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Doslovný prepis zvukového záznamu zo 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v 

Rožňave dňa 10. 02. 2022 
 

 

 

p. primátor Michal Domik 

Vážení páni poslanci, vážení prítomní. Podľa § 12 Zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otváram 32. zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva v Rožňave v tomto volebnom období. Vítam na diaľku poslancov 

mestského zastupiteľstva, zástupcu primátora, pani hlavnú kontrolórku, náčelníka mestskej 

polície, pána hlavného architekta a urbanistu mesta Rožňava, riaditeľov príspevkových 

organizácií, konateľov obchodných spoločností, vedúcich odborov mestského úradu. V súlade 

s ustanovením § 30f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 

zmien a doplnkov, z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením COVID – 19, sa rokovanie 

Mestského zastupiteľstva v Rožňave uskutoční prostredníctvom videokonferencie. Z 

uvedeného rokovania sa vyhotoví  obrazovo – zvukový záznam, ktorý sa do 48 hodín  po 

ukončení rokovania zverejní na webovom sídle mesta a do piatich dní po ukončení rokovania  

v podobe zápisnice na úradnej tabuli mesta Rožňava a na webovom sídle mesta. Obrazovo – 

zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety mesto Rožňava komukoľvek bezodkladne 

sprístupní po skončení rokovania. 

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

Z celkového počtu poslancov 17 poslancov je prítomných 12, teda MZ je  spôsobilé rokovať 

a uznášať sa. Svoju neúčasť ospravedlnili pán poslanec Pollák, pán poslanec Beke, pán 

poslanec Kuhn a pán poslanec Kováč. Za overovateľov zápisnice menujem pána poslanca 

Lacha pána poslanca Balázsa.  

 

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 a 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 03. 02. 2022 ešte nebol 

vyhotovený a nebol overovateľmi podpísaný pre krátkosť času. 

 

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

v pozvánke, okrem bodu č. 2 Otázky a podnety občanov z dôvodu konania zasadnutia formou 

videokonferencie, 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 

mimo bodu č. 2 a ktorý vám bol zaslaný. Nech sa páči hlasujte. Spočítanie hlasov nám trošku 

potrvá.  Pri tomto hlasovaní asi to nebude problém. 3, 6, 9, 11 vidím zatiaľ. Ešte 2. Pán poslanec 

Balázs, kto nám chýba ešte? Máme 12 a ešte dakto nám chýba, skúsme nájsť ešte dakoho kto 

nám chýba. Roman Ocelník nám chýba. Dobre. Za 12 poslancov. Kto je proti? Zdržal sa niekto 

hlasovania? Už aj Roman bol, takže 13. 

Za 13, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  
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Začíname bodom č. 3., ktorým sú Interpelácie poslancov 

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

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobré ráno všetkým. Pán primátor, vážení kolegovia dovoľte mi na začiatok sa ospravedlniť, 

že danosti môjho internetového pripojenia nedovoľujú mi byť prítomný aj pomocou kamery. 

Chcel by som využiť tento priestor a poďakovať sa pánovi kolegovi Drengubiakovi ako aj 

všetkým zainteresovaným, že ten problém s billboardom na Podrákoši pri reformovanej 

cirkevnej škole a škôlke bol vyriešený veľmi rýchlo. Ďakujem pekne pán kolega aj všetci 

ostatní. To je z mojej strany všetko. Len poďakovať som sa chcel dneska.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Pán poslanec Bolaček dovoľte mi, aby som vám zagratuloval v mene celého 

MsÚ a v mene všetkých poslancov k prírastku. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem pekne pán primátor. 

 

p. primátor Michal Domik 

Veľa zdravia a šťastia prajeme maličkému.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujeme. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďalší sa hlási pán poslanec Balázs, nech sa páči. Mikrofón.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Už sa počujeme?  

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Takže príjemný deň všetkým. Taká neštandardná téma na rade školy, ZŠ Pionierov. 

Predpokladám, že celé vedenie mesta vie, aká tam je situácia, krízová situácia, havarijný stav, 

ale v dvoch vetách by som chcel zhrnúť ostatným poslancom situáciu na ZŠ Pionierov. Majú 

niekde prasknutý pravdepodobne vodovod a s najväčšou pravdepodobnosťou je to pod školou. 

Každým dňom rastie spotreba vody a funguje voda tak, že sa púšťa ráno, uzatvára poobede. 

Jedným problémom sú účty za vodu, ktoré aj tak v konečnom dôsledku zaplatí dajak mesto, 

alebo obyvatelia mesta. To je len jeden problém. Ale druhým problémom pri, pri tomto úniku 

vody je, že vlastne tá voda uniká pod školu. Pod základy školy. A preto by som sa chcel opýtať, 

či už vedenie mesta, predpokladám, že už vedenie mesta nejaké kroky v tejto veci robilo. Ale 

či by sme mohli byť ako poslanci informovaní o tom. Či je uvažované v najbližších dňoch 

týždňoch riešenie tohto havarijného stavu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Keď, podľa, dám aj potom bližšie informácie vám dá vlastne pani Tamášová, vedúca 

odboru. Ja čo mám informácie, tak hľadá sa projektová dokumentácia, aby sa vedelo, že to 
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vedenie kde šlo. Aby sa mohlo vlastne začať s odstránením  ako tejto poruchy. A už sa robí aj 

projektová dokumentácia, už bol zadaný, keď dobre viem, tak na nový projekt, aby sa nový 

vodovod tam urobil. Ale určite budeme musieť urobiť aj tak, že v rámci havarijného stavu začať 

už s odstránením. Keď súhlasíte a budete súhlasiť, tak by sme zadali možno na rýchlo možno 

vodárňam, alebo niekomu by sme zadali zákazku s tým, že aby na tom pracovali, lebo si 

myslím, že je to závažný stav a by sme prišli o obrovské peniaze, hlavne škola. Tak si myslím 

...(chyba nahrávania). Ale odovzdám keby na doplnenie ešte niečo? Dal by som vedúcu odboru 

pani Betku Tamásovú. Nech sa páči. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Pekný deň vám prajem. Včera sme spolu sedeli aj s pani riaditeľkou, aj s pani Zlatkou 

Mackovou a hľadali sme riešenie a dohodli sme sa na tom, že hľadáme projektanta, ktorý by 

nám vedel povedať, že zhruba koľko by mohlo stáť, resp. by vedel pripraviť možno projekt na 

odstránenie tohto stavu či už spôsobom takým, že by sme novú prípojku dali urobiť, alebo 

potom sme v kontakte aj s vodárňami, lebo oni nám hľadajú síce ten problém, ale majú väčší 

problém s tým, že naozaj nevieme nájsť tie pôvodné projekty školy. Tie pôvodné úplne tie, keď 

sa postavila tá škola. My tie projekty nemáme. Nemáme ani na meste, ani škola nemá a proste 

takto to je veľmi ťažké potom hľadať dajaké potrubia. A taktiež vodá...z vodární nám oznámili, 

že oni by vedeli urobiť diagnostiku, ale na to potrebujú mať úplný kľud, úplné ticho v škole, 

aby oni niečo aj vedeli zistiť. Takže momentálne to ešte nevieme zabezpečiť, ale cez jarné 

prázdniny by sa dalo. Takže teraz ide o to, že alternatíva 1 či opraviť, keď to bude možné 

samozrejme by sme boli za to, aby sa to čím skôr opravilo. Ale ak sa to nebude dať opraviť 

a nevieme zistiť, že kde sú presne chyby, tak potom bude treba dať ten projekt urobiť nový. 

Takže zatiaľ na tom sme sa dohodli, že aj pani riaditeľka aj pani Macková hľadajú odborníkov, 

ktorí by nám vedeli s tým pomôcť. Ale naozaj veľmi rýchlo potrebujeme konať, lebo viem, že 

každé ráno musia pustiť vodu, každý večer, keď odchádzajú zo školy, musia všetko pozastaviť, 

aby, aby ten únik nebol taký vysoký. Ale tak je. Počas dňa aj tak odchádza dosť veľa vody. 

Takže sme vedomí toho a riešime naozaj. Snažíme sa to riešiť veľmi rýchlo, veľmi promptne. 

Keď by bolo potrebné obrátime sa aj na ministerstvo školstva. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Pointa, podstata je tá, ktorú ste vlastne vystihli, aby problém neprerástol do, do väčšieho 

problému. Unikajúca voda, ak som spomínal, je jedna vec, len druhá vec môže byť narušenie 

základov a z toho vyplývajúce ďalšie problémy. Ale vidím, že sa to promptne rieši na viacerých 

frontoch, takže ďakujem pekne. Pre mňa to je dostatočná odpoveď, ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kemény nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Dobrý deň všetkým. Pani vedúca spomínala, že ticho bude len cez jarné prázdniny. Čudujem 

sa. Ja som robil na vodárňach a bežné bolo, že takéto poruchy na vodovodoch diagnostikovali 

v noci. Či neuvažuje, že v noci nejakým spôsobom sa dopátrať nejakého problému, teda koreňa 

veci. Ďakujem.  
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p. primátor Michal Domik 

Logicky to určite dáva zmysel, si myslím aj ja osobne. Určite budeme rozprávať s vodárňami, 

či by nebola táto možnosť. Ale ako všetci vidíte momentálne v meste prebiehajú opravy, takže 

možno aj zato nás trošku posunuli v tom termíne, lebo aj oni majú sami so sebou problémy 

teraz a vlastne tie poruchy po celom meste sa vyskytujú častejšie a častejšie, takže minulosť 

nás dobiehala. Takže ale určite budeme komunikovať aj takým názorom, že tak ako, ale by som 

rozmýšľal možno aj, kedy budú prázdniny? Vieme aj v sobotu, nedeľu. Ja som rozmýšľal zas 

prečo by sa to nemohlo diagnostikovať v sobotu, nedeľu. Cez sobotu, nedeľu. Takže budeme 

komunikovať s vodárňami. Ďakujem pekne za názor pán poslanec Kemény. Ešte keď niečo 

nech sa páči pán Kemény. Ešte niekto sa hlási do debaty? Kemény je tam prihlásený, neviem, 

či sa odhlási.  

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

....aj s pánom Pollákom Filipom sa podariť a keby vedel pomôcť v tejto veci. 

 

p. primátor Michal Domik 

Sa stalo. Komunikujeme na pravidelnej báze s ním. Ďakujeme pekne. Nikto sa nehlási. 

Uzatváram diskusiu.  

 

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

Otváram diskusiu k tomuto bodu. Nech sa páči. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. prosím 

hlasujme kto je za? Ešte niekto chýba nám. Dobre.  

Takže za 13 poslancov, proti 0, zdržalo sa hlasovania 0 poslancov. 

 

Ďalej pristúpime k bod č. 5, ktorým je Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu mesta – návrh na zmeny a doplnenie 

Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Balázs. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Hop. Zabudol som sa odhlásiť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Aha prepáčte. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobrý deň prajem. Ďakujem za slovo. K uvedenému VZN predkladám poslanecký návrh na 

doplnenie v nasledovnom znení. Ako máme v materiály uvedené komisia kultúry, cestovného 

ruchu a regionálnej politiky sa na svojom rokovaní 21., 25. 01. 2022 uzniesla zapracovať 

nasledovné zmeny, ak dovolíte prečítam ich. V článku 1 doplniť ods. 7 v nasledovnom znení: 

„Amatérsky športovec je športovec, ktorý vykonáva šport podľa osobitného predpisu.“ V 

článku 2 ods. 5 nahradiť slovo „hráč“ spojením „amatérsky športovec“ v príslušnom 

gramatickom tvare. V článku 8 ods. 2 písm. c) vložiť ustanovenie: „v prípade amatérskeho 

športovca aj kópiu zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak ju má uzatvorenú.“ V článku 

2 ods. 6 50% nahradiť 60%. V článku 6 ods. 4 písm. h) spresniť/doplniť „na činnosť a projekty 

...“ Druhú časť svojho príspevku dopĺňam o zmenu čl. 2 ods. 5 druhá veta výška odmeny pre 

amatérskeho športovca môže byť z dotácie poskytnutá maximálne do výšky  50% z celkovej 

odmeny, avšak najviac vo výške 250% na jedného amatérskeho športovca v danom mesiaci. 

Toto sú dve moje predkladané návrhy. Dva moje predkladané návrhy. Ďakujem pekne. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Matúš povedal si 250%, myslel si asi 250 eur, ak... 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Samozrejme. Ďakujem pekne za opravu. 250 eur. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Mal by som 2 pripomienky k tomuto návrhu. Prvá je ak je tu politická vôľa 

poskytovať nejaké finančné prostriedky či už na hráčov, alebo amatérskych športovcov, tak 

navrhoval by som nerobiť to takto poviem v úvodzovkách skryto cez dotácie, ale povedať si, 

že keď, keď sú to nejakí hráči, tak keď hovoríme o futbale, keď chceme, aby to boli nejak 

pravidelne podporovaní z mesta, tak, tak urobme nejaké zmluvy s týmito ľuďmi. Čiže moja 

prvá poznámka by bola taká, urobiť to trošku, trošku inou formou celé. Lebo keďže si myslím, 

že tieto dotácie by mali ísť hlavne na činnosť klubov a nie na platy rôznych hráčov, alebo 

športovcov, tak za mňa, za mňa nie. Môj názor poznáte. Druhý bod čo by som možno chcel 

k tomuto dodať je, pravdepodobne v prípade finančných odmien či už, ako aj nefinančných 

keby boli, či už hráčom, alebo amatérskym športovcom tieto z veľkej pravdepodobnosti by mali 

podliehať aj zdaneniu, aj odvodom. Neviem či na toto niekto myslel. V prípade, že to tak je tak 

vlastne tieto peniaze z určitej časti nakoniec skončia v štátnom rozpočte, čo asi nie je úplne 

našim cieľom. Takže neviem, či sa niekto nad týmto zamyslel. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ja len na dovysvetlenie. Jednotlive nebudem v tomto, lebo bolo to vybrané. 

Ozaj tie sumy vyzerajú byť dosť také atraktívne 250 euro, 50%, ale keď to premeníme na drobné 

tak si vezmeme, možno aj ten futbal je raz toľko, hej. Napr. keby sme si to chceli premeniť na 

drobné basketbalisti by, basketbalistky by chceli si založiť ženské družstvo a vlastne dostanú 

dotáciu 7 tisíc euro, čo je 50% z toho je 3 500. Potrebujú 12 hráčok na 12 mesiacov. Takže 

3 500 : 144 a vychádza nám to na mesiac by basketbalistka mohla dostať od mesta 24,30. Nejde 

tu o tie, keď si to na drobné rozdelíme pri dnešných dotáciách, čo vlastne sú a čo idú do športu, 

tak vlastne by sme vedeli za to, že basketbalistka 4x do týždňa trénuje a v sobotu cestuje 

a reprezentuje mesto každý týždeň, takže za mesiac to máme ďalších 16 tréningov a 4 zápasy, 

hej, tak za to dostane od mesta ako poďakovanie za reprezentáciu 24 euro 70 a pri futbale by to 

bolo pri dnešných dotáciách by to bolo raz toľko, takže by to bolo 48 euro 60 tento. Takže nejde 

určite o dajaké preflákanie, len hlavne na čom, kvôli čomu sme toto otvorili, kvôli tomu, lebo 

už aj v minulosti sa stalo, už desiatky rokov spätne, keď hľadali sa zdroje ako sa vlastne tieto 

zložky zaplatia. Mnoho klubov porušilo potom automaticky zákon, doniesli bločky za kosenie. 

Kosilo sa aj v zime, keď sa to prepočítalo, fiktívne faktúry tu boli, hej, v predošlom. Takže aj 

takéto veci sa tu robili a vlastne prečo by sme zväzovali týmto klubom ruky, hej a prečo by sme 

im aspoň takouto malou čiastkou nevedeli pomôcť, aby si vlastne pekne oficiálne vedeli 

zúčtovať. Samozrejme ešte, na drobné keď to premeníme, tá suma ešte keď chceme dať 24,30 

tej basketbalistke, tak to znamená, že aj ten klub musí zabezpečiť presne takúto istú sumu, hej 

takže 24,30. Len v tom prípade polovičku preplatí. Takže keď dostane tých 48,60 tak vtedy si 

môže nárokovať tých 24,30 z týchto dotácií. Čiže určite nie je tam taký. Len trošku aspoň 

podporiť za to, že nás reprezentujú, cestujú na tie tréningy, cestujú na tie zápasy, majú také 

výdaje. Takže aspoň na tú naftu, na dajaký uterák, na dajaký šampón nech sa môžu osprchovať 

tam takto. Kvôli tomu sme to zmenili, aby nemuseli tieto kluby lavírovať na hrane zákona 

a nemuseli fiktívnymi faktúrami určite tak ako predošle sa to robilo. Teraz to kontrolujeme, 
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teraz sa to nerobí, ale, ale do budúcnosti sa to bude si myslím stále sa to môže stať. Ako prečo 

by sme nevytvorili lepšie podmienky, keď vlastne sa starajú o tie kluby. Ako na dovysvetlenie. 

Ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že som bol jasný vo všetkom, keď by. A samozrejme ešte bola 

tam otázka, či budú musieť mať zmluvu, hej, pán Bolaček, keď ste sa pýtal. Takže budú musieť 

mať aj zmluvu. Takže, ale je to už potom na klube, klub bude platiť za nich tie odvody a takže 

to je ešte v rámci toho, že klub bude mať skoro nieže raz toľko, ale si myslím, že 2/3 výdajov 

bude mať klub, keď chce použiť 24,30 na hráčku. Nech sa páči, keď bude ešte otázka k tomuto 

bodu. Alebo máte? 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Áno, áno. Ešte som chcel pán primátor, ďakujem za slovo. Ako hovoríš tu nejde o tú sumu. Ide 

mi len o to, že tieto dotácie nie sú nárokovateľné a keď tu hovoríme o nejakej reprezentácii 

mesta, možno by stálo za úvahu podpísať možno nejaké zmluvy o dohode o reprezentácii 

s týmito športovcami, aby si mohli byť aj do budúcna istí nejakou tou podporou a nie byť závislí 

od toho, ako každý rok zastupiteľstvo odhlasuje za možnú dotáciu. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Môžeme aj o tom rozmýšľať do budúcnosti. Či by aj takýmto spôsobom 

nevidím problém, aby sme tých našich reprezentantov, ktorí nás reprezentujú zvlášť vedeli 

podporiť. Tak ako aj teraz, hej, Peťka Vlhová. Trošku ja som taký skeptický k tomu, že koľkí 

sa teraz priznávajú k jej menu a prajú fotky. Ja som nedával, lajkujem, teším sa tomu, ale ako 

ja mám trošku takú si myslím z, moje svedomie nepustí ako chváliť sa s tým, lebo nikto jej 

nepomohol, celá rodina pracovala na tom tam, aby tam kde je teraz tak celá rodina na tom 

pracovala roky, ale žiaden politik nepomohol k tomu úspechu jej a je to také trošku si myslím 

že hanblivé sa vystatovať jej úspechmi. Ale aj keď sa tešíme tak určite sa všetci tešíme, celé 

Slovensko môže byť na ňu hrdé. Takže no. Ale presne toto nechceme zažiť, aby sme potom, 

keď je dajaké, dakto je úspešný v našom meste, aby sme si robili s nimi selfie a fotku a takto 

a pritom sme im ani trošku nedali možnosť pomôcť a vyjsť im v ústrety pri tej kariére ich. Pán 

Bolaček ešte nech sa páči. Alebo ste sa len zabudli odhlásiť. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Zabudol som sa odhlásiť. Pardon. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Poprosil by som pána 

poslanca Bischofa o poslanecký návrh. Aj prvý aj druhý o zopakovanie.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Teda zopakujem predložený návrh. Podľa odporúčania kultúry, teda komisie 

kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky podľa predloženého návrhu so zmenami, ktoré 

máme v materiáloch. V článku 1 doplniť ods. 7 v nasledovnom znení: „Amatérsky športovec 

je športovec, ktorý vykonáva šport podľa osobitného predpisu.“ V článku 2 ods. 5 nahradiť 

slovo „hráč“ spojením „amatérsky športovec“ v príslušnom gramatickom tvare. V článku 8 ods. 

2 písm. c) vložiť ustanovenie: „v prípade amatérskeho športovca aj kópiu zmluvy o amatérskom 

vykonávaní športu, ak ju má uzatvorenú.“ V článku 2 ods. 6 50% nahradiť 60%. V článku 6 

ods. 4 písm. h) spresniť/doplniť „na činnosť a projekty ...“  To je ten prvý návrh. Ten druhý 

návrh čl. 2 ods. 5 druhá veta výška odmeny pre amatérskeho športovca môže byť z dotácie 

poskytnutá maximálne do výšky  50% z celkovej odmeny, avšak najviac vo výške 250 eur na 

jedného amatérskeho športovca v danom mesiaci. Ďakujem pekne. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bischofa.10. Kto je 

proti? Prosím odhláste sa najprv. Ďakujem. Kto je proti? Pán poslanec Kuhn sa medzitým 

prihlásil takže vítame aj pána poslanca Kuhna.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ďakujem. Ospravedlňujem sa. Mal som nejaké technické problémy. 

 

p. primátor Michal Domik 

Zdržal sa niekto hlasovania? Takže 3. Ďakujem pekne. Môžete sa odhlásiť. Chcel by som sa 

spýtať pána poslanca Bischofa odznel tam ten návrh pozmeňujúci? Lebo v dvoch častiach... 

dobre, dobre. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Nie neodznel iba tento jeden. 

 

p. primátor Michal Domik 

Takže aj, aj ten druhý.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Áno, áno spolu. Hej. Hlasujem osobitne po návrhoch, alebo sme hlasovali spolu.  

 

p. primátor Michal Domik 

Spolu sme hlasovali. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobre ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak a teraz hlasujme o celkovom návrhu. Nech sa páči páni poslanci. 3, 6, 9. Prosím odhláste 

sa. Eš...ešte. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania. Prosím odhláste sa kto je proti. Kto sa 

zdržal hlasovania? Ďakujem pekne. Pán Bolaček odhláste sa. Chýba nám jeden. Pán poslanec 

Ocelník naposledy sa tam ešte, ale som nevedel zaradiť bol za alebo... Dobre.  

 

Prejdeme k bodu č. 6, ktorým je Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rožňava o ochrane 

verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie 

Otváram diskusiu, nech sa páči. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku navrhujem, 

predkladám poslanecký návrh, ktorý vychádza z návrhu a uznesení komisie pre  ochranu 

verejného poriadku. Ale dovolím si vypustiť, vypustiť jednu malú časť. A to je §5 ochrana 

nefajčiarov, bod 5 fajčenie sa zakazuje vypúšťame písmeno p), pardon ospravedlňujem sa, 

opravujem sa, písmeno q) na severnej časti Námestia baníkov. Ostatné, ostatné podľa návrhu 

komisie, ktoré máme aj predložené v materiály. Vypustiť bod q) na severnej časti Námestia 

baníkov. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 
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p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Páči sa mi ten začiatok. Matúš nehnevaj sa, že, že dovolím si vypustiť § 5 bod q) takže, takže 

to svedčí o veľa veciach. Držím palce, aby všetko išlo podľa tvojich predstáv. Musím povedať, 

že, že žijeme, žijeme v meste, ktoré sa blíži, alebo dakedy v 20 tisícovom sme to tak radi 

používali a sú medzi nami aj fajčiari aj nefajčiari a sú určite fajčiari, ktorí sa od toho chcú asi 

odnaučiť, ale aj tak medzi nami žijú. Som nefajčiar, aj vo firme aj všade sa snažím v podstate 

ľudí presviedčať o, o znížení, ukončení fajčenia, ale zdôrazňujem racionálne, racionálne. Tu by 

som k tomuto bodu mal jednu takú, takú výraznú pripomienku a to v bodoch a) až k) sú 

vymenované priestory dosť vyčerpávajúco a potom v ďalších bodoch vymenúvame školy. Je to 

v poriadku, len by ma zaujímalo, že prečo niektoré školy 30 m, niektoré školy 50m, potom 

ďalšie budovy 20 m, či si myslíme, že niekto sa bude tento, toto VZN učiť naspamäť, že pri 

ktorej škole 30, pri ktorej škole 50, pri ktorej 20. To, to je, to je pre mňa veľkou záhadou prečo 

to je takto, ale predpokladám, že to dakto vysvetlí. Tuná k tomuto by som mal jeden poslanecký 

návrh, že predpokladám, že to takto sa z vašej strany je dohodnuté, že takto to schválite. Mal 

by som jeden poslanecký návrh, aby pri každej škole tieto metre boli uvedené na tej tabuli 

o zákaze fajčenia, že je to koľko metrov. Myslím si, že by to bolo omnoho jednoduchšie, keby 

sa dalo dajakých, priemer dajakých 30 m a, a, a hotovo a máme to jednotné pre celé mesto. Ale 

budiš. Hovorím poslanecký návrh dať tabuľu so vzdialenosťou. V Poschovej záhrade tak tam, 

alebo potom tie ďalšie body, ktoré sú tu vymenované Poschova záhrada, potom v parku na 

Námestí baníkov a na severnej časti námestia to by som dal pod jeden bod. V okruhu 20 m od 

hlavného vstupu do budovy MsÚ. Som strašne zvedavý koľkých tam bude MsP, prepáčte, 

pokutovať, keď tam náhodou budú fajčiť zamestnanci MsÚ, alebo kde budú tí zamestnanci 

MsÚ fajčiť. Lebo ďalší bod je v okolí baníc...baníckej fontány, na pohrebiskách, v areáli 

kúpaliska okrem vyhradených miest. Areál nemocnice ani nemenujem. Ale k týmto bodom by 

som vás chcel požiadať, že zakážme fajčenie, ale vyhraďme tam priestor niekde. Spojme tie 

body na dajaký väčší okruh a nikde vyznačme jeden priestor na fajčenie, aby sme tých fajčiarov 

úplne nevylúčili z komunity, alebo niektorí možnáže chcú sa odnaučiť, ale im to nejde a keď 

tam sa zdržiavajú ďalšiu dlhšiu dobu, tak, tak, tak buďme ľudskí by som tuná apeloval na to. 

To znamená poslanecký návrh č. 2 na miestach, kde je zákaz fajčenia v tých, v tých, v tom 

väčšom rozsahu ako napr. tuná to Námestie baníkov vyznačiť miesta na fajčenie. Áno silne 

pochybujem, že, že dakoho, dakto tam bude chcieť postávať vlastne pri dajakom popolníku 

a pofajčievať, ale aspoň sme si takú, takú našu poslaneckú, občiansku povinnosť dajak splnili, 

že, že dali sme im priestor žiť trošku. Poslanecký návrh č. 3 bod v úplne vypustiť. V areáli 

Nemocnice s poliklinikou sv. Barbory a. s.. My s tým nemáme nič spoločné. Tam keď chcú 

nech si zakazujú fajčenie oni. My keď chceme im tam napíšme list, alebo ich poprosme o to, 

ale my poslanci sa nemôžme tváriť, že sme všemocní. My v areáli nemocnice nemáme právo 

zakazovať fajčenie. Keď, keď náhodou niekto v areáli nemocnice povie, že on tam súhlasí 

s fajčením ako budeme tento náš bod, tak, tak dajak, dajak, dajak nechcem povedať, že 

vymáhať, alebo, alebo sa ho dožadovať, keď, keď majiteľ toho pozemku, alebo skúste sa vžiť 

do toho, že keď máte súkromný pozemok a vám zakážeme ako poslanci v záhrade fajčiť, sa 

skúste do toho vžiť, že ako sa do toho postavíte. Takže toto by bol môj poslanecký návrh č. 3. 

A áno súhlasím, snažme sa to fajčenie obmedziť, snažme sa dosiahnuť to, aby čo najmenej sa 

fajčilo, lebo v konečnom do toho zdravotného systému sa skladáme všetci, ale buďme ľudia. 

Chcem všetkých poprosiť. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 
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p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Tak zhruba len zopakujem argumenty z predchádzajúceho zastupiteľstva, 

keďže tieto argumenty už zazneli v tej dlhej diskusii, tak sa pokúsim byť čo najzrozumiteľnejší 

a najstručnejší. Ďakujem pekne za pripomienky pána kolegu Balázsa. A zhruba, zhruba je to 

asi takto. Školy a školské zariadenia nemajú všetky rovnaký priestor okolo, okolo svojich 

budov a určuje to konkrétna, konkrétny priestor. Niekde je to 10 m, niekde je to menej. Ak by 

sme určili jednotný okruh napr. 30 alebo 20 m a narazili by sme na konkrétne problémy 

v danom mieste. Súhlasím teda ale s tým, že nech je konkrétny priestor školy a školského 

zariadenia označený tabuľou ako nefajčiarsky priestor a urobí to ten efekt, ktorý navrhujete vy 

pán poslanec, že práve v tom danom mieste je zakázané fajčiť. Takže vysvetľujúcimi 

doplnkovými tabuľami toto zvládneme a nemusíme určovať konkrétny jednotný nejaký meter 

pre každú školu a školské zariadenie. Čo sa týka nemocnice máme vyjadrenie od pána riaditeľa, 

že s tým súhlasia a ide tu o tie verejné priestory. Aj keď je pozemok súkromný, ale nachádza 

sa vo verejnom priestore. Môže tam kontrolovať MsP a MsP tam kontroluje nefajčenie 

a myslím si takto ľudsky, ak ide o zdravotnícke zariadene, nielen o nemocnicu, ale mám tu 

takýchto zdravotníckych zariadení viacej, opravovali sme toto nariadenie v zmysle, aby sme 

nezabudli aj na ďalšie zdravotnícke zariadenie, že je proti logike samotnej veci, máme 

zdravotnícke zariadenie a bude sa tam fajčiť. Takže predpokladám, že niekto sa ide do 

nemocnice liečiť nie, nie na to, aby, aby dýchal cigaretový dym. A MsP v areáli pred 

nemocnicou, pred vstupmi do zdravotníckych zariadení môže kontrolovať tento zákaz 

nefajčenia. Celý tento návrh videl som, že, že je trošku vnímaný akosi kontroverzne a vyvolalo 

to nejakú odozvu vo verejnosti. Myslím si, že zbytočne, pretože túto právomoc a túto 

kompetenciu nám dáva zákon a my v našom VZN nerobíme nič iné, len dávame naše VZN do 

súvislosti so zákonom. Takže nie je tu žiadna revolúcia, ani nejdeme nikomu nič zakazovať. 

Všetko to, čo upravuje naše VZN, vychádza z možnosti, danosti a príkazov zákona o ochrane 

nefajčiarov. Takže toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Chcem sa poďakovať Matúšovi za ten prvý pozmeňujúci návrh, alebo 

vlastne vypustenie tej severnej časti námestia. Tento pozmeňovák asi na základe predošlej 

diskusie beriem to ako, ako pokus o nejaký kompromis a si myslím, že je to tá správna cesta 

ako sme na poslednom zastupiteľstve, kde sme sa týmto viacej zaoberali, povedali, tak sú tam 

tie kaviarničky, ľudia niektorí si nevedia predstaviť tú kávu bez cigaretky takže... Ja síce ako 

nefajčiar, ale nemám, nechcem týchto ľudí teraz vyháňať niekam preč. Taktiež sa chcem 

poďakovať aj Ďurimu Balázsovi za pozmeňujúce návrhy, ktoré mal, si myslím aj poznámky, 

ktoré vo veľkej miere reflektujú to, čo som sa aj ja chcel spýtať, alebo povedať. A čo sa týka 

toho areálu nemocnice, je zaujímavá informácia, že aj pán riaditeľ s tým súhlasil. To istotne 

nám pomôže v našom hlasovaní. Neviem, či teraz nepoviem niečo, čo nie je úplne pravda, ale 

pokiaľ viem, pokiaľ mám vedomosť, tak v areáli nemocnice sú vyhradené priestory na fajčenie. 

Takže neviem, či pán riaditeľ aj na toto myslel v prípade ak povieme, že chceme aj v areáli 

nemocnice, čo si stále myslím, že ako Ďuri hovorí, nám nepatrí do kompetencie, ale keď silou 

mocou toto chceme schváliť dajme si tam potom, môj pozmeňujúci návrh bude, okrem na to 

určených priestorov, ktoré určí prevádzkovateľ tohto zariadenia. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

Ďakujem. Ja sa chcem spýtať, či náhodou sme nezabudli na, keď už spomíname športoviská, 

kúpaliská atď. na zimný štadión. Ja som tam teraz dosť často a osobne, ale vo všeobecnosti mi 

nesedí, že prídu tam na hodinku korčuľovať ľudia, deti a z toho možno 3x po 5 minút 

pofajčievajú. Takže navrhujem doplniť aj zimný štadión. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja len na doplnenie. Športoviská sú v zákone, takže to by malo byť automatické, že je tam 

zakázané. Možno by trebalo aj tam dajakú tabuľu, tabule vyvesiť, že je zakázané. Tak ako 

máme to na futbalovom štadióne, takže na futbalovom ihrisku.  

 

p. poslanec Mgr. Dionýz Kemény 

Je tam tabuľa, že zóna pre fajčiarov, alebo niečo, niečo také, miesto pre fajčiarov, no neviem. 

A deti naše ro....tréningy prebiehajú a prechádzajú okolo nich denno denne takže, alebo 3 krát 

týždenne takže, takže mi to nesedí tam. Alebo premiestniť to niekde, dakde ku Slanej, alebo čo 

ja viem kde. No ale v areáli nevidím v tom logiku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Berieme  na vedomie. Určite dáme tam zmenu. Pán poslanec Lach nech sa páči. Mikrofón, keď 

môžem Janko. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Áno už. Otvoril som si zákon 377 o ochrane nefajčiarov a v § 7 je taxatívne vymenované 

zakazuje sa fajčiť v zdravotníckych zariadenia okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na 

psychiatrických oddeleniach. Ďalšie čo sa týka športovísk, tiež je to v tomto paragrafe 

spomenuté. V divadlách, v kinách, na výstaviskách, múzeách, galériách, iných kultúrnych 

zariadeniach, športových zariadeniach a predajniach. Je taxatívne zakázané fajčiť. Len na, 

k tejto debate toľko som chcel dodať, že riešime mocne to, čo zákon zakazuje.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Pán kolega Lach ďakujem vám veľmi pekne za, za citáciu zákona. Ja som 

to urobil na ostatnom zasadnutí MZ a je mi ľúto, že opakujeme niečo viac krát. Ospravedlňujem 

sa divákom a občanom, že, že ich otravujeme a nudíme niečím, čo je zrejmé zo zákona. Nekoná 

sa tu žiadna revolúcia. Ešte raz, možnože som bol nezrozumiteľný vo svojom prvom vystúpení, 

nejde tu o žiadnu svojvôľu samosprávy rožňavskej, ide tu len čisto o to, aby sme dali veci 

v Rožňave do súladu so zákonom. To čo taxatívne vymenúva zákon, športoviská, tak my to 

musíme dať do súladu a o tom je naše VZN. Zákon umožňuje obci, aby si ďalšie priestory, kde 

sa zakazuje fajčiť vymedzila sama a to robíme aj v našom VZN. Teda ešte raz nerobíme žiadnu 

revolúciu, ideme prísne v medziach a normách, ktoré nám dovoľuje, alebo prikazuje zákon. 

Ďakujem veľmi pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Dobrý deň prajem všetkým. Ja len na ozrejmenie. Je trošku tento 

materiál upravený aj vzhľadom na to, že v súčasnosti je taký všeobecný názor aj na strane 
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prokuratúry, že VZN nemá kopírovať zákon. Takže veci, ktoré sú zrejmé a uvedené v zákonoch 

ako je napr. aj zákaz fajčenia na všetkých športoviskách, tým pádom nie je v tom VZN-ku 

zahrnutý a preto je aj takto zoštíhlený tento návrh VZN. Aby sme boli v súlade s tým, čo sú 

najnovšie odporúčania prokuratúry. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Reagoval by som na, na tie športoviská, klzisko, kúpaliská atď., tak, tak, tak kde sa tie miesta 

na fajčenie vyznačia to asi, to asi závisí od nejakých vedúcich pracovísk, vedúcich pracovníkov, 

alebo v podstate od dajakých manažérov, ktorí to vyznačia. A, a myslím si, že aj to je jedna 

cesta boja proti fajčeniu, že to vyznačiť na takom mieste, kde to toho fajčiara lákať nebude, aby 

tam práve fajčil. To znamená nechcem povedať stôl postavený proti stene posielať toho 

úradníka von z kancelárie, tak, tak nejak podobne by som to s tým fajčením dal na také miesto 

nie ku vchodu, alebo, alebo, alebo podobne. Takže hľadajme riešenie a pomaličky áno 

vytláčajme tých fajčiarov, ale buďme ľudia ešte raz. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Dúfam, že snáď už naposledy v tomto bode. Áno súhlasím s kolegom 

Balázsom, je to tak správne. Každá z týchto organizácií ako kúpalisko, alebo zimný štadión 

majú svoje vnútorné prevádzkové poriadky a tam sa to musí upraviť v rámci dodržiavania 

zákona, to čo predpisuje zákon. Takže tam sa to určite nájde a tak je to správne, pretože to, čo 

určuje vnútorný prevádzkový poriadok klziska, kúpaliska môže to následne kontrolovať MsP. 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán Balázs ste zostal asi len visieť. Dobre. Chcete ešte niečo k tomu dodať? 

Dobre. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja by som mal takú len všeobecnú poznámku. VZN by malo byť zmysluplné a malo by byť 

vymožiteľné. Ochrana nefajčiarov pred dymom z cigariet je zmysluplná vec, čiže ja som za to, 

aby boli v meste stanovené zóny, kde sa nemá fajčiť. Ale zároveň by to malo byť vymožiteľné 

a problém je, keď máme tie niektoré oblasti zadefinované takým spôsobom, že, že môže 

vzniknúť problém ako keď si niekto zapáli pred, v nejakej časti námestia ako bude MsP 

dokazovať, že toto je severná časť a toto nie je severná časť námestia. Akože to, to nie je nejak 

presne vymedzené. Ako keď máme nefajčiarsku zónu v, za radnicou v tom areály tak tam je to 

vymedzené. Je to vymedzené, že vchod, vchod do radnice na námestí je jedna hranica, druhá 

hranica je brána východ pod, pod ZUŠ-kou. Dookola je to vyhradené proste budovami, čiže 

vieme presne odkiaľ pokiaľ je tá zóna, kde sa nemá fajčiť. Povedzme aj pri tej Poschovej 

záhrade nemáme síce namaľované nejaké presné čiary, ale zhruba akože vieme, že je to z jednej 

strany MŠ, z jednej strany Drázus, z jednej strany areál, oplotený areál Červeného kríža, teda 

Poschov dom, alebo Poschova vila a z tej poslednej strany sú tam tie, tie nové prvky železné, 

ktoré zhruba vymedzujú čiže tú oblasť. Tam ešte k tomu aj čo vlastne kolega Balázs hovoril, 

že v Poschovej záhrade myslím, že nemá zmysel vymedzovať nejaké miesto, lebo tá Poschova 

záhrada nie je nejaká veľká a keď má niekto potrebu si odskočiť, no tak môže ísť na 
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ktorýkoľvek okraj tej záhrady a tam si zapáliť a priamo, priamo v Poschovej záhrade nie je 

potrebné vymedzovať miesto pre, pre nefajčiarov. S tým, tým návrhom kolegu Bischofa, že 

vypustiť severnú časť súhlasím, lebo na jednej strane si myslím, že v tej časti, kde, kde sú tie 

basketbalové koše a, a prvky na hranie s deťmi, že tam by sa naozaj nemalo fajčiť. Na druhej 

strane sú tam tie kaviarne, kde by sme obmedzovali podnikanie, keby sa tam mohlo fajčiť. Ale 

potom je tam, aj tá, to vymedzenie, že vlastne odkiaľ pokiaľ je tá severná časť námestia. A to 

je, ten problém vidím aj pri areály nemocnice. Keď si vezmeme ešte starú nemocnicu, kto si 

pamätáte, tak stará nemocnica resp. jej areál, keby sa povedalo, že areál starej nemocnice tak je 

to presne vymedzené plotom alebo múrom. Lebo celý, celý areál starej nemocnice bol oplotený, 

omurovaný. Pokiaľ ide o areál novej nemocnice tam časť je oplotená, ale časť nie je oplotená 

a zase akože môže vniknúť problém, že odkiaľ pokiaľ. Akože neviem teraz všade sa namaľujú 

čiary, alebo všade sa dajú tabule. Takže, takže toto sú veci, ktoré, s ktorými mám trošku 

problém. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Keď som pozorne počúval, tak vlastne môžeme mať tu len jeden, jediný 

problém na námestí, podľa môjho návrhu, alebo môj taký objektívny pohľad, by sme mali 

zakázať, ale dali by sme tam možno výnimku okrem terás a kaviarničiek, aby sme mali každú 

časť. Takže by to mohli. Lebo takto severnú časť, keď dovolíme tak vlastne máme aj pri Troch 

ružiach ďalšiu terasu a taktiež je aj na južnej časti je terasa. Takže mohlo to byť, že okrem tých 

terás a kaviarničiek, že by sa mohlo fajčiť. Ale Matúš ako má to celé zmapované. Nechcem im 

do toho vchádzať, ani nechcem vôbec vstupovať. Je to jeho poslanecký návrh. Si myslím, že 

s čistým vedomím a svedomím to pripravoval a pripravoval to dosť dôsledne, takže na všetko 

mysleli. Takže už ani nechcem vôbec, sa ospravedlňujem, že som vstupoval a dal dajaké 

myšlienky. Ja sa, ja odovzdám pánovi poslancovi Matúšovi Bischofovi. Nech sa páči. Ešte bol 

pán poslanec Burdiga prihlásený, len mi zmizol. Pán poslanec Burdiga? Bol si prihlásený, 

ale...chceš sa k tomu vyjadriť? Mikrofón. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Mikrofón. 

 

p. primátor Michal Domik 

Prosím ťa pán poslanec Burdiga zapni si mikrofón. Nepočujeme pán poslanec Burdiga. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ja sa, ja sa prihlásim potom, len Matúša si chcem ešte vypočuť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Aha. Dobre. Dobre tak nech sa páči pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

No nevyšlo mi, že posledný krát som sa chcel ozvať, ale ďakujem pekne. Pán kolega Kuhn si 

odpovedal sám vo svojom príspevku na svoju otázku, dal si aj otázku, dal si aj odpoveď. Takže 

to už nebudem komentovať. Všetky tie priestory sú vymedzené. Poschova záhrada je jasná, je 

ohraničená chodníkom, dokonca z tej východnej strany smerom ku ZŠ Pionierov, takže tam nie 

je problém. A sú to také priestory, ktoré, ktoré sú kontrolovateľné. Aj areál pred nemocnicou 

je ohraničený verejným chodníkom. Čiže toto je, toto je v poriadku. Chcel by som, aby sme 

prosím vás kolegovia nezamieňali súkromné podnikanie a nevniesli do debaty niečo, čo tam 

nepatrí a to určite nepatria tieto súkromné terasy podnikov na námestí. To sa netýka tohto. Na 

terase my nemáme kompetenciu niekomu zakazovať. Je to jeho podnikanie súkromné a to si 



13 
 

určuje prenajímateľ, nájomca  terasy, prevádzkovateľ terasy či si dovolí umožniť pre svojich 

zákazníkov fajčenie alebo nie. Navyše sú tam ďalšie, ďalšie zákony, ktoré toto obmedzujú. Ak 

sa podáva jedlo na tejto terase tak sa tam fajčiť nemôže atď., čo je zákon o nefajčení v iných 

bodoch to rieši. Prosím naozaj aby sme sa len držali meritu veci, aby sme, merita veci, aby sme 

naozaj tu nemiešali záležitosti, o ktorých predmetné VZN teraz nehovorí. A to určite nehovorí 

o týchto terasách. Ja sám osobne mám naozaj vnútorný problém s tým priestorom severnej 

strany námestia. Mne sa návrh, aby sa nefajčilo na tejto severnej strane námestia zdá, zdá, zdá 

dobrý, je to návrh kolegu, kolegu Ocelníka z komisie na ochranu verejného poriadku a v takejto 

podobe sa mi zdá, zdá lepší. Na druhej strane, ale rozumiem kolegom, ktorí majú problém 

zahlasovať za takéto nariadenie a je to áno ako kolega Balázs povedal, je to a kolega Bolaček 

tiež, je to istá forma kompromisu a ja nechcem nejaký nasilu vlastný názor, alebo názor kolegu 

Ocelníka nasilu pretláčať, ak je, ak je s tým problém u kolegov poslancov. Ide tu o to, aby, aby 

sme spresnili, spresnili naše VZN, aby sme ho dali do súladu so zákonom. To čo zákon nám 

prikazuje a to čo zákon umožňuje. A, a to rozširovanie, rozširovanie zón, kde sa nefajčí napr. 

pri, pri veži na námestí v malom parku, to je tiež veľmi ľahko kontrolovateľné. Má to, má to 

len tiež 2 pešie vstupy takže je to taký priestor, ako som hovoril na začiatku môjho vstupu, 

ktorý je kontrolovateľný podobne ako je to Poschova záhrada. Takže opakujem aj to, čo som 

hovoril ešte na predchádzajúcom zastupiteľstve a toto VZN je úplne s kľudným svedomím 

a ľahko zahlasovateľné. Nič sa nepokazí, nerobíme žiadnu revolúciu. Občania sa vôbec 

nemusia báť, že by prišli o nejaké svoje práva. Ďakujem veľmi pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Tiež skúsim sa naposledy k tejto téme vrátiť. Pán primátor čo sa týka vlastne tých terás 

a kaviarničiek tiež by som bol opatrný, lebo vlastne keď iba tam dovolíme, ako keby sme tých 

ľudí chceli nahádzať, nahnať do tých barov a kaviarničiek, aby si mohol zapáliť. Takže 

možnože, možnože nie každý by si to tak dobre vysvetľoval, ako si to ty myslel. Ale, ale, ale 

skôr dajak, dajak opačne. A čo sa týka súkromných priestorov áno, tieto súkromné priestory 

som tu už dneska raz spomínal, takže súhlasím s tým Matúš, že, že, že tam si myslím, že naše 

kompetencie sú obmedzené. A teraz sa vrátim k tomu námestiu. Takže vypustí, keby sme 

zakázali na severnej časti námestia  fajčenie, alebo zvyšných častiach námestia dovolíme, tak 

sa skúsme pozrieť tým zvyšným podnikateľom, alebo, alebo tým podnikateľom, ktorý sú na 

severnej časti námestia, že v jednej časti sa môže fajčiť a v druhej časti nie. Potom takže ja by 

som buď navrhoval, že tak jak, jak padol ten návrh, že celej, celého námestia vypustiť, lebo 

nedáva mi to logiku, že, že potom iba v strede námestia v tom parčíku zakážeme fajčenie, ale 

všade inde je dovolené. Na chodníku, kde chodia ľudia, sa stretávajú tam fajčiť môže, ale keď 

zastane v parku, tak tam, tam už nie, lebo v parku je zakázané fajčenie. Takže vypustiť potom 

z celého námestia a vyhradiť miesta  na fajčenie, že kde sa dá. Alebo aj v tom parku vyhradiť 

miesto, kde sa dá fajčiť. Dajme tam dajaký priestor, ale tak, že na celom námestí dovolíme 

a v parku nie, no, no, no neviem, mne to sa zdá byť také, také, taký mačkopes. Prepáčte. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Breuer nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Dobrý deň prajem všetkým. Mne sa táto debata zdá úplne trošku scestná celá a riešime tu podľa 

mňa úplne zbytočné veci. Mne sa to VZN-ko veľmi páči ako je postavené. Ja si myslím, že to 
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je o zdravom rozume všetkých ľudí, že keď príde na tú kaviarničku, alebo niekde a budú tam 

deti, tak si tú cigaretu nezapáli, alebo potom sa bude prechádzať niekde okolo školy a tam si 

nezapáli. To je vždy o ľuďoch. To je môj názor a polícia si myslím, že nebude hneď dávať 

pokuty každému, ale upozorní tých ľudí. Lebo keď sa tu chceme hrať úplne na slovíčka, tak ja 

si zapálim pred školou a si odkrokujem 51 m a budem tam stáť. Takže keď chcem robiť zle 

,budem robiť zle, a keď chcem byť normálny, budem. Takže to je môj názor. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Ja budem veľmi krátky. Pán poslanec Breuer mi takpovediac zobral 

polovičku myšlienky, čo je dobré, lebo ja to chcem len tak zhrnúť v krátkosti. O ničom inom 

toto celé nie je, je to o zodpovednosti fajčiara. Hej, pretože keď chce zle urobiť, urobí zle, ale 

keď je to normálny človek a zodpovedný človek, tak si ide zapáliť tam, kde nebude škodiť 

a dymiť niekomu inému. A to by malo byť v jeho hlave poskladané. Vidím tam deti, vidím tam 

rodičov, tak určite nie. Ale zase treba mať aj tak, ako Matúš to povedal, taxatívne vymedzené 

miesta hej, tak isto ako to je to VZN-ko. Ja proti tomu určite nemám nič, lebo tiež som nefajčiar. 

Niektoré veci musíme napísať, niektoré veci majú oporu v zákone, niektoré v tom VZN-ku. Ja 

som rád aj tá severná časť, že dopadla tak, alebo rozprávame o nej ako rozprávame, pretože tiež 

sa mi to nezdalo úplne všade to zakázať, ale bude to už na našom, našom hlasovaní. A čo sa 

jedná ako aj Matúš povedal, okrem tých terás do toho my zasahovať nemôžme. To je vecou 

potom každého ako si to obhospodári na tej, na tej svojej terase.  No a úplne na konci chcem 

ešte to povedať, že tá MsP má dosť práce, ale pribudne jej táto práca, aby boli tieto miesta 

kontrolované, kontrolovateľné. Bude to dôležité, pretože keď to budú vidieť ľudia, že sú 

pokutovaní za to, že si zapália tam, kde si nemali zapáliť, ja si myslím, že sa poučia z toho. Asi, 

asi, asi toľko. Takže ešte raz len na záver všetko je o zodpovednosti toho fajčiara, kto si ide 

zapáliť. Ďakujem veľmi pekne. Toľko som chcel. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Balázs, neviem či ste zostal. Nie. Dobre. Takže ešte mám tu pána 

poslanca Bischofa, aspoň dúfam, že záver. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobre. Ďakujem pekne. Ja sa len chcem zastať práce MsP. Vo verejnej mienke sa tak trošku 

podsúva, že MsP nerobí nič iné len rozdáva pokuty. To nie je pravda samozrejme. Budeme 

dneska prerokovávať správu náčelníka MsP a plán MsP. Tam si to vedia občania pozrieť koľko 

priestupkov sa prejednávalo pokutovaním, koľko bolo riešené dohovorom. Takže aby sme 

nepodsúvali nejaké, nechtiac nepodsúvali nejaké, nejaké nepravdy do verejnosti a vôbec to nie 

je pravda, že MsP rozdáva pokuty. A tento zákon na ochranu nefajčiarov sa dá veľmi 

jednoducho vymôcť dohovorom, napomenutím, upozornením, keď dôjde k porušeniu či už 

zákona alebo nášho VZN. Takže len toľko. Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Dobrý deň. Počujeme sa?  
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p. primátor Michal Domik 

Áno. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Bola to dosť taká búrlivá diskusia. Ako sledujem pán poslanec Bischof všetko vysvetlil, 

objasnil, bolo to niekoľkokrát pretriasané na komisii pre ochranu verejného poriadku. Vidím, 

že väčšina by sa aj zhodla, takže budem akceptovať aj pána poslanca Bischofa pozmeňujúci 

návrh, aby došlo ku kompromisu. Asi všetko. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte poprosím pána poslanca Ocelníka aby sa odhlásil, ak nemá k tomu. 

Dobre. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Takže by sme začali od začiatku. 

Poprosil by som pána poslanca Bischofa o pozmeňujúci návrh. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. Takže v stručnosti zhrniem v § 5 ochrana nefajčiarov, § 5. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Matúš, keď ti môžem do toho skočiť, len sa chcem spýtať, aby sme si boli na istom. Sú tam 2 

návrhy. Hovoríme teraz o odporúčaní komisie ochrany verejného poriadku zo dňa 24. 01, ktorý, 

ktorý, ktorú chceš upraviť. Áno? 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Áno, áno. bod 5 fajčenie sa zakazuje a to som hľadal to číslo a písmeno q vypustiť na severnej 

časti Námestia baníkov. Inak všetko zahlasovať tak, ako je v predloženom návrhu. Ďakujem 

pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Páni poslanci prosím hlasujme.14.  

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  

 

Ďakujem veľmi pekne. Poprosím pána Balázsa o pozmeňujúci návrh. Ale on mal 3 návrhy, 

takže by sme hlasovali o tom prvom....veľmi rozumne si myslím. Nech sa páči pán poslanec. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ten prvý návrh bol vypustiť nemocnicu.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nie. Označiť metre, keď dobre viem. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Potom druhý bol v bodoch samozrejme z toho už vypadla tá severná časť námestia v bodoch 

od o, p, q, r, s, t, u, ale tam vypadla, vypadla severná časť námestia, vytvoriť miesta na fajčenie 

a potom bol bod 3 označiť tabuľami školy vzdialenosť od škôl. Tieto 3. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ten bod 3 čo vravíte pán poslanec, to bol prvý bod. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Dobre. Takže zákaz fajčenia označiť aj vzdialenosťou, po kade ten zákaz fajčenia platí od škôl. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Ďakujem pekne. Prosím hlasujme páni poslanci. Za 4, prosím odhláste sa. Kto je 

proti? Prosím hlasujme. Nikto. Kto sa zdržal hlasovania?  

Takže máme za 4 poslanci, proti 0 a 9-ti poslanci sa zdržali. 

 

Poprosím pán poslanec Balázs o druhý pozmeňujúci návrh. Nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
V bodoch o, p, r, s, t, u vytvoriť a označiť miesta na fajčenie. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte poprosím pána Kuhna, lebo on mi tam ostal visieť ešte z predošlého hlasovania. Tak. 

Prosím hlasujme kto je za. 1 za. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania?  

Za 1 poslanec, proti 0 poslancov, 12 poslancov sa zdržalo hlasovania. 

 

A poprosím pán poslanec Balázs o tretí pozmeňujúci návrh.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Ak sa bavíme o tom návrhu, tak to vo v-čku je tam v areáli Nemocnice polikliniky sv. Barbory 

a. s., takže toto vypustiť, ak je to ten návrh. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Prosím hlasujme. Kto je za? Za 3 poslanci. Kto je proti? Nikto. A kto sa zdržal 

hlasovania, prosím hlasujme.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Prosím o čom sa hlasuje, lebo mi vypadlo na chvíľu.  

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Vypustenie nemocnice.  

 

p. primátor Michal Domik 

Za 3 poslanci, proti 0 poslancov a zdržali sa 9-ti poslanci. 

 

Hej? Dobre? Keď som dobre počítal. Ďakujem veľmi pekne pán poslanec Balázs. Ideme 

k pozmeňujúcemu návrhu pána poslanca Bolačeka, nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Počkám, kým sa odhlásia poslanci všetci.  

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. Pán poslanec Kuhn tak isto. Ďakujem.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Takže § 5 ochrana nefajčiarov, ods. 5 fajčenie sa zakazuje na miestach stanovených osobitným 

predpisom atď. písm. u) v okruhu 20 m od vstupov do zdravotníckych zariadení navrhujem 

doplniť okrem priestorov na to vyhradených prevádzkovateľom týchto zariadení. Áno. Áno u-

čko, u-čko v okruhu 20 m od vstupov do zdravotníckych zariadení navrhujem doplniť okrem 

priestorov na to vyhradených prevádzkovateľom týchto zariadení. 
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p. primátor Michal Domik 

My tu máme u) v areáli kúpaliska okrem vyhradených miest. Skúsite sa ešte pozrieť pán 

poslanec.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

No § 5, ods. 5, hovoríme o materiály, hovoríme o materiály komisie ver...na ochranu verejného 

poriadku z 24. 01.  

 

p. primátor Michal Domik 

O predloženom návrhu.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Vypadávate mi pán primátor, nepočul som vás. 

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. U nás je to v materiáloch máte vo v-čku ten areál nemocnice. Nie v u-čku, ale vo v-čku.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

No počkajte pozriem sa. Vo v-čku je to v tom pôvodnom materiály a v u-čku je to v materiály 

podľa komisie verejného poriadku z 24. 01. Podľa odporúčania komisie verejného poriadku.  

 

p. primátor Michal Domik 

Máme nový materiál.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Kolega Bolaček hovorí dobre. Len je, len je nižšie v materiály na strane 13. To čo hovorí pani 

Jakobejová a čo hovorí pán primátor je vyššie v materiály na str., na str. xy nájdem si to.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Preto som sa na začiatku Matúš pýtal, či ro...rokujeme o tomto materiály.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ja som, áno ja som hovoril, hej. Vypustiť z materiálu bod ten bod q) severná časť námestia 

a bolo povedané, že materiál, materiál komisie na ochranu.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Čiže, čiže podľa strany 13. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Dobre. Q je aj na strane 13 na severnej časti Námestia baníkov. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Áno, áno ale, ale pod, pod ja hovorím teraz... 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Áno. Hej, hej, hej. V jednom materiály sú 2 návrhy. Treba, treba povedať kolega Drengubiak 

nech má procedurálny návrh.  

 

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

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Materiál aj jeden aj druhý v podstate komisia na ochranu verejného poriadku upravovala 

pôvodný materiál a tam vyššie tam vlastne, čo spomína aj pán primátor, aj pani Jakobejová to 

je už upravený materiál, ale so zapracovanými aj pripomienkami komisie na ochranu verejného 

poriadku. Takže v podstate ten predkladaný materiál je ten prvý v poradí pod materiálom. Čiže 

treba upraviť to v-čko tak, ako hovoril pán primátor.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobre. Tak v tom prípade navrhujem opraviť v-čko, aby bolo v znení v okruhu 20 m od vstupov 

do zdravotníckych zariadení okrem priestorov na to vyhradených prevádzkovateľom týchto 

zariadení. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím hlasujme o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Bolačeka. Kto je za? 

Za 6-ti poslanci. Kto je proti? Prosím odhláste sa. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal 

hlasovania?  

Za 6-ti poslanci, proti 0 poslancov a zdržalo sa 8 poslancov. 

 

Ďakujem pekne a ideme hlasovať o celom návrhu. Zatiaľ sa prosím odhláste ostatní ešte.  

Ďakujem. Môžeme hlasovať o celkovom návrhu. Prosím hlasujme kto je za? Za 11 poslancov. 

Kto je proti? Prosím odhláste sa ostatní. Ešte, ešte poprosím pána Bischofa ďakujem. Kto je 

proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania?  

Takže za 11-ti poslanci, proti 0 poslancov, 3 poslanci sa zdržali. 

 

Ďakujem veľmi pekne. Prosím odhláste sa.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem kolegom za dobré hlasovanie a za schválenie dobrého bodu. Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme.  

 

V bode č. 7 pristúpime k Zásadám rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo pán primátor. Chcem sa len spýtať, či by nebolo vhodnejšie v prílohe č. 1 

schvaľovanie rozpočtu, zverejnenie rozpočtu, kde je udané, že tento sa zverejňuje v decembri 

na rozpočet ďalšieho roka. Aplikačná prax ukázala, že my tento rozpočet reálne nikdy 

nebudeme mať rok pred tým, ako ho budeme schvaľovať alebo v decembri na ten ďalší rok. Či 

by nebolo vhodné toto upraviť na dajme tomu december až prvý kvartál roka, ktorý sa 

rozpočtuje. Ďakujem.  

 

p. Michaela Erősová 

Dobrý deň prajem. Čo sa týka tejto otázky, musí byť december. Zo zákona tam musí byť 

december. Zo zákona, čiže nemôžeme tam to posunúť ten termín. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 
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Uhm. Čiže napriek tomu, že vieme, že to pravdepodobne nedodržíme, tak zo zákona to musíme 

udať takto. Chápem to správne? 

 

p. Michaela Erősová 

Áno, áno. Áno, áno. Nemôžeme si to ako takto naplánovať, že budeme v provizóriu.  

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobre. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Len na doplnenie. Ďakujem veľmi pekne Miška. Len na doplnenie kvôli čomu meškáme. 

Mnohokrát vlastne sme to už mali pripravené, ale nemáme čísla na nový rok veľakrát nám 

vlastne ešte vlastne tie podielové dane nevieme, z akých podielových daní máme vychádzať. 

Nemáme ešte dodané čísla, len dajaké prognózy. Takže nevieme si určiť presne, že aké príjmy 

budeme mať. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

No v prvom rade chcem povedať, že finančná komisia odporúča MZ schváliť smernicu Zásady 

rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava podľa predloženého návrhu. druhá vec je k tomu, 

k tomu rozpočtu, že, že teda nevieme mať rozpočet, lebo sú len prognózy. No tak je to vždycky. 

Tak je to vždycky, že sú zverejnené len prognózy a veľa, veľa miest proste schvaľuje ten 

rozpočet na ďalší rok na základe tých prognóz. Čiže, čiže sú mestá, ktoré schvália rozpočet 

v novembri, decembri s tým, že, že vedia, že ho budú upravovať. Koniec koncov aj my ten 

rozpočet upravujeme v priebehu roka podľa toho, ako sa mení reálny výpočet, teda reálny 

príjem daní, alebo, alebo nejaké výdavky. Čiže toto, toto nemusí brániť prijatiu rozpočtu. Ja 

som sa stretol s, s poslancami rôznych miest a obcí a raz som mal debatu s jedným, ktorý 

spomínal, že, že to je hrozné, že za súčasného starostu, že, že ešte nikdy nemali rozpočet 

schválený v decembri. Že za minulého starostu vždycky v novembri, decembri bol schválený 

a za toho nového sa schvaľuje až v januári, februári. A ja som mu povedal, že teda ja si 

nepamätám za tých 11 rokov, že by sme mali schválený rozpočet v decembri. Tak bol 

prekvapený, že, že ako to môže byť. Takže hej môžeme, môžeme mať ten rozpočet aj skôr 

s tým, že je samozrejmé, že tie čísla sú len odhadované. Koniec koncov aj štátny rozpočet 

pracuje s odhadovanými číslami, lebo sa odhaduje aké budú príjmy z daní. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Len na doplnenie. Áno mohli by sme ten rozpočet len skopírovať, určite 

niektoré položky, vedeli by sme to udržať, vedeli sme si to odsúhlasiť, ale len normatív pre 

školy sa tak isto dozvieme len v januári. Tie prenesené kompetencie. Takže vlastne môžeme 

len odhadnúť. Hej ako načo máme rozpočet, pri ktorej, pri ktorom vlastne budeme mať len 

dohady a z akých čísiel budeme vychádzať a potom budem robiť zmeny a zmeny a zmeny 

a ďalšie zmeny. Čiže radšej už budeme mať isté čísla, aby sme vedeli na čom sme, s čím 

môžeme počítať, tak vtedy reagovať na to, aby sme ten rozpočet odsúhlasili. Pán poslanec Kuhn 

nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Jednu pripomienku. Akože dalo by sa s tebou súhlasiť pán primátor, ale je tam jeden problém. 

Ak ten rozpočet nemáme schválený v decembri tak ideme do rozpočtového provizória. 

A rozpočtové provizórium spôsobuje rôzne technické problémy, ktoré sme rozoberali napr. na 

finančnej komisii. Asi by k tomu sa lepšie vedela vyjadriť teda pani prednostka, alebo pani 

hlavná kontrolórka, alebo pani Erősová, že, že tým, že mám rozpočtové provizórium tak sme 
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v niektorých veciach obmedzený. Takže o no má zmysel schváliť ten rozpočet už v decembri, 

aj keď vieme, že ho budeme vo februári možno opravovať. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať kto je za? Ďakujem pekne. 

Za bolo 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Pristúpime k bodu č. 8 Zásady pre určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom 

nehnuteľností a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta - zvýšenie sadzieb o mieru inflácie 

Prosím ešte sa odhláste. Alebo ako už všetci sa. A teraz otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn 

nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť zmenu zásad pre určovanie výšky nájomného o teda 

mieru inflácie 3,2%. Tým, že finančná komisia ešte navrhovala, aby sa pri uzatváraní zmlúv tie 

zmluvy zaokrúhľovali na celé euro. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za s....ďakujem za slovo. Počujete ma však?  

 

p. primátor Michal Domik 

Áno. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Dobre. Ivan to už aj vysvetlil. Ďakujem. Keďže som sa nezúčastnil z osobných dôvodov 

zasadnutia komisie finančnej nechápal som tú formulku celkovú cenu zaokrúhliť na eurá. 

Keďže v materiály je tá inflácia, ale Ivan to už vysvetlil vlastne, že pri podpise zmlúv tú celkovú 

sumu následne zaokrúhliť. Takže ďakujem za vysvetlenie a súhlasím. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Ešte prihla....pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ešte by som chcel k tomu dovysvetliť, prečo takýto návrh. Na finančnej komisii totiž zaznel 

návrh, že či tie sumy, keďže sa to každý rok navyšuje o mieru inflácie, čo je proste niekoľko 

percent 1, 2, 3 %-tá a potom tie sumy sú, niektoré tie prenájmy, že 3,21 a že či teda to 

nezaokrúhliť na, na desiatky centov, alebo 50 centov. Len ono je to také, že niekedy je to 

prenájom za neviem nejaký reklamný banner cena, ale v niektorých prípadoch je to cena za m2. 

A keď má niekto prenajaté 100 m2 tak potom už by sa tá cena, cena výrazne navyšovala. Takže 

preto sme povedali, že teda nebudem zaokrúhľovať tie jednotkové ceny v návrhu, ale budeme 

len tú, zaokrúhlime na celé eurá len tú sumu výslednú sumu v zmluve, pardon. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím? Ďakujem. Nikto sa nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. Prosím 

hlasujme za návrh. Kto je za? 
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p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Pán, pán kolega Ocelník nehlasoval, ak hľadáte toho 14-teho.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Kto je proti? Prosím odhláste sa. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania?  

Za 13 poslancov, proti 0, zdržal sa hlasovania 0 poslancov. 

 

V bode č. 9 pristúpime k majetko-právnym záležitosiam 

V bode č. 9/1 Mikuláš Mihalik a manželka - zverejnenie zámeru predaja pozemkov 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku mesta za 

cenu 15 eur za m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisia výstavby je taktiež za predaj pozemku. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím odhlás sa pán poslanec Kellecsényi. Ďakujem. Nikto sa nehlási do 

diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme kto je za? 

Za 14 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  

 

Prejdime k bodu rokovania č. 9/2 Gabriela Tököli, Jána Brocku 3, Rožňava - zverejnenie 

zámeru predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Prosím ešte sa odhláste. Ne, ne, ne ... ne, trošku chceme to urýchliť a potom 

dobre. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zverejnenie zámeru predaja 

predmetného pozemku za cenu 15 eur za m2. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. nikto sa nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme.  

Za 14 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne.  

 

V bode roko .... Prosím odhláste sa.  

V bode rokovania 9/3 Mgr. Daniela Lukáčová, Kasárenská 25, Rožňava - zverejnenie zámeru 

predaja pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn, nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zverejnenie zámeru predaja 

predmetného pozemku mesta za cenu 25 eur za m2. Ďakujem. 
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Prosím odhláste sa. 

Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem pekne. 

Za bolo 12 poslancov, proti 0 poslancov, 1 poslanec sa zdržal.  

 

V bode rokovania č. 9/4 Alexander Szőllős a manželka Angela Szőllősová, Čučma 244 - 

zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta.  

Otavám diskusiu, prosím pán poslanec Kuhn.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zverejnenie zámeru predaja 

predmetného pozemku mesta za cenu 10 eur za m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím pán poslanec Kelecsényi nech sa páči.  

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Komisie taktiež odporučí mestskému zastupiteľstvu predaj daného pozemku. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím odhláste sa. Pán poslanec Lach, nech sa páči. Už hlasovať? 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Omyl, už som hlasoval asi. Klikol som zle, lebo tu naháňam myš po obrazovke.  

 

p. primátor Michal Domik 

Nikto sa nehlási do diskusie. Prosím hlasujme kto je za? 

Za 14 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Prosím odhláste sa.  

 

K bodu rokovania č. 9/5 Szöllösová Monika, Šafárikova 425/70, 048 01 Rožňava - zverejnenie 

zámeru predaja pozemku mesta Rožňava 

Prosím ešte sa odhláste. Pán poslanec Ocelník nech sa páči. Asi tak jak som si myslel, pán 

poslanec Kuhn. Mikrofón. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ospravedlňujem sa, dobre, tak ešte raz. Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu 

schváliť zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku mesta za cenu 25 eur za m2. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu, prosím hlasujme. Kto je za?  

Za 14 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne.  

 

K bodu rokovania č. 9/6 GENTLEM&N ́s s.r.o., Okružná 22, 048 01 Rožňava - zverejnenie 

zámeru prenájmu pozemkov mesta Rožňava 

Prosím ešte odhláste sa páni poslanci. Pán poslanec Kuhn, nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  
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Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zverejnenie zámeru prenájmu 

pozemku mesta podľa zásad podľa zásad za nájom a prenájom nehnuteľnosti a hnuteľného vo 

vlastníctve majetku mesta. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Kto je 

proti? Prosím odhláste sa. Hlasoval aj pán Burdiga teraz?  

 

p. primátor Michal Domik 

Takže štrnásti? Lebo trinásti. Ešte poprosím pána Burdigu, aby sa odhlásil.  

Dobre 13 za, proti 0, zdržalo sa 0 poslancov.  

 

Pán poslanec Burdiga ešte keď poprosím. Paľo? Má tam dakoho, dobre, on je prihlásený. 

Budeme improvizovať.  

 

K bodu rokovania č. 9/7 Magdaléna Maková, Hornocintorínska 30, Rožňava - predaj pozemku 

mesta  

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predaj predmetného pozemku 

mesta za cenu 10 eur za m2 s tým, že kúpna cena bude uhradená na splátky zo zriadením 

predkupného práva v prospech mesta. Všetky náklady súvisiace s predajom bude znášať 

kupujúca. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie, uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Prosím 

odhláste sa. Ešte poprosím pán Ocelnik, pán Balázs, pán Burdiga odhláste sa. Hej už je 14. 

Dobre, dobre takže sa prihlásil aj pán Ocelník.  

Za 14 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.  

 

K bodu rokovania 9/8 MUDr. Jozef Greškovič Letná 341, Plešivec a Eva Greškovičová J. 

Brocku 24, Rožňava - predaj pozemku mesta 

Prosím? Uhm. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť zverejnenie zámeru predaja predmetného pozemku 

mesta za cenu 15 eur za m2. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím pána poslanca Ocelníka, pána poslanca Burdigu aby sa odhlásili pred 

hlasovaním. Pána poslanca Burdigu? Pán poslanec Drengubiak chceš niečo povedať, alebo si 

sa aj ty prihlásil. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Áno. Áno chcem povedať, že to nie je zámer, ale to už je konečné schválenie v tomto prípade.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ja viem, len ešte je prihlásený pán poslanec Burdiga, ešte ako z predošlého hlasovania 

a nevieme ho teraz tak, aby vlastne. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Hej, hej, hej ja reagujem len na odporúčanie pána poslanca Kuhna, že to nie je zámer 

zverejnenia, ale je to konečné schválenie. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ospravedlňujem sa, mám chybu v príprave. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre. Už sa odhlásil aj pán poslanec Burdiga. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Kto je 

za?  

Za 14 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov.  

 

Prosím pánov poslancov odhláste sa všetci teraz, aby sme nemali potom potiaž. Ďakujem pekne. 

 

K bodu rokovania č. 9/, 9/9 PhDr. Želmíra Milická, Tlačiarenská 3, Rožňava a PhDr. Tatiana 

Tudjová J. Brocku 26, Rožňava - predaj pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predaj predmetného pozemku mesta za cenu 15 eur 

za m2.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím odhláste sa pán Kuhn. Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím 

hlasujme. Dobre prosím odhláste sa. Prosím ešte pána poslanca Dávida, pána poslanca Burdigu 

a pána poslanca Breuera, aby sa odhlásili. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa niekto 

hlasovania? Nikto. 

Takže za 13 poslancov, proti 0 a zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 9/10 Eleonóra Lengyelová, Čučmianska dlhá č.143, Rožňava - predaj a 

prenájom pozemku mesta 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predaj predmetného pozemku mesta za cenu 1 euro 

a nájom pozemku za nájomné podľa zásad na určovanie výšky nájomného. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Kelecsényi nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Attila Kelecsényi 

Nie ďakujem. Ja som už hlasoval. Takže prepáčte. 

 

p. primátor Michal Domik 

Uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať. Kto je za?  

Za 14 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne. 

 

V bode rokovania č. 9/11 pani Ing. Klaudia Gallová, Útulná 21, Rožňava - predaj pozemku 

mesta  
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Otváram diskusiu. Prosím odhláste sa. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predaj predmetného pozemku mesta za cenu 3 200 

eur za m, pardon, to je celková cena 3200 eur. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Ešte pán poslanec Kemény zostal ste nám visieť z predošlého hlasovania. 

Ďakujeme pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. Kto je 

za? Chýba nám zase niekto. Prosím odhláste sa. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal 

hlasovania? Dobre. 

Za 13 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 1 poslanec. 

 

K bodu rokovania č. 9/12 Ing. Mikuláš Géczi a manželka Mgr. Zita Gécziová, Kasárenská 28, 

Rožňava - predaj pozemku mesta 

Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predaj predmetného pozemku mesta za cenu 6 750 

eur. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme kto je za? Ďakujem. Prosím odhláste sa. 

Pán poslanec Drengubiak, pán poslanec Lach zostali ste visieť. Ďakujem. Kto je proti? Zdržal 

sa niekto hlasovania? Ďakujem. 

Za 13 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa hlasovania 1 poslanec. 

 

K bodu rokovania č. 9/13 Zagiba Zoltán, Hlavná 23, 049 45 Jovice, Petrová Katarína, Letná 31, 

048 01 Rožňava - predaj pozemku mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predaj predmetného pozemku mesta za cenu 25 eur 

za m2. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme kto je za? Ďakujem. Prosím odhláste sa. 

Pán poslanec Burdiga prosím odhláste sa. Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania. 

Ďakujem. 

Za 13 poslancov, proti 0 poslancov, 1 pán poslanec sa zdržal. 

 

K bodu rokovania č. 9/14 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 predmetnej stavby 

a nehnuteľnosti.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme kto je za?  

Za 14 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 9/15 Spojená škola J. A. Komenského 5 Rožňava - protokolárne 

odovzdanie majetku mesta do správy 

Prosím odhláste sa. Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť protokolárne odovzdanie predmetnej stavby. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme. 

Za 14 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. Ďakujem pekne. 

 

Prejdeme k bodu č. 10 kde máme predložený materiál Mesto v pohybe OZ, Rožňava - Žiadosť 

o vydanie do bezplatnej výpožičky minigolfového ihriska a tenisového kurtu v areáli Kúpaliska 

a Detského dopravného ihriska v Rožňave – konečné schválenie 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Kuhn nech sa páči.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť bezplatnú výpožičku nájmu minigolfového ihriska 

a tenisového kurtu v areáli Kúpaliska v Rožňave a Detského dopravného ihriska v Rožňave.  

 

p. primátor Michal Domik 

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

Za 14-ti poslanci, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode č. 11 máme predložený materiál Plán činnosti Mestského televízneho štúdia s.r.o. 

Rožňava na rok 2022  

Otváram diskusiu. Prosím odhláste sa. Trošku rýchlejšie idem prepáčte. Pán poslanec Kuhn 

nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť Plán činnosti Mestského televízneho štúdia s.r.o. 

Rožňava na rok 2022 podľa predloženého návrhu. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

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

odhláste sa. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?  

Za 13 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode č. 13 pristúpime k plánu činnosti Mestskej polície Rožňava...už tak rýchlo? Už veľmi 

veľa preskakujem. Som chcel skorej. Dobre. 

 

V bode č. 12 pristúpime k Správe o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2021 

Nech sa páči pán náčelník Hanuštiak. Počuva...počúvame vás. Skúste mikrofón, bo vás 

nepočujeme, či máte zapnutý. Prihlásil sa. Počujeme sa pán Hanuštiak? Lebo my vás 
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nepočujeme. Prihlásil sa. Nakoľko máme ako záznam, taký ako máme, dačo také šuštenie 

počujeme.  

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Dobrý deň. Raz, dva. 

 

p. primátor Michal Domik 

Dobre, už počujeme. Nech sa páči pán Hanuštiak. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Dobre. Ďakujem za slovo. Vážený pán primátor, páni poslanci. V súlade s uznesením MZ č. 

201 z roku 2000 vám predkladám správu o činnosti MsP za rok 2021. Táto správa je rozdelená 

na 2 časti. V hlavnej časti máte v textovej časti spomenuté chronologicky úlohy od 

najdôležitejších až po tie bežné, ktoré sme plnili v tomto roku. A v kalendar, či prílohovej časti 

máte štatisticky uverejnené počty riešenia priestupkov. Tie sú tak isto rozdelené podľa 

dôležitosti. Na začiatku sú v prílohe č. 1 sú priestupky, ktoré sme riešili celkovo. A v prílohe č. 

2 sú rozdelené priestupky štatisticky, ktoré sme riešili spáchané len porušením VZN nášho 

mesta. Stručne spomeniem, že v uplynulom roku sme vykonali 756 hliadok v rámci čoho sa 

nám podarilo odstrániť 38 vrakov z našich parkovacích miest. Takže aj touto formou 

prispievame, prispievame k zvýšeniu počtu parkovacích miest. Odchytili sme 126 túlavých 

zvierat a aktívne sme sa podieľali na plnení pandemických opatrení v boji s epidémiou covid 

19, kde sme napomáhali pri testovaniach, dohliadali pri poštách pri výdaji sociálnych dávok, 

chodievali sme povinne kontrolovať osoby, ktoré mali nariadenú karanténu, kde sme 

skontrolovali až 2 383 osôb. Celkovo sme riešili 2 940 priestupkov a z toho len menej ako 1/3 

bola prejednaná v blokovom konaní. Preto skutočne chcem zdôrazniť, že MsP nie je vyberačom 

pokút a pokiaľ sa dá, tak upozorňujeme ľudí a tieto veci prejednávame napomenutím. A až vo 

výnimočnom prípade, kedy toto napomenutie nesmeruje k náprave páchateľa a tento páchateľ 

bol už v minulosti riešený tak až vtedy sa pristupuje k udeleniu pokuty. Z týchto priestupkov 

sme až 1 587 riešili spáchaných porušením VZN mesta, čo je nárast o 529 priestupkov oproti 

predchádzajúcemu obdobiu. Toto bude cieľom aj do nasledujúceho obdobia. Sústreďujeme sa 

na dodržiavanie našich vlastných mestských zákonov, čo sú naše VZN a v oblasti dopravy sa 

sústredíme len na najzávažnejšie priestupky, ktoré skutočne ohrozujú bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky. Môžem skonštatovať, že napriek sťaženej situácii zapríčinenej pandémiou 

sa nám stanovené úlohy podarilo splniť. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán Hanuštiak dovoľte mi aj v mene MsÚ, zamestnancov, ale tak isto aj 

občanov mesta vám poďakovať za dobre odvedenú prácu. Ja si myslím, že je to dosť taká 

informatívna správa. Určite nechceme pokutovať našich občanov mesta a za to sme aj vyhlásili, 

a dali sme také, že takú amnestiu na pokuty, že od, od januára i ten, keď dakto urobí dajaký 

priestupok bude najprv len napomenutý. Keď bude ustavične robiť aj urobí ten druhý a tretí 

priestupok už bude mu uvalená pokuta. Takže žiadne odpúšťanie pokút tu nehrozí. Ale chcem 

učiť vlastne tých našich občanov, aby dobre stane sa to bežne každému z nás, aj mne sa to stalo, 

hej, že som zaparkoval nechtiac, nevedomky na takom mieste, kde som nemal. Hej ale stále je 

to dobré ak naša MsP vyjde tak v ústrety našim občanom. Ale ak sú ľudia a bohužiaľ sú takí 

ľudia v našom meste, ktorí chcú zneužívať túto situáciu a si myslia, že môžu raz, 2 krát, 3 krát 

aj 5 krát za polroka, čo som sa stretol aj s takýmito prípadmi, že aj 5 krát za polroka urobili 

priestupok a stále sú to len hádky. Takže ešte raz na záver dovoľte mi poďakovať sa celej MsP 

za vašu prácu. A si myslím, že ten kredit je dobrý aj vďaka týmto číslam aj vďaka tým vrakom, 
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ktoré boli odstránené z tých parkovísk a uvoľnili sa aj tie, takto, takýmto spôsobom sa uvoľnili 

parkovacie miesta. Pán poslanec Burdiga nech sa páči. 

 

p. poslanec Pavol Burdiga 

Ďakujem pekne za slovo. Pán primátor boli ste dosť výstižný, alebo bol si dosť výstižný. Pán 

náčelník dovoľ, aby som sa aj v mene mojom, ale aj ľudí, ktorí ma oslovili a nemôžu byť na 

MZ sa poďakoval za tvoju prácu, ale samozrejme koordinovanú, ale hlavne aj prácu chlapcov 

MsP, ale každému jednému za prevedenú prácu v minulom období. Veľmi ma teší to číslo s 

(kašeľ), pardon, s tými vrakmi ako si spomínal, pretože to bol taký trvalý problém v našom 

meste a dúfam, že sa to pohne a tie vraky vyčistíme úplne z nášho mesta. A určite to váš, tá 

vaša práca bola enormná aj počas tejto pandémie a ste sa stretávali aj s kladným aj záporným 

prístupom nás ľudí. Hej. Niektorí veci pochopili, niektorí nie a musím povedať, že veľa ľudí 

mi povedalo, že ty, ale aj tvoji ľudia majú absolútne ľudský prístup k ľuďom, ktorí potrebujú 

aj nejaké riešenie, ale samozrejme sme ľudia a urobíme aj chyby a títo ľudia boli fakt ľudsky 

riešení. Čiže veľmi som hrdý na MsP v našom, našom meste a dúfam, že to takto pôjde ďalej. 

Veľmi pekne ti ďakujem aj tvojim chlapcom ešte raz. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Takže nikto sa nehlási do diskusie. Ďakujem pekne, uzatváram diskusiu. 

Dávam hlasovať. Prosím hlasujme kto je za? Dobre. Prosím odhláste sa. Ešte máme pána 

poslanca Lacha a pána Kellecsényiho prihláseného. Ďakujem pekne. Kto je proti? Nikto. Kto 

sa zdržal hlasovania? Taktiež nikto. 

Za 12 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode č. 13 pristúpime k Plánu činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2022 

Nech sa páči pán Hanuštiak. 

 

náčelník MP Ing. Róbert Hanuštiak  

Ďakujem opätovne za slovo. Úvodom by som sa chcel poďakovať za slová uznania aj pánovi 

primátorovi, aj pánovi poslancovi. Veľmi dobre to padne, lebo skutočne naša práca je dosť 

ťažká a nie vždy sa stretávame s pochopením. Ale konáme stále len v prospech mesta 

a v prospech ľudí v našom meste. Takže pristúpim k Plánu činnosti MsP na rok 2022. Tento 

plán je vypracovaný v súlade s uznesením MZ č. 130/2013, ktorý mi ukladá súčasne 

s predložením správy za predchádzajúci rok predložiť MZ na schválenie aj plán činnosti na 

nasledujúci kalendárny rok. Plán je spracovaný tak isto v dvoch častiach. V prvej časti mať...v 

prvej časti máte v textovom formáte predložený plán, kde by sme chceli pokračovať v tomto 

období a v prílohovej časti máte kalendárnu časť, kde máte konkretizované niektoré úlohy na 

konkrétne dni, alebo priebežne aj na celý rok. Cieľom je pokračovať naďalej v zvyšovaní 

profesionality našich policajtov a v rámci finančných možností aj v zvyšovaní a zlepšovaní 

technických možností pri dokumentovaní protiprávnej činnosti. Ďakujem za pozornosť. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Dobre nikto sa nehlási do diskusie takže uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme 

kto je za? Prosím odhláste sa. Poprosím pána ...ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? 

Taktiež nikto. 

Za 12 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode č. 14 máme predložený materiál Informatívna správa o dopravnom riešení niektorých 

úsekov na území Mesta Rožňava 

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

Ďakujem pekne za slovo. Ja len uvediem, že niektoré, takmer všetky podnety, ktoré odporučila 

komisia na ochranu verejného poriadku, niektoré návrhy aj v komisii výstavby, ktoré si 

vyžadujú riešenie dopravnej situácie v meste už sú v štádiu, že sú pripravené projekty. Už len 

prebieha konzultácia týchto jednotlivých projektov a, a na základe tých potom budeme môcť 

tieto návrhy aj realizovať. Takže myslím, že aj do budúcna máme celkom dobrú skúsenosť 

s touto projektantkou, ktorá nám teraz zabezpečuje vypracovanie týchto návrhov a jednotlivé 

návrhy komisie budú rýchlejšie spracovávané. Asi toľko. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Poprosím pána poslanca, Miško, odhlás sa. Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Prosím 

hlasujme kto je za? Ďakujem pekne. Prosím odhláste sa. Ešte pána poslanca Lacha poprosím, 

aby sa odhlásil. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania? Taktiež nikto. 

Za 13 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode č. 15 pristúpime k Informatívnej správe k monitoringu a odstraňovaniu invazívnych 

rastlín v katastrálnom území Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán zástupca nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Opäť ide o informatívnu správu. V minulom roku bolo 

potrebné pristúpiť aj ku riešeniu problému s invazívnymi rastlinami. V uvedenom materiály 

máte uvedené, uvedenú celú tú chronológiu od ktorej kontroly, následnej kontroly a potom 

všetkých krokoch, ktoré sme následne prijali. V súčasnej dobe riešime túto problematiku tak, 

že v kombinácii s technickými službami, ale aj dodávateľsky budeme, budeme pracovať na 

tomto probléme, ktorý je v celom meste a aktívne budeme spolupracovať aj s okolitými obcami. 

Aj tie sme vyzvali na spoluprácu v tejto oblasti. Takže oslovujeme úplne každého, každého sme 

na koho pozemkoch, či to boli súkromné, fyzické osoby, alebo to boli právnické osoby, aby si 

dali na túto problematiku pozor, aby sme v rámci celého mesta nemali s týmto ďalšie problémy 

a čo najskôr sa toho zbavili. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za informáciu. Pán poslanec Lach nech sa páči. Janko zapni si mikrofón. 

 

p. poslanec Ing. Ján Lach 

Že čo sa týka inváznych rastlín, tak my sa môžeme aj pokrájať a konať všetko pre to, aby sme 

ich odstraňovali pokiaľ zostanú také ako železnica slov....Železnice Slovenskej republiky popri 

tratiach. Vlastne sa zas budú krásne šíriť aj ostatné invázne rastliny. Čiže bude treba práve na, 

na s nimi teda konzultovať a vyzývať ich, aby sa starali o svoje pozemky, lebo len spôsob 

šírenia inváznych rastlín práve popri týchto líniových stavbách. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme. Na doplnenie. Boli vyzvané všetky organizácia, obce, firmy, ktoré vlastnia, aj 

majitelia pozemkov. Takže sme vyzvali všetkých, aby odstránili, lebo hrozí tam aj im pokuta, 

takže určite aj aby boli participovali taktiež na likvidácii týchto inváznych rastlín. Takže pracujú 

všetci na tom a všetci boli oboznámení. Takže aj ....životného prostredia veľmi vlastne brali 

pozitívne, že sme oslovili všetkých. Okolité obce, organizácie, aby sa  podieľali tak isto na 

likvidácii týchto inváznych rastlín. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ja len dodám a ubezpečujem pána poslanca Lacha, že ŽSR nevynímajúc. Určite aj s nimi sme 

aktívne komunikovali a vyzvali ich a budeme aj do budúcna v prípade, keď tam bude výskyt 

týchto rastlín. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusie. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme kto je za? 

Už od začiatku? Tak nie je ani prihlásený takže ja nemusím o tom. Hej. Už je. Dobre aj Roman 

je. Vítame Roman.  

Takže za 14 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

p. poslanec Roman Ocelník 

Pán primátor tu som, len som trošku zamrzol. Už to funguje. Okej. 

 

p. primátor Michal Domik 

Super, super vítame ťa pán poslanec. Sme automaticky už museli, že kto je proti a kto sa zdržal, 

takže sa nám to trošku predĺžilo, ale nevadí, my sme to aj takto improvizovali by sme. Prosím 

odhláste sa pán poslanec Kellecsényi, pán poslanec Balázs a pán poslanec...už len pán poslanec 

Kellecsényi. Dobre už aj....máme to čisté.  

 

V bode č. 16 máme predložený materiál Informatívna správa k stavu a monitoringu zelene na 

území Mesta Rožňava 

Otváram diskusiu. Pán poslanec Balázs nech sa páči. Poprosím, pán poslanec mikrofón si 

zapnite. 

 

p. poslanec Ing. Juraj Balázs 
Chcem sa opýtať, či dajaký podrobnejší, konkrétnejší materiál by sme k tomu nemohli dostať, 

lebo toto je veľmi, veľmi informatívne. Veľmi z lietadla. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči.  

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne za slovo. Tento materiál je zhruba zhrnuté to, akým spôsobom, čo bolo 

k dispozícii, čo sme mali k dispozícii, resp. čo bolo doteraz vypracované aj s tým, že v týchto 

prebehla kontrola tých stromov v tých areáloch, kde v podstate stromy, ktoré ohrozovali resp. 

boli v takom stave, že si vyžadovali nejaký zásah boli ošetrené. Samozrejme ďalšie stromy 

priebežne pribúdajú teraz aj v rámci výjazdu komisie výstavby pán poslanec Lach upozornil na 

niektoré dreviny pri ZŠ na ulici Komenského. Ale musím povedať, že celý ten proces aj čo sa 

týka postupu pri posudzovaní stromov, ktoré sú na území mesta a sú na pozemkoch vo 

vlastníctve mesta sa výrazne zjednodušil. A tu sa musím poďakovať aj ako, ako odboru, odboru 

výstavby a zamestnancom, tak aj vlastne technickým službám a všetkým zainteresovaným, 

ktorí aj pánovi riaditeľovi mestských lesov a všetkých, čo sa týchto stretnutí na posudzovanie 

tých stromov zúčastňujeme. Tento postup sa zdá byť efektný a efektívny. V podstate sme 

odbremenili aj občanov, že to je aj pre nich jednoduchšie. Oni nás len upozornia, že ktorý strom 

je podľa nich, podľa ich názoru, samozrejme aj my iniciatívne zisťujeme, že ktoré stromy sú 

v zlom stave a tak isto potom pristúpime buď už k výrubu, alebo ošetreniu nejakého orezu alebo 

podobne. Čo sa týka tohto mapovania tak zistili sme, že je vypracovaný vlastne pasport týchto 

stromov, čo, čo je potrebné aktualizovať s tým, že doplniť tam ďalšie, ďalšie údaje do tejto 

aplikácie. V podstate príde k tomu, že budeme, budeme postupne, postupne aktualizovať, 
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aktualizovať tento stav. A ja si myslím, že keď, keď pána poslanca aj zaujíma bližšie táto 

problematika, tak ja odporučím na pani vedúcu odboru výstavby, ktorá určite poskytne aj bližšie 

informácie o celom tomto postupe aj všetkých týchto veciach. Takže je vítaný aj na, aj na pôde 

MsÚ a môžeme si to aj prejsť. Myslím, že čo sa týka starostlivosti o zeleň tak áno, mám čo 

robiť, je toho veľa, ale, ale určite sa budeme snažiť aj čo sa týka výrubov pristupovať k tomu 

takým spôsobom, aby nikoho nič neohrozovalo a na druhej strane postupne aj náhradnej 

výsadbe tak ako nám to káže potom aj zákon. Takže toľko asi. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne za informácie. Pán poslanec Kuhn nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ja sa chcem spýtať na ten posport zelene, ktorý je spomínaný, ktorý bol vyhotovený v roku 

2018 a je evidovaný v aplikácii T-mapy. Tá aplikácia nie je nejak dostupná online, jedine keby 

som šiel na MsÚ, tak sa viem k tomu dostať. A to je otázka teda na niekoho z vás. 

 

p. primátor Michal Domik 

...zatiaľ to nie je tak online, len na MsÚ si môžem vyzdvihnúť informácie a môžu byť aj 

podrobnejšie.  

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Dobre. Ďakujem za informáciu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Prosím odhlás sa pán poslanec. Ďakujem. Uzatváram diskusiu. Dávam 

hlasovať. Kto je za? Prosím hlasujte. 

Za 14 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

V bode č. 17 pristúpime k materiálu s názvom „LIENKA“ – Zariadenie starostlivosti o deti do 

3 rokov veku dieťaťa v meste Rožňava – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na podporu 

poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb, zariadení starostlivosti o deti do troch 

rokov veku dieťaťa a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na 

komunitnej úrovni 

Prosím odhláste sa ešte páni poslanci, lebo ste zostali mi tam visieť štyria. Pán poslanec Kuhn 

nech sa páči. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Finančná komisia odporúča MZ schváliť predloženie žiadosti o nenávratné finančné 

prostriedky za účelom realizácie projektu Lienka. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Chcel by som sa opýtať, pravdepodobne v súvislosti aj s týmto bodom mesto 

robilo, alebo sa dopytovalo na stránkach, zisťovalo predbežný záujem detí, alebo rodičov 

prihlásiť deti do zariadení, do zariadenia do 3 rokov veku dieťaťa. Či by som sa vedel dostať 

k informácii koľko obyvateľov Rožňavy prejavilo nezáväzný záujem. To je prvá otázka 

a druhá... Áno? 
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p. primátor Michal Domik 

30. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Piati. Dobre som počúval? 

 

p. primátor Michal Domik 

30-ti. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

30-ti. Aha pardon. Ďakujem. A druhá otázka v prípade, že by mesto v tomto projekte nebolo 

úspešné, či je tam vôľa, alebo či rozmýšľame nad tým, že by sme takéto nejaké zariadenie aj 

bez finančného nejakého príspevku len v réžii mesta urobili. Lebo zdá sa to byť ako veľmi 

zaujímavá služba pre občanov. Aj ekonomicky si myslím, že to je celkom možno návratné pre 

mesto.  

 

p. primátor Michal Domik 

Tak určite môžem aj potvrdiť ako poznám aj vedúcu odboru školstva, ktorá sedí tu po mojej 

pravici ona to presadí a má ako aj moju dôveru. Takže aj keby neprišli tie finančné zdroje tak 

určite to urobíme spolu so sociálnym odborom. Takže určite tá, tá krásna myšlienka bude 

uskutočnená či už tak, či už tak. Takže ako chcem sa poďakovať aj takto, touto cestou pani 

vedúcej Valkovej a celému personálu odboru sociálneho a tak isto aj odboru školstva, že sa 

zaoberajú aj touto myšlienkou, aby u nás vznikla táto materská škola. A pre detičky ako je tam 

ten záujem 30 detí si myslím, že je dosť výrazný na detské jasle, že budeme mať detské jasle 

už mesto Rožňava. Takže som veľmi rád, že už aj takto vieme pomôcť našim občanom mesta, 

mamičkám hlavne, ktoré v dnešnej ťažkej dobe musia pracovať. Ďakujem pekne všetkým 

a zrejme určite, keď som dakoho vynechal aj pre nich jedno veľké ďakujem. Pán poslanec 

Bischof nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem za slovo. V tejto súvislosti so zverejnenými informáciami, ktoré práve zazneli sa 

chcem opýtať, máme záujem ak som dobre rozumel 30 rodičov, ktorí by radi umiestnili svoje 

detičky do detských, do mestských detských jaslí. Koľko tried pre koľko detí plánujeme 

otvoriť? A prečo? Ďakujem pekne.  

 

p. primátor Michal Domik 

Dal by som slovo pani vedúcej odboru školstva, pani Tamásová. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Ďakujem pekne za slovo. Takže momentálne plánujeme od septembra otvoriť 1 triedu, ktorú 

pripravujeme aj keby, aj keby prešiel ten projekt, aj keď nie. Preto lebo jedna trieda by bola 

maximálne pre 12 resp. 15 detí. My máme ešte možnosti umiestniť staršie deti ako 2 ročné aj 

do MŠ. Takže tam budeme mať tiež voľné miesta pre nich. Takže vieme pomôcť aj takýmto 

spôsobom tým väčším detičkám, teda nad 2 roky. Ale momentálne plánujeme iba 1 triedu. 

V prípade, že bude väčší záujem a nebudeme vykryť tie záujmy, teda nebudeme vedieť 

umiestniť tie väčšie detičky, tak áno rozmýšľame aj nad tým, že by sme ďalšiu triedu ešte 

otvorili.  
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p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

No nedostal som odpoveď na svoju otázku prečo iba pre 15 detí, ak máme dvojnásobný záujem. 

Pýtam sa to z toho hľadiska, že je to vysoko zisková činnosť a aj keby sme neboli úspešní 

v projekte, tak táto vysoko zisková, pre mesto vysoko zisková činnosť by tieto náklady mohla 

pokryť. A ak majú občania záujem vo vyššej miere ako, ako len ponúkaných 15 detí kapacitne 

tak ja si myslím a nazdávam sa teda, že by sme mohli ísť do tej väčšej ponuky. Lebo takýmto 

spôsobom prichádzame o nejaké peniaze. Ďakujem pekne. 

 

p. Mgr. Alžbeta Tamásová 

Keď, keď môžem ku tomu ešte povedať. My ešte nemáme presné informácie. My sme zisťovali 

len záujem. My v tejto chvíli nevieme o aké staré deti sa jedná. Či dieťa má rok, či dieťa má 2 

roky, alebo do 3 rokov má. Takže my potrebujeme mať presnejšie informácie o tých deťoch 

a toho sa nebojím, že detičky by neboli umiestnené niekde, lebo niektoré, niektorí rodičia si 

myslia, že deti môžu dať do MŠ len vtedy, keď dovŕšia 3 roky. Ale toto nie je pravda, lebo 

zákon nám dovoľuje aj vtedy, keď dieťa už má 2 roky. Takže nad 2 roky. A tým, že my 

otvárame nové triedy, tak my musíme veľmi opatrne s týmito číslami, lebo my máme povinnosť 

aj napr. naplniť aj MŠ Vajanského. Takže v tomto by som, toto ku tomuto teda nemám ďalšie 

presnejšie informácie. Keď budeme mať, budeme vedieť presne o aké deti sa jedná, tak, tak 

určite ich budeme riešiť. Takže ak niečo ešte ku tomu, že je to vysoko ziskové, to nie je vysoko 

ziskové preto, lebo to je sociálna služba. A tie sociálne služby nie sú celkom vysoko ziskové, 

preto lebo, lebo od štátu vlastne my nemôžeme počítať ani s jedným centom preto, lebo to nám 

štát len cez podielové dane dáva na to peniaze a iný zdroj peňazí my mať nebudeme. Takže, 

takže aj na toto my musíme myslieť.  

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

No nazdávam sa, že v tejto chvíli máme rôzne informácie. Keď sa tu prevádzkovali, 

prevádzkovali súkromné detské jasle tak tam išlo, išlo o iné sumy. Takže nerozumiem celkom 

prečo my hovoríme, že to nie je zisková činnosť. Ale každopádne som rád aspoň za, za tento, 

za tento počin, že máme zatiaľ naplánovanú jednu triedu, hoci priestor na detské jasle určite je 

aj väčší nielen, nielen v jednej triede, ale aj v dvoch určite. A navyše ak dobre prečítate projekt 

na MŠ Vajanského ten vám hovorí, že maximálne 100 myslím 8 detí. Tam je to tak uvedené, 

takže maximálne znamená strop. Čiže ak by sme zrekonštruovali MŠ na Vajanského a vytvorili 

sme tam dostatočný priestor z logiky veci vyplýva, že nie je povinnosť umiestniť tam 108 detí, 

ale je to len priestor, ktorý bol v rámci projektu vytvorený. Čiže my kľudne tam vieme 

umiestniť viac ako 1 triedu jasieľ. Bolo by naozaj vhodné, keby sme dokázali uspokojiť tento 

zvýšený záujem rodičov a bolo by fajn aby sme urýchlene zistili tieto údaje, ktoré v tejto chvíli 

ešte nemáte a, a bolo by fajn, aby sme vedeli vyhovieť rodičom čím skôr. Ďakujem veľmi 

pekne. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja len na dovysvetlenie. Tak isto bol som tam, boli sme si pozrieť tie priestory hej. Takže na 

jasle úplne potrebujeme tú na ľavej strane vchodu budovu, kde vlastne potrebujeme aby vedeli 

tam mamičky s kočíkmi vojsť, takže ako špecifické sú to priestory. A druhá vec, že áno máme 

zatiaľ záujemcov 30-tich, ale nevieme vek detí. Takže tak ako pani vedúca odboru povedala, 

že keď bude to dvojročné tak my môžeme to aj do škôlok, nemusí ísť do jasieľ, ale môže ísť aj 

do MŠ to dieťa aj 2 ročné. Takže presne k tomu, že tí občania sú v omyle, že si myslia, že len 

od tých 3 rokov patrí dieťa do MŠ. Takže to nie je pravda, ale môžu doniesť aj 2 ročné dieťa, 

ktoré nemusíme dať do jaslí priamo, ale keď je dieťa vyvinuté a netreba ho plienkovať a už 

bude samé, samo takmer fungovať tak vieme ho potom už aj do tej materskej a na to máme tak 

isto kapacitu. Tak už to vieme potom ich umiestniť. Takže dúfajme, že to vyjde, ale poďme po 
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maličkých krokoch. Neskočme, že poďme pootvárať čo najväčšie, ale radšej jednu triedu. 

Samozrejme, veď poznáme sa Matúš určite ..... 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ja, ja som úplne spokojný s tým, že, že sa to podarilo. A len, ja si myslím, že v tejto chvíli by 

sme mohli byť ambicióznejší a odvážnejší. A ak je dopyt, zvýšený dopyt v meste tak by sme 

ho nemali odignorovať. Iba toľko. To bola celá námietka. Ďakujem.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nech sa páči pán poslanec Kuhn. 

 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Ak si dobre pamätám diskusiu z finančnej komisie, tak tam sa hovorilo o tom, že vlastne v tej 

jednoposchodovej budove na, na Vajanského sú 2 triedy. V jednej je škôlka, v jednej sú jasle. 

Keďže tú jednu budovu sme vlastne zrekonštruovali ako sa tu spomínalo, tak, tak možnože 

bude dosť priestoru, aby teda tá škôlka bola len v tej 2 poschodovej budove a tým pádom by 

vlastne boli 2 miestnosti k dispozícii v tej, v tej jednoposchodovej a obidve by mohli slúžiť pre, 

pre škôlku. Teda také je moje chápanie. Nebol som v tej jednoposchodovej budove tuším, že 

nikdy. V tej 2 poschodovej možno raz som sa bol pozrieť pred niekoľkými rokmi. Čiže, čiže to 

len z informácií, ktoré mám podané ústne vychádza mi to, že, že by bolo možné zrealizovať 

a ešte by to bolo akože aj dobre, keby boli vedľa seba teda 2 triedy jaslí a škôlka v tej druhej 

budove. Pokiaľ ide o tú ziskovosť, neziskovosť no ja si nemyslím, že by to bola nejaká brutálna 

zisková činnosť, ale, ale nemuselo by to byť ani stratové pre mesto. Samozrejme, keď sa 

správne nastavia poplatky, aby, aby neboli ani príliš vysoké pre rodičov, ale zároveň aby 

pokrývali náklady. Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Ja len na doplnenie pri jasliach sú úplne iné podmienky od hygieny, takže tie určite 

tie priestory musia byť tak uložené, aby vlastne ten vchod bol, aby sa dalo plienkovať deti hej. 

Takže ako kočikáreň musí byť vytvorená, hej takže ako za tu tému priestor musí byť dosť veľký 

na to, aby tam mohli byť jasle. Lebo ako hygiena nám dala tieto požiadavky a my sa musíme 

riadiť s týmito požiadavkami. Takže niektoré priestory, ktoré doteraz boli využívané na MŠ tak 

ako budú musieť byť použité na tieto priestory ako kočikáreň, prebaľovať deti hej takže a ďalšie 

veci. Takže len tak na dovysvetlnie. Pán poslanec Bischof nech sa páči ešte. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Ďakujem pekne za slovo. Súhlasím s kolegom Kuhnom. Vystihol to, čo som chcel povedať. 

Áno celý ten priestor MŠ na Vajanského je rozdelený do dvoch častí. Tá prízemná časť vľavo, 

kde boli aj v minulosti detské jasle a tá vpravo novo zrekonštruovaná. Čiže to, čo zaznelo od 

kolegu Kuhna tak, tak to je fakt. A týmto smerom by sa dalo, dalo uvažovať. A podľa môjho 

názoru tiež by sme aj týmto smerom mali pokračovať. Navyše v meste fungovali prednedávnom 

súkromné detské jasle a s poplatkami, ktoré, ktoré neboli vôbec nízke a, a napriek tomu tam 

záujem bol. Ďalšia súvislosť je, že reformovaná škola, alebo reformovaná cirkev, presný aby 

som bol, tiež plánuje otvoriť detské jasle. Takže je tu enormný záujem ak naraz existujú v meste 

2 poskytovatelia tejto sociálnej služby. Čiže je tu aj záujem, je tu aj žiadosť od rodičov na to, 

aby zaplatili takúto službu. Takže si nemyslím, že by sme išli do nejakej straty, na ktorú by 

mesto doplácalo. V tejto chvíli snáď len, len taká poznámka pod čiarou, nech to ale nikto 

neberie osobne, ale bohužiaľ, že v tom dotazníku nebol uvedený aj vek dieťaťa. Nemuseli by 

sme teraz nanovo zisťovať od záujemcov túto informáciu a týmto by sme nestrácali čas a vedeli 
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by sme rovno povedať, či otvoríme 1 alebo 2 triedy týchto detských jasieľ. Alebo budeme 

umiestňovať staršie deti už do škôlok. Ďakujem veľmi pekne za každú pozitívnu snahu. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Nikto sa nehlási do diskusiu. Uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať kto je za? 

 

Chyba nahrávania 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

.....zákona č. 307/2014 v súčinnosti vypracovania interných smerníc a VZN mesta a roko... 

účasť na rokovaniach finančnej komisie. Máte tam aj uvedené, ktoré kontroly boli vykonané. 

Bolo ich 8 za rok 2021. Všetky správy boli predložené na rokovaní MZ, boli ste o nich 

informovaní. Okrem teda plánu kontrolnej činnosti a vykonaných kontrolách boli prešetrené aj 

podnety od poslancov MZ a pána primátora mesta. Okrem kontrol sa vyhotovujú aj odborné 

stanoviská, alebo vyhotovujem odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, k záverečnému účtu 

a k preverovaniu celkovej zadlženosti mesta, dodržiavanie týchto zákonov a finančných 

náležitostí. Toto je všetko z mojej strany. Nech sa páči ak sa chcete niečo opýtať, alebo máte 

pripomienky.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ešte poprosím pána Lacha a pána Bischofa, aby sa odhlásili z predošlej diskusie. Pán Lach si 

možno, pán Lach tu je medzi nami? Pripojený je? Takže otváram diskusiu. Nebudeme vedieť 

hlasovať. Dajme pána Lacha, že dáme hlasovať, ale jeho dáme, nebudeme ho počítať. Dobre? 

Takže uzatváram diskusiu. Dávam hlasovať. Nech sa páči kto je za? Ďakujeme Janko. Prosím 

odhláste sa. Poprosím pána Lacha, pána Burdigu, aby sa odhlásili. Ďakujeme. Dávam hlasovať 

kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania? Taktiež nikto.  

Za 13 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Ďalším bodom rokovania dnešného zasadnutia MZ sú Podnety pre hlavnú kontrolórku. Aha. 

Ospravedlňujem sa. Jasné.  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Takže ak dovolíte pokračujem ďalej. Ďalšou správou o vybavovaní sťažností a petícií za rok 

2021. Táto povinnosť mi vyplýva zo zákona o obecnom zriadení. Za rok 2021 bola podaná len 

1 sťažnosť, ktorá náplň spĺňala podmienky zákona č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach v znení 

neskorších predpisov. Sťažnosť bola overená a prešetrená ako opodstatnená. Boli navrhnuté 3 

odporúčania na prijatie opatrení, odstránenie zistených nedostatkov. Správa o splnení opatrení 

bola podaná dňa 14. 01. 2022. V roku 2021 bola podaná 1 petícia občanov a to bola petícia 

rodičov žiakov Spojenej školy Komenského 5. Skutočnosti uvedené v petícii boli prešetrené, 

neboli potvrdené tieto tvrdenia, ktoré sa tam uvádzali a petícia bola vybavená ako 

neopodstatnená. Momentálne sa touto petíciou zaoberá polícia, nakoľko tam došlo k podnetu 

zo strany školy na prešetrenie týchto tvrdení. Na MsÚ bolo ďalej doručených 9 podaní 

označených ako sťažnosť, žiadosť alebo dotaz občanov. Tieto podmienky nespĺňali podmienky 

zákona o sťažnostiach, ale sa prešetrili a vybavili ako iné podania. Podania sa vybavovali 

v zákonom stanovenej lehote v spolupráci s jednotlivými dotknutými subjektmi. Nech sa páči. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Prosím hlasujme kto 

je za? Ďakujem pekne. Prosím odhláste sa. Kto je proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania? 

Taktiež nikto.  
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Za 13 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

K bodu rokovania č. 18/3 Správa z kontroly hospodárenia subjektu Mestské lesy s.r.o. Rožňava 

za roky 2020 – 2021 

Nech sa páči.  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2022 som vykonala 

kontrolu hospodárenia subjektu Mestské lesy s.r.o. Rožňava za roky 2020 – 2021. V správe 

máte uvedené teda oblasť, ktorej som sa venovala aj zistené skutočnosti. Prešla by som k tým 

zisteným skutočnostiam. Ja som vytkla nedostatky vo faktúrach, ktoré neob...teda 

k odberateľským faktúram, ktoré neobsahovali náležitosti zákona o účtovníctve. Zistilo sa, že 

jedna nájomná zmluva nebola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu. Tento 

nedostatok bol v priebehu kontroly odstránený. Cenník dreva to je zverejnené, aj vypracovaný, 

teda cena predaja dreva. Ďalej čo sa týka hospodárenia aj napriek tomu, že došlo k poklesu 

služieb oproti roku 2019. Bolo to pravdepodobne zapríčinené aj tou pandémiou, nakoľko trošku 

aj stagnoval obchod s drevom. Ale na druhej strane potom došlo k nárastu cien dreva a to sa 

potom prejavilo aj v tržbách. Čiže ťažilo sa menej, ale tie príjmy napriek tomu boli vyššie. 

Náklady, keď porovnávame, tak oni tam majú takú mierne stúpajúcu tendenciu. Ale je to asi 

opodstatnené aj zvyšovaním cien teda aj za služby, aj za energie. Čiže záverom som odporúčala 

3 odporúčania. Po 1. dodržiavať platnú legislatívu na zverejňovanie dokumentov na webovom 

Sídle tohto subjektu. Po 2 dodržiavať zákon  o účtovníctve – kontrolovať správnosť 

vystavených faktúr. Po 3 pri určovaní cien dreva aj pre malopredaj aj pre iných odberateľov 

odporúčame sledovať vývoj cien v porovnaní s inými predajcami v blízkom okolí, ako aj ceny 

porezu dreva a konkurenčne nastavovať ceny. Ešte som nespomenula verej...tento subjekt 

vykonáva verejné obstarávanie, čiže na predaj dreva, na porez dreva, nakoľko na webovom 

sídle nebolo to až tak prehľadne uvedené. Dosť ťažko sa tam hľadali tieto verejné obstarávania 

a výsledky tak som požiadala tento subjekt, aby tam urobili nápravu s čím aj súhlasil konateľ 

mestských lesov. Ostatné, k ostatným odporúčaniam nemal námietky takže má lehotu na 

prijatie opatrení. Nech sa páči ak máte otázky. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem. Otváram diskusiu nech sa páči. Nikto sa nehlási. Uzatváram diskusiu. Dávam 

hlasovať kto je za? Ďakujem. Prosím odhláste sa. Pán poslanec Drengubiak. Ďakujeme. Kto je 

proti? Nikto. Kto sa zdržal hlasovania?  

Za 12 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov. 

 

Prejdime k bodu rokovania č. 18/4 Preverenie skutočností, týkajúcich sa Spojenej školy 

Komenského 5 v Rožňave, uvedených v anonymnom liste doručenom primátorovi mesta 

Rožňava 

Nech sa páči pani kontrolórka. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Takže ako uviedol pán primátor dňa 03. 12. 2021 bolo doručené primátorovi mesta podanie, 

alebo anonymný list, v ktorom sa poukazuje na nehospodárne nakladanie s majetkom školy ako 

aj s protiprávnym nakladaním s finančnými prostriedkami štátu a to pri organizovaní 

lyžiarskeho výcviku a školy v prírode pre žiakov školy. Tieto všetky skutočnosti máte to tam 

podrobne rozpísané, aj ktoré ďalšie veci sa tam udávali a ako sme k tomu pristupovali. 

Výsledkom je dosť vážne pochybenie zo strany vedenia tejto základnej školy. Dosť vážne 

zistenia, čo sa týka nakladania s finančnými prostriedkami štátu pri organizovaní lyžiarskeho 
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výcviku aj školy v prírode ako aj nerešpektovanie zásad pre určovanie nájomného za prenájom 

nehnuteľných, nehnuteľností mesta. To znamená, že školská jedáleň a jej priestory školy sa 

neprenajímali za stanovenú cenu respektíve vôbec za nejakú odplatu. No a ďalšie veci. Je to 

tam podrobne rozpísané. Prejednal....dosť dlho sa toto prešetrovalo. Nechceli sme to zbrklo 

uzatvoriť. Čiže sa zbierali podklady. Bohužiaľ pani riaditeľka nám dôležité podklady 

nepredložila. Tvrdila, teda čo sa týka toho zájazdu a školy v prírode uviedla, že ona ich 

skartovala, proste nevedela nám nič predložiť okrem faktúry a faktúr od dodávateľov služby 

a prepravy žiakov. No a vlastne k týmto niektorým skutočnostiam sme sa dostali, tvrdeniam 

sme sa dostali tak, že bývalý učiteľ na tejto škole ústne aj písomne uviedol, že počet žiakov 

uvedených vo faktúre sa nezhoduje s reálnym počtom žiakov, ktorí sa týchto výcvikov 

zúčastnili. Keďže štát poskytoval príspevok na 1 žiaka vo výške 150 eur a podľa tvrdenia tohto 

bývalého učiteľa sme teda vypočítali o akú škodu mohlo dôjsť neoprávneným použitím 

finančných prostriedkov štátu. Ja som tam vyvrátila skutočnosti, ktoré teda pani riaditeľka sa 

ma snažila presvedčiť o inom zákone atď.. Máte to tam všetko podrobne rozpísané. Správu 

mám podpísanú od pani riaditeľky. Ona mi síce ešte sa snažila niektoré skutočnosti ozrejmiť, 

alebo, alebo vyvrátiť, ale to boli takého charakteru, že nepovažovala som to za potrebné tam 

teda zohľadniť v tejto správe. Ona s tým bola oboznámená. Takže minulý týždeň podpísala túto 

správu a je lehota na odstránenie podaná teda, alebo dohodnutá lehota na odstránenie zistených 

nedostatkov. Nech sa páči ak máte nejaké otázky. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Bischof. 

 

p. poslanec Mgr. Matúš Bischof 

Áno ďakujem pekne. Sú to pomerne šokujúce informácie. Chcem sa opýtať jednoduchou 

otázkou aké budú dôsledky, čo bude ďalej konať zriaďovateľ? Ďakujem pekne. 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ak môžem ja len 2 vety, lebo je tu pán primátor za zriaďovateľa sa určite vyjadrí. Prebieha 

vlastne výberové konanie na funkciu riaditeľa tejto školy. Bude vypísaný termín na podanie 

prihlášok, už aj je vypísané výberové konanie. V prvom kole zriaďovateľ na základe týchto 

skutočností, ktoré už sme vedeli priebežne ako sa to vyvíja nevymenoval pani Hamelyovú za 

riaditeľku školy a teraz vlastne sa bude robiť druhé kolo. Uvidíme s akým výsledkom. Ale nech 

sa páči pán primátor nech sa ešte vyjadrí. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ja by som si ešte vypočul ďalších poslancov a potom by som odpovedal v celosti aby sme 

zbytočne ne....dobre? Pán poslanec Bolaček nech sa páči. 

 

p. poslanec Ing. Ondrej Bolaček 

Ďakujem za slovo. Podobne ako pánovi kolegovi Bischofovi sa mi tento materiál nečítal dobre. 

Je tu aj kvantifikovaná možná škoda, ktorá vznikla minimálne nehospodárnym nakladaním 

mestu vo výške takmer 6 tisíc eur. Tiež som sa chcel opýtať či, ako a kedy bude mesto si tieto 

peniaze nárokovať naspäť. Ďakujem.  

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Ak môžem odpoviem. Tieto peniaze neboli mestské, ale boli štátu. Hej čiže účelovo, to boli 

účelovo viazané peniaze na ten lyžiarsky výcvik a pobyt v prírode. Čiže pani riaditeľka resp. 

štatutár, ktorý tam bude musí prijať opatrenia a tieto finančné prostriedky vrátiť štátu.  
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p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Pán poslanec Breuer nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Zoltán Breuer 

Ja sa chcem ešte opýtať len ako telocvikár, že ja tiež mám poznatky o tom, kto ide a aký je 

príspevok a tieto veci. Len sa chcem opýtať, či ten nemenovaný pán učiteľ, ktorý tam už nie je 

či to nevedel už aj predtým a nepovedal to. Neviem aký, aký zámer v tom bol, alebo ako to 

bolo, lebo nejde mi to do hlavy tá súvislosť z pozície toho telocvikára, že ja viem aký, koľko 

detí mi ide, viem koľko detí sa požiadalo. Že či to aj on nezatajil. Ja neviem aká je pravda, ale 

neviem, čo v tom bolo, lebo po nejakej dlhej dobe sa to až teraz objavilo. Je  mi to také zvláštne. 

 

 

 

p. hlavná kontrolórka JUDr. Katarína Balážová 

Áno pán poslanec máte, máte pravdu alebo máš pravdu v tom, že určite že zodpovedných osôb 

tu bude viac. V tomto prípade ale štatutár zodpovedá za ekonomickú, teda za celkový chod 

školy a tak isto mal vedieť. Máme dokument, kde vlastne sa uvádza kto je vedúci lyžiarskeho 

zájazdu hej a ten by mal zodpovedať presne za tie počty ako hovoríš. Bohužiaľ ďalšie 

dokumenty ako uviedla pani riaditeľka boli podľa nej skartované. Takže oficiálnou cestou sme 

sa nevedeli dostať k tomu. A nebyť teda iniciatívy niektorých ľudí, tak ani toto nevieme, že 

koľko detí tam reálne bolo a koľko bolo na papieri. Určite že zodpovedných osôb je tu viac. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. Či ešte má dakto otázky? Takže by som sa, dal by som aj ja jedno vyjadrenie. 

Možno v tej poslednej dobe vidíte, že som skormútený. Už nemám ani chuť, lebo ako fakt ako 

tie sily ubúdajú. Ono z týchto problémov, alebo jeden z tých problémov je presne táto škola, 

kde vlastne ten zákulisný boj ešte aj vedeli niektorí ľudia využiť aj na to, že túto situáciu, tú 

nešťastnú situáciu čo sa stalo pani riaditeľke a celému tomuto výberovému konaniu zneužili aj 

v prospech toho, že vlastne označili, že ja chcem dosadiť svoju sesternicu, lebo konkurentka 

pani riaditeľky je pani Domiková. Ale je to iba menovkyňa. Takže je dosť smutné, že niekto 

dáva takéto vyjadrenia a vlastne toto celé využili na to, že ja silou mocou chcem presadiť aby 

pani Domiková bola riaditeľka, lebo je to moja sesternica. A ja lynčujem pani riaditeľku. Nie 

je to pravda. Všetci môžete vidieť tie dokumenty. Nie ja som napísal ten anonym. Prišiel potom 

už aj list hej od pedagogického zboru, je to, prišiel potom list taktiež od toho bývalého 

telocvikára, ktorý on a vlastne toto bolo celé otvorené v rámci kampane pred výberovým 

konaní, keď chceli mi toto dať. Ja som povedal, že toto neprijmem. Tesne v deň som ich 

neprijal, tak isto prišla petícia, tak isto sme si dali poradiť s vyššími inštitúciami, že či máme 

petíciu otvoriť. Povedali nám, že nie. Zatiaľ nech prebehne výberové konanie, kde pani Zuzka 

Hamelyová bola aj zvolená 8-mimi hlasmi. Hej bola úspešná. Hej takže my sme tú petíciu tak 

isto nedali, aby sme neovplyvnili tú komisiu. Bohužiaľ tieto argumenty boli dosť závažné na to 

aby som ju nevymenoval nakoľko museli sme si toto dať do poriadku a museli sme to všetko 

prešetriť, čo vlastne sa aj stalo a sami vidíte ten výsledok tohto. Takže žiadna, žiadne rodinné 

vzťahy, je len menovkyňa. Takže ako prosím vás zozadu aby tieto špinavé útoky a takáto 

špinavá ....nech sa do budúcna, lebo budem aj ja to potom takto priamo rozprávať niektoré veci, 

ktoré zo zákulisia sa snažíte pošpiniť moje meno. Takže je to vyšetrené, je to tam, je tam škoda 

pre štát. určite dali sme tam odporúčanie, že tam treba všetko vrátiť a došetrí da už to potom. 

Akou cestou tak bude určite oboznámení všetci poslanci mesta, MZ, že ako to vlastne celé na 

konci dopadlo. Teraz bude to výberové konanie. Pani Hamelyová sa nemohla zúčastniť 

nakoľko nespĺňala podmienky. Ministerstvo školstva 01. 01. 2022 zmenilo zákon, že musí mať 

vysokú školu na 5 až 9 ročník. Ona nespĺňala, lebo spĺňala len strednú školu hej, takže ona 



39 
 

spĺňala 1 – 4 ročník mala. Takže už bola vyradená. Takže máme tam zatiaľ jedno meno, ale či 

spĺňa alebo nie tak nech rozhodne komisia. Keď má dakto ešte nejaké otázky nech sa páči 

prosím. Pán poslanec Kuhn hlásiš sa alebo len? 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Hlásim sa áno. Ďakujem. Ja som bol tiež teda dosť šokovaný tými zisteniami pani hlavnej 

kontrolórky. Za 11 rokov si nespomínam, že by na niektorej škole boli tak, tak vážne 

pochybenia. A ja za najväčšie, najväčšie, najzávažnejšie považujem to skartovanie dokladov. 

Lebo to je, to je proste nebezpečný precedens. To teraz akože ktokoľvek proste, kto narába 

s mestskými, alebo štátnymi peniazmi akože po 6-tich mesiacoch skartuje dokumenty a povie 

proste však sú skartované tak, tak nevieme doložiť ako. To už, to je naozaj veľmi vážne a malo 

by sa s tým niečo teda robiť.  

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujem pekne. 

 

p. poslanec Bc. Ivan Kuhn, MA  

Aj ja ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Nikto sa nehlási už do diskusie. Dávam hlasovať kto je za? Ďakujem pekne. Prosím odhláste 

sa. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ďakujem pekne. Dovoľte mi ešte na záver poďakovať 

sa pani hlavnej kontrolórke za serióznu prácu a určite pracuje ako nezávislá inštitúcia v našom 

meste a som rád, že ako takto seriózne pristupuje k svojej práci a bohužiaľ niektoré situácie si 

vyžadujú aj takéto riešenia. Ďakujem pekne. 

 

Ďalším bodom programu dnešného zastupiteľstva sú Podnety pre hlavnú kontrolórku 

Nech sa páči otváram diskusiu k tomuto bodu páni poslanci.  Nikto sa nehlási. Uzatváram 

diskusiu. 

 

A máme tu posledný bod. 17-tym bodom dnešného MZ je Diskusia 

Nech sa páči otváram diskusiu páni poslanci. Pán poslanec Drengubiak nech sa páči. 

 

p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja ešte doložím jedno poďakovanie. Keď som pri bode, bode 

informatívna správa k stavu monitoringu zelene hovoril o zjednodušení postupu pri výrube 

drevín na pozemkoch mesta tak poďakovanie aj pani inžinierke Bafiovej, ktorá vlastne bola 

tvorcom tej myšlienky zjednodušiť tento proces. Takže ďakujem pekne. A ešte jednu 

informáciu by som mal. Včera sme mali mať aj zasadnutie výkonného výboru participatívneho 

rozpočtu, kde by sme boli skontrolovali predložené projekty a rozpočty predložených, 

predložené vlastne k realizácii. Do 31. 01. nám predložili 13-ti záujemcovia už samotné 

rozpočty a celkové projekty za čo im veľmi pekne ďakujem. V čo možno najkratšej dobe 

výkonný výbor skontroluje po formálnej stránke aj vecnej stránke tieto projekty a následne 

koncom mesiaca by malo prebiehať hlasovanie, aby sme čo najskôr potom mohli vyhodnotiť, 

vyhodnotiť vlastne hlasovanie a pristúpiť k realizácii týchto projektov. Takže ďakujem im 

veľmi pekne a členov výkonného výboru budem čo najskôr informovať, kedy sa stretneme teda. 

Ďakujem. 

 

p. primátor Michal Domik 

Ďakujeme pekne a skoré uzdravenie pán zástupca. 
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p. poslanec Mgr. Michal Drengubiak 

Ďakujem pekne. 

 

p. primátor Michal Domik  

Diskusia je otvorená, nech sa páči. Nikto sa nehlási do diskusie. Ďakujem  veľmi pekne.  

 

Vážení páni poslanci, vážení prítomní. Program dnešného zasadnutia sme vyčerpali. Prajem 

vám všetkým ešte príjemný zvyšok dňa. Pekný deň vám prajem a dobrú chuť k obedu, lebo sme 

to stihli akurát pred obedom.  

 

 

 

 

 

Mgr. Michal  D r e n g u b i a k      Michal  D o m i k  

zástupca primátora       primátor mesta 
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