

tak jasne sme napísali, že ťažkosti máme so spojením tak vybudovania parkoviska ako aj 

chodníka, nakoľko podľa platných stanov cirkvi do cudzieho majetku nemôže on investovať. 

Keďže zákon stavebný, alebo určuje teraz je, že pokiaľ niekto stavia ako len budovu, tak musí 

mať, musí zabezpečiť aj nejaké parkovacie miesta k tomu. To plne snažíme ako len rešpektovať 

a kvôli tomu by sme pristúpili ako len na tú alternatívu ako len, že tú, tie parkoviská by 

vybudovala ako len cirkev, ale že chodník, ktorý používajú ako len aj ľudia, alebo obyvatelia 

Rožňavy, prečo akurát cirkev by mala ako len postaviť, tak to, to celkom nechápem. To je také 

ako keď by sme katolíckej cirkvi ako len povedali, že na Aleji Pavla II., pápeža Pavla II., aby 

vystavil chodník pre mesto. Asi, asi by na to nepristúpili. Takže pokiaľ by som vás mohol ako 

len pop...mohol poprosiť, tak aspoň v tejto podobe ako len vynasnažte nám ako len pomôcť. 

Však celá, celú tú škôlku, jasle ako aj telocvičňu nepostavili sme pre seba, pre cirkev, ale práve 

pre obyvateľov ako len Rožňavy a širšieho okolia. Uro...priniesli sme do mesta vyše pol druha 

miliónový ako len majetok a, a čo nie je malé, málo v tomto, v tejto dobe tak aspoň takejto 

ústretovosti by sme, by sme trebárs vítali zo strany ako len mesta. Vyriešime aj problém ako 

len toho, že čo, čo mesto dlhé desaťročia nevedel s tým ako len vysporiadať, aby, aby bola aj 

nejaká telocvičňa, alebo kde môžu ísť ako len ľudia alebo obyvatelia si trošičku ako len 

pocvičiť, aby nemuseli na druhý koniec mesta chodiť. Takže z našej strany je snaha toho, aby 

sme obyvateľstvo dávali čím viac. Len, len samozrejme v rámci medziach ako len financie si 

refor...nechcem plakať alebo dačo, ale asi reformovaná cirkev je najchudobnejšou cirkvou ako 

len tuná ako len na Slovensku. Ale napriek tomu ako len snažíme vyjsť aj my v ústrety. 

Prakticky veľa vecí z tých starších ako len poslancov vedia, že boli sme prinútené na, na viaceré 

veci, čo, čo nie je, nebolo obvyklé v iných prípadoch, pri iných kúpach. Takže z mojej strany 

asi ako len toľko a snáď čo sa týka ako len parkovania v tých častiach snáď môžem povedať to, 

že prakticky už pred 4 rokmi sme vyvolali jednanie, čo sa aj uskutočnilo na úrovni mesta, 

technických služieb a cirkvi, kde sa riešilo ako len parkovanie, alebo taktiež vyloženie detí ako 

len pri škole, vtedy len škola exitovala ešte. Kde sme sa dohodli ako len, že mesto urobí ako 

len nejaké tie parkovacie miesta, aby, aby nedošlo ku kolízii pri, pri prinášaní ako len detí. No 

žiaľ doteraz sa to neurobilo na čom sme sa dohodli ako len vtedy a aj kvôli tomu ako len to 

bolo lebo žiaľbohu, čo už dávno vyšliapané a vyšliapaná tráva keď sa postavili s autom, tak 

veselo sa pokutovalo tam. A teraz keď už máme vlastný pozemok ešte aj teraz pani farárku 

pokutovali, že stojí na našom pozemku ako len na tráve. Tak to je už a chudera aj vyplatila ako 

len tú pokutu.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. 

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Ďakujem pekne. 
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p. primátor Michal Domik 

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

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Pán Beke len aby sme sa pochopili. Ja nenamietam dobrý zámer cirkvi niečo urobiť pre deti. 

A pýtali ste sa, prečo má cirkev investovať do majetku mesta a postaviť chodník. No 

jednoducho. Pretože cirkev sa zmluvne zaviazala a podpísala toto niečo, to som si ja 

nevymyslel. To podpísali predstavitelia cirkvi. Ja sa len domáham toho, aby to, čo je na papieri, 

čo cirkev podpísala, aby to aj bolo. To je všetko. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No ja len doplním kolega Beke, keď cirkev podľa svojich interných predpisov nemôže 

investovať do cudzieho majetku, tak toto mali vedieť už v okamžiku podpisu zmluvy, že, že 

porušujú potom vlastné interné nejaké stanovy, keď sa k niečomu zaväzujú. To, že sa k niečomu 

takému zaväzuje investor nie je nič zvláštne. Sa tomu hovorí vyvolané investície. Je úplne 

bežné, že keď niekto chce postaviť nejaký hypermarket, alebo niečo také, tak, tak sú 

požiadavky, že ale popri tom musí spraviť napr. detské ihrisko, park, vysadiť 100 stromov, 

alebo proste takéto niečo. Ak, ak teda bol problém v tom, že cirkev nemôže investovať do 

cudzieho majetku no tak sa to mohlo riešiť tak, že, že by sme tie pozemky predali za 

dvojnásobnú cenu s tým, že by sa mesto zaviazalo, že tie peniaze, ktoré dostane navyše za, za 

predaj tak mesto ich investuje do výstavby parkoviska napr. a pod. Čiže, čiže ako tieto, tieto 

záväzky boli bežné. To, že je to problém reformovanej cirkvi, cirkvi interný problém tak to je 

problém, ktorý si musíte vyriešiť. Ale proste keď sa k niečomu cirkev zaviazala, tak by to mala 

dodržať. A tiež sa čudujem, že teda išla do investičnej akcie, ktorú nemala finančne pokrytú 

akože. Mesto, mesto keď ide do nejakej rekonštrukcie tak len vtedy, keď máme peniaze. Či 

vlastné peniaze, či z úveru, alebo, alebo z eurofondov. Ale proste ako sa nemôže stať, že mesto 

začne niečo robiť a v polovici výstavby zistíme, že nemáme peniaze na tú druhú polovicu. 

Aspoň teda nepamätám si, že by sa za 11 rokov, čo som poslanec, také niečo stalo v Rožňave. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Poprosím pána poslanca Drengubiaka 

o pozmeňujúci návrh a zároveň ho poprosím potom aj o celk...ale dajme zatiaľ hlasovať 

o pozmeňujúcom návrhu. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

V podstate je to návrh na zmenu uznesenia. Čiže v prípade, keď schválime toto uznesenie tak 

už o celkovom návrhu nebude potrebné hlasovať. Takže návrh na uznesenie: Mestského 

zastupiteľstva v Rožňave schvaľuje prevzatie nasledovaných záväzkov Reformovanej cir 

kresťanskej cirkvi na Slovensku, Cirkevného zboru Rožňava, Kósu-Schoppera 25, Rožňava, 

vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy č. 29/2018, uzavretej dňa 12. 01. 2018 medzi mestom Rožňava 

a Reformovanou kresťanskou cirkvou na Slovensku, Cirkevným zborom Rožňava a jej 

dodatkov, mestom Rožňava a to vybudovať prepojenie chodníka podľa finančných možností 

mesta Rožňava. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 13-ti poslanci, proti 1 poslanec, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 28 
Číslo bodu: 16.11. 
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, Kósu Schoppera 25, Rožňava – 
prevzatie zmluvných záväzkov mestom Rožňava - 

 
Za: 13 
Proti: 1 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

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

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

Ing. Filip Pollák       

 
   Proti: 

Ing. Ondrej Bolaček       

 

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

prevzatie nasledovného záväzku Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, 
Cirkevného zboru Rožňava, Kósu - Schoppera 25, Rožňava, vyplývajúcich z Kúpnej 
zmluvy č. 29/2018, uzavretej dňa 12.1.2018 medzi mestom Rožňava a Reformovanou 
kresťanskou cirkvou na Slovensku, Cirkevným zborom Rožňava a jej dodatkov, mestom 
Rožňava: Vybudovať prepojenie chodníka v lehote podľa finančných možností mesta 
Rožňava 

               u k l a d á 
uzavrieť zmluvu o prevzatí záväzkov 
Z: zástupca primátora 

              T: do 14. 1. 2022 
 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 16/12 Technické služby mesta Rožňava - protokolárne 

odovzdanie majetku mesta do správy 
Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť protokolárne odovzdanie nasledovných stavieb, ktoré 

sú vymenované v dokumente. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme za informáciu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 29 
Číslo bodu: 16.12. 
TSM Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy - 

 
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
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Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
 
 
   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

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

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 

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

protokolárne odovzdanie nasledovných stavieb: 
1. Revitalizácia Póschovej záhrady v obstarávacej cene 330 549,44 € 
2. Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rožňave  
v obstarávacej cene 99 999,36 € 
3. Ihrisko Žihadielko v obstarávacej cene 80 317,68 € 
do správy pre Technické služby mesta Rožňava s účinnosťou od 1.1.2022 
u k l a d á  
zabezpečiť vypracovanie protokolu o odovzdaní majetku do správy  
Z: zástupca primátora mesta 
T: 31.  12.  2021 

 

Máme tu posledný bod majetkové záležitosti bod rokovania č. 16/13 Protokolárne odovzdanie 

hnuteľného majetku do správy Základnej školy akademika Juraja,Jura Hronca, 

Zakarpatská 12, Rožňava 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Prihlásil sa pán 

poslanec Kuhn. Tak ešte dáme priestor. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Nejak mi nehlasovalo... 

 

p. primátor Michal Domik 

Nehlasovalo? 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

...nereagovalo zariadenie, keď som ho stlačil prvý krát. Štandardná veta. Finančná komisia 

odporúča MZ schváliť protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme za informáciu. Prosím hlasujte. 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 30 
Číslo bodu: 16.13. 
Protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku do správy Základnej školy akademika Jura Hronca, 
Zakarpatská 12, Rožňava – 

:  
Za: 14 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 14 
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   Za: 

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

Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak 

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

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
protokolárne odovzdanie hnuteľného majetku – „ZŠ akad. J. Hronca Rožňava – 
obstaranie IKT učebne“ v nadobúdacej hodnote 16 246,93 € a Operačný sofvér 
grafický v nadobúdacej hodnote 2 850,- € do správy Základnej školy akademika Jura 
Hronca, Ulica zakarpatská 12, Rožňava s účinnosťou od 01.01.2022 
u k l a d á 
zabezpečiť vypracovanie Protokolu o odovzdaní hnuteľného majetku do správy  
Z: zástupca primátora 
T: do 31. 12. 2021  

 

Vážení poslanci nakoľko je čas po 12-tej hodine vyhlasujem obedňajšiu prestávku a do 13.30. 

Jaj máme 12, takže do 13. do 13-tej. Dobre som? 

 

...posadiť sa na svoje miesta. Budeme pokračovať o chvíľu. Takže budeme pokračovať 

v dnešnom MZ. Máme tu aj poslanca Bekeho už. Vítame vás.  

 

Tak k bodu rokovania č. 17 Centrum právnej pomoci, Račianska 71, P.O.Box 18, 810 05 

Bratislava 15 - krátkodobá výpožička nebytového priestoru v budove OKC v Rožňave, m. 

č. 12 – konečné schválenie 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča predložený materiál schváliť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 12 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 31 
Číslo bodu: 17. 
Centrum právnej pomoci, Račianska 71, P. O. BOX 18, Bratislava 15 – krátkodobá výpožička nebytového 
priestoru v budove OKC v Rožňave m. č. 12 – konečné schválenie – 

  
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 12 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

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

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
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krátkodobú výpožičku nebytového priestoru – miestnosti č. 12 o výmere 46,60 m² 
v budove OKC v Rožňave pre Centrum právnej pomoci so sídlom Račianska 71, 
Bratislava podľa ustanovenia § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to, že žiadateľ zriadi konzultačné 
pracovisko v zmysle zákona 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám 
v materiálnej núdzi , na dobu určitú  a to na rok 2022. 

 
 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 18 Mesto v pohybe OZ, Edelényska 48, 048 01 Rožňava - 

Žiadosť o vydanie do bezplatnej výpožičky minigolfového ihriska a tenisového kurtu 

v areáli Kúpaliska a Detského dopravného ihriska v Rožňave – zverejnenie zámeru 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru bezodplatnej výpožičky.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem za informáciu. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 32 
Číslo bodu: 18. 
Mesto v pohybe OZ, Edelényska 48, Rožňava – žiadosť o vydanie do bezplatnej výpožičky minigolfového 
ihriska a tenisového kurtu v areáli Kúpaliska a Detského ihriska v Rožňave – zverejnenie zámeru - 

 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 11 
 
 
   Za: 

Mgr. Matúš Bischof Mgr. Zoltán Breuer  Ladislav Dávid  Miroslav Demény 

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

Ing. Ján Lach  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
   Nehlasovali: 

 Zoltán Beke       

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

s c h v a ľ u j e  

zverejnenie zámeru bezplatnej výpožičky nájmu minigolfového ihriska a tenisového 

kurtu v areáli Kúpaliska v Rožňave a Detského dopravného ihriska v Rožňave podľa 

ustanovenia § 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa a to na letnú sezónu v mesiacoch  júl – august od roku 

2022 do roku 2024 v rozsahu 90 hodín v čase od 16.30 hod. do 18.00 hod. 

 

K bodu rokovania č. 19 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej 

škole Ul. kozmonautov 1793/14, Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Mihók nech sa páči. 
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p. poslanec Eduard Mihók 

Dobrý deň. Komisia vzdelávania navrhuje delegovať zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri 

MŠ pána kolegu Bischofa a pani Kvetku Kostyánszku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási. Poprosím pána poslanca Mihóka o zopakovanie návrhu. 

 

p. poslanec Eduard Mihók 

Komisia vzdelávania navrhuje delegovať zástupcov zriaďovateľa do Rady školy na Ul. 

Kozmonautov pána Mgr. Matúša Bischofa a PaedDr. Kvetku Kostyánszku. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 33 
Číslo bodu: 19. 
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Ul. Kozmonautov 1793/4, Rožňava 
- 

 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 10 
 
 
   Za: 

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

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

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény       

 
 

 

Prosím hlasujte o celom návrhu. Nech sa páči. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 34 
Číslo bodu: 19. 
Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole Ul. Kozmonautov 1793/4, Rožňava 
- 

 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 10 
 
 
   Za: 

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

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

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Mgr. Dionýz Kemény       
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Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

  s c h v a ľ u j e 

 delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole  

Ul. Kozmonautov 1793/14, Rožňava: Mgr. Matúša Bischofa, PaedDr. Kvetoslavu  

Kostyánszku 

u k l a d á  

oznámiť znenie uznesenia MZ riaditeľke MŠ a ďalším členom Rady školy pri  

MŠ Ul. Kozmonautov 1793/4, Rožňava 

Z: zástupca primátora mesta 

T: do 31. 12. 2021 

 

 

K bodu rokovania č. 20 Mestské lesy Rožňava, s.r.o. - návrh na zvýšenie nájomného na rok 

2021 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť zvýšenie nájomného tak, ako je predložené 

v materiály.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prečítam návrh na 

uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje zvýšenie nájomného pre Mestské lesy 

Rožňava, s.r.o. za prenájom lesnej pôdy a lesných porastov vo vlastníctve mesta na rok 2021 z 

pôvodnej výšky 100 000 euro na sumu 170 000 euro podľa predloženého návrhu. Ukladá 

uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve. Prosím hlasujte. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem. 
Číslo hlasovania: 35 
Číslo bodu: 20. 
Mestské lesy Rožňava, s.r.o. - návrh na zvýšenie nájomného na rok 2021 - 

 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 11 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

    

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
s c h v a ľ u j e 
zvýšenie nájomného pre Mestské lesy Rožňava, s. r. o. za prenájom lesnej pôdy 
a lesných porastov vo vlastníctve mesta na rok 2021 z pôvodnej výšky 100.000,- € na 
sumu 170.000,- € podľa predloženého návrhu  
u k l a d á 
uzatvoriť dodatok k nájomnej zmluve 
Z: zástupca primátora 
T: 27. 12. 2021 
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K bodu rokovania č. 21 Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku a spolufinancovanie žiadosti – „Zavedenie efektívneho systému nakladania s 

odpadmi v meste Rožňava s cieľom zvýšenia úrovne miery triedenia odpadov“ 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

V písomnom materiály, ktorý ste dostali to nie je uvedené, z nejakého dôvodu sa to tam 

nedostalo, ale teda finančná komisia prerokovala aj tento materiál per rollam a odporúča MZ 

predloženie žiadosti. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za informáciu. Nikto ďalší sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím 

hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 36 
Číslo bodu: 21. 
Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a spolufinancovanie žiadosti – 
Zavedenie efektívneho systému nakladania s odpadmi v mesta Rožňava s cieľom zvýšenia úrovne miery 
triedenia odpadkov - 

 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 11 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  s ú h l a s í  
  s tým, aby  mesto  Rožňava  predložilo  žiadosť  o  nenávratný  finančný  príspevok  vo  

výzve s kódom OPKZP –PO1_SC111-2017-32 pre projekt s názvom “ Zavedenie 
efektívneho systému nakladanie s odpadmi v meste Rožňava s cieľom zvýšenia úrovne 
miery triedenia odpadov “ 
u k l a d á  
predložiť žiadosti o NFP na Ministerstvo životného prostredia SR ako poskytovateľa pre 
Operačný program Kvalita životného prostredia v tejto výzve 
Z: vedúca odboru školstva 
T: podľa pokynov výzvy OPKZP – PO1-SC111-2017-32 

  s c h v a ľ u j e 
- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „ Zavedenie efektívneho systému 

nakladania s odpadmi v meste Rožňava s cieľom zvýšenia úrovne miery triedenia 
odpadov“ realizovaného v rámci výzvy OPKP –PO1 –SC111 – 2017 -32, ktorého 
ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným programom rozvoja 
mesta Rožňava 

- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
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- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 5% , čo z celkových oprávnených výdavkov 881 485,68€ 
predstavuje čiastku 44 074,28€ 

- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Rožňava 

 

V bode č. 22 pristúpime k materiálom hlavnej kontrolórky 

Nakoľko pani hlavná kontrolórka nie je prítomná pristúpime k jej bodu č. 22/1 Správa 

z kontroly dodržiavania Zásad pre používanie sociálneho fondu – kontrolovaný subjekt 

mesto Rožňava, kontrolované obdobie rok 2020 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujte. 

Za 10 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 37 
Číslo bodu: 22.1. 
Správa z kontroly dodržiavania Zásad pre používanie sociálneho fondu – kontrolovaný subjekt mesto 
Rožňava, kontrolované obdobie rok 2020 - 

 
Za: 10 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 1 
Prítomní: 10 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

 Eduard Mihók Ing. Filip Pollák     

 
   Nehlasovali: 

Bc. Ivan Kuhn       

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
  b e r i e    n a    v e d o m i e 
  Správu  z  výsledku kontroly  dodržiavania zásad pre používanie sociálneho  

fondu – kontrolovaný subjekt mesto Rožňava – kontrolované obdobie 2020 

 

Teraz pristúpime k prejednaniu bodu č. 22/2 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

mesta Rožňava a ÚHK na I. polrok 2022 

Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 11 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 
Číslo hlasovania: 38 
Číslo bodu: 22.2. 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rožňava a ÚHK na 1. polrok 2022 - 

 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: 0 
Prítomní: 11 
 
 
   Za: 

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

 Miroslav Demény Mgr. Michal Drengubiak Ing. Attila Kelecsényi Mgr. Dionýz Kemény 

Bc. Ivan Kuhn  Eduard Mihók Ing. Filip Pollák   
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                    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 2022 

 

Vážení poslanci ďalším bodom dnešného zasadnutia MZ sú Podnety pre hlavnú kontrolórku. 

Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. 

 

Posledným a 17-tym bodom dnešného zastupiteľstva je Diskusia.  

Nech sa páči otváram diskusiu páni poslanci. Pán poslanec Drengubiak. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým 

predkladateľom návrhov do participatívneho rozpočtu. Celkovo ich bolo 16. Boli aj zverejnené 

mená, prebehli pracovné stretnutia s týmito predkladateľmi. Následne budú mať až do konca 

januára možnosť vypracovať samotný projekt a predložiť ho. Nasledovať bude kontrola 

a hlasovanie samozrejme. Čiže som veľmi rád, že sa aj participatívny rozpočet opäť, opäť 

nejakým spôsobom, aj keď v takej forme, akú sme vymysleli teraz, aby sa aj z hľadiska proti 

pandemických opatrení mohol uskutočniť, tak zatiaľ sa zdá, že má stále, majú stále obyvatelia 

mesta záujem, čo ma veľmi teší a ďakujem každému, čo sa zapojil. Rovnako ďakujem všetkým, 

ktorí sa pracovných stretnutí zúčastnili či už priamo, alebo aj formou e-mailov prispeli svojimi 

postrehmi k, k tomu, aby ten ročník bol čo najlepší a aby sme vyšli obyvateľom v ústrety.  

A v ďalšej časti môjho príspevku by som chcel zareagovať na pána poslanca Balázsa, aj keď tu 

teraz nie je. Verím, že si to pozrie zo záznamu, nakoľko pri bode č. 12 uvádzal, že on sa komisií 

MZ nezúčastňuje, lebo nemôže, resp. že nemá podklady. Tak len pre upresnenie. Každý sa 

môže zúčastniť už od roku, od decembra 2018 sú všetky komisie verejné. Zúčastniť sa ich môže 

každý občan, aj pán poslanec. Rovnako všetky materiály sú zverejnené na stránke mesta 

Rožňava a ktorýkoľvek občan si ich môže stiahnuť. Rovnako aj pán poslanec. Takže k tomu 

len toľko. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne. Taktiež by som sa rád vrátil k prerokovávanému bodu č. 12 dneska VZN 

o verejnom poriadku a tých zmenách predmetných, ktoré boli na programe dňa. Totižto zaznelo 

tu niekoľko nepresných, zavádzajúcich a priam klamlivých príspevkov. A keďže materiál bol 

prenesený do ďalšieho rokovania resp. hlasovania o ňom, tak by bolo na mieste niektoré veci 

doplniť a dopovedať. V prvom rade si dovolím odcitovať zákon č. 377/2004 Z. z. zákon 

o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. A ešte raz možnože pomalšie 

a hlasnejšie aj pre kolegu Bekeho, keďže z jeho príspevku zaznelo, zaznela jedna veľmi 

zavádzajúca záležitosť. Budem teda citovať niektoré ustanovenia z tohto zákona. Zákon sa volá 

naozaj zákon o ochrane nefajčiarov a dúfam, že som bol zreteľný a jasný. Tento zákon vo 

svojom článku 1, §1 hovorí: tento zákon upravuje po a) podmienky ochrany, ešte raz podmienky 

ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky 

nachádzajúcej sa v tabaku a tabakových výrobkoch pred škodlivými účinkami fajčenia, pán 

kolega zdôrazňujem, a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré 

poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov, pán kolega, bezprostredne vystavených účinkom 

fajčenia. O tento predmet úpravy sme sa opreli aj v predkladanom VZN a v paragrafe, ktorý 

sme prerokovávali §5 ochrana nefajčiarov, ešte raz zdôrazňujem, ochrana nefajčiarov. Keďže 



 

59 
 

touto činnosťou sú ohrozovaný aj nefajčiari, takže naozaj tieto predmetné právne úpravy 

ochraňujú nefajčiarov pred touto škodlivou činnosťou. V diskusii k tomu bodu som uviedol, že 

naozaj je každého ľudské právo poškodzovať si ľubovoľne svoje vlastné zdravie podľa 

ľubovôle, ale nie je nikoho právom ohrozovať zdravie iných. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť 

a nejakým spôsobom pochopiť a práve preto existujú tieto právne úpravy. No a druhé klamstvo, 

ktoré tu dneska zaznelo z úst kolegu, ktorý momentálne nie je v rokovacej miestnosti, možnože 

má veľmi dôležité iné záležitosti ako, ako rokovať na zastupiteľstve. My sme dneska nehovorili 

o školách. To je prvá, prvá vec. Druhá vec tieto sú už v aktuálne platnom VZN-ku ošetrené. 

Vysvetľoval som, že metre, ktoré chránia v areály škôl sú dané z hľadiska toho, ako to presne 

pri tej ktorej škole vyzerá. Ak je to materská škola, kde je ten verejný priestor 25 metrový, my 

tam nemôžeme dať 50 metrov. Ja si potom zoberiem ďalšie slovo, ak dovolíte kolegovia, aby 

som neporušil rokovací poriadok. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ak je tam 20 metrový priestor tak musíme tam uviesť 20 metrov. Dobrý príklad je Materská 

škola na ulici Ernesta Rótha. A ak je ten areál väčší tak chránime dotyčný areál väčším 

met...počtom metrov. Typický príklad je ZŠ Pionierov, pretože čuduj sa svete má väčší areál. 

Takže ten počet metrov tam musí byť väčší. To je to, čo som hovoril v diskusnom príspevku 

o tom, že vychádza to priamo zo situácie na mieste. Takže to, čo sme dneska chceli doplniť 

a bohužiaľ sa nám nepodarilo ja som to čítal, ale, ale pre istotu ešte raz. Ďakujem. A ten druhý 

príspevok môžem pokračovať voľne? Ďakujem. Čiže v Poschovej záhrade, v parku na Námestí 

baníkov, na severnej časti Námestia baníkov, v okruhu 20 m od hlavného vstupu do budovy 

MsÚ, bolo tu už dneska spomínané a v okolí baníckej fontány, na pohrebiskách, v areáli 

kúpaliska okrem vyhradených miest a v areáli Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory. Toto bol 

predmet dnešného rokovania. Tak znela úprava, rozšírenie. Žiadne školy, čo mi tu boli 

podsúvané, žiadne iné záležitosti, ale tieto body O až V v písmenách. Opäť by som zacitoval 

zo zákona ak dovolíte vážení prítomní, pretože ten zákon má vyššiu právnu silu ako naše VZN 

a, a chtiac nechtiac my zákony musíme dodržiavať,  aj keď tu dneska zazneli argumentačné 

perly typu ja som prísny nefajčiar, ale  vytvorme im miesto na fajčenie. Čiže to je niečo ako 

chcem byť aj oblečený, aj nahý naraz. To sa akosi nedá. No ale populizmus je asi 

najrozšírenejšia forma politickej prezentácie, takže dneska sme tu mali veľkú plejádu 

populistických návrhov a vyjadrení. Budem citovať ďalej zo zákona, ktorý v §7 presne 

vymedzuje kde je zakázané fajčiť. Bod 1 zakazuje sa fajčiť písmeno a) verejné letiská, našťastie 

v Rožňave nemáme, lebo aj tam by chceli kolegovia vytvárať fajčiarske miesta, v dráhových 

vozidlách osobnej a verejnej dopravy, vozidlách osobnej dopravy, v priestoroch staníc 

a zastávok, čakárňach, prístreškoch na zastávkach, nástupištiach, verejných priestoroch 

súvisiacich s touto dopravou, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti 4 metre od 

vymedzenej plochy nástupíšť. Tu tiež zaznelo také. či chodia policajti mestskí s metrom 

a merajú 49 metrov alebo 51 metrov. No nie jednoducho na zástavkách autobusu nesmiete 

fajčiť. To je celé. Zdravotnícke zariadenia okrem fajčiarní, kde sú vyhradené, ktoré sú 

vyhradené na psychiatrických oddeleniach, v ZŠ, v SŠ, v školských zariadeniach, 

predškolských zariadeniach, v priestoroch detských ihrísk, VŠ, študentské domovy,  zariadenia 

sociálnych služieb okrem fajčiarní, divadlá, kiná, výstaviska, múzea, galérie, kultúrne 

zariadenia. A tu poviem ešte raz pomaly a nahlas športové zariadenia. Súčasne platný stav 

v Rožňave aj, je veľmi tolerantný voči napríklad priestoru areálu futbalového ihriska. I keď 

zákon hovorí niečo iné. Tak isto aj klziská, kúpaliska a dneska veľmi populárna téma 

v úradných budovách okrem fajčiarní. Čiže ak zriadiť na MsÚ tak fajčiareň. Zákon presne 
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vysvetľuje čo to fajčiareň je. No a najdôležitejší bod je bod 3 §7 a tu by som súhlasil s pánom 

náčelníkom MsP, že obec môže VZN obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne 

prístupných miestach. A to sú práve tie body, ktoré boli vymenované na dnešnom rokovaní na 

doplnenie. Obec má túto právomoc a MsP je oprávnená toto kontrolovať. Pán náčelník bol 

dostatočne zreteľný a jasný vo svojom vyjadrení a podľa mňa naozaj dneska nebol priestor na 

to, aby sme predmetný bod rokovania nechali na budúce. Mohlo toto VZN v meste platiť. Čiže 

podčiarknuté, zhrnuté  komisia dosť dlho pracovala na tomto materiáli, sú tam zastúpení 

právnici, je tam zastúpený právnik mesta v komisii, pracovníci MsÚ si dali záležať na tom to 

VZN a nemyslím si, že to bol nejakým spôsobom diletantsky pripravený materiál. Skôr sa 

domnievam a až nadobúdam istotu, že diletantsky boli pripravení niektorí poslanci MZ. 

Ďakujem pekne za pozornosť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem veľmi pekne na, za dovyjasnenie toho problému ktorý tu nastal. Do budúcnosti si 

dávajme na to pozor. Diskusia je ešte stále otvorená, nech sa páči páni poslanci. Pán poslanec 

Beke sa chce prihlásiť ako vidím, ale mu to nefunguje. Kartu? Takže už máme. Ďakujem pekne. 

Pán poslanec Beke nech sa páči.  

 

p. poslanec Zoltán Beke 

Aj mám zasunutú kartu ako len len. Ďakujem pekne za slovo. Nechcel by som ako len rečniť 

lebo už posledné zasadnutie máme asi v tomto roku. Ale nedá mi aby som nepoďakoval mestu 

ako aj technickým službám za vybudovanie krátkeho chodníka na Krásnohorskej ulici oproti 

domu pána doktora Celušňáka. Síce mám určité výhrady k samotnému stavu, alebo výstavbou 

ale, ale konečne po 30 rokoch cirka dočkali obyvatelia ako len toho chodníka. Taktiež by som 

chcel poďakovať aj za vybudovanie chodníka zo slnečnej na ul. Kozmonautov, kde tak isto 

voda dosť často ako len uniesla tam ten svah a, a teraz čo je zámková dlažba položená ako len 

na tú časť tak pokojne sa da ako len prejsť z jednej ulici na druhú. Včera som bol na MsÚ 

a videl som, že znovu vyšli Rožňavské noviny ako len čisto dvojmesačník prakticky za 

november, december. Chcel by som aj touto cestou poďakovať pánovi primátorovi, že myslel 

aj na tých ľudí, zdravotníkov, ktorí snažili ako len a snažia zachraňovať životy nás ľudí v tejto 

pandematickej situácií. Zarazilo ma však, že čím ďalej tak tým menej je možné ako len čítať 

maďarské časti ako len tohto, týchto novín a na druhej strane by som navrhol keď by sa dalo 

ako len prerobiť čelná strana ako len vyššia strana, že je tam vypísane Rožňavské noviny, ale 

nikto nevidí len keď zalistuje, že, že sú to dvojjazyčné. Čiže bolo by dobré keby sa objavilo aj 

na stránke prvej Rozsnyoi ujság. Voľakedy to bolo vidieť z druhej strany, no teraz tam tú stranu 

zaberie reklama. Chcel by som touto cestou poďakovať všetkým inštitúciám, ktoré boli 

nápomocní na jednak aj na cintoríne, čiže MsP, technickým službám a ostatným zložkám ako 

mestských podnikov ako aj samotnému MsÚ. Keďže na minulom zasadnutí som nemal hlas tak 

som to nevedel ako len urobiť, ale, ale možnože je aj lepšie, lebo teraz je záver roka  takže touto 

cestou by som chcel vyjadriť svoju vďaku aj tak po svojom ako aj v mene obyvateľov mesta. 

A keďže, keďže blížia sa sviatky tak prajem všetkým obyvateľom mesta nezávislé od toho, kto 

aké vierovyznanie má a akým jazykom rozpráva radostné prežitie vianočných sviatkov 

a v novom roku pevne zdravie, veľa nových síl, v práci pohodu a spokojnosť v osobnom živote.  

Meghitt és oromteljes békes boldog karácsonyi ünnepeket valamint sikerekben és jó 

egészségeben gazdag új esztendót kívánok Rozsnyó minden polgárának fuggetlen attól, hogy 

mijen vallású, vagy mijen nyelven beszél. . Ďakujem pekne. Koszonom szépen.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme veľmi pekne p. poslanec Beke. Tak isto aj Vám podobne prajeme. Viszont kívánok  

a tie nedostatky budeme sa snažiť odstrániť. Takže berieme ja to na vedomie. Máme tu 

prihláseného pána poslanca Keménya. Nech sa páči pán poslanec.  

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Ďakujem, s pánom riaditeľom technických služieb sme sa bavili v priebehu rokovania niekoľko 

krát, lebo som sa bavil ohľadom perspektívy možnosti prevádzkovania zimného štadióna. Stále 

tlmočí, že závišsí to od pandemickej situácie a stanoviska hygienika. V zapätí ukázal relatívne 

povzbudzujúcu správu, ale netýka sa to Rožňavy, že v Košiciach otvorili verejné klzisko. Tak 

ma napadla tá myšlienka a som aj jeho požiadal, aby napísal žiadosť alebo nejaké písomné 

stanovisko vyžiadal od hygienika, čo sa týka Rožňavy a možností nie len pre nás ako hokejistov 

ale aj pre širokú verejnosť, lebo vieme aká je doba a koľko pohybu je dopriatych bez rozdielu 

na vek deťom či už v školskom alebo mimo školskom krúžkovom a podobne, takže vzhľadom 

aj k tým podmienkam, ktoré sú tam, že je to otvorený priestor. Z môjho laického pohľadu by 

mohla byť nejaká nádej to sprístupniť a sprevádzkovať a dopriať nejaké tie zimné radovánky, 

lebo snehu zatiaľ sa nám, teda nám nebolo dopriate. To je jedna vec. V neposlednom rade 

dneska som pomerne smutný, lebo už tu na pôde MsÚ ma prekvapili mnohé informácie 

negatívne a preto mi dovoľte, aby som ako predseda komisie zdravotnej v prvom rade doprial 

zdravie tým, ktorý sú chorý a tí, ktorí sú zdraví, aby neochoreli. Nech Vás aj Nás všetkých 

obchádza grécka abeceda a všetky civilizačné choroby, ktoré sú. Pekné sviatky a veľa zdravia.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme veľmi pekne v mene všetkých poslancov aj celého MsÚ. Pán poslanec Kemény aj 

vám a celej rodinke prajeme. Čo sa týka toho zimného štadióna už sme, pracujeme na tom. 

Zajtra pôjde písomná žiadosť o odpoveď, či by sme zimný štadión mohli otvoriť v takom 

režime OP, tak ako to urobili v Košiciach. Či by aj u nás sme, samozrejme v každom meste je 

iná situácia takže bude to závisieť od pána riaditeľa RÚVZ. Takže ide k nemu žiadosť, či by 

sme mohli aj my v dajakom obmedzenom čase a si myslím, že aj obmedzený počet 

korčuľujúcich. či by sme to mohli sprevádzkovať. Takže by som bol aj ja rád aby ľudia trošku 

sa mohli trošku aj pozitívne naladiť pri tom korčuľovaní. Takže ešte raz všetko dobré vám 

prajem pán poslanec. Ešte máme priestor na diskusiu. Táto diskusia je už posledná v tomto 

roku, takže. A pán náčelník nech sa páči dávam vám slovo.  

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Ďakujem opätovne za slovo. Chcel by som aj ja popriať všetkým príjemné prežitie vianočných 

sviatkov, do nového roku veľa zdravia hlavne, ktoré všetci potrebujeme a v súvislosti aj s tým 

by som chcel upriamiť pozornosť na sobotňajšiu aktivitu, ktorú pripravila nemocnica 

s poliklinikou v súčinnosti s mestom Rožňava a okresným úradom pod názvom: Ďakujeme ... 

či Darujme si na Vianoce zdravie. Je to mimoriadny termín očkovania, ktorý sa uskutoční 

v sobotu v nemocnici s poliklinikou. Bližšie informácie nájdete na stránke nášho mesta ako aj 

na facebookovej stránke. Prípadne môže ma doplniť pán primátor k tejto aktivite, kde sa on 

osobne podieľa na tom. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Tak isto podobne vám prajeme príjemné sviatky. Veľmi dobrá správa. Pri 

analyzovaní, kde by sme mohli pomôcť občanom nášho mesta nebudeme preferovať, že 

vakcína je sloboda, treba sa očkovať alebo tak. Hľadali sme dôvody, prečo niektorí občania 

nášho mesta ešte nie sú očkovaní, nakoľko som dosť v blízkom kontakte s občanmi, píšu mi, 

komunikujem s nimi či mailami, či cez messenger, či v správach cez watsap a cez ostatné 
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média. Tak som zhrnul a potom poprosil svojich partnerov, kolegov a aj priateľov, či by sme 

nemohli urobiť keď sme zhrnuli, že viacerí sa vyhovárajú na to, že pracujem, nemám priestor 

cez týždeň, lebo neviem ako dlho to potrvá. Boli tam ja takí antivaxeri, ktorí už trošku dostali 

strach a povedali, že ako bol som tam odhodlal som sa, že už idem, ale keď som zbadal, aký je 

tam nával ľudí tak som dostal strach a som sa otočil. Boli tam všelijaké takéto prípady tak som 

sa snažil vytvoriť aj v spolupráci s okresným úradom s pánom riaditeľom nemocnice a s pánom 

riaditeľom RÚVZ a tak isto so všetkými ľuďmi okolo taký plán, že by sme to potom zhrňme 

tieto problémy tak, že keď nevedia to cez týždeň tak otvorme to v sobotu, otvorme tak aby sa 

mohli zaočkovať aby tie rady neboli dlhé, aby nedostali ani ten panický strach. Takže sme 

otvorili, že v sobotu a viac tých očkovacích sektorov chceme otvárať. A poviem tu radostnú 

správu, že sa nám nechcem to zakríknuť, ale k dnešnému dňu už je prihlásených 700 ľudí na 

očkovanie takže ako si myslím, že je to celkom vydarená akcia už sa rozširujú, už sa chystá 

rozširovanie očkovacích kapacít. Lebo ešte nás čaká dnešné popoludnie, večer, piatkajší deň, 

takže čakáme tam ešte dosť. Ešte prídu aj nezaregistrovaní občania, takže si myslím, že na 

dobrú cestu to vedie. Takže veľmi pekne tak isto aj mestskej polícií oni budú zabezpečovať 

potom poriadkovú službu. Všetci, všetci zainteresovaní ľudia majú odo mňa veľkú vďaku, že 

sú ochotní prísť aj v sobotu, personál, takže som veľmi rád, že sa nám to podarilo. Samozrejme 

sme ešte len v polovičke cesty, takže čakáme ešte tých ďalších, ktorí sa prihlásia a verím, že to 

dopadne celé dobre. Takže ešte niekto do diskusie? Nakoľko sa nikto nehlási do diskusie, 

dovoľte mi aby som uzavrel dnešné MZ. Posledné v tomto roku a prečítam svoju záverečnú 

vec, reč.  

Vážení páni poslanci, vážení prítomní, vážení občania mesta Rožňava, vážení televízni diváci! 

Dovoľte mi, aby som Vám aj ja v tejto chvíli z úprimného srdca poprial prežitie Vianočných 

sviatkov veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu 

srdcu.  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  do Nového roka 2022 nám všetkým želám, aby bol 

lepší ako rok odchádzajúci. Aby bol plný zdravia, šťastia, pokoja a radosti. 

Ešte raz veľmi pekne Vám ďakujem všetkým za tie tri roky a za vašu dôveru. Pekné sviatky 

všetkým. Ďakujem pekne.  

 

 

 

Mgr.  Michal  D r e n g u b i a k      Michal  D o m i k  

zástupca primátora mesta      primátor mesta 
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